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Prestens penn

«Jeg fant, jeg fant!» sa Askeladden. Han plukket opp en utgått skosåle og viftet 
fornøyd med den.

De fleste i vårt land kjenner Asbjørnsens og Moes eventyr med blant andre 
Askeladden. Han som hadde blikk for alle raritetene på veien, og som var så 
snill mot folk og dyr at de i takknemlighet ble hans gode hjelpere. De gav ham 
forskjellige ting som han senere fikk bruk for. Han fikk en duk som dekket seg selv, 
en øks som hugget så flisene føk, en saks som klippet frem silke og fløyel fra løse 
luften.

Med Jørgen Moe som prest her i Krødsherad er hans eventyrverden godt kjent. 
Den fullstendige utgaven av Asbjørnsens og Moes eventyr kom ut i 1851.  De 
to klarte å gjengi eventyrene slik at de bevarte eventyrenes kunstneriske verdi.  
Eventyrene kom fra det levende norske folkedypet og ble gitt videre i en form som 
fremdeles rører ved dype strenger hos oss som leser dem. (F.eks. «Manndatteren og 
kjerringdatteren», «Den rettferdige firskilling»).

Kristendommen og dens fortellinger og bilder hadde mye til felles med det 
som skapte eventyrene, lengselen etter lys og håp. Og derfor ble det naturlig at 
kristendommen ble knyttet til og tolket inn i gamle historier og eventyr.  De har også 
mye til felles når det gjelder kampen mellom det gode og det onde. Og slik Jesus er 
bærer av de gode krefter har Askeladden fått en lignende rolle. For Askeladden lever 
etter Jesu ord. «Det du vil at andre skal gjøre mot deg skal du gjøre mot dem», «Det 
du har gjort mot en av mine minste har du gjort mot meg» (F.eks. «Gjete kongens 
harer»).
Slik Jesus møter de fattige og utstøtte, slik møter Askeladden den gamele kona, 
sultne dyr og andre som er ille ute på en eller annen måte. Og han hjelper dem uten 
å betenke seg. Da gjør han en «kongsgjerning» mot dem som senere blir medlemmer 
av hans «kongerike». Han blir for oss et kristent menneskeideal.
Askeladden utstråler en enkelhet og varme som vi også finner igjen hos Jesus, 
omsorgen for alt det skapte. Og de peker begge frem mot en tid hvor alt det onde er 
overvunnet og alle har det godt.  Selv om navnet Askeladden betyr «kloss», en som 
er tung og ubehjelpelig, er det likevel ved ham at det nye begynner og ikke ved hans 
overmodige brødre Per og Pål.

Det er ikke alltid like lett å få øye på det kristne budskap i eventyrene, men det 
finnes. Eventyrene har gitt mennesker pågangsmot og glede og har tatt avstand fra 
det som bryter ned og ødelegger. Og når det onde avvises formes mennesket slik 
Gud har ment. (F.eks. «De syv folene»). Det er kjærlighetens språk som uttrykker 
det kristne i eventyrene. Det gode formidles gjennom de enkel ord og allminnelige 
mennesker. Brødrene Per og Pål ønsker et liv i luksus, mens Askeladden deler ut 
brød og vin til de utstøtte. Slik Jesus sa: «For jeg var sulten og du gav med mat, jeg 
var fremmed og du tok imot meg, jeg var naken og du kledde meg, jeg var syk og i 
fengsel og så så til meg».

I to gudstjenester i høst skal vi møte Askeladden. Først møter vi ham og hans 
hjelpere i gudstjenesten på Villa Fridheim søndag 28. august kl. 11 og så sammen 
med «De syv folene» i presenstasjonsgudstjenesten med nye konfirmanter i 
Olberg kirke søndag 11. september kl. 11.

   AMS

”EVENTYR OG KRISTENDOM”
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Nytt fra menighetsråd
kirkeverge

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

Festeavgift.
Vi har kommet langt med arbeide 
for å finne gravfestere på Glesne og 
Veikåker. Olberg står for tur etter 
kirkevergens ferie. 
Flere har tatt kontakt med oss og 
det er vi veldig takknemlige for. 
Det er en god del gamle graver 
som er slettet. Gravstøtter vi skal 
fjerne samler vi opp og blir fjernet 
ut på høsten. Krødsherad kommune 
har sagt seg villig til å ta selve 
faktureringen. Dette skjer høsten 
engang.

Vedlikehold.
Krødsherad kommune har bevilget 
kr 200.000,00 som er øremerket 
maling av kirker for 2016. Lang 
sidene på Olberg kirke er tatt. 
Råteskadene er utbedret. Det er 
nå gjort mye viktig og verdifullt 
utvendig vedlikehold ved Olberg. 
Det er tatt bort en god del buskas 
rundt kirken. 
Ved Glesne kapell er det tatt to 
vegger. Litt råteskader er utbedret 
der også. Nå kan vi synge  « Å kom 
til den hvit malte kirke».
Det er bevilget tilsvarende beløp for 
2017. Siste veggen på Glesne blir 
tatt og Veikåker står for tur.

Høytaleranlegg og sitteputer 
kommer på plass i Veikåker nå i 
høst.
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Onsdag 13.april inviterte menighetsrådet til fest for alle 
frivillige hjelpere i menigheten. 
Menighetsrådet og staben ville på denne måten takke for all 
flott innsats.
Det ble servert deilig kveldsmat, kaffe og kaker.
Ca.45 hjelpere koste seg på kirkestua denne kvelden.

Vaskedugnad på Veikåker kpl.
Mandag 2.mai var det vaskedugnad på Veikåker kpl.
11 entusiastiske « rengjøringsassistenter» møtte opp med 
bøtter og mopper, kluter og koster og selvfølgelig en stor 
porsjon godt humør. 
Drøye 33 dugnadstimer, et reint og grønnsåpeduftende kapell, 
nypussa altersølv og kritthvit alterduk ble resultatet.
Tusen takk alle sammen for en formidabel innsats!                                      

Frivillighetsfest
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Areopagos sommerfestival.

3.juli hadde organisasjonen «Areopagos» sin 
festivalgudstjeneste i Olberg kirke. Det var avslutningen på 
deres sommerfestival på Norefjell. Det var en gudstjeneste 
med folkemusikkpreg. Mange dyktige folkemusikere deltok.
De kryllingene som hadde funnet veien til kirken denne 
dagen, fikk en flott opplevelse.

Litt om organisasjonen:

Areopagos er en frivillig organisasjon som arbeider med 
religionsdialog og – studier, kristen åndelighet og trospraksis 
– og å vise nestekjærlighet gjennom bistandsprosjekter. De 
arbeider i Norge, Danmark og Kina.

Areopagos gir ut gratismagasinet «Tørst». Det kan også leses 
på nett. Søk på 
«Areopagosstiftelsen»

Areopagos arrangerer forskjellige retreater og har 
meditasjonsgrupper rundt om i landet.
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Trosopplæringsplan høst 2016

Hva skjer? Hvor?  For hvem?  
Babysang Kirkestua Olberg Foreldre som er hjemme med 

småbarn. Meld deres 
intresse! 

Kirkeklubb Kirkestua Olberg Barn 3-5  år i lag med 
familiene. Invitasjon kommer 
til høsten.  

4- års bok utdeling Kirken i Olberg I desember. Invitasjon 
kommer i posten. 

Kirkekino Kirkestua i Olberg Vi inviterer barnehagene på 
kino. En julefortelling med 
kirkerottene.  

Ridderturnering  Solumsmoen kapell 18. September. Felles 
arrangement med Sigdal. 
Invitasjon kommer på høsten 
til alle på 4. og 5. trinn.  

Tårnagenter  Olberg Kirke Barn på 2. og 3. trinn løser 
mysterier og oppdrag i 
kirken.  

Kinokvelder. 1 kveld/ måned 
hele høsten. 

Kirkestua  Olberg Kinokvelder med pizza og 
pop corn. Ungdommer på 7. 
trinn og oppover. Invitasjon 
kommer på facebook:  
Trosopplæring i Krødsherad. 

 Ved spørsmål eller påmelding henvend dere til Karolina 97548020. 
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Visitasen varer fra 15 – 25. november og avsluttes med en 
fellesgudstjeneste
i Haug kirke søndag 4. desember kl. 11.00.

Det er første gang at det blir en bispevisitas for hele prostiet. Det 
blir aktiviteter og tiltak i de forskjellige menighetene over en to 
ukers periode.
Dette er åpne arrangementer og de blir nærmere kunngjort i presse 
og på hjemmesider.

Vi er glad for å ha biskop Per Arne Dahl og hans følge her i 
Krødsherad fredag 18. november.  I tillegg til møter med de som 
er ansatt i kirken og politikerne så er det åpen nattverdgudstjeneste 
kl. 11.00 på Kryllingheimen og Salmekveld  i Olberg kirke kl.  18.00.  
Etter salmekvelden blir det kaffe og samtale med biskopen og hans 
følge i Kirkestua.

  BISPEVISITAS I EIKER PROSTI

Per Arne Dahl
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Intervju

Det er ferietid og ikke så lett å få til en intervjusituasjon 
med tekopp og øyekontakt denne gangen. Men det finnes 
alltid en løsning. Vi setter oss godt til rette i sofakroken og 
finner fram telefonen. Det fungerer kjempefint.

Karolina Olsson Leversby er jenta med det flotte håret 
og den glade latteren som det er aldeles umulig å ikke 
legge merke til. Hun strutter av energi og smittende 
humør.

Det er alltid greit å begynne med begynnelsen. Karolina 
ble født og vokste opp på en gård på øya Orust i Bohuslen, 
Sverige. Ikke veldig langt fra grensa til Norge. Familien 
var engasjerte og aktive medlemmer i Svenska kyrkan og 
Karolina begynte tidlig i søndagsskolen. Slik ble interessen 
for kristendommen vekket.
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Da Karolina hadde fullført utdannelsen sin og fått fagbrev 
som barne- og ungdomsarbeider, ville hun ut på eventyr. 
Først ble det Tyskland og siden Norge. I Tyskland jobbet 
hun et år med hest, i Norge traff hun en mann og falt 
pladask. Ganske eventyrlig begge deler. Dere skjønner det 
at Karolina er veldig svak for hester, og det å kunne jobbe 
med hest - var en stor drøm. Og så var det det å møte 
kjærligheten....det, jo også litt av en drøm.

Nå har Karolina mann og to gutter på 10 og 8 år, nybygd 
hus på en gård, men ingen hest. Hun vet at det krever mye 
tid og den har hun ikke akkurat nå, men kanskje en gang...

I flere år jobbet Karolina på Modum Bad, 
familieavdelingens barnehage og skolefritidsordning. Hun 
trivdes godt der, men det å måtte sende sine egne barn 
i barnehage tidlig om morgenen for så å sitte i møter og 
diskutere andres barn, ble litt bakvendt. Det var på tide å 
se seg om etter en ny jobb.

Nå har hun vært ansatt i Sigdal og Krødsherad menigheter 
i fem år. Jobben som trosopplærer har vært midt i blinken. 
Karolina er en særskilt kreativ person og det får hun god 
nytte av i jobben. Fra sentralt hold får trosopplærerne  tips 
og anbefalinger om hva som kan gjøres, men det er stor 
frihet når det gjelder innholdet i de forskjellige tilbudene. 
Det er viktig å tilpasse lokalt. Karolina ber meg spesielt 
om å nevne at hun er mottagelig for ideer. Det å ha en 
«idebank» å låne fra er en flott resurs.

Karolinas mål er at alle barn skal ha en hyggelig opplevelse 
på trosopplæringa og at de skal få lyst til å komme tilbake 
en annen gang.

GB
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Misjon
Green misjonsforenings høstprogram

6.sept. Møte på kirkestua kl.11.00 (Ingvild).
4.okt.   Møte på kirkestua kl.11.00 (Åse).
14-15. okt. Avbrekk i hverdagen på Solsetra.
1.nov. Møte på kirkestua kl.11.00 (Jorun S)
27.nov. Misjonsbasar. Loddsalg i tida før og på basaren.
29.nov. Møte på kirkestua. (Jorun N)

NMS-arbeid i Thailand
I juni fikk Gudrun og Kjell Bjørka anledning til bli godt 
kjent med NMS sitt arbeid i Thailand. Her er en liten 
bildekavalkade.

Utenfor Home of grace.

Morgensamling i Immanuel menighhets barnehage.

I november og desember blir det mini- julemesse på 
kirkestua. Julegaver kan kjøpes. De blir stilt ut permanent i 
disse to månedene. Når det er arrangement på kirkestua er 
det anledning til å handle.

Lovsanghjemmet.
Barnehage i slummen.
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På besøk hos ei dame som skriver salmer til lokale folketoner.

To av de små beboerne 
på Nådehjemmet 
sammen med Alfhild 
misjonær og Janne 
(gjest)

Lunsjpause på 
leirskolen i Phibun

Foto: KB



12

Kultur
Kulturkveld.
Kulturutvalget arbeider med å få til en kulturkveld i oktober.
Hverken dato eller tema er på plass ennå.

Quiz-kveld
Mandag 12.september arrangeres quiz-kveld på kirkestua 
kl.19.00
Lag med seks deltagere eller færre.
Vi utfordrer Con Brio, kirkestaben og menighetsrådet, 
konfirmanter og foreldre, og
seniordansgruppa til å stille lag. Alle andre er selvfølgelig også 
velkommen til å stille. 
Gratis adgang, salg av kaffe og kaker. 

Turgruppe
Er det noen som har lyst til å gå på tur i et litt bedagelig 
tempo. Nyte naturen og den lange rasten. Kanskje ta noen 
bilder og få anledning til en god samtale.
Kun i sol og fint vær.
Ingenting er planlagt nøye. Ring Kjell eller Gudrun Bjørka, 
(97537217/97064535) dersom dette er noe for deg. Så ringer 
vi deg når det kan være aktuelt.

Fyrisjøen Foto: KB



Dåpsbarna våre

Odin Skinnes EngenMatheo Skogstad Galambos

Oliver Flensborg Thalerud-Milert
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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!

Olaves Marinius Solli Strandbråten
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Slekters gang

 
 
Døpte: 
13.03.16 Olberg kirke  Odin Skinnes Karlsen 
13.03.16 Olberg kirke  Olaves Marinius Solli Strandbråten 
20.03.16 Glesne kapell  Andreas Young-Whan Koss 
15.05.16 Olberg kirke  Margit Bøe 
12.06.16 Glesne kapell  Oliver Flensborg Thalerud-Milert 
 
 
 
Vigde:   
21.05.16 Olberg kirke  Linn Tveita og Tom Erik Dahl Varlo 
16.07.16 Olberg kirke  Janne Iren Furuseth og Krister Nerby Berg 
16.07.16 Olberg kirke  Torbjørg Synnøve Nordgaren Vasset og   
     Oddvar Golberg Vasset 
 
 
 
 
Døde: 
07.03.2016 Veikåker kapell              Trond Bottolfs 
02.04.2016 Glesne kapell  Marthe Snippen 
21.04.2016 Olberg kirke  Erik Skuterud Ellefsen 
17.05.2016 Olberg kirke  Ruth Halmrast 
28.05.2016 Glesne kapell  Brita Roskifte 
12.07.2016 Olberg kirke  Thora Gunvor Kaldager 
15.07.2016 Olberg kirke  Jorunn Haugen Bjerke 
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04.9.   -   Veikåker kapell kl. 11 – Gudstjeneste.    
 
11.9.   -   Olberg kirke kl. 11 -  PRESENTASJON AV KONFIRMANTENE  
                                           Tema: Askeladden og de syv folene. 
 
17.9.    -  Lørdag kl. 15.00 – Konsert i forbindelse med Gunstein Draugedalens 70-års 
                                               dag.   (gratis adgang) 
 
18.9.   -   Ridderturnering i Sigdal med gudstjeneste kl. 16  - Familiegudstjeneste 
 
25.9.   -   Ingen gudstjeneste 
 
02.10.  -   Glesne kapell kl. 11 – Gudstjeneste med tema «Den bortkomne sønn». I dag 
                                            møter vi sønnen som hadde kommet på ville veier. 
 
09.10   -  Veikåker kapell kl. 11 – Gudstjeneste med tema «Den bortkomne sønn». I dag 
                                           møter vi personene rundt sønnen som kommer hjem. 
 
16.10.  – Olberg kirke kl. 11 – Gudstjeneste med tema «Den bortkomne sønn».  I dag  
                                           møter vi Faren som tar imot sønnen som kommer hjem. 
 
23.10.  – Ingen gudstjeneste  
 
30.10.  -  Olberg kirke kl. 11 – HØSTTAKKEFESTgudstjeneste med 
                                           KONFIRMANTJUBILEUM 
 
06.11.  -  Olberg kirke kl. 11 – MINNE- OG MEDITASJONSGUDSTJENESTE PÅ 
                                            ALLEHELGENSDAG.  Vi minnes dem som er døde i vår 
                                            menighet det siste året og tenner minne lys for dem. 
                                            Con Brio synger. 
 
13.11.  – Glesne kapell kl. 11 – Gudstjeneste.   
 
Fredag 18.11. kl. 11 -   Kryllingheiemen. Gudstjeneste i forbindelse med bispevisitas. 
 
Fredag 18.11. kl. 19  – Olberg kirke  -  SALMEKVELD i forbindelse med bispevisitas 
                                            i Krødsheread. Con Brio, Ungdomskoret, Regndråpene m.fl. 
                                            medvirker. 
                                            Etter salmekvelden blir det kaffe og møte med biskop Per  
                                            Arne Dahl i kirkestua. 
 
20.11.  – Olberg kirke kl. 16 -  FAMILIEGUDSTJENESTE med TÅRNAGENTER. 
 
27.11.  - Olberg kirke kl. 11 – FAMILIEGUDSTJENESTE med utdeling av  
                                             4 ÅRSBOK.   Regndråpene synger. 
 
 
04.12.  -  NB! kl. 11 – Fellesgudstjeneste i HAUG KIRKE  på Hokksund i forbindelse  
                                            med bispevisitas i Eiker prosti. 
 
11.12.  –  Olberg kirke kl. 16 – ÅRETS JULEKONSERT! 
 
14.12    - NB! Onsdag – Glesne kapell kl. 18 – LYSMESSE med konfirmantene. 
 

Velkommen til kirke
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11.12.  –  Olberg kirke kl. 16 – ÅRETS JULEKONSERT! 
 
14.12    - NB! Onsdag – Glesne kapell kl. 18 – LYSMESSE med konfirmantene. 
 

18.12.  -  Ingen gudstjeneste. 
 
Fredag 20.12 kl. 11 – Kryllingheiemen -  FØRJULSGUDSTJENESTE 
 
24.12.  -  Glesne kapell kl. 14  - JULEKVELDSGUDSTJENESTE FOR SMÅ OG  
                                              STORE. 
 
  «        -  Olberg kirke kl. 16   - JULEKVELDSGUDSTJENESTE FOR SMÅ OG  
                                             STORE. 
 
25.12.   – Olberg kirke kl. 11 – HØYTIDSGUDSTJENESTE på 1. juledag. 
                                             Sangere fra Con Brio.  Tema: Julen belyst ut fra maleren 
                                             Chagalls bilde «Den hellige familie». 
 
31.12.   – Olberg kirkestue kl. 11 – Gudstjeneste på nyttårsaften. 
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Kirkekaffe etter de fleste gudstjenester!
Besøk også vår nettside: www.krodsherad-menighet.no


