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Hva gløder du for?
En venn av meg åpner til vanlig samtalen med dette spørsmålet:
”Hva gløder du for nå?”

I dag lar jeg spørsmålet gå til deg. Tenk gjennom det. Hva er viktigst for deg? Hva er 
det du særskilt lar deg engasjere av?

Det er viktig for å få glede i tilværelsen – og for å kjenne tilværelsen meningsfull – at 
vi slipper iver og glød løs.  Det gjelder like mye i det helt lokale som i storsamfunnet. 
All den fine innsatsen som gjøres rundt om, gjør lokalsamfunnene gode å leve i. I vårt 
distrikt er det en større innsats lokalt sammenlignet med mange andre steder. Det gjør 
det godt å leve. Glød og engasjement er godt for omgivelsene – og godt for deg selv.
Hva gløder du for nå? 

Jeg har vært på reiser i mange av landene i Midt-Østen. Egypt, Israel/Palestina, Jordan, 
Tyrkia, Syria og Iran. I alle disse landene lever kristne menigheter under sterkt press. 
Dette har skapt et engasjement i meg.

Dersom du snakker med en kristen turistgaid eller andre som er sterkt avhengige av 
myndighetene, vil de vanligvis fortelle at det er gode forhold i landet.  Når du kommer 
innpå menneskene er sannheten en annen. Det er vanskelig å være kristen i disse 
landene. Og problemene er blitt gradvis større gjennom de siste 10 årene.

Problemene fører til at kristne oftere enn andre har vansker med å få seg arbeid og 
bolig. Noen opplever direkte forfølgelse. Stadig flere søker seg vekk og flytter til land 
der kristne ikke er under slik press.

De små og svake kristne menighetene i disse landene er de viktigste og beste 
utgangspunktene for å bringe folk evangeliet om Jesus – hans lære om kjærlighet 
og tilgivelse.  Men de får liten støtte fra oss kristne i de rike land. Av en eller annen 
merkelig grunn finner vi det ofte lettere å støtte andre enn disse våre kristne brødre 
og søstre. Det er disse som er våre kristne brødre og søstre i disse landene – enten 
de hører til et kirkesamfunn som ligner vårt eget eller de tilhører et fremmed og 
annerledes kristent kirkesamfunn. Det er disse som har best mulighet til å bringe 
sine landsmenn evangeliet. Det er godt at både Kirken i Krødsherad og Det norske 
misjonsselskaps forening i Krødsherad støtter og samarbeider med den lokale koptiske 
kirke i Kairo – særskilt rettet mot et dagsenter for gatebarn og en øye-klinikk som 
hjelper fattige med øyensykdommer,

Jeg gløder for at vi skal gå sammen om å støtte kristne menigheter i jødisk og 
muslimske land – slik at de kan få mot til å være der de er, og styrke til å bringe 
evangeliet til naboer og venner. 

Kjell Bjørka
Fungerende sogneprest
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Handikapparkering.
Vi har fått forespørsel om å få reservert 
noen parkeringsplasser ved Olberg kirke til 
handicapparkering. Skilt vil nå bli satt opp. 

Prestegården.
Nå blir det pusset opp i prestegården til vår 
nye sokneprest kommer. Det har vært flere 
befaringer der. Badet skal renoveres og noe 
innvendig maling. Bygningen skal senere 
males utvendig. Vi har en lang tradisjon i 
bygda vår at presten bor i prestegården. Det 
fint at dette blir videreført. Vi har flere her 
som har gjort en stor innsats for at det skal 
bli ryddig og pent ute. Ingen nevnt og ingen 
glemt. Stor takk.

Prestevikarer.
Jon Mamen og Kjell Bjørka har stilt opp 
som prestevikarer. Takk til dere som på hver 
deres vis har tatt hånd om tjenestene her. 

KRØDSHERAD 
PRESTEGJELD
Sokneprest Kjell Bjørka. 
Tlf.97537217

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

Kirkegårdene.
Kirkegårdene er velstelte i sommer. Det er 
så bra når kirkegårdsarbeider og de som 
steller gravene går sammen om å få det 
fint. Det er mange som i sommerhalvåret 
er innom kirkegårdene. Både fastboende 
og turister. Et oppryddingsarbeid er i gang. 
Dersom det er graver som ønskes slettet er 
det bare å ta kontakt. Honnør til dere som 
er flinke til å sortere avfallet ved Glesne 
kirkegård.
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Skal homofile og lespiske få gifte seg i kirka?

For en tid tilbake fikk alle medlemmer av Den Norske Kirke en brosjyre i 
posten. Den inneholder lister over kandidater til bispedømmerådet og vårt 
lokale menighetsråd. Til bispedømmerådet er det to lister: Nominasjons-
kommiteens liste og Åpen folkekirkes liste.
 
Fra de forskjellige bispedømmerådene blir det sendt ut-
sendinger til Kirkemøtet som er kirkens øverste organ.

Årsaken til to lister er følgende spørsmål: Skal lespiske 
og homofile som er glade i hverandre og ber om kirkens 
velsignelse, få ha bryllup i kirken? Mange prester og 
biskoper ønsker å si ja, og ta imot alle som ønsker dette. 
Hvorfor kan likevel ikke lespiske og homofile par bli viet i 
kirken? 
     Jo, fordi Kirkemøtet har bestemt at det ikke skal være lov.  
I den nye kirkeordningen vi har fått, skal Kirkemøtet være et demokratisk 
organ som skal ta de største og viktigste avgjørelsene. Kirkemøtet består 
først og fremst av representanter fra de 11 bispedømmerådene. Ved 
høstens kommunevalg 13. og 14. september er det også valg av bispedøm-
meråd.. Få har tenkt at det er viktig å delta i valg av bispedømmeråd. 
Tidligere har det bare vært en liste og informasjonen om kandidatene har 
vært mangelfull. I år blir dette annerledes. 

Når vi har valgt nytt bispedømmeråd, blir altså nye utsendinger til Kirke-
møtet sendt av det nye bispedømmerådet. Det nye Kirkemøtet skal 
avgjøre om homofile og lespiske får gifte seg i kirken. Derfor bør alle som 
har en mening om den saken, levere sin stemmeseddel.

Nominasjonskommiteens liste består av 16 kandidater. På den øvre og 
prioriterte delen av den lista er flertallet av kandidatene mot kirkelig vigsel 
av homofile og lespiske. 

Den andre lista heter ”Åpen folkekirke Tunsberg”. Alle kandidatene på 
den lista vil arbeide for at Den Norske Kirke skal: - Bli mer raus og inklud-
erende. - Fremme kirkelig demokrati. - Ta kirkas dåpspraksis på alvor og 
motarbeide et A-lag og et B-lag blant kirkemedlemmene. - Gi større plass 
til tvilerne enn de skråsikre. - Legge mer vekt på stillhet og undring enn på 
å dyrke dogmer med store ord. - Arbeide for fordragelighet og forståelse 
mellom kirkas ulike fløyer. - Åpne for vigsel av samkjønnede par i kirkens 
rom. - Kirken har to syn på slik vigsel, på tide at vi får to likestilte praksiser!
 
Også det kommende kommunestyret har viktige saker å bestemme. Jeg vil 
oppfordre alle til å avgi stemme både på kommunestyre, menighetsråd og 
bispedømmeråd. Det er ved at vi alle stemmer at demokratiet kan fun-
gere.
Hanna Pålrud.
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KANDIDATLISTE ÅPEN 
FOLKEKIRKE

1. Heidi Nordkvelde (23), Kvelde

2. Terje Kvam (71), Hole

3. Ingvild Kaslegard (39), Ål

4. Lill Tone Grahl-Jacobsen (55), 
Bragernes

5. Arild Mikkelsen (67), Haug

6. Merete Bekkeseth Brandsgård (39), 
Nore

7. Sondre Karstad (21), Sem

8. Bjørn Emanuel Powlett 
Fredriksen(44) 

9. Marta Bjørnøy Lalim (29), Frogner

10. Even Granberg (60), Frogner

11. Ingeborg Tveter Thoresen (72), 
Søndre Slagen

12. Morten Bertrand Henriksen (54), 
Røyken

13. Ellen Elisabeth Wisløff (66), Nøtterøy

14. Elin Stubberud (50), Bragernes

15. Christine Krüger (30), Horten

16. Helene Bjerkestrand (29), Strømsø

17. Jan-Otto Eek (71), Nedre Eiker

Holmestrand

KANDIDATLISTE 
NOMINASJONSKOMITEENS LISTE

4 leke medlemmer skal velges. 
(Dessuten to kirkelig ansatte og tre 
prester)

16 Leke kandidater:

Ingjerd Breian Hedberg, 50 år, Sem, 
Tønsberg (Nei til homofil vigsel);

Steinar Aanstad, 56 år, Tuft, Kongsberg. 
(Nei, ønsker vigsel ut av kirken);

Kari Kolbræk Ask, 65 år, Sigdal, Eiker. 
(Ja til homofil vigsel);

Kjell Rune Wirgenes, 48 år, Nanset, 
Larvik. (Ja/tja til homofil vigsel);

Thomas Bratsberg, 21 år, Sande, 
Nord-Jarlsberg. (Nei til homofil 
vigsel);

Cathe Wiksen Freilem, 67 år, 
Strømsgodset, Drammen. (Ja til 
homofil v.);

Anne Kristin Frivold, 51 år, Hole, 
Ringerike. (Ja til homofil vigsel);

Birger Bolstad, 61 år, Torpo, Hallingdal. 
(Ja til homofil vigsel);

Sissel Dreier Festø, 61 år, Slemmestad, 
Lier. (Ja til homofil vigsel);

Line Furuseth, 46 år, Søndre Slagen, 
Tønsberg. (Nei til homofil 
vigsel);

Jan Kristian Hverven, 36 år, Strømsø, 
Drammen. (Tja til homofil 
vigsel);

Åse Fredrikke Ree Aadland, 31 år, 
Sandar, Sandefjord. (Ja til 
homofil v.);

Anne Helene Gjone, 64 år, Kvelde, 
Larvik. (Nei til homofil vigsel);

Andreas Nomenes, 22 år, Horten. (   ?  
);

Hans Frivold, 70 år, Røyken, Lier. (Nei, 
ønsker vigsel ut av kirken);

Bente Engen Andersen, 22 år, Larvik. 
(Ja til homofil vigsel).

Bispedømmeråd`s valg 2015
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Kandidater til menighetsrådsvalget 2015:

1. Kristin Øverli
2. Gudrun Bjørka
3. Gjertrud Tr. Glesne
4. Olav Bjerkerud
5. Dag Finn Halsen Olavsbråten
6. Mona Skogstad
7. Gudbrand Østvold
8. Anne Mette Karlsen
9. Jan Erik Nordby
10. Hanna Elise Rødberg Pålrud
11. Elisabeth Solberg
12. Turid Lobben Brekka
13. Astrid Elise Sorteberg
14. Olav Arne Gabriel Sønsteby

Kandidatene er satt opp av menighetsrådet i prioritert rekkefølge. Det 
skal velges 8 faste medlemmer og 6 varamedlemmer.

Nytt ved dette valget:
Det er ikke lenger mulig å stryke kandidater på lista.
Maks tre tilleggsstemmer.
Antall navn som kan føres opp på stemmeseddelen  (flertallsvalg) er 
også begrenset oppad til tre.
Alle kandidatene er spurt og sagt seg villige til å stå på lista.

Gjennomføringen:
Valget er søndag 13.september fra kl. 16.00 – 20.00, og mandag 
14.september fra kl. 09.00 – 17.00. Valglokalene er Noresund 
samfunnshus og Krøderen samfunnshus. Forhåndsstemming ved 
kirkekontoret 02.09. kl. 10.00 – 14.00. Alle stemmeberettigede får 
tilsendt valgkort og informasjon om valget. Det blir lagt ut informasjon 
om valget på våre nettside. www.krodsherad-menighet.no . Godt valg!
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En sommerhilsen fra nypresten.

Vi er nå midt i pakking og flytting fra Lofoten med farvel til 
menigheten og folket. Det er vemodig, men samtidig gleder vi oss til 
å flytte sørover og bli kjent med dere i Krødsherad.

Vi var på besøk tidligere i sommer og møtte staben og fikk se oss 
rundt. Prestegården er nå under oppussing og vi håper at den er 
ferdig til vi kommer. Vi har også med glede og takknemlighet hørt at 
noen fra bygda har arbeidet i hagen!

Fred og alt godt!

I september får Krødsherad menighet ny sokneprest. Hun 
heter Aud Meaas Sigurdsen og er 61 år. Til Krødsherad 
kommer hun fra Stamsund menighet på Vestvågøy og før det, 
Kampen menighet i Oslo.
Vi ønsker Aud og hennes Jorunn hjertelig velkomne 
til Krødsherad og håper de vil trives her hos oss. 
Innsettelsesgudstjeneste blir 13. september.

Ny sokneprest



8

Konfirmantene våre

Bak fra venstre: Marie Bottolfs-Thorud, Mona Blomkvist Haugland, Malin Lars-
en, Marthe Tomine Hagen, Maja Rundtom, Emil Evenstad Paulsen, Andreas 
Fossen, Androw R H Bidari, Oliver Engen, Simen Ulvik Svensrud. 
Foran fra venstre: Ragnhild Stensrud, Natali R H Bidari, Kaja Skinstad, Hedda 
Jokerud, Siril Granstad, Camilla Irene Nilsen, Mia Steinseth, Jakob Vassengen 
Espeseth.

Jeg tok en telefon til Jakob Espeseth som er en av våre kon-
firmanter 2015/2016. Det kom nok litt overraskende på, men 
han svarte villig på mine spørsmål om hva han tenkte om tida 
som konfirmant. Som rimelig kan være, hadde han ikke tenkt 
så mye på det nå i sommer. 
Men han så fram til å dra på week-end tur og til å bli kjent 
med konfirmantene i Sigdal. Ellers visste han ikke så mye om 
hva som var i vente. Det blir jo spennende å se.
Jakob gleder seg til konfirmasjonen til våren. Jeg spurte om 
det var noe han gledet seg spesielt til, men det var det ikke. 
Jeg gleder meg til alt, svarte Jakob. 

GB

KB
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Misjon
Markedsdag på K4.
 Den 13. juni var Green misjonsforening invitert til å være med på 
markedsdag på K4.
 Tema for dagen var 1915.
 Damene i foreningen hadde samling på kirkestua dagen før og 
forberedte salgsbod, planla påkledning, skrev plakater og koste seg 
med mat og kaffe.
  Inntekten fra salget går til menighetens misjonsprosjekt i Egypt.

  Når det gjelder 1915 og misjonsaktiviteten i Krødsherad på den 
tida, fant vi stoff i bygdeboka og i ”Kirkens spor i fedres jord”. I 
1915 var det ca.10 foreninger i Krødsherad, fra Enderud øverst i 
bygda til Fyrand ytterst. De var tilknyttet forskjellige misjonsselskap 
og vi må vel kunne gjette at det var over hundre medlemmer.

   I dag har Green misjonsforening 6 medlemmer, men vi har plass 
til flere. Første samling etter ferien er 25.august. 
   Kanskje du lurer på hva misjon egentlig er, og hva vi driver med.
   Kom og ta en prat og se om det kan være noe for deg.

    Hjertelig velkommen!
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Pilegrimer
21 juni gikk en flokk pilegrimer fra Gårandplassen til Veikåker kapell. Turen 
gikk langs den gamle allfarvegen, innom forskjellige gårdstun på østsida av 
fjorden.



11

En liten gruppe klimapilegrimer.

Klimapilegrim 2015 er en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering for klimarett-
ferdighet. Vi vandrer på vei mot en rettferdig internasjonal klimaavtale på 
klimatoppmøtet i Paris.
Klimaendringene truer skaperverket og rammer de fattige i verden hard-
est. Det er urettferdig. Derfor vil vi, gjennom pilegrimsvandringer over hele 
landet, invitere til refleksjon over vår relasjon til skaperverket, til Gud og til 
hverandre. Samtidig vil vi mobilisere til vern av skaperverket, ved å samle inn 
underskrifter med opprop til beslutningstakere i Norge og globalt at vi trenger 
en rettferdig internasjonal klimaavtale i Paris for å bremse klimaendringene.
Klimapilegrim 2015 oppfordrer deg til å ta beina fatt og gå en pilegrimsvan-
dring for klimarettferdighet. Pilegrimsreisen går gjennom hele Norge. Den 
begynner på Svalbard/Kirkenes/Selje 7. juni og beveger seg gjennom Nord-
Norge via Trondheim under Olavsfestdagene 27. juli-1. august og når Oslo 15. 
august. Det vil også være flere reiseruter som går langs kysten. Underveis vil 
det bli ulike arrangementer for å løfte frem behovet for en rettferdig klima-
politikk. 22.august gir vi stafettpinnen videre til kirkene i Sverige under en 
seremoni i Halden, hvor de tar over vandringen videre mot Paris.
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Kulturkveld

D e r  i n g e n  s k u l l e  t r u  a t  n o k o n  k u n n e  b u

Oddgeir Bruaset er kjend for TV-serien 
”Der ingen skulle tru at nokon kunne 
bu”, han er forfattar og har skrive rundt 
25 bøker, og han er ein mykje brukt 
foredragshaldar.

I tillegg til dei meir enn 70 TV-program-
ma Bruaset har laga om folk som bur 
avsides, har han òg skrive fire bøker om 
dei. Den siste boka kom i oktober i fjor.
I foredraget trekkjer han fram nokre 
av dei menneska han har møtt, og han 
fortel om historier og hendingar som ik-
kje vart omtala i TV-programma. Han vil 
leggje mest vekt på den siste boka, men 
han bruker også å trekkje fram stader 
som tilhøyrer det området han til kvar 
tid er i.

Han viser bilder til foredraget, og han les korte utdrag frå bøkene.

Samtalegruppe.

Til høsten, nærmere bestemt 
mandag 21.sept. Starter vi 
samtalegruppe på Olberg 
kirkestue. 
Vi tenker at neste 
søndags tekst kan være et 
utgangspunkt for samtalen, 
men har du et tema du gjerne 
vil snakke om, er det flott. 

Gudrun og Kjell Bjørka.

Mandag 19.oktober 
 
får vi besøk av Oddgeir 
Bruaset. Han holder 
foredrag på Olberg 
Kirkestue kl.18.00.
Det blir en kaffepause 
midt i programmet. 
Inngangsbilett kr.100.
Vi håper mange vil finne 
veien til kirkestua denne 
kvelden!
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I høst starter vi opp noen nye tiltak i menigheten.
Det første er WWJD ( what would Jesus do) for 8. klassinger. Det går avsta-
belen fredag 18. september. Invitasjon kommer i postkassen. 

Søndag 20. september arrangerer vi for første gang RIDDERTURNERING i 
Veikåker. Dette er et samarbeidsprojekt med Sigdal menighet, og vi bytter på 
å arrangere dette. Alle 4. og 5. klassinger får invitasjon. 

Alle 3-6 åringer blir invitert til å være medlemmer i KIRKEKLUBBEN. 
I kirkeklubben blir det to samlinger/ semester og vi kommer til å starte de 
med et felles måltid kl 17.00
Etter mat kommer innholdet til å variere, men vi kommer bla.til å synge, høre 
en biblefortelling og lage noe som vi kan ta med oss hjem. 
1.samling i kirkeklubben blir 20. oktober og den 2. samlingen blir 24. novem-
ber.

Tårngentene samles i år i Olberg kirke søndag 22. september, alle 3. og 4. 
klassinger får invitasjon når det nærmer seg. 

29. november deler vi ut 4. års bok i Olberg kirke. Da håper vi det kommer 
mange 4. åringer.

Trosopplæringsplan

Vaskedugnad 
i Olberg kirke.

Olberg kirke trenger en omgang med 
vaskefilla og støvsugeren. Vi satser på 

en vaskedugnad i månedsskiftet august/
september.

Kan du tenke deg å gjøre en liten innsats, ta 
kontakt med Marit Lesteberg tlf. 48285271 

eller send en mail: tiramles51@gmail.
com
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Angelica Jokerud Brendsrud Alexander Varild

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 

Aurora Frøhaug Julie Skinnes Mjølstad
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Slekters gang

Døpte:
14.03.15 Olberg kirke  Fride Østmo Rabo
15.03.15 Olberg kirke  Amelia Midtdal Tandberg
15.03.15 Olberg kirke  William Olof Råen Edsgård
15.03.15 Olberg kirke  Aurora Frøhaug
29.03-15 Olberg kirke  Alexander Varild
26.04.15 Olberg kirke  Angelica Jokerud Brendsrud
26.04.15 Olberg kirke  Leah-Sofie Buttingsrud Karlsen
25.05.15 Glesne kapell  Linnea Øen Evensen
28.06.15 Olberg kirke  Sjur og Endre Kjernaas
05.07.15 Glesne kapell  Amalie Lobben Rishovd

Vigde:  
14.03.15 Olberg kirke  Mina Rabo Lund-Roland og Even 
Østmo
09.05.15 Olberg kirke  Kristine Utengen og Paul Joachim Flor-  
                                                                         vaag
13.06.15 Norefjellhytta  Hebe Raaholt og Geir Stene
11.07.15 Olberg kirke  Eva Marie Woldmo og Aslak Andrè 
                                                                        Werme
 

Døde:
22.03.15 Olberg kirke  Else Margrethe Sivertsen
29.03.15 Olberg kirke  Solveig Karin Ørpen
30.03.15 Olberg kirke  Inger Helene Snersrud
13.07.15 Olberg kirke  Gudrun Ørpen
21.07.15 Glesne kapell  Eivind Kristian Evenstad
21.07.15 Olberg kirke  Gunnar Golberg
 



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

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.

23.08. Veikåker kapell kl. 11.00. 
           Gudstjeneste.

30.08. Olberg kirke kl. 11.00. 
           Gudstjeneste.

06.09. Glesne kapell kl. 11.00. 
           Gudstjeneste.

13.09. Olberg kirke kl. 11.00. Konf. 
           presentasjon.

20.09.  Veikåker kapell kl. 11.00.  
            Gudstjeneste.

27.09.  Glesne kapell kl. 11.00.   
            Høst-takkegudstjeneste.
04.10.  Olberg kirke kl. 11.00. 
 Gudstjeneste.

11.10.  Veikåker kapell kl. 11.00. 
 Gudstjeneste.

18.10.  Olberg kirke kl. 11.00. 
 Gudstjeneste.

25.10.  Olberg kirke kl. 11.00. 
 Gudstjeneste.

01.11.  Glesne kapell kl. 11.00. 
 Allehelgensgudstjeneste.

08.11.  Olberg kirke kl. 16.00. 
 Tårnagenter. 

15.11. Veikåker kapell kl. 11.00. 
 Gudstjeneste.

22.11.  Ingen gudstjeneste.

29.11.  Olberg kirke kl. 11.00. 
 Fam. gudstjeneste.

06.12.  Glesne kapell kl. 18.00. 
 Lysmesse med komf.

13.12. Olberg kirke kl.16.00. 
 Julekonsert.

20.12. Ingen gudstjeneste.


