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Prestens penn
PÅSKE -- For mange er påske forbundet med glede og gode
minner. Skiturer på fjellet, besøk av familie og venner,
appelsin og kvikk lunsj i ryggsekken, late dager i solveggen,
rett og slett en uke for rekreasjon.
For 23 år siden bodde jeg på Krøderen og arbeidet nede i
Eikerbygda. Denne påsken reiste jeg nedover kl. 09.30 for
å holde gudstjenester. På vei nedover møtte jeg en strøm
av biler på vei til påskefjellet. Det var biler med ski på taket
og forventningsfulle barn i baksetet. Det er ikke fritt for at
jeg følte et visst vemod, hjemme på Glesnemoen satt kona
mi og to små barn og jeg skulle holde gudstjeneste for en
håndfull eldre mennesker. Men jeg slo meg til ro med at slik
er prestehverdagen både i helger og høytider, dessuten skulle
jeg fortelle mennesker om livet som vant over døden.
Påsken er selve fundamentet i den kristne tro. At Jesus
ble reist opp fra døden er trospilar nummer en. Apostelen
Paulus sier at» hvis ikke Kristus er stått opp så er vår tro
meningsløs». Jeg ønsker å ta med meg dette inn i denne
påsken samtidig som jeg kjenner en utrolig glede over livet
her og nå. Dette året skal jeg feire påske her i bygda slik
jeg har gjort i mange år. Å våkne opp om morgenen med
fri utsikt til Surteberg flaget er en utrolig opplevelse. Som
nytilsatt prest i bygda skal jeg i tillegg feire gudstjeneste her
alle de røde dagene i påskeuka.

KRØDSHERAD
PRESTEGJELD

Sokneprest Tormod Moviken
Tlf. 95930173
tmsokneprest.krodsherad@gmail.
com

Nytt fra menighetsråd
kirkeverge

Sokneprestens kontor i Olberg
kirkestue er åpent onsdager
kl. 10-14. Tlf; 32 14 92 00
Mandag er prestens fridag.

Veikåker kapell.
Nå er høyttaleranlegg og teleslynge på plass
i Veikåker kapell. Det ble tatt i bruk ved
gudstjenesten 5.mars. Det er innkjøpt løse
puter til å ha i benkene. Finansieringen er ved
arv og gaver til kapellet.

Kirkeverge: Truls N. Glesne
Kontortid mandag og onsdag
kl. 09-15. Tlf; 32 14 92 00 995 10 639
E-post:trulsnglesne@gmail.com

Glesne kapell.
I løpet av den lyse årstiden skal den siste
langveggen på kapellet vaskes og males.

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
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Kirkegårdene.
Truls kirkeverge arbeider med festeavgift
og sletting av graver. Veikåker og Glesne
kirkegård er så og si ferdig. Olberg kirkegård
arbeides det med. Det er en stor jobb som tar
litt tid. Festerne betaler fra 2016 slik at det
blir likt for alle. Takk til de som har kommet
med adresser og tatt kontakt med meg.
Klipp fra årsmelding
Olberg kirke er malt ferdig utvendig.
Vaskedugnad på Veikåker. Noen gamle trær
på Olberg og Glesne kirkegård er fjernet.
Høyttaler og teleslyngeanlegg til Veikåker.
( ferdigstilles våren 2017).
Gudstjenester
Det er avholdt 51 gudstjenester
med til sammen 3694 tilstede. 29
nattverdgudstjenester. Nattverdgjester totalt
782.
Øvrige tall: 20 døpte, 10 vielser, 18
konfirmanter og 17 døde.
Innkommet i kollekt og innsamlinger kr
74.069,00 herav til egen virksomhet kr
28.392,00 (tall hentet fra statistikk til SSB)
Fasteaksjonen er inkludert i disse tallene.

Setting-trykk-ferdiggjøring:
KG trykk 3535 Krøderen

3

Økonomi
Årets resultat viser et overskudd med kr 27.065,18.
Større inntektsposter:
Tilskudd fra egen kommune kr 1.745.000,00
Ekstra ordn. tilskudd til maling kr 200.000,00
Trosopplæringsmidler inntekt kr 246.731,00
Større utgiftsposter:
Lønn og sosiale utgifter kr 1.548.117,26
Varer og tjenester kr 612.073,60		
Trosopplæringsutgifter kr 255.829,45
Våre pensjonsforpliktelser er i KLP. Alt er innbetalt i henhold til tilsendte
fakturaer og kontoutdrag.
Andre arrangementer og møter
Den tradisjonelle juletrefesten i Olberg kirkestue var 10 .jan. ” Regndråpene”
sang for oss og programmet var slik det er på tradisjonelle jultrefester.
Arrangementet startet med en kort gudstjeneste. Kulturkomiteen hadde tatt på
seg ansvaret for juletrefesten.
Menighetens årsmøte ble lagt til 17.04. Årsmelding 2015 ble lagt fram på
møtet.
Årets fasteaksjon var 15.03. Konfirmanter var bøssebærere. Foreldrene og
menighetsrådet stilte velvillig opp med transport. Menighetsrådet hadde
ordnet med bevertning i kirkestua til de som hadde deltatt i aksjonen. Det
innsamlete beløpet for vår del ble kr 26.426,00 . Takk for flott innsats og stor
giverglede i bygda.
I påsken ble det skjærtorsdag kveld dekket bord inne i Olberg kirke
Gudstjenesten ble feiret til minne om det siste måltidet Jesus og disiplene
hadde sammen. 2. påskedag inviterte kulturutvalget til gresk aften i Olberg
kirkestue. Påskefeiringen sto sentralt i bilder, musikk, mat og dans.
Det ble arrangert ”Påskevandring” i Olberg kirke og Glesne kapell for
skoleklasser på barnetrinnet, som hadde en koselig kveld.
Vaskedugnad på Veikåker 2.mai. Flinke folk møtte opp. Det ble reint og fint i
kapellet. Kaffe og kaker hørte med på dugnadskvelden. Stor takk til alle som
møtte opp.
Samtalegudstjeneste / Ung messe og konfirmantfest var søndag 22.mai.
Ungdomskoret, band og konfirmantene deltok på gudstjenesten.
Menighetsrådet hadde ansvaret for konfirmantfesten i kirkestua. Det ble en
fin gudstjeneste. Årets konfirmasjonssøndag var 5.juni. En vakker søndag med
våre 18 konfirmanter som midtpunkt.
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3. juli var det festivalgudstjeneste i Olberg kirke sammen med organisasjonen
«Areopagos». Det ble en flott gudstjeneste og en opplevelse for de som deltok.
Presentasjon av de 19 nye konfirmanter fant sted 11.september i Olberg kirke.
17.september var det konsert i Olberg kirke i forbindelse med Gunstein
Draugedalens 70-års dag.
Konfirmantjubileum var 30. okt. med 15 stk. tilstede. Gudstjeneste i Olberg
kirke og siden sosialt samvær på Krøderen kro.
Under høstens bispevisitas i Eiker prosti var biskop Per Arne Dahl med
følge i Krødsherad 17. og 18.november. Torsdag 17.nov. var det salmekveld i
Olberg kirke. Det var mange som hadde funnet veien til kirken denne kvelden.
Det ble en fin opplevelse. Alle tre korene gjorde en fin innsats under Tatiana’s
kyndige ledelse. Aud bandt det hele sammen. Hun gav oss et innblikk i de
salmene som ble brukt denne kvelden. Etterpå var det kirkekaffe i kirkestua.
Fredag var det møte med stab og rådsleder.
Andakt på Kryllingheimen. Senere på dagen var det møte med ordfører og
rådmann. Visitasen ble avsluttet med gudstjeneste i Haug kirke 4.des.
Lysmesse var det i Glesne kapell 7. desember. Årets konfirmanter,
ungdomskoret og soknepresten medvirket.
Den tradisjonelle julekonserten fant sted i Olberg kirke søndag 11. desember
med korene våre og lokale solister.
Dette året har det også vært besøk fra Det norske misjonsselskap.. Det er gitt
bøker til 4 åringene ”Kirkeboka”, 5. klassingene har fått ”Den levende boka”.
Konfirmantbibelen til konfirmantene. Hilsener til faddere, bok og dåpsklut til
dåpsbarna. Samarbeidet var mellom skole, lærere, organist og sokneprest.
Weekenden var for konfirmantene i Krødsherad, Sigdal og Eggedal var på
Haglebu 2. og 3. april.
Konfirmantene deltok i forskjellige aktiviteter. Konfirmantweekenden ble
avsluttet med gudstjeneste i Haglebu fjellkirke hvor konfirmantene deltok
aktivt.
Frivillighetsfest i Olberg kirkestue med 45 deltagere.
Kristin Øverli takket på vegne av menighetsrådet alle som bidrar frivillig og
stiller opp for menigheten vår.
TNG
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Trosopplæring
Baby sang
Høsten 2016 og våren 2017 har det vært babysang på
kirkestua. Det har vært et populært tiltak for de minste og det
vil fortsette til høsten.
Myldring
Det er også planer om et tilbud til barn mellom 1 og 3 år. Et
tilbud med musikalsk aktivitet for de små. Tatjana og Karolina
tenker å kalle det «Myldring». Det vil bli på formiddager og
passer altså best for barn som ikke er i barnehagen eller som
har fri den dagen. Nærmere tidspunkt er ikke på plass ennå.
Følg med, invitasjon kommer.
Karnevalsgudstjeneste
19.februar var det karnevalsgudstjeneste på Olberg kirkestue.
11 barn hadde kledd seg ut og ble sminket etter alle kunstens
regler. Stor stemning da pinjattaen ble slått og masse godteri
raste ut.
Kirkeklubb
Kirkeklubben fortsetter med to samlinger om høsten og en om
våren. Barn fra 3-5 år er velkomne sammen med foreldre og
søsken.
«Lys våken – helg»
22. og 23.april er det «Lys våken» i Olberg krk. 5.klassingene
får invitasjon.
Grillfest
7.mai er det familie - og misjonsgudstjeneste i Veikåker
kapell. Menigheten skal markere ny misjonsavtale med NMS.
Reidun Andersen Weberg kommer. Etter gudstjenesten blir det
grillfest og aktiviteter for store og små.

Foto: KB
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Regndråpene synger

Påske i Krødsherad

Palmesøndag: Påskefeiringen åpner med gudstjeneste i
Glesne kapell kl.11
Regndråpene, det sjarmerende barnekoret vårt, er med på å
gi denne gudstjenesten det preg av jubel og glede som hører
til, når vi feirer Jesu inntog i Jerusalem.
Skjærtorsdag: Gudstjeneste på Kryllingheimen kl.11
Gudstjeneste i Olberg kirke kl.18 Etterpå inviteres det til et
enkelt kveldsmåltid i kirkestua. Con Brio er med når vi minnes
Jesu siste måltid sammen med disiplene.
Langfredag: En alvorsfylt, høytidelig markering av Jesu
korsfestelse og død. Con Brio gjør denne gudstjenesten til en
stor musikalsk opplevelse som er vel verd å få med seg.
1.påskedag: Gudstjeneste i Olberg kirke kl.11
Kirkeårets viktigste dag. Vi feirer Kristi oppstandelse.
Con Brio deltar.
2.påskedag: Kulturkveld i Olberg kirkestue kl.18. Vi avslutter
påskefeiringa med et innblikk i norsk kultur. Kjell Bjørka viser
bildeserien
«Våre
vakre
stavkirker»

Hopperstad stavkirke, foto KB
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Intervju
I det jeg kommer inn døra til sokneprestens kontor, spretter
Tormod opp av kontorstolen og ønsker velkommen med en
erklæring om at det er akkurat i tide. Han er nettopp ferdig
med minnetalen til en begravelse.
Vi har fått ny sokneprest i Krødsherad. Han heter Tormod
Moviken og har aner her i bygda. Han sier det så sterkt som
at det er her han egentlig hører hjemme. Men det er Modum
som har vært adressen i største delen av livet.

foto KB

Nå er jeg så fornøyd med å ha blitt sokneprest i Krødsherad,
sier han og slår ut med armene. - Jeg har sendt mail til alle
gamle kollegaer og fortalt at jeg, uten tvil, har prostiets
vakreste utsikt fra kontoret. Kanskje vi kan si bispedømmets
vakreste?
Tormod prest har vært i virksomhet her i bygda siden nyttår.
- Med en gang syntes jeg det var veldig mye nytt å sette seg
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Intervju
inn i. Jeg har aldri vært sokneprest. På Modum har jeg vært
res.kap. og seniorprest. Det er en ganske annen tjeneste.
Men nå ser jeg bare fram til de oppgavene jeg får her.
Jeg har fått være med på karnevalsgudstjeneste og
påskeverksted, og en flott gjeng konfirmanter har jeg også
blitt kjent med.
Movika er et lite småbruk på vestsida av Krøderfjorden,
oppover mot Ringnes. Her har Tormod lagt ned mange timer
med snekkerarbeid opp gjennom årene.
Alt er restaurert og satt i stand og blitt til et nydelig feriested.
Det å arbeide med hendene, skape ting, er noe av det han
liker svært godt. Men kreativiteten tar ikke slutt med det.
Karen er ekstremt musikalsk. Nå er han i full gang med sin
4.Cd – og han har skrevet tekst og musikk sjøl! Jeg har ymta
frampå om en kulturkveld i høstslengen, men det sitter nok
litt langt inne.
For omtrent fem år siden slo livet kolbøtte, kan man si...
Tormod fikk hjertestans. Han var langt over på den andre
siden. Men kom tilbake. Han forteller at han ikke har noen
erindring om selve hendelsen, men for kroppen var det et
stort traume å være uten oksygen så lenge. Det har resultert
i en uro. Han kjenner på den daglig.- Jeg har lært meg å leve
med den, sier han,- men det kjennes til tider begrensende.
- Jeg har møtt så mange hyggelige og velmenende kryllinger,
sier Tormod. - Det er godt å være her. Jeg var en stund i
pensjonsmodus, men der er jeg ikke lenger. Nå håper jeg at
jeg kan få virke her i Krødsherad i mange år.
- Mitt ønske er å få bruke min evne til kommunikasjon
gjennom ord, til å formidle Jesu budskap på en direkte og
forståelig måte. Jeg mener det jeg sier og som prest trenger
jeg ikke forsvare det heller – det forventes jo av meg at jeg
er troende.
Tormod kikker opp med et muntert glimt i øyet. – Tydelige
roller er ofte greit.
Vi ønsker han hjertelig velkommen til Krødsherad!
GB
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Misjon
7. mai er det familie – og misjonsgudstjeneste i Veikåker
kapell. Menigheten markerer at vi har gått inn på en ny
misjonsavtale med NMS. Avtalen er en forlengelse av den
vi hadde før. Vi støtter et senter for gatebarn i Kairo og
en mobil øyeklinikk.
Menigheten forplikter seg til å bidra med kr. 4000 pr.
år. Green misjonsforening støtter også prosjektet, som
en del av menigheten. Derfor har summen hvert år blitt
større enn det vi har forpliktet oss til.
Informasjon om arbeidet i Kairo blir gitt litt annerledes
enn før. Nå blir det en mer generell informasjon om
NMS sitt arbeid i hele Egypt. Informasjonsarbeidet er
resurskrevende og NMS velger nå å gjøre det på denne
måten. Gå inn på NMS sine sider på nett og velg land.

Årsrapport Green Misjonsforening.
Green misjonsforening har 6 medlemmer. Leder er Gudrun
Bjørka. Kasserer: Jorun Slevikmoen. Vi har hatt 8 møter
i 2016. Vårt største arrangement er misjonsbasaren med
trekning første søndag i advent.
I februar hadde vi misjonsselskap med besøk av Reidun
Andersen Weberg. Vi deltok også på områdeårsmøtet i
Sigdal i mars.
Menighetens misjonsprosjekt gikk ut i september. Den
fornyes fra 2017. Vi skal fortsatt støtte senter for gatebarn i
Kairo. I 2016 ga vi 49195 kr.til NMS, derav kr. 18500 direkte
til prosjektet og resten til NMS sentralt. Da brukes pengene
der det er mest behov. Pengene samler vi inn ved loddsalg,
salg av egenproduserte strikkevarer og gaver.
Gudrun Bjørka
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Olberg kirkestue 25 år
Invitasjon til jubileumsfeiring
Krødsherad menighetsråd inviterer alle til
jubileumsfeiring 25. juni.
Gudstjeneste i Olberg kirke kl.11
Jubileumsfest i kirkestua etter gudstjenesten.
Vi vet at mange kryllinger deltok på dugnad da
kirkestua ble bygd. Vi ser dere veldig gjerne på festen.
Kjartan Almås minnes byggetida.
Misjonsforeningen viser bilder fra åpningen
Synnøve Sæta leser prologen som Ingeborg Sørum
skrev til åpningen av kirkestua i 1992.
Bevertning.
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Olberg kirkestue. Foto KB

Biskopens visitasforedrag
1. Innledende overblikk La meg først få takke for spennende og lærerike
visitasdager. Da jeg i starten av min tid som biskop høsten 2014 besøkte alle
prostier i bispedømmet, var temaet gjestfrihet. Disse dagene har vi opplevd
dette. Vi har møtt menigheter som ønsker å forplikte seg på gjestfrihet som en
grunnleggende verdi. Dette har også kommet til uttrykk gjennom det vi har
opplevd av et variert kirke- og kulturliv.
Møte med menigheter er å møte mennesker. Å møte dere i menighetsrådene,
pluss mange frivillige medarbeidere, har gjort sterkt inntrykk. Det har
minnet meg om hvor mangfoldig arbeidet i kirken er, og hvor avgjørende
den frivillige tjenesten er for kirkens liv og vekst. Jeg har hele veien møtt
dedikerte ansatte som i sum gjør mer enn vi kan forvente. Jeg har møtt litt
av det organiserte arbeidet blant barn, ungdom, voksne og eldre. Jeg har
møtt entusiasme og glede over arbeidsfellesskap. Jeg har sett nybrottsarbeid
og konstruktivt samarbeid både innad i menighetene og på tvers av
soknegrensene. Men jeg har også sett at det kan være krevende å stå i en
kirkelig tjeneste. Både om man er på lønningslistene, eller om man er frivillig
medarbeider.
Tunsberg bispedømme er delt i ti arbeidsområder, ti prostier. Eiker prosti
ligger med sin plassering midt i bispedømmet. Prostiet omfatter 5 kommuner,
Øvre Eiker, Nedre Eiker, Modum, Krødsherad og Sigdal. Prostiet har over
60.000 innbyggere, av disse er ca. 47.150 medlemmer i DNK. Det er 10 sokn
i prostiet med hver sine menighetsråd, 20 kirker og kapell, pluss 7 private
gudshus. Modum Bad med Institutt for sjelesorg ligger i prostiet. Jeg har fått
mulighet til å treffe menighetsrådene som samlet gruppe og har også møtt
menighetsrådslederne gruppevis innenfor fellesrådsområdene under visitasen.
Tunsberg bispedømmeråd har 13 faste og hele prestestillinger i prostiet. I
tillegg er det to prestestillinger på Modum bad samt prestetjeneste på Institutt
for sjelesorg. For tiden er prestetjenesten forsterket med et vikariat som
prostiprest i halv stilling
De fem kirkelige fellesrådene har til sammen ca. 45 årsverk, fordelt på 60
stillinger. Prostiet har 4 diakoner, 3 kateketer og 6 trosopplærere. Det er 5
kirkeverger, og 9 som arbeider som kirkemusikere. Det er 7 sekretærer, 7
renholdere, og hele 14 kirketjenere/ kirkegårdsarbeidere. I Modum sokn er
kirkegårdsdriften ivaretatt av kommunen. Det er en rekke små stillinger som
klokkere, men i mange av kirkene er klokkertjenesten ivaretatt av frivillige
Møte med kommunene: Det hører til biskopens tilsynsoppgave å minne
folkevalgte og kommunalt ansvarlige om at kirken er en lovbestemt og
lovregulert offentlig virksomhet som skal ha tilstrekkelige midler til drift og
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investeringer. Biskopen vil understreke at det er kommunens plikt å bidra
til at kirken får sin rettmessige andel ut fra kommunens samlede skatter og
inntekter. For å få dette til å fungere etter sin hensikt, må det være god kontakt
på høyt nivå mellom ledelsen for menighet og kommune, slik at de kirkelige
behovene kan bli drøftet og forstått. Jeg nevner spesielt vedlikehold av
kirkebygg og kirkenes interiør, samt ivaretakelse av kirkens instrumenter.
3.3.Krødsherad
Sang og musikk er en viktig del av kirkens arbeid i hele Eiker prosti. Ikke
minst fikk vi oppleve dette på salmekvelden i Olberg kirke med en engasjert
kantor og tre ulike kor og ulike aldersgrupper. Jeg er glad for det som har
skjedd utvendig med oppgradering av kirken, men det ble også synlig at
man trenger mer penger til å holde kirken varm og foreta en innvendig
oppgradering. Jeg møtte en engasjert stab som trivdes å jobbe sammen
og leder av menighetsrådet som var opptatt av å legge alt til rette for at
flere kommer til kirken. Det er et godt samarbeid med Sigdal/Eggedal om
trosopplæring som har felles trosopplærer. Dette arbeidet har muligheten i
seg til ytterligere styrking om kommunen hadde kunne skjøte til slik at man
til sammen hadde hatt en hel stilling. Ny prest fra nyttår gir mulighet til å
gjennomtenke strategien og gode relasjoner i stab og MR.
Prosten informerer
På siste menighetsrådsmøte i Krødsherad var prost Erik
Haualand til stede for å informere om den økonomiske
situasjonen i bispedømmet og forklare hvilke konsekvenser
det får for oss.
Det jobbes med å få en ny gudstjenesteforordning på
plass. I følge den gamle forordningen skulle det være 60
gudstjenester i året. Etter at det ca. år 2000 ble fastsatt at
alle prester skulle ha ei frihelg pr. mnd, har det i Krødsherad
vært satt inn vikar, når presten har frihelg. Men nå er den
økonomiske situasjonen i bispedømmene svært vanskelig. I
Tunsberg er fem prestestillinger tatt bort i 2016 og muligens
blir fire til tatt i 2017. Vi må spare. Derfor er det bestemt
at det ikke skal settes inn vikar når prestene har ferie eller
avvikler fritid.
Det vil i Krødsherad si at det blir færre gudstjenester
enn vi er vandt til. I ferien blir det satt inn vikar.
GB
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Dåpsbarna våre
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 bildeprogrammet). Tusen takk
for hjelpen!

Carmen Thalerud Ojeda

Slekters gang
Døpte:
20.11.16
12.02.17
19.03.17
19.03.17

Olberg kirke
Glesne kapell
Olberg kirke
Olberg kirke

Guttorm Alexander Ørpen
Carmen Thalerud Ojeda
Emilie Støttum Jokerud
Kristian Råen

Vigde:
21.01.17

Olberg kirkestue

Eva Doornebal og Marten van der Pitte.
Forbønnshandling

Døde:
23.11.16
23.11.16
16.12.16
18.12.16
27.12.16
03.01.17
07.01.17
14.01.17
17.02.17
20.02.17

Olberg kirke
Olberg kirke
Olberg kirke
Olberg kirke
Olberg kirke
Olberg kirke
Glesne kapell
Glesne kapell
Veikåker kapell
Olberg kirke

Kristian O. Lien
Line Rimejordet Høgli
Martin Bjøre Riis
Ivar Nyhus
Asbjørn Solberg
Bjørn Øen Kaldager
Magnhild Kristine Granstad
Ivar Tormod Ødegård
Solveig Margaret Løvli
Aslaug Marie Bråthen
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Velkommen til kirke
April:
2.4. - Haglebu kapell kl. 12 – Gudstjeneste i forbindelse med
konfirmantleir for Krødsherad, Sigdal og Eggedal
9.4. - Glesne kapell kl. 11 – Familiegudstjeneste på
Palmesøndag. Regndråpene deltar
13.4. - Kryllingheimen kl. 11 Skjærtorsdagsgudstjeneste 		
Olberg kirke kl. 18 – Gudstjeneste. Enkelt kveldsmåltid
i kirkestua. Sangere fra Con Brio
14.4. - Veikåker kapell kl. 19 – Langfredagsgudstjeneste.
Sangere fra Con Brio
16.4. - Olberg kirke kl. 11 – Høytidsgudstjeneste på
1.påskedag. Sangere fra Con Brio
17.4. - Kulturkveld i Olberg kirkestue i regi av Kulturutvalget
kl.18 (Våre vakre stavkirker)
23.4. - Olberg kirke kl. 11 – Lys våken gudstjeneste
30.4. - Ingen gudstjeneste
Mai:
7.5. - Veikåker kapell kl. 11 – Familie og misjonsgudstjeneste
Grilling og aktiviteter for store og små etter
gudstjenesten
14.5. - Glesne kapell kl. 11 - Gudstjeneste
17.5. - Olberg kirke kl 10 (NB! Klokkeslett) – Gudstjeneste på
nasjonaldagen
21.5. - Ingen gudstjeneste
25.5. - Veikåker kapell kl. 11 – Gudstjeneste på Kristi
Himmelfartsdag.
28.5. - Olberg kirke kl. 17 - Samtalegudstjeneste med
konfirmantene
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Juni:
4.6. - Glesne kapell kl. 11 – Høytidsgudstjeneste på 1.
pinsedag
5.6. - Ingen gudstjeneste
11.6. - Olberg kirke kl. 11 – KONFIRMASJON
18.6. – Ingen gudstjeneste
25.6. - Olberg kirke kl.11 – Jubileumsfest
25 år

Olberg kirkestue

Juli:
2.7. - Olberg kirke kl. 11 – Gudstjeneste
9.7. - Glesne kapell kl. 11 – Gudstjeneste
16.7. - Ingen gudstjeneste
23.7. - Veikåker kapell. Pilegrimsvandring fra Gårandplassen
til kapellet. Oppmøte kl.10. Gudstjeneste når pile-		
grimene kommer fram.
30.7. - Ingen gudstjeneste
August:
6.8. - Olberg kirke kl. 11 – Gudstjeneste
13.8. - Ingen gudstjeneste
20.8. - Veikåker kapell kl. 11 – Gudstjeneste
27.8. - Villa Fridheim kl. 11 - Gudstjeneste

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