
God Jul

Menighetsblad 
for Krødsherad

s.10 Gullkonfirmanter

s.11 Kulturkvelder

s.12-13 Misjon

s.14 Dåpsbarna våre

s.15 Slekters gang

s.16 Velkommen til kirke

s.2 Prestens penn

s.3 Nytt fra menighetsråd/kirkev-
erge

s.4 Vaskedugnad i Olberg kirke.

s.5 Innsettelsesgudstjeneste

s.6-7 Intervju

s.8-9 Trosopplæring

Innhold:

Nr.3 2015
71.årg.

Foto: KB



Prestens penn
Et blikk inn i julens rare dager

24. desember er for oss blitt den store dagen, hvor vi feirer JESU FØDSEL, spiser 
julemat og åpner gavene.  Men også flere av dagen i desember har gamle tradis-
joner og fortellinger knyttet til seg.

6. des.  NILSMESSE – NIKOLAUSMESSE – er minnedag for Nikolas som var biskop 
i byen Myrna i Lilleasia på 300-tallet. Mange legender forteller om ham som den 
som gir gaver. Siden har Nikolas-skikkelsen utviklet seg frem til ham som vi i dag 
kjenner som julenissen. Enkelte steder i verden er det tradisjon at folk gir hveran-
dre gaver denne dagen.

13. des. LUCIEMESSE er minnedag for Sankta Lucia som ble født ca. år 286 på øya 
Sicilia i Italia. Hun ble drept for sin kristne tros skyld ca. år 304.  Lucia var rik og 
vakker og skulle giftes bort til en hedensk mann, men hun hadde bestemt seg for å 
vie sitt liv til Gud og ville ikke gifte seg. Den hedenske mannen tok hevn ved å angi 
henne til keiseren og hun ble drept. 
Lucia natten ble etter den gregorianske kalender den lengste natten i året (vinter-
solverv). Da var mørkemaktene på ferde og folk beskyttet seg ved å sende ut en 
jente med lys i håret for å drive mørket bort.  Lucia er en feiring av at lyset vinner 
og mørket må vike.

25. des. NATALIS CHRISTI – 1. JULEDAG var fra gammelt av feiringen av Jesu 
fødsel. Når på året Jesus ble født vet vi ikke, men i oldkirkens tid fantes det flere 
markeringer av solens fødselsdag og dette legges inn i kirkens symbolikk.  Julen er 
en feiring av at Gud ble menneske i Jesus og kom til jorden, og kirkens gudstjen-
este på juledag er en gledens fest.

26. des. STEFANUSDAGEN – 2. JULEDAG feires til minne om kirkens første martyr, 
Stefanus som levde på Jesu tid. Han bar frem et sterkt vitnesbyrd om at Jesus 
var Guds sønn og oppfyllelsen av alle gamle løfter.  Pga. sin tro ble han steinet til 
døde mellom år 35 og 40.  Midt i julefreden kommer denne blodige og dramatiske 
fortellingen og viser at julefreden lar vente på seg og at dem som følger Jesus 
må vente seg store utfordringer.  I kirken vises dette ved at denne dagen fraviker 
julens hvite festfarge og bruker den røde martyrfargen. Dagen skal oppfordre alle 
til å holde ut til rettferdigheten seirer.

27. des. er minnedag for EVANGELISTEN JOHANNES som led mye for sin tros skyld.

28. des. BARNEMESSE – DE USKYLDIGE BARN I BETLEHEM er viet minnet om bar-
nemordet i Betlehem som skjedde fordi kong Herodes ville drepe Jesus. Dagen ble 
etter hvert en fest hvor det ble gjort stas på barna og slik ble denne markeringen 
opphavet til våre julefester.
                                                       God advent og juletid!
                                                                  Aud, prest
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Nytt fra menighetsråd
kirkeverge

Menighetsblad
Her kommer menighetsbladets julenr. Og 
dermed følger en giro.
Vi håper at riktig mange lesere har glede 
og nytte av bladet. Tusen takk for ditt 
bidrag til fortsatt å kunne lage papirutgave 
av bladet. En riktig God Jul ønskes dere!

Det nye menighetsrådet:
Leder Kristin Øverli, nestleder Gudrun 
Bjørka, rådsmedlemmer Jan Erik Nordby, 
Gjertrud Trommald Glesne, Hanna Elise 
Rødberg Pålrud, Elisabeth Solberg, Turid 
Lobben Brekka, Astrid Elise Sorteberg. 
Varamedlemmer Mona Skogstad, Olav 
Bjerkerud, Anne Mette Karlsen, Gudbrand 
Østvold, Dag Finn Halsen Olavsbråten.

Innsamling av stearin/frimerker.
Minner om at det er anledning til å bli 
kvitt lysstumper og brukte frimerker i 
garderoben på Olberg kirkestue. Der står 
ei kasse dere kan legge begge deler i. 
Stearinen blir støpt om til flotte nye lys. 
Det er NMS som tar seg av dette arbeidet. 

Takk til avtroppende menighetsråd.
Det rettes en stor takk til de som har 
sittet i rådet vårt de siste fire årene. Dere 
har på hver deres vis gjort en fin innsats 
for menigheten vår. Noen av dere har 
faktisk vært med i seks år. Tre stilte til 
gjenvalg og er kommet inn i det nye rådet.  
Hjertelig takk.

KRØDSHERAD 
PRESTEGJELD
Sokneprest Aud Meaas Sigurdsen  
Tlf. 90091641
sokneprest.krodsherad@gmail.com

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:
Leder: Kristin Øverli
Nestleder: Gudrun Bjørka
Medlemmer: Gjertrud Trommald 
Glesne, Hanna Pålrud, Jan Erik 
Nordby, Elisabeth Solberg, Turid 
Lobben Brekka, Astrid Elise 
Sorteberg
Varamedlemmer: Mona Skogstad, 
Olav Bjerkerud, Anne Mette 
Karlsen, Gudbrand Østvold, Dag 
Finn Halsen Olavsbråten

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

TNG
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Vaskedugnad i Olberg kirke.
1.september møttes ni damer og to karer til vaskeinnsats i 
Olberg kirke. Ganske snart skulle det være innsettelse for vår 
nye sokneprest og vi ville gjøre kirkerommet klart til festen.
Det var en innsatsvillig og erfaren vaskegjeng som gikk til 
oppgaven med liv og lyst. I overkant av ei arbeidsuke, dvs. 45 
arbeidstimer, ble resultatet…og ei rein og grønnsåpeduftende 
kirke, blankpussa sølv og messing. Vel blåst, folkens- og 
tusen takk for innsatsen! Til våren står Veikåker kapell for tur.
GB

Foto:  Marit Lesteberg
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Innsettingsgudstjeneste

Søndag 13/9-15 var det innsettingsgudstjeneste av Aud Meaas Sigurdsen som 
sokeprest i Krødsherad. Kryllingene møtte opp og fylte Olberg kirke sammen 
med prost Erik Hauland og de nye konfirmantene. Konfirmantene ble presentert 
for menigheten denne søndagen. Koret Con Brio deltok med flott sang, noe 
som de også gjorde på kirkekaffen på kirkestua etterpå. Menighetsrådet sørget 
for gode kaker og smakfull kaffe. En fullsatt kirkestue sørget for god stemning 
og en hjertlig velkomst til den nye soknepresten vår med familie. Aud skriver 
kirkehistorie i Krødsherad med at hun er vår første kvinnelige sokneprest. Vi 
ønsker henne mange gode år her.   KØ

Foto; KB
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Intervju med nypresten

Jeg banker på døra til prestekontoret og det kommer 
et forsiktig ”Kom inn”. Det er på slutten av” dugurdsgvila” 
og der sitter staben og har et hyggelig måltidsfellesskap. 
Jeg blir invitert på tomatsuppe og loff og kan selvfølgelig 
ikke dy meg, men må spørre om det er Truls som er 
suppekoker. Han forsikrer om at han kunne nok klart det, 
men det er rester etter kirkeklubben kvelden før. Latter 
og moro og en uanstrengt stemning preger gjengen på 
kirkekontoret.

Jeg spør Aud om hun trives. 
Vår nye sokneprest, Aud Meaas 
Sigurdsen, svarer at hun føler seg 
svært godt mottatt i bygda og at 
hun allerede er inkludert i staben. 
Jeg er jo ikke så godt kjent ennå, 
men det lille jeg har erfart, er 
udelt positivt, sier hun med et 
smil.

Hvem er Aud? spør jeg, 
og vil at hun skal fortelle litt 
om seg sjøl. Hun begynner med 
begynnelsen. Barne og ungdomsår 
ble tilbrakt på Notodden. I 1973 flyttet hun til Oslo og 
begynte på sykepleieskolen. Etter endt utdannelse fikk hun 
arbeid i ”Døves menighet”, som sykepleier. Interessen for 
teologi ble vekket og hun leste mye fag uten egentlig å 
tenke så mye på at hun kunne bli prest etter hvert. Hele 
tiden jobbet hun som sykepleier. I 1987 tok hun teologisk 
embetseksamen. 

23 år som prest i Kampen menighet i Oslo ….. Jeg var 
godt over femti år og tenkte som så, at skal jeg oppleve 
noe annet, enn livet som prest i Oslo, må det skje snart. 
Dermed besluttet Jorunn og jeg å forlate Oslo til fordel for 
Nordnorge. Så fulgte seks flotte år i Lofoten. Aud har ikke 
angret på den avgjørelsen et eneste sekund. Det var fint 
å få erfare vår nordligste landsdel, med fantastisk natur, 

Foto:KB
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et åpent og inkluderende folkeferd og et uoversiktlig og 
spennende vær.  

Hun lærte å senke skuldrene og ta ting som de 
kommer. Bare en gang opplevde hun at en gudstjeneste 
måtte avlyses på grunn av dårlig vær, men det var ikke 
sjelden at det kunne bli timelange utsettelser fordi man 
måtte kjøre lange omveier grunnet ras. Aud snakker 
med iver og entusiasme om tida i Lofoten og jeg tenker 
med meg sjøl at det blir nok litt annerledes i innlandske 
Krødsherad. Men vi kan da kjenne stormkasta rive og 
slite i takstein og plystre rundt hushjørnene her også. 
Jeg sier ingenting om det og tenker at noe kan være en 
overraskelse. Vi har vel tross alt lite å stille opp med, mot 
Nordnorges orkaner. 

Et åpent og inkluderende folkeferd håper jeg hun 
opplever at vi kryllinger er også ….. og å kunne senke 
skuldrene og ta ting som de kommer er garantert en god 
lærdom å ha med seg. Det er ikke alltid ting går like raskt 
og effektivt her hos oss heller ….. sjøl om det ikke skyldes 
været.

Det å komme til Krødsherad er, for oss, litt som å 
komme hjem, smiler Aud. Jeg er jo fra Notodden og Jorunn 
fra Kongsberg- og vi har kjøpt hus i Notodden. Å ta en tur 
til huset vårt, når jeg har fri, er ikke noe problem. Ennå 
har jeg ikke vært rundt i hele denne bygda, men det jeg 
har sett, er jo vakkert. Prestegården ligger nydelig til og 
når bare oppussinga blir ferdig, skal vi nyte utsikten fra 
glassverandaen. 

  Jeg er glad i jobben min, sier Aud. Jeg liker å 
forberede meg godt til alt jeg skal gjøre, enten det er 
prekener, begravelser eller andre ting. Men det jeg liker 
aller best, er menneskemøtene. Å kunne være der for 
andre. Det er noe av det fineste ved å jobbe i små miljøer. 
Man får en annen og nærere relasjon til folk i menigheten. 
Det er vel ikke så mye mer å si, jeg har vært her så kort 
tid, men jeg gleder meg til oppgavene her og til å kunne 
gjøre en forskjell, avslutter Aud. Det lyder et lite ”voff” fra 
under skrivebordet. Det er ”Tulla”, en søt tre år gammel 
dvergpuddel, med tittelen ”sokneprestassistent”, som sier 
seg helt enig.  GB
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Trosopplæring

Kirkeklubben er vårt nyeste tiltak og der er alle 3-5. åringer med familier 
velkomne til koselige samlinger på kirkestua i Olberg!
Den første samlingen var tirsdag 20. oktober
Da ble det servert tomatsuppe. 6 glade barn kom i lag med foreldre 7 
besteforelder. De fikk spise seg mette, høre fortelling om skapelsen, synge 
sanger om dyr og de laget masse flotte dyr i modelleire.
Neste samling blir tirsdag 24. november
Da blir det servert julegrøt og vi ser filmen om Kirkerottene og Gabrielle. Vi 
kommer og til å lage litt julepynt den kvelden.
Det blir en Gudstjeneste 29. november i Olberg hvor alle
 4-åringer får tildelt en bok som er rettet spesielt til de som er 4 år i år.
Har dere glemt å melde dere på?  Ta kontakt med Karolina, trosopplærer 
97548020

Tiltak i Krødsherad.  Våren 2015:
Tid    Sted For hvem Tema  
Februar
søndag 7.  kl.11.00 Olberg Alle som vil Karnevals gudstjeneste  
     
Mars    Olberg 3-5 åringer Kirkeklubben ( invitasjon  
                                                                                       med dato kommer)   
April 
lørdag+ søndag  Olberg 5. klassinger Lys Våken ( Invitasjon med                 
                                                                                       dato kommer)   
Juni Olberg Konfirmanter Konfirmasjon  
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Hei! 
Ridderturnering er et tiltak menighetene Sigdal og Krødsherad 
arrangerer i lag. I 2014 var første året og da hadde vi det på 
Solumsmoen , i år var det Krødsherads tur og det arrangerendes i 
Veikåker. 
Dette er et spennende tiltak for gutter og jenter på alder 9-10 år. Dette 
er et tiltak som virkelig slått an, riddere er jo alltids spennende og de er 
en viktig del av fortiden vår. 
Vi har valgt oss ut et stykke ut bibelen, som handler om Guds fulle 
rustning fra ef 6. Og de 20 guttene og jente som meldt seg på fikk ta 
del i fortellingen om St Georg å dragen og hvordan han klarte å drepe 
dragen å redde prinsessen. Underveis i fortellingen fikk barna utdelt 
delene til sin egen rustning, i samsvar med delene i ef. 6 
De fikk lage seg en brynje, de fikk utdelt skjold og sverd og de måtte 
flette seg et eget sannhetens belte i tilegg til at de får en hjelm utdelt. Da 
var de rustede til kamp og fikk reddet prinsessen og dertil drept dragen 
som for øvrig var laget av rullekake denne gangen. 
Deretter foregikk en turnering, de fikk slå med sverd, kaste ring, kaste 
pil, spydkast og ikke minst turnering ifra hesteryggen. Alle barna fikk 
egen hest som var tilpasset hvert barn gjennom at den løp akkurat så 
raskt som rytteren selv ville, det er nemlig kjepphester  J 
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Fra venstre: Tove Britt Ørpen, Reidun Glesne Sandsbråten, Tone Leer Christof-
fersen, Torill Finnerud Johannessen, Einar Glesne, Egil Kolbjørn Nyhus, Berit 
Gunvor Moen Nyhus, Edvin Jokerud, Karin Skatvedt, Jan Helge Jokerud, Gro 
Øen.

Bak fra venstre: Kristin Øverli, Olav Bjerkerud, Jan Erik Nordby, Solveig Sæta 
(kom. rep.), Turid Lobben Brekka, Mona Skogstad.
Foran f. venstre: Truls Glesne, Aud prest, Gudrun Bjørka, Hanna Pålrud og 
Elisabeth Solberg.

Årets gullkonfirmanter samlet utenfor Olberg kirke i strålende høstsol.

Krødsherad menighetsråd/fellesråd.
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Der ingen skulle tru at nokon kunne bu.

Oddgeir Bruaset gledet ca.80 frammøtte kryllinger på Krøderen sam-
funnshus 19.okt. Han holdt et fantastisk flott foredrag om noen av 
personlighetene han har møtt i løpet av sin tid i NRK. 
”Unotan” spilte og skapte den rette stemningen for kvelden.

Gresk aften.

Før påske blir det ny kulturkveld på Olberg kirkestue. Dato er ikke fast-
satt ennå. Temaet blir Hellas og ortodoks påskefeiring. Grekerne feirer 
påske litt mer ”grundig” enn oss, med mange andre skikker enn det vi 
er vandt til. 
Vi får se noen bilder fra Patmos og smake gresk mat.

Menighetens juletrefest.

Søndag 3.januar er det gudstjeneste på Olberg kirkestue med juletre-
fest umiddelbart etterpå. En ”god gammeldags juletrefest” med gang 
rundt juletreet, kaffekos og julenissebesøk. Loddsalg og mange fine 
gevinster.
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Optimisme ved diakonalt senter i Kairo 
Etter å ha kjørt langt og lengre enn langt inn i smale smug, finner vi stedet. Senteret i den 
fattige bydelen Helwan i Kairo, som tilbyr helse- og sosialtjenester til befolkningen til en pris de 
har råd til. 

Av:Ragnhild Mestad26.04.2015 
Beshay Halim er leder for det diakonale senteret. De tilbyr helsetjenester, øyeoperasjoner, 
yrkesopplæring og barnehage. 
Diakonalt senter 
Det var skikkelig ille før vi startet her, forteller Beshay, men det er mer optimisme her nå. Flere 
butikker har blitt etablert, og det er et tegn på at det er er økonomisk aktivitet. Mye av dette skyldes 
alle som er innom senteret i løpet av en dag. 
Opplæring 
Fem unge jenter og fem unge gutter får praktisk opplæring som lærlinger i henholdsvis søm og 
snekring. Hver sjette måned får nye ungdommer en mulighet til å deltagelse. Guttene lærer å lage 
stoler, dører og bord, mens jentene lærer å sy skoleuniform er og ande klær. De som har fullført 
lærlingetiden har alle fått seg jobb, forteller Beshay. 
Helseklinikken 
Helseklinikken tilbyr røntgen, fødselshjelp, konsultasjon hos lege og enkle operasjoner. Et mobilt team 
av øyespesialister reiser rundt og tilbyr undersøkelser og øyeoperasjoner. De har knyttet til seg leger 
og sykepleiere med ulik spesialisering. Med ti sengeplasser, kan de tilby befolkningen rimeligere 
tjenester enn de private tilbyderne, noe som er viktig for den fattige befolkningen i området. 
Beshay er full av ideer og pågangsmot overfor alt han ønsker å gjøre. Huset som huser senteret 
mangler fremdeles et par etasjer før det er ferdig. Beshay drømmer om alt fra gamlehjem, oppfølging 
av narkomane, til tannklinikk. 
 

 
Undervisning for barn på senteret. Foto: Åslaug Ihle Thingnæs 
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Misjon

Umiddelbart etter gudstjenesten er det kirkekaffe med basar.
Vi trekker mange fine gevinster.

Dukke med hjemmestrikket/heklet garderobe.
Toalettveske
Strikkeveske
Handarbeidsbok
Familiespill
Kransekake

To små bilder
Et stort bilde
Strikket pute
Strikket pute 
Pannebånd

1. Søndag i advent er det familiegudstjeneste i Olberg kirke. 
Fireåringene får ”Min Kirkebok”.

Lørdag 28.november selger  Green misjonsforeningen forskjel-
lig handarbeid på julemessa på Villa Fridheim.

Inntektene går til Krødsherad Menighets misjonsprosjekt.
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Liam Dokken Karlsen

Nora Råen Skinnes

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 

Theodor Evenstad Paulsen

Hannah Aronia Helmerstuen Langseth

Amalie Lobben Rishovd
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Slekters gang

Døpte:
09.08.15 Glesne kapell  Sanna Dregelid Landsnes
16.08.15 Olberg kirke  Kristian Wenner Bråten
06.09.15 Glesne kapell  Nora Råen Skinnes
11.10.15 Veikåker kapell               Maria Trommald
18.10.15 Olberg kirke  Liam Dokken Karlsen
25.10.15 Olberg kirke  Theodor Evenstad Paulsen
01.11.15 Glesne kapell  Hannah Aronia Helmerstuen Langseth

Vigde:  
01.08.15 Olberg kirke  Malin Jeanette Lehne Haukeland og
                                                                        Geir Haukeland
15.08.15 Olberg kirke  Gunn Kristin Jokerud og Kim Andre
                                                                         Andersen
15.08.15 Olberg kirke  Cathrine Lund og Matthew Steinsvik
                                                                        Hadley
12.09.15 Glesne kapell  Kine Marie Berg og Kai Berg
03.10.15 Glesne kapell  Elisabeth Thorsland- Svendsrud og Tom 
               Svendsrud

Døde:
24.07.15 Olberg kirke  Liv Råen Grimelid
09.08.15 Olberg kirke  Nils Gunnar Fladhus
08.08.15 Olberg kirke  Herman Løvås- Bakkan
10.08.15 Gjøvik kapell  Anne Ingrid Snersrud
08.09.15 Olberg kirke  Tore Ula
13.09.15 Glesne kapell  Bjørn Sigmund Ødegård
19.10.15 Olberg kirke  Jenny Helene Hamremoen
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Kirkekaffe etter de fleste gudstjenester!
Besøk også vår nettside: www.krodsherad-menighet.no

Velkommen til kirke


