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Prestens penn
EN KJERNE I EVANGELIET
I Henrik Ibsens skuespill «Peer Gynt» møter vi den aldrende Peer som sitter og
skreller løk og samtidig har han et bittert oppgjør med seg selv, han sammenligner
seg selv med løken.
Etter som Peer skreller av et og et lag, gir han dem navn etter forskjellige faser i
sitt liv, og etter de roller han har spilt. Peer konstaterer at lagene blir mindre og
mindre, og når det siste laget er skrelt av er det ingen ting inni – bare tomhet. Peer
finner ingen kjerne, ingen sjel i sin personlighet. Han finner ingenting fordi han
har stilt de gale spørsmålene. Han finner ingen kjerne fordi han ikke ser at hvert av
lagene han har skrelt av seg selv, på godt og ond – er ham selv.
Peer Gynts sjel finnes, men han kan ikke isolere og betrakte den som et
selvstendig objekt, for det er den ikke. Den er tilstede i alt, i hvert eneste lag!
Og slik det er med Pees Gynts sjel, er det med kjernen i evangeliet. Jesu
oppstandelse. Den kan ikke isoleres og betraktes for seg selv, for den lever i alle
fortellingene om hvordan Jesus fornyer livet til menneskene han møter, han er
oppstandelsen.
Derfor behøver ikke kvinnene ved den tomme graven, som vi ser fremstilt
på altertavlen i Glesne kapell, mer utførlige forklaringer og bevis. Det var
overraskende det de opplevde, men det var likevel i overenstemmelse med alt de
allerede hadde erfart sammen med Jesus. De hadde sett syke bli helbredet, sett
utstøtte få ny tilhørighet og fortvilte få nytt mot, de hadde sett livet seire over
døden i alle dens skikkelser igjen og igjen. For dem var troens fundament konkret
– graven var tom. Det var sant! Og kvinnene trodde.
Vi vil helst ha bevis for å tro på noe, men evangeliene forteller ikke hva som
skjedde natt til påskemorgen, derfor blir spørsmålet vi må stille: Hvilke erfaringer
kan vi gjøre som kan avsløre noe av oppstandelsens under for oss. Hva skal vi se
etter når vi skreller lag for lag av våre liv, slik Peer Gynt gjorde.
Alle mennesker opplever øyeblikk i livet som inneholder så mye fylde, så mye
tetthet og ømhet at øyeblikket utvider seg og gir livet en helt ny dybde. Slike
øyeblikk er forskjellig fra person til person, men i disse opplevelsene erfarer vi det
som vi kan forbinde oss med påsken og pinsens budskap. «Se, alt er blitt nytt.»
Livet inneholder noen slike grensesprengende opplevelser, men livet har også
vonde øyeblikk. Men ordene om oppstandelsen og pinsens budskap om Guds
nærvær er i alle lagene i våre livs erfaringer, i våre lengsler og håp. Og det var
dette som lød påskemorgen da kvinnene kom til graven for å sørge. Kvinnene
kom for å være ved graven – og så blir de i stedet sendt tilbake til livet med ordene
«Han er ikke her – han er oppstått slik han sa. Han går i forveien for dere!»
Dette er kjernen i evangeliet 
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Utdrag fra årsmeldingen 2015.

Følgende utvalg, komiteer og foreninger har vært
i funksjon i 2015:
Con Brio: Tatiana Sjo Gustad, dirigent. Aud Ellen
Haugen, leder.
Menighetsbladet: Gudrun Bjørka.
Green Misjonsforening: Gudrun Bjørka.
Barnekoret: Tatiana Sjo Gustad og Anna Uggen.
Ungdomskoret: Tatiana Sjo Gustad og Mona
Høgli.
Utvalg for:
Trosopplæringsutvalg, gudstjenesteutvalg, diakoniutvalg og kulturutvalg.
Fra statistikken:
Det er avholdt 52 gudstjenester med 3799
tilstede. 30 gudstjenester med nattverd med 585
gjester.
Øvrige tall:
22 dåp, 9 vielser, 10 konfirmanter og 18 døde.
Ofringer:
Totalt kr 85.203,00. Til eget arbeide 27.788,00.

Festeavgift.

Festeavgift for graver i Krødsherad blir sendt ut i
løpet av første halvår. De som er gravlagt har rett
på fri grav i 20 år. Dvs. at alle graver fra 1996 og
eldre kommer det til å bli krevd avgift for. Der det
er gjenlevende ektefelle og det skal reserveres
plass, må det betales fra første dag. Festeavgiften
på kr 150,00 blir krevd inn for 5 år av gangen.
Totalt kr 750,00 for en grav.
Det er ordnet med mange av de gamle gravene
rundt på kirkegårdene våre. Er det ønskelig å få
slettet eksisterende graver ta kontakt. Vi er behjelpelig med å fjerne gravstøtter. Kostnaden for
dette er kr 500,- pr. stein.

Nattverdbrød.

I våre kirker blir det nå bare benyttet glutenfrie
oblater.
TNG
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Påske i Krødsherad.
Palmesøndag: Vi feirer palmesøndag i Glesne kapell sammen
med små sangere fra «Regndråpene». Vær med og opplev den
utrolige sanggleden dette koret formidler.
Skjærtorsdag: Kl. 1100 er det gudstjeneste på Kryllingheimen.
Kl.1800 er det gudstjeneste i Olberg kirke. Gudstjenesten feires
rundt et dekket bord i kirkerommet. Vi blir minnet om det siste
måltidet Jesus og disiplene hadde sammen.
Langfredag: Kl. 1900 gudstjeneste i Veikåker kapell. Con Brio
deltar. Det blir en helt spesiell stemning når det flotte koret fyller
det lille kirkerommet med sang. Dette er en påskeopplevelse
utenom det vanlige.
Påskedag: Kl:1100 Gudstjeneste i Olberg kirke. Aud prest tar
oss med inn i Selma Lagerløfs rike.
2.påskedag: Kl.1800 avslutter vi påskefeiringen med kulturkveld
på Olberg kirkestue. Vi får et glimt inn i gresk-ortodoks
påskefeiring gjennom bilder og musikk, mat og dans. Kjell Bjørka
viser bilder, seniordansgruppa danser og grekofile kokker bidrar
med smaksopplevelser.

Langfredag er Jesu grav pyntet.
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PÅSKEN 2016

TUNSBERG BISPEDØMMES MENIGHETSBLADER/NETTSIDER

PÅSKEFEIRING I SPAKULTUR

AV BISKOP PER ARNE DAHL

Vi lever i en Spa- og velværekultur, og det er ingen grenser for hvor rene og
mjuke og varme vi kan bli ved skrubbing, vannmassasje og aromaterapi. Det
er velvære det! Men hva med hjertets renhet, hva med vår samvittighet og
vårt indre liv? Vi betaler hva det koster for å få en sanselig velværeopplevelse.
Men er vi villige til å ta den kostnaden det innebærer å få fred i sjela?
Nåde den som ikke sørger for at Moder Jord puster i ren luft. Nåde den som
ikke bidrar til ren luft, rent vann og renhet i miljøet. Men hva med inneklimaet i oss selv, i våre hjem og på våre arbeidsplasser? Hva med balansen i
vår kropp og vår sjel? Mens kloden trues av overoppheting, trues vårt indre
miljø av kulde og frost. Ikke sjeldent skubber vi borti hverandre, småhakker på
hverandre og tar lett både på bitre snerter, ironiske karakteristikker, snedige
halvsannheter og kjølig avvisning? Er vi overhode villige til å betale hva det
koster å forebygge og reparere forurensning av vårt indre, av våre fellesskap
og av vår kultur?
Skjærtorsdag er en av påskens sentrale dager som minner oss på dette. Dagen
har sitt navn fra det gammelnorske skir som betyr ren. I kirkelige tradisjon ble
dette renhetsaspektet ivaretatt i forbindelse med Jesu siste måltid med sine:
« Så heller Jesus vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørker
dem med linkledet som han hadde rundt livet». Sånn sett er Skjærtorsdag en
renselsesdag som tidligere til og med ble kalt ”den grønne dagen” med det
dobbelte sikte; renselse, med fotvaskingen som selve tegnet, og fellesskapet,
med Jesu innstiftelse av nattverdmåltidet. Begge dimensjoner, synliggjort av
Jesus, mannen som elsket sine helt til det siste, og som midt under måltidet
reiser seg, legger av seg kappen, tar et linklede, som vanligvis var det stoffet
som ble brukt til å kle døde i, heller vann i fatet og begynner å vaske disiplenes føtter. Han kom også til Peter, som ble i stuss og spurte: ”Skal Du vaske
mine føtter?” Jesus svarte: ”Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå
det siden”.
Skjærtorsdag minner oss om renselsens og fellesskapets betydning for enkeltmennesker og fellesskap. Ikke rart at Jesus sa: “Jeg har lengtet inderlig etter å
spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide”. Nattverden er stedet der
vi får nåde og nyskapelse i fast og flytende form. Derfor avslutter vi nattverdfeiringen i våre gudstjenester med ordene: “ Den korsfestede og oppstandne
Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod som han gav til soning for alle våre synder. Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det
evige liv. Fred være med dere!” Da kan det bli en velsignet påske med fred i
sjela.
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Kurs i ansiktsmaling

Helene Øverby og Sarah Nordby Kristiansen

Gerd Fossen

Linnea Kristine Nilsen.
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K a r n e v a l

Første søndag i februar feiret vi Karnevalgudstjeneste på kirkestua i Olberg.
Vi startet med å bli ansiktsmalt og vi hadde i tillegg et bord med masker som
barna kunne farge å pynte akkurat så som de selve ville. Det ble mange fine og
fargerike masker. 15 barn kom utkledde og vi feiret gudtjeneste med barn og
voksne og mye sang, ringdans og moro. Etterpå koset vi oss med kirkekaffen og
vi slo på en pinjata med mye godt i.
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Trosopplæring
Filmkveld 7-10 klasse.

Vi hadde en hyggelig filmkveld i februar med 11 ungdommer
. Ungdommene var sjøl med på å velge filmen de skulle
se. Valget falt på «Divergent» Underveis koste de seg med
popcorn og pizza.
Vi kommer til å ha flere filmkvelder framover. Invitasjon
kommer på facebooksiden vår «Trosopplæring i Krødsherad»
og lapper blir delt ut i klassene.

Kirkeklubb. Folk og røvere-kveld.

Vårens kirkeklubbsamling hadde navnet «Folk og røverekveld» 6 barn og en gjeng voksne startet kvelden med å
spise røverpizza. Vi lagde røverhatter og fikk ballongsverd
og kikkert. Etter det gikk vi på skattejakt på kirkestua og
jammen fant barna hver sin skattekiste med gullpenger.
Vi fikk se og høre fortellingen om Barrabas, den største
røveren av alle etter at vi hadde sunget om både Kaptein
Sabeltann og Kardemommeby- røverene.
Til slutt sang vi velsignelsen med bevegelser.
Ny kirkeklubb til høsten.

«Lys våken-helg»

16. og 17.april er det «Lys våken» i Olberg krk. 5-klassingene
får invitasjon.

Fest for frivillige hjelpere i menigheten.

Onsdag 13 april inviteres alle frivillige hjelper til fest på Olberg
kirkestue.
Invitasjon kommer i posten. Menighetsråd og stab vil på denne
måten få rette en takk til alle som bidrar til at vi kan ha så stor
aktivitet i menigheten som vi har.
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Veikåker kapell

Hei alle dere som er enige i at Veikåker kapell er en perle i
Øvre Krødsherad og at kapellet nå fortjener et lite løft.
Mandag 2.mai blir det vaskedugnad. Da skal vi ha skikkelig
vårrengjøring og få unna muselort og spindelvev og la
grønnsåpedufta spre seg. Har du anledning til å gi en time
eller tre så gi beskjed til Bjørg Henriksrud tlf.47370542.
Menighetsråd/fellesråd har bestemt at det skal skaffes et lite
høytaleranlegg med teleslynge til kapellet. Dåpssakrestiet skal
oppgraderes slik at det også kan brukes til kirkekafferom. Det
er planer om nye puter i benkene.
Og så skal kapellet males. I år er det Olberg kirke som skal
males ferdig, men så er det Veikåker kapell som står for tur.
Det trengs også noen reparasjoner på inngangspartiet.

9

Intervju
Hvordan trives du her på Krødsherads kanskje
vinterkaldeste sted? spør jeg idet jeg kommer inn i
den koselige stua til Jorunn Nordby. Jeg er da vandt til
vinterkulde både fra Sigdal og Gausdal, svarer Jorunn
kjapt og med et glimt i øyet,-og så er det jo så fint her.
Jeg kommer fra Gausdal, vet du. Vi lar blikket hvile på
de slake jordene, fjorden og de lave åsene på den andre
sida.
Jorunn har dekket kaffebordet
med lilla farger på lys,blomster
og duk. Det henspeiler på
fastetida nå fram mot påske.
Hele leiligheten hennes bærer
preg av omtanke, god smak,
vennlighet og gode minner. På
veggene henger mange flotte
malerier med motiver fra blant
annet Sigdalsnaturen. Erik,
Jorunns ektefelle gjennom
et langt liv, var kunstner
og malte mye. Han døde i
2008, bare et år etter at de
flyttet hit til Krødsherad og
generasjonsboligen, hvor datter
med familie bor vegg i vegg.
Vi kom til Sigdal i 1973, forteller Jorunn. Jobbet på
Sigdal Interiør. Etter hvert gifta vi oss, kjøpte hus og fikk
barn. Vi hadde klare tanker om å leve der hele livet. Erik
kom fra metodistmiljøet i Moss og sjøl om han søkte seg
til statskirka, var han nok dypest sett metodist. Vi ble
trofaste kirkegjengere og deltok i det menighetslivet som
var. Jeg ble med i misjonsforeningen og trivdes godt.
Ofte dro vi til Krødsherad for å gå på gudstjeneste. Det
var liksom litt mer aktivitet i menigheten her. Så da
beslutningen om å selge huset og flytte hit, ble tatt,
hadde nok kanskje det også litt betydning.
De siste åra i arbeidslivet var Jorunn ansatt i Sigdal
kommune, nærmere bestemt Bjørkekvisten. Det å jobbe
med multi -handikappede barn og voksne, var noe som
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virkelig gav livet et annerledes perspektiv. Jeg har jo aldri hatt
noen motgang i livet, jeg, sier Jorunn.
Nei vel, tenker jeg for meg sjøl, det er vel heller slik at du ser
positivt på tilværelsen og tar livet som det kommer.
Du har aldri hatt sertifikat, spør jeg litt forsiktig. Da kan

Malt av Erik Nordby
Jorunn fortelle at hun aldri har hatt godt nok syn til å kunne
kjøre bil. Hun har hatt noen øyeoperasjoner, men synet er
likevel ikke godt.
Men det har ikke hindret denne positive dama fra å være aktiv
på mange felt.
Da Erik døde og jeg hadde flyttet vekk fra det gamle
nettverket mitt, skjønte jeg at jeg måtte ut og bygge meg
et nytt. Jeg ble med i misjonsforeningen her og så ble det
menighetsrådet.
Det er så mange hyggelige folk og så mange lyspunkter i
livet. Jeg har mye meningsfullt å holde på med og barn og
barnebarn like ved. Kan ikke ha det bedre, smiler Jorunn. I
kveld skal jeg på seniordans og sist søndag hadde jeg en flott
turopplevelse på isen ved Veikåker kapell.
Livet mitt er en fantastisk reise, sier Jorunn, og lener seg
tilbake i stolen.
GB
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Misjon

Bydelen Helvan i Kairo hvor det diakonale senteret ligger. Det er dette
senteret Krødsherad menighet støtter. Det drives barnehage og dagsenter,
samt yrkesopplæring for voksne. En helsebuss/mobil øyeklinikk reiser rundt
og gir behandling for øyesykdommer.

Misjonsselskap

23. februar var det «misjonsselskap»på Olberg kirkestue. Misjonsforeningen
vår hadde invitert misjonsvenner fra Sokna, Sigdal og Krødsherad. Ca
20 damer koste seg sammen denne formiddagen. Det ble servert kaffe,
rundstykker og kaker. Reidun Andersen Weberg var på besøk hos oss og viste
bilder og fortalte fra sin tur til Thailand og Laos.
Synnøve Sæta fortalte om menighetens misjonsprosjekt.

Kjære dere alle. Vi trenger penger for å gi ut bladet.
- hvis alle bidrar med litt - blir det mye til sammen.
Takk
Bladkontigent bankkonto: 2372.60.16453
12

Misjon
Områdemøte
Søndag 13. mars var det områdemøte for Numedal, Sigdal og
Krødsherad.
Kl.1100 deltok vi i gudstjenesten i Holmen kirke. Lise Kleven
var liturg og Liv Jorunn Koller fra NMS deltok.
Etter gudstjenesten fikk vi kirkesuppe med
misjonsinspirasjon.
Reidun Andersen Weberg deltok.
Etter mat var det et enkelt årsmøte v/områdeutvalget.
NMS er organisert slik: Landet er delt opp i forskjellige
regioner. Vi hører til Region Øst. Hver region er delt inn i
områder. Vi hører til i et område som heter Numedal, Sigdal
og Krødsherad. I hvert område sitter et områdeutvalg.
Vårt områdeutvalg består av Hilde Ellingsen,Numedal. Hun er
leder i utvalget.
Gudrun Bjørka fra Krødsherad er sekretær. Jorunn Slevikmoen
fra Krødsherad er styremedlem sammen med Helga
Ødegården fra Sveene.
Reidun Andersen Weberg er misjonskonsulent.

Resultat for Green misjonsforening 2015
Summen av innsamlede midler 2015 ble kr.24200,00
Kr.12000,00 ble gitt til menighetens misjonsprosjekt. Resten
går til NMS sentralt. Da blir det brukt der det trengs mest.
Menigheten har også gitt offer til misjonsprosjektet på ca. Kr
7500,00. Kjempeflott resultat!
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Simen Ulvik Svensrud
Siril Granstad
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Velkommen til kirke
20.03 – Glesne kapell kl.11.00.
Palmesøndag. Gudstjeneste for store og små. Regndråpene deltar.
24.03 – Kryllingheimen kl.11.00.
Skjærtorsdagsgudstjeneste.
«

- Olberg kirke kl.18.00.
Skjærtorsdagsgudstjeneste med fellesskapsmåltid.
Gudstjenesten feires rundt et bord i kirkerommet, hvor det er dekket
til måltid.

25.03. - Veikåker kapell kl.19.00
Langfredagsgudstjeneste. Sangere fra Con Brio deltar.
27.03. - Olberg kirke kl.11.00.
1
1.Påskedag. Tema: Med forfatteren Selma Lagerløv inn i påskemysteriet.
28.03. - Olberg kirkestue kl.18.00.
Kulturkveld. Gresk aften med glimt fra ortodoks påskefeiring.
03.04. - Haglebu fjellkirke kl.12.00.
Gudstjeneste i forbindelse med konfirmantweekend.
10.04. - Glesne kapell kl. 11.00.
Gudstjeneste.
17.04. - Familiegudstjeneste i forbindelse med «Lys våken»
Menighetens årsmøte under kirkekaffen.
24.04. - Olberg kirkestue kl.18.00.
Salmekveld med salmer av Lina Sandell og menighetens
ønskesalmer. Forsangere fra Con Brio.
01.05. - Ingen Gudstjeneste.
05.05. - Veikåker kapell kl. 11.00.
Kristi Himmelfartsdag feires med familiegudstjeneste.
Grilling og aktiviteter etter gudstjenesten.
08.05. - Glesne kapell kl.11.00
Gudstjeneste.
15.05. - Olberg kirke kl-11.00.
1.Pinsedag. Høytidsgudstjeneste. Tema:1.pinsedag belyst ut fra
Henrik Ibsens «Peer Gynt» og Edvard Griegs musikk til «Peer Gynt»
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17.05. - Olberg kirke kl.11.00.
Familiegudstjeneste på nasjonaldagen.
22.05. - Olberg kirke kl.17.00.
Samtalegudstjeneste/Ung messe med konfirmantene og
ungdomskoret.
29.05. - Ingen gudstjeneste.
05.06. - Olberg kirke kl.11.00.
Konfirmasjon.
12.06. - Glesne kapell kl.11.00.
Gudstjeneste. Tema: Apostelen Peter.
19.06. - Ingen gudstjeneste.
26.06. - Veikåker kapell.
Pilegrimsvandring fra Gårandplassen til Veikåker kapell. Frammøte
kl.9.30. Avgang kl.10.00. Program underveis. Kaffe serveres ved
kapellet fra kl.12.30 og Pilegrimsgudstjenesten begynner når alle
vandrerne er framme.
03.07. - Olberg kirke kl.12.00.
Festivalgudstjeneste sammen med organisasjonen «Areopagos», i
forbindelse med deres sommerfestival.
10.07. - Veikåker kapell kl.11.00.
Gudstjeneste.
17.07. - Glesne kapell kl.11.00.
Gudstjeneste.
24.07. - Ingen gudstjeneste.
31.07. - Olberg kirke kl.11.00.
Gudstjeneste.
07.08. - Glesne kapell kl. 11.00.
Gudstjeneste.
14.08. - Ingen gudstjeneste.
21.08. - Olberg kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste på vingårdssøndagen.
28.08. - Villa Fridheim kl.11.00.
Gudstjeneste. Tema: Askeladden og hans hjelpere.

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