
s.2    Prestens penn

s.3    Nytt fra menighetsråd/
        kirkeverge

s.4    Trosopplæringsplan    
         høst 2017

s.5    Pilegrimsvandring

s.6-7 Kirkestuejubileet

s.8-9 Misjon

Menighetsblad 
for Krødsherad

Innhold:

Nr.2 2017
73.årg.

foto KB

s.10-11  Intervju

s.12       Kulturkveld

s.13       Olsokgudstjeneste

s.14       Slekters gang

s. 15-16 Dåpsbarna våre/  
             Velkommen til  
             kirke



Prestens penn

Olberg kirkestue er 25 år gammel. Jubileumsfesten fant 
sted 25 juni. 25 år er ingen lang tid sett i lys av kirkens 
2000 år lange historie, allikevel er det grunn til å feire 
når vi tenker på hva dette huset betyr og har betydd for 
menighetslivet her i bygda. Hver eneste uke er det mye 
aktivitet i huset, her er det jevnlig babysang hvor mødre 
og barn kommer sammen til sang og fellesskap.Videre 
øver 3 sangkor i huset hver eneste uke hele skoleåret 
igjennom, og konfirmanter har undervisningen her. Flere 
forskjellige trosopplæringstiltak for barn og unge så som 
kirkeklubb, juleverksted, påskeverksted, tårnagenter 
og lys våken har tilhold i kirkestua. I tillegg holdes det 
misjonsmøter, quis-samlinger, gudstjenester vinterstid 
og kirkekaffe og mange andre arrangementer. Vi har 
ikke eksakte tall men hvert år er over 7000!!!!mennesker 
innom dette stedet. I tillegg har de fast ansatte sine 
kontorer her. Tallet og aktivitetene sier klart at dette huset 
er et viktig sted for Krødsherads befolkning. I prologen 
som ble lest av Ingeborg Sørum ved innvielsen i 1992 og 
som ble lest av Synnøve Hegge Sæta på jubileumsfesten 
dette året ble det poengtert at ildsjelene bak dette bygget 
ikke bare ønsket aktiviteter av ymse slag, men at Guds 
ånd skulle være rikelig tilstede og prege de som har 
sitt tilhold i dette huset. Dette har jo vært visjonen hele 
tiden: aktivitet og varme felleskap med Gud Fader 
i sentrum. Et nytt semester ligger foran oss. La oss be 
om at Gud fortsatt må velsigne barn, ungdom, voksne og 
eldre i bygda vår. Godt arbeidshalvår!« Herre, vår Gud, 
vårt Noregs Gud ,Varda vårt land frå fjell til flud, 
lær oss å gå dine vegar!» NOS 757
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Nytt fra menighetsråd
kirkeverge

Veikåker kapell.
Det er oppdaget noe råteskade i gavlen og 
rekkverket på inngangspartiet. Det skal bli 
gjort noe med dette nå i høst. Det blir begynt 
med maling av det som er mest påkrevd. Det 
kommer til å bli gjort mer i 2018.

Glesne kapell.
Den siste veggen på kapellet er nå vasket og 
malt. Vinduene er skrapt, grunnet og kittet 
opp igjen. Dette var godt å få gjort. 

Kirkegårdene.
Ser nå enden på dette med utsendelse av 
festeavgift. Som nevnt tidligere er dette 
en tid-krevende jobb. Det som er viktig 
videre er at vi i fellesskap fanger opp de 
endringer som skjer, slik at vi har riktig navn 
og adresse. Dette vil lette utsendelsen av 
festeavgifter siden. De gamle vannkarene ved 
kirkegården på Olberg er fjernet. Det handlet 
om sikkerhet ved ferdsel på kirkegården. Det 
framstår nå som ryddig og trygt. Det er fint å 
gå på kirkegårdene å se hvor flinke dere er til 
å stelle gravene. Stor takk.

Sommeren er travel og det er mye som skjer. 
Utover det faste er det gjort opptak til tv-
program og besøk fra Amerika, for nevne 
noe. Høsten nærmer seg og aktivitetene skal i 
gang igjen. 

                                                                                                              
TNG
 

KRØDSHERAD 
PRESTEGJELD
Sokneprest Tormod Moviken
Tlf. 95930173
tmsokneprest.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
Eli Lyngset
tlf: 995 96014

Setting-trykk-ferdiggjøring: 
KG trykk  3535 Krøderen
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Trosopplæringsplan

NYTT FOR HØSTEN  er samlinger for småbarn fra 1 år og oppover 
som i lag med voksen vil være med å synge, leike og danse en  stund 
med oss. Vi har 4 samlinger på kirkestua med oppstart onsdag 
13. september. Onsdager i oddetallsuker. 

Tirsdager i oddetallsuker holder vi BABYSANG på kirkestua. Dette 
er koselige samlinger hvor voksne med babyer samles, synger, danser 
og gjennomfører regler med babyen sin. Vi avslutter med å spise i lag.  
Oppstart tirsdag 12. september. 

 Søndag 10. september arrangerer vi RIDDERTURNERING. Dette er 
et samarbeidsprojekt med Sigdal menighet, og vi bytter på å arrangere 
dette. Alle 3., 4. og 5. klassinger får invitasjon. I år blir det på Veikåker 
den 10. september.

Alle 3-6 åringer blir invitert til komme på samlinger med 
KIRKEKLUBBEN. 
I kirkeklubben blir det to samlinger på høsten og en om våren. Vi starter 
de med et felles måltid kl 17.00
Etter mat kommer innholdet variere, men vi kommer bla til å synge, 
høre en bibelfortelling og lage noe som vi kan ta med oss hjem.

Datoer kommer senere.

Tårnagentene samles i år i Glesne kapell søndag 15. oktober, alle 3. og 
4. klassinger får invitasjon når det nærmer seg.

I desember deler vi ut fireårs bok i Olberg kirke. Da håper vi det 
kommer mange fire åringer.
 
Ved spørsmål kontakt Karolina 97548020. Følg oss på Facebook: 
trosopplæringen i Krødsherad
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Pilegrimsvandring

Pilegrimsvandring fra Gårandplassen til Veikåker kapell.

foto KB
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Olberg kirkestue 25år
ble markert med feiring i kirkestua etter gudstjenesten i kirka 
den 25. juni. Det var en fin sommerdag med festkledde folk og 
aktive menighetsmedlemmer i ”kjøkken og stue”. Det var lett 
å se at her var alt vel forberedt med smakfullt pynta bord og 
rikelig med god mat.
Tormod prest ledet oss gjennom festdagen. Etter ”Vè no 
velkomne med æra”, sunget av gruppe fra Con Brio, viste Kjell 
Bjørka en serie sammensatt av bilder og avisklipp. Dette var 
fra da det gamle gravkapellet ble gjort i stand til kirkestue med 
påbygd alterdel, kjøkken, kontorer og toilettavdeling, innviet den 
21.juni 1992.
Vår sokneprest den gang, selve ideskaperen og pådriveren, 
Kjartan Almås, var vår gjest, og i sitt kåseri tok han oss med 
tilbake til hvordan målet ble nådd gjennom framdrift og folks 
store dugnadsinnsats underveis. Han understreket Oddbjørn 
Slevikmoens stødige og sentrale lederskap som byggeleder. Hans 
innsats slo alle rekorder!!
Arne Engebretsen, daværende industrigrunnlegger ved Splitkon 
Tre, fortalte om hvordan han gjennom sitt vennskap med 
kunstneren Nils Aas, hadde fått han til å lage det vakre blå 
glassmaleriet med korset og dua i kirkestuas vegg i alterdelen.
Ingeborg Sørum (1917-2001) sin prolog skrevet til innvielsen, 
ble lest. Den gav oss et tverrsnitt av de mange følelser, 
motforestillinger, men etter hvert mest entusiasme for tiltaket.
Her kan du lese noen viktige fakta fra historikken. Du skjønner 
fort at kirkestua har betydd og betyr mye i form av samhold 
og innsats, både for dem som har hatt og har glede av dette 
kulturhuset.
FINANSIERING: pengegaver 77.000 kr, lopper/auksjoner 
600.000 kr, minnegaver 22.000 kr, tømmer 60.000 kr, 
Krødsherad Kommune 450.000 kr.
DUGNADSINNSATS: 130 personer bidrog med 4450 timer. 
Dugnadsinnsatsen fortsetter.
BRUK AV KIRKESTUA: korøving ( 3 kor), 
konfirmasjonsundervisning, menighetsrådsmøter, kirkekaffe, 
kulturarrangement, trosopplæringstiltak, gudstjenester(vinter), 
kontorer (prest, kantor, kirkeverge), diverse utleie.
 GJENNOMSNITT:I løpet av ett år er ca 7650 personer innom.                                                                                                                                           
Synnøve H. S.
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Olberg kirkestue 25år
Bilder fra åpningen i 1992

Kjartan Almås og Tormod Moviken foto KB
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Misjon

Menighetens misjonsprosjekt.
7. mai i år fornyet Krødsherad menighet sin misjonsavtale 
med NMS. Vi støtter arbeidet i Egypt som er en del av 
midtøsten. Historien om den mobile øyeklinikken er fra 
arbeidet vi støtter.

Trekning av basaren
Green misjonsforening holder sin årlige basar på kirkestua 
første søndag i advent, umiddelbart etter gudstjenesten. 

Det blir kirkekaffe med vurdering av muffinskonkurransen. 
Anledning til å kjøpe flotte julegaver. 

Bakekonkurranse
Liker du å bake muffins? Bli med på bakekonkurranse! Ring 
97064535 og meld deg på. Kakene vurderes på kirkekaffen 
første søndag i advent. Flotte premier.
                                                                                                        

Kjell og Gudrun Bjørka var på sommerfest i Stavanger. Her fra en vandretur i gamlebyen.



9

Den mobile øyeklinikken planla besøk i en landsby der de ikke 
hadde vært før, men presten ble skremt da han skjønte at både 
kristne og muslimer skulle bli tilbudt synsjekk.
-Vi kan ikke invitere til kirken de som kaster stein på oss og 
spytter på oss, sa han og tok med seg lederen for klinikken, 
Beshay, opp på taket av kirken der det lå mange steiner som 
folk hadde kastet på bygningen.
- Det samme skjer ofte når jeg møter dem på gata, spytt og 
stein. Dette tør jeg ikke, sa presten. Beshay sa at alle som 
ønsker synsjekk får det, uavhengig av religion, så hvis ikke de 
kan tillate det, så må besøket av klinikken avlyses.
Presten ga seg, men fryktet det verste. Klinikkdagen gikk helt 
uten dramatikk. En uke etterpå fikk Beshay telefon fra presten. 
Han kunne fortelle at nå var stemningen i byen helt forandret. 
De som spyttet på meg før, hilser på meg når de møter meg,
Med andre ord fikk de både bedre syn og et forandret syn etter 
at øyeklinikken hadde vært på besøk.
                        ..........................           
Det var stor feiring da 52 studenter fikk overrakt vitnemål om 
fullført utdanning på det teologiske seminaret i Kairo.

Glimt fra midtøsten

En 
koptisk 
kirke i 
Kairo

foto KB
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Intervju
Etter å ha vært en liten kveldstur til Støa for å lage et intervju 
med leder i menighetsrådet, Kristin Øverli, sitter jeg igjen med 
mange tanker og inntrykk.
Det slår meg at dette intervjuet må få en litt annen form enn 
de jeg har laget til menighetsbladet før. Det dukker opp en hel 
mengde s-ord i hodet mitt.
Sprudlende, smilende, sjarmerende, solid, sterk, sprek, sporty, 

søkende, spøkende og selvfølgelig sjukepleier. Alt dette passer 
på Kristin.

Jeg skal forsøke å forklare. De fire første s-ene henger 
nøye sammen. Kristin har et smittende humør og er nesten 
bestandig smilende og glad. Hun går inn for oppgavene 
med stor iver og engasjement. Det er flott å ha en 
menighetsrådsleder som virkelig tar tak. Det er ingen ulempe 
at hun er sjarmerende og vet å bruke talentene.
 
- Jeg har lært så mye av å være med i menighetsrådet, sier 
hun,- og har blitt kjent med mange mennesker jeg kanskje
ikke ville blitt kjent med ellers. Jeg har lært om kirkas 
organisering og demokrati, eller mangel på sådan, om de to 
forskjellige ansettelseslinjene og mye, mye mer. Til nyttår har 
jeg vært leder i 5 år og har fått anledning til å samarbeide med 

foto KB
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tre ulike prester. Det er så moro å oppleve hvor forskjellig det 
er. Det har vært gøy å følge konfirmantundervisning og de 
forskjellige trosopplæringstiltakene. Det er så mye flott arbeid 
som foregår i menigheten. Krødsherad menighet er en aktiv 
menighet på mange felt.
- Og så har jeg blitt så glad i å synge. Vi har jo så mange fine 
salmer som jeg har lært etter hvert. Vi synger for lite sånn i 
det daglige, men i kirka kan vi finne fram sangstemmen vår.  
Jeg er medliturg iblant og får mye positiv respons på at jeg 
bruker dialekta mi i den sammenheng.

Sprek og sporty er hun til gangs. Du kan møte henne i 
skiløypa om vinteren og på skogstiene om sommeren. På 
rulleski eller sykkel når det passer bedre. Friluftsliv er viktig 
for familien Øverli. Det gir energi og glede. Kristin har en liten 
drøm om en gang å gå pilegrimsleden fra Oslo til Nidaros  -  
kunne kombinere frifuftsliv og naturopplevelse med tanker om 
tro og fellesskap.

Søkende merker jeg at hun er når vi kommer inn på dette med 
tro og trosliv. I bygda vår er det nok ganske vanlig å tenke 
at å være i et kristent miljø er dørgende kjedelig og at du må 
være på en spesiell måte for å passe inn. Kristin har erfart at 
det er helt feil. 
- Jeg er den samme som før, men jeg har fått reflektere over 
tanker og holdninger på en ny måte og har møtt utrolig mange 
spennende mennesker.

Kristin forteller at hun leser en god del og at krim nok er det 
hun liker best. Det er særlig fasinerende når en forfatter som 
Tom Egeland kombinerer historie og symbolkunnskap i sine 
bøker. 

Kristin er født og oppvokst i Krødsherad og som mange 
kryllinger jobber hun i Flå – og stortrives med det. Som den 
omsorgspersonen hun er, passer hun godt i yrket sitt som 
sjukepleier. Ellers er hun engasjert i mye forskjellig. 4H står 
nok hjertet veldig nært. 

Vi er svært takknemlige for å ha en så flott leder i Krødsherad 
menighetsråd.- (Og håper hun vil fortsette i mange år!)
 

GB
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Kulturkveld

Kulturkveld 13.oktober

 “Inspirasjon fra Luther som salmedikter og 
folkepedagog”: Jeg dykker litt ned i Luthers salmer, 
reflektere litt rundt den historiske kontekst de ble til 
i, og Luthers visjoner med salmer og gudstjeneste på 
folkets eget språk. Jeg sier noe om hvilken betydning 
hans salmediktning har hatt helt opp til vår tid og gir 
eksempler på salmer fra vår tid som jeg opplever er 

i luthersk  ånd. Som fellessang under foredraget synger 
vi både Luthersalmer og salmer fra vår egen tid.

Mitt opplegg tar ca 1 1/2 time. Slik forteller Sindre Eide 
om sitt foredrag.

Sindre Eide er prest, forfatter og salmedikter. Han har 
skrevet en rekke salmer som blant er med i Salmer 
1997, Norsk Salmebok 2013 og Den Danske Salmebog. 
Han er også forfatter og medforfatter på en rekke 
bøker. Han jobber i kirkerådet og er seniorrådgiver for 
gudstjenestereformen i DNK.
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30. juli var det olsokgudstjeneste i Vatnås kirke på 
Greenskogen i Sigdal.
Det er alltid stemningsfullt å være på gudstjeneste i den 
gamle kirka fra 1600-tallet. Selv om ikke været var det beste, 
hadde mange funnet veien til Vatnås denne ettermiddagen, 
også en liten gjeng fra Krødsherad.
Vi har ikke gudstjeneste i Krødsherad hver søndag lenger, 
men sjekk hvor i nabolaget det er gudstjeneste og få med 
deg noen hyggelige opplevelser.

foto KB

Olsokgudstjeneste i Vatnås.

Møteoversikt høsten 2017, Green misjonsforening.

September 19.  mat: Jorun N
Oktober 17. mat:  Synnøve  
Møteoversikt høsten 2017, Green misjonsforening.

September 19.  mat: Jorun N
Oktober 17. mat:  Synnøve  
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Døpte:
09.04.17          Glesne kapell  Didrik Snippen Engeland
04.06.17 Glesne kapell  Oliver Frydenhaug Christensen
18.06.17 Tyristrand kirke William Henriksen Larsen
02.07.17 Olberg kirke  Theodor Støyten Gjøvland
09.07.17 Glesne kapell  Matheo Skagen

  

Vigde:  
13.05.17 Olberg kirke  Traycy Heather Cain og Fred-Erik   
                                                            Thorsen
17.06.17 Veikåker kapell Jorunn Høgeli Kornerud og Tore     
                                                            Kornerud
17.06.17 Sole Hotell  Helene Borge Wærsted og Magnus   
                                                            Wærsted Olsen
24.06.17 Veikåker kapell Mette Lise Haraldsen Schjelderup
                                                            og Truls Torgersen
08.07.17 Olberg kirke  Karina Hallstensen Øyen og Håkon   
                                                            Ahlsen Grimstad

Døde:
30.04.17 Olberg kirke  Olaug Martinsen
17.05.17 Olberg kirke  Svein Prydz
17.05.17 Glesne kapell  Arne Halvorsen
17.06.17 Glesne kapell  Ludvig Øen Dybendal
24.06.17 Glesne kapell  Else Marie Dybing Olsen
08.07.17 Olberg kirke  Georg Grimeli
09.07.17 Olberg kirke  Per Magne Larsen

Slekters gang
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Velkommen til kirke
August

20.8. - Veikåker kapell kl. 11 – Gudstjeneste 

27.8. - Glesne kapell  kl. 11 - Gudstjeneste

September:
03.9. Ingen gudstjeneste.

10.9. Veikåker kapell kl. 16.00. TOL Ridderturnering.

17.9. Olberg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste med konf. presentasjon.

24.9. Olberg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste. Sang ved Bragernes gut-
tekor.

Dåpsbarna våre

Didrik Snippen Engeland

Vær så snill 
og send oss bilder 

av dåpsbarna, på epost 
til: gudbjork@hotmail.no 
Bildet bør ha høy oppløs-
ning - 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!
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Kirkekaffe etter de fleste gudstjenester!
Besøk også vår nettside: www.krodsherad-menighet.no

Oktober:
01.10. Veikåker kapell kl. 11.00. Gudstjeneste.

08.10. Ingen gudstjeneste.

15.10. Glesne kapell kl. 16.00. Gudstjeneste. TOL Tårnagenter.

22.10. Olberg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste. Konf. jub.

29.10. Olberg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste. Åmot horn medvirker.

November:

05.11. Olberg kirke kl. 11.00. Allehelgensgudstjeneste.

12.11. Ingen gudstjeneste.

19.11. Glesne kapell kl. 11.00. Gudstjeneste.

26.11. Veikåker kapell kl. 11.00. Gudstjeneste.

Desember:

03.12. Olberg kirke kl. 11.00. Familiegudstjeneste med 4 årsbok.

06.12. Glesne kapell kl. 18.00. Lysmesse med konf.

10.12. Ingen gudstjeneste.

17.12. Olberg kirke kl. 16.00. Julekonsert.

24.12. Glesne kapell kl. 14.00. Juleaftensgudstjeneste.

24.12. Olberg kirke kl. 16.00. Juleaftensgudstjeneste.

25.12. Olberg kirke NB! kl. 12.00. Høytidsgudstjeneste. 

31.12. Olberg kirkestue kl. 11.00. Gudstjeneste.


