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Prestens penn
              «DET FOLK SOM SATT I MØRKET, HAR SETT ET STORT LYS»
I den mørkeste tid på året ble lyset sluppet løs i verden og verden har aldri blitt den 
samme etterpå. «Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket»

Fra gammelt av ble det midtvinters holdt en solfest. Og i mange religioner skjer in-
nvielsen til guddommen i denne natt – slik var det også i Romerriket den gangen Jesus 
ble født. De feiret den «ubeseirede sol». Det skjer noe ved overgangen fra mørke til 
lys. Og inn i dette ble Jesus født, og de kristne knyttet ham til solfesten, til årets forløp.  
«Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang, og skinne for dem som bor i 
mørket» (Lk. 1,78-79a)
Jesus blir verdens sol og lys, og vår julefest blir en håpets solfest både for det enkelte 
menneske og for verden.

Det vi ikke er i stand til å forstå, at Gud kom nær, ble virkelighet i et lite barns skikkelse. 
Derfor er vår «solfest» ikke bare et kosmisk fenomen, men er en livets fest for alt som 
fødes, vokser og gror. Det er et mysterium som lyser i mørket.

Julefortellingen er full av lys. Vismennene fra Østen som lette etter barnet de «de så hans 
stjerne da den gikk opp ved morgengry». Gjeterne som holdt nattevakt over sauene op-
plevet også at lyset brøt gjennom mørket. «Med ett stod en Herreens engel foran dem, 
og Herrens herlighet lyste om dem».  Midt på natten skjer det at dagen og lyset bryter 
igjennom og viser til en ny tid hvor Gud er midt iblant oss. Og samtidig er det som skjer et 
enda sterkere tegn,- et lite barn som er bærer av alle muligheter. Ingen ting blir som før. 
Når Gud er vår medlever i verden så kommer også vi nær hverandre og blir medbærere.

«Guds rose ljuvleg angar
og skin i jordlivs natt.
Når hennar ljos oss fangar,
ho vert vår beste skatt.
Me syng i englelag:
No er det fødd ein Frelsar,
og natti vert til dag»   (Fra salmen «Det hev ei rose sprunge»)

Når det nye året, 2017, begynner så får Krødsherad menighet ny sokneprest, Tormod 
Moviken.  Vi er glad for at han sa ja til å komme hit og ønsker ham velkommen og lykke 
til.
Jeg takker for en fantastisk tid her i menigheten, med flotte medarbeidere, frivillige, møte 
med folk i bygda i gleder og sorg, og med en fantastisk natur.  Det er mye å være stolt av i 
Krødsherad. Jeg bærer dere med meg videre med takknemelighet og glede!

Ønske om alt godt!
Aud Meaas Sigurdsen
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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

Prestegården.
Boplikten for prestene er borte. Vår nye 
sokneprest Tormod blir boende i sitt hus på 
Modum.
Opplysningsvesenets fond eier pre-
stegården. Huset blir mest sannsynlig leid 
bort etter at Aud har flyttet ut.

Misjonsprosjektet.
Menighetsrådet i samråd med Green mis-
jonsforening har valgt å videreføre mis-
jonsprosjektet vårt «Senter for gatebarn i 
Kairo». Vi får ny avtale fra NMS.

Leder og Nestleder for 2017.
Kristin Øverli og Gudrun Bjørka er gjenvalgt 
som leder og nestleder for 2017.

Rådet og kirkevergen har ellers i høst hatt 
fokus på visitasen.

Et liten oppfordring til bladets lesere. 
Bladet  har en anstrengt økonomi og vi 
har valgt å legge oss på 3 nummer i året. 
Håper du vil bruke vedlagte giro å støtte 
oss i utgivelsen av bladet. TAKK

TNG
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Takk til Aud                                                                                                             
En stor takk til Aud som har vært vår 
sokneprest i fra sept.2015. Aud har 
med sin gode være måte blitt godt 
likt i bygda vår. Hun kom hit med en 
lang presteerfaring fra Oslo og 5 år i 
Lofoten. Alltid blid – hyggelig og står 
sjelden eller aldri fast. Vi kommer 
til å savne Aud, men ønsker henne 
mange gode år som tidlig pensjonist. 
Hvem vet kanskje hun dukker opp 
med bobilen som vikar og tar med 
seg «sokneprestassistenten» Tulla. 

Velkommen til Tormod som er vår 
nye sokneprest fra 01.01.17. Tormod 
har dype røtter i Krødsherad. Han 
og familien bygde hus her på tidlig 
80 tallet, men flyttet til Modum da 
Tormod ble prest der. Movika eier 
Tormod og mye av fritiden bruker 
han der. Tormod har vært inne som 
vikar ikke minst i de 12 årene han var 
prostiprest. Etter det har han vært 
knyttet til Modum. Tormod kjenner 
vi som en dyktig prest med gode 
samarbeidsevner omgjengelig og 
trivelig på alle vis. Vi er heldige her 
i Krøsherad som fikk fast prest på 
plass. Håper Tormod får mange gode 
år som sokneprest her hos oss.
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Kirkekaffe

Ungdomskoret og Regndråpene sang på sommerkvelden

Fra gudstjenesten på Kryllingheimen

  BISPEVISITAS 
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Trosopplæring

Ridderturnering

Dragekake på ridderturnering

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

småbarn. Meld deres intresse 
til Karolina 97548020! 

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

Karneval  Kirkestua Olberg 19. februar for alle barn som 
liker å kle seg ut og slå på 
pinjata.  

Konfirmantleir Haglebu 30. mars-2. april 
Konfirmanter 

Roadservice konsert for 
konfirmanter. Samarbeid 
med Sigdal og Flå. 

Thon hallen i flå 22. april. Konfirmanter 

Lys Våken Olberg kirke 5. og 6. trinn får invitasjon til 
å overnatte i kirken. 22. april 

   
 Ved spørsmål eller påmelding henvend dere til Karolina 97548020. 
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Ridderturnering

Kirkeklubb
Babysang
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Intervju

I disse dager er det nøyaktig 15 år siden Tatiana kom 
til Krødsherad. Da var hun nyutdannet og 23 år.

- Hele mitt voksne liv har jeg bodd her i 
Krødsherad og Norge, sier hun. Det er 
faktisk vanskelig for meg å snakke 
om «voksne» temaer på russisk. 
Svangerskap, for eksempel,- eller 
politiske temaer. Ordene 
mangler. Jeg savner ikke 
Russland lenger, ikke 
slik som i begynnelsen, 
men jeg savner  familien 
min- og det er litt trist 
at ungene mine ikke får 
være så mye sammen 
med sine russiske 

besteforeldre. 
Men vi besøker jo 
hverandre med jevne 
mellomrom. Hver høst 
kommer foreldrene mine 
hit og er barnevakter slik at 
Torstein og jeg kan dra på en liten 
ferietur, bare vi to.

Når jeg reiser til Russland, føler jeg meg som turist. Mye er 
forandret siden jeg flyttet. Det var utrygge tider den gangen, 
særlig jobbmessig. En ting jeg nok saver litt, er det store 
musikalske miljøet jeg var en del av i St.Petersburg. Ganske 
forskjellig fra lille Krødsherad, på godt og vondt. -

 Jeg tenker for meg sjøl at vi i Krødsherad menighet knapt 
forstår hvor heldige vi er som har en slik kapasitet på 
orgelkrakken og som kordirigent. Ved siden av å være organist 
leder hun ikke mindre enn tre kor i den vesle bygda vår. 
«Con Brio» har ca. 30 medlemmer og plass til fler, særlig 
herrestemmer. Ungdomskoret består av 17 ivrige sangere og 
«Regndråpene» teller rundt 25.

-Korarbeid står hjertet mitt veldig nær, sier Tatjana. - Det er 



en flott gjeng som synger. Og vi jobber godt sammen. Det er 
virkelig en jobb. Det er mange ting som må terpes på. Vi vil jo 
at det skal klinge flott, forklarer hun. - Jeg har en drøm om å 
samle alle korsangere, både de nåværende og de som har vært 
innom i en kortere eller lengre periode, til en kjempekonsert. 
Det kunne vært flott.
-Ellers er det ungdomskoret som virkelig får meg litt ut av 
komfortsonen. Det er utfordrende og morsomt . Vi jobber med 
et annet repertoar enn det jeg er vandt med. En del popmusikk 
blant annet. Heldigvis har vi med oss noen flotte musikere, 
som jeg lærer mye av. Jeg trenger slike utfordringer. Det er 
utviklende og inspirerende. Jeg har også lært mye av Aud 
prest.

-Jeg ser at korvirksomheten sammen med de små, er viktig 
trosopplæring. De blir vant til å komme til kirkestua og til å 
opptre i kirkene. Jeg håper at de skal oppleve at det er trygt 
og greit. At de hører til.

Tatiana er ei sporty dame. Hun er vokst opp med turer i skog 
og mark, men fjellturer er en ny erfaring for henne. Stort sett 
setter hun pris på slike turer, men Besseggen ble litt i overkant 
skummel. Og bli ikke overrasket om du møter henne i fint driv 
i skiløypa.
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GB
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DIAKONALT SENTER I KAIRO
Hjem for gatebarn
er fortsatt Krødsherad menighets misjonsprosjekt, og vi i misjons-
foreningen støtter aktivt opp om dette. Det er svært meningsfylt å 
være med på å redde barn og unge fra et kriminelt og nedverdigende 
gateliv. I senteret får de ei seng, mat, være i barnehage/ skole, og 

helsehjelp. De driver også mobil øyeklinikk som redder mange fra et liv 
i blindhet.
 For å skaffe penger til dette, kan vi fra nå by fram for salg våre heime-
produserte varer av ulikt slag: 
Strikka luer (ulike størrelser), noen hatter, ørevarmere, sokker (ulike 
str.), hekla brikker, to store åkle, silkeskjerf, gode lys, både i pakke og 

Misjon
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som spesielt dekorerte, kort for alle anledninger, tennbrikker, nisser 
m.m. 
Noen snille folk har gitt oss et skap som nå står i gangen på kirkestua. 
Vi har fylt skapet med varene våre og vil prøve å være til stede når det 
forgår noe på kirkestua. Du må også gjerne ringe en av oss for å lage 
avtale. Det går an å låne varer med hjem for prøving. Du kan også bes-
tille hos Synnøve om du ønsker annen størrelse eller andre farger.

Ett eksempel på hva våre penger betyr der nede: Om du kjøper ei lue 
til 300 kr, gir du barnehageplass til et barn i et halvt år!!

Vil du bli med i foreningen? 
Møtene I vårhalvåret er på tirsdager kl.11: 24.jan., 21. febr., (med besøk 
av gjester), 21. mars, 18. april og 30. mai.
Gudrun Bjørka 970 64 535            Ingvild Sønsteby 480 41 438 
Aase Ørpen      32148749              Jorunn Slevikmoen 976 93 635
Jorunn Nordby  417 60 073           Synnøve H. Sæta  482 22 693

Vi vil også i år selge lodd, og trekningen blir ved kirkekaffen etter 
gudstjenesten i Olberg kirke den 27.12. 

Du kan vinne :

2 bilder
2 bøker
Spill
Skinnveske
Leiketelt

Dokke med saue-
skinnspose og 
heimestrikka klær
Fleecepledd til utestol
Duk med glass-stake til 
telys

Områdeårsmøte i Rollag 12.Mars
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1.rekke; Tomine O.E.Olsen, Kristina L. Halvorsen, Sarah N. Kristiansen, Helene Øverli.
2.rekke; Mia L. Tveiten, Signe Høgli, Ida R.Y.Skaslien, Johannes Hovden.
3. rekke; Even Bye, Ole Gunnar G. Olsen, Kristian S. Olander, Andreas R, Nøkleby.
4.rekke; Leander Arntzen-Iversen, Sølve Arntzen- Iversen, Sigbjørn Flatin.
Bak: Aud prest.

Konfirmantene våre

Foto; KØ
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Margit Bøe

David Kjeldsrud Andersen

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 

 Amund Bekkelund

Mie Kvilhaug Nordby
Ella Karoline Haugen Pålrud
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Døpte:
07.08.16 Glesne kapell  David Kjeldsrud Andersen
20.08.16 Veikåker kapell Hedda Brunzell Ødegård
21.08.16 Olberg kirke  Amund Bekkelund
28.08.16 Villa Fridheim             Mie Kvilhaug Nordby
04.09.16 Veikåker kapell Ella Karoline Haugen Pålrud
02.10.16 Glesne kapell  Marius Owczarczyk
02.10.16 Glesne kapell  Mari Gulsvik Rislå
02.10.16 Glesne kapell  Oliwia Margrethe Duca Warsla
09.10.16 Veikåker kapell Frida Ødegård Skaseth
16.10.16 Olberg kirke   Sverre Bjerkerud Torgersen

Vigde:  
25.06.16 Olberg kirke  Trine Stuvstad Aaland og Øystein 
                                                              Aaland 
30.07.16 Olberg kirke  Magali Alejandra Barcia og Vegard 
                                                        Bergom Lunde
06.08.16 Olberg kirke  Monicha Bjørnson-Larsen og Svein-
                               Henning Bjørnson -Larsen
20.08.16 Veikåker kapell Linn Malin Astrid Brunzell og Bjørn 
                                                             Olav Ødegård
20.08.16 Glesne kapell  Lene Langseth Glesne og Gjert Anders 
                                                             Glesne
27.08.16 Olberg kirke  Ane Elise Sandberg og PerAlexander 
             Hafsmoe 
     Gundersen
24.09.16 Noreheim  Annika Døvle og Stig Andre Mogeland

Døde:
22.07.16 Olberg kirke  Birger Plassen  
22.07.16 Glesne kapell  Svein Fossen
20.08.16 Glesne kapell  Anne Marie Kagiavas
25.08.16 Glesne kapell  Anne-Lise Evenstad
10.09.16 Holmen kirke  Gunvald Finnerud
26.09.16 Glesne kapell  Eli Hagerup Ødegård
28.09.16 Olberg kirke  Ruth Irene Nesheim Engen
20.10.16 Glesne kapell  Ruth Uhla

Slekters gang
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GUDSTJENESTELISTE FRA ADVENT 2016 TIL PÅSKE 2017

04.12. – NB! Kl. 11 – Fellesgudstjeneste i HAUG KIRKE på Hokksund i forbin- 
                                     delse med bispevistitas i Eiker prosti.

11.12.  – Olberg kirke kl. 16 – ÅRETS JULEKONSERT!  Menighetenses kor med
              flere.

14.12. – NB! Onsdag  - Glesne kapell kl. 18 – LYSMESSE med konfirmantene.

18.12 –  Ingen gudstjeneste.

Tirsdag 20.12 kl. 11 – Kryllingheimen – FØRJULSGUDSTJENESTE

24.12. – Glesne kapell kl. 14 – JULEKVELDSGUDSTJENESTE FOR SMÅ OG  
                                                      STORE Krødsherad ungdomskor.

    ”     – Olberg kirke kl. 16  -  JULEKVELDSGUDSTJESTE FOR SMÅ OG STORE

25.12 – Olberg kirke kl. 12 (NB!) – 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 2017

08.1.    – Olberg kirkestue kl. 16 – GUDSTJENESTE FOR SMÅ OG STORE med
                                                             JULETREFEST.   Regndråpene.

15.1.    – Ingen gudstjeneste

22.1.    – Olberg kirkestue kl. 11 - Gudstjeneste

29.1.    – Glesne kapell kl. 11 – Gudstjeneste

05.2      -  Olberg kirkestue kl. 11 – Gudstjeneste med velkommen til ny  
                 sokneprest Tormod Moviken og avskjed med sokneprest Aud.

12.2.    -  Glesne kapell kl. 11 – Gudstjeneste
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Kirkekaffe etter de fleste gudstjenester!

Velkommen til kirke

19.2.    -  Olberg kirke kl. 11  – KARNEVALSGUDSTJENESTE for små og
                                             store.    Alle er velkommen til å kle seg ut  
                                             og bli sminket i kirkestua før gudstjenesten.

26.2.   -  Ingen gudstjeneste

05.3.    – Veikåker kapell kl. 11 – Gudstjeneste

12.3.     – Olberg kirke kl. 18 – KONSERT MED FOLLO SINFONIETTA OG 
                                                      CON BRIO.

19.3.     -  Olberg kirke kl. 11 – Gudstjeneste

26.3.     -  Veikåker kapell kl. 11 – Gudstjeneste

02.4      -  Haglebu kapell kl. 11 – Gudstjeneste i forbindelse med konfir- 
                                                  mantleir for Krødsherad, Sigdal og EggedaL.

09.4      -  Glesne kapell kl. 11 – FAMILIEGUDSTJENESTE på Palmesøndag.
                                                      Regndråpene deltar.
 


