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Simon med Jesus i tempelet
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Prestens penn
« Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang» (Lukas kap.1 vers
78)

Vi er inne i den mørke årstida nå, dagene er kortere, mørket kommer
fort på. På slike dager er det vidunderlig hver gang sola titter fram bak
åskammen og minner oss om at en ny vår og sommer vil komme, en ny
lys årstid med nye muligheter.
Så er det godt at advent og jul kommer i denne mørketida—
adventsstaken kommer på kjøkkenbordet og mange synger «nå tenner vi
det første lys» og de minste ungene sier «Jippi nå er det snart jul igjen »
Mor nikker og sier kanskje noe sånt som «la oss forberede oss til
julefeiringa»
Far sier kanskje «Ja, men trenger vi å gjøre så mye i år da» Han har ikke
lagt merke til støv og skitt som kommer like sikkert som dagene går.
SOL—LYS—RENGJØRING. Alt dette har noe med forventning å
gjøre- det er ekstra hyggelig å komme inn i et hjem hvor det lukter rent.
Hva med forberedelsene inne i oss. Har vi forventningen? Gud er
grunnen til advent og julegleden vår. Evangelisten Lukas sier det på
sin måte» slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang. Et
vakkert bilde. Jesus er lyset fra det høye, Han er soloppgangen i våre liv.
«Gud er lys står det i bibelen, i Han finnes ikke mørke»--Vi vil gjerne
leve i lyset.
Da jeg var liten fikk jeg være med min far å kjøre den såkalte
«blomsterbussen» Den gikk fra Granums gartneri på Øst Modum, opp
vestsida av Krøderfjorden og opp til Ringnes. Dette var like før jul og
bussen var fylt opp med julestjerner og julegleder som folk hadde bestilt
på gartneriet. Far var sjåfør og jeg var løpegutt som leverte blomstene
på dørene hos folk. Jeg tenkte ikke så mye på det den gangen, utenom
at det var fint å få være sammen med faren min på denne måten. I
ettertid har jeg tenkt at det var jo fint å få være budet som kom til folk
med julegleden.
Så ser vi fram mot advent og julefeiring, samtidig som vi kan øve oss i
« en sinnets storrengjøring» så vi kan ta imot Han som kom fra
himmelens høye slott ned til vår arme jord.
En velsignet tid til dere alle!
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Nytt fra menighetsråd
kirkeverge
Vi har hatt befaring av kirkene våre nå
i høst med kommunen. Kirkevergen har
mottatt en henvendelse fra Krødsherad
eldreråd om å bedre forholdene for
tilgjengeligheten for bruker av rullestol og
andre hjelpemidler. Vi tar dette med oss
videre.
Adkomsten til tårnet i Olberg kirke må det
gjøres noe med. Slik det er i dag er det rett
og slett uforsvarlig. Dette er påpekt ved
HMS-runde nå i vår.
Det ble sett på noe innvendig i Olberg
kirke. Vinduene trenger å bli gjort noe med.
Tidligere lekkasje ved pipene. Forbedring
av fyringsmuligheter. På sikt bør det
tas høyde for en renovering av kirken
innvendig.
Ferdigstille utvendig maling av Veikåker
kapell i 2018.
Mye avhenger av kommunale
bevilgninger og at vi må prioritere
vedlikeholdsoppgavene framover.
Det er noen få graver som det ikke har
lyktes å finne mulige fester på. Disse vil bli
merket våren 2018, dersom vi ikke hører
noe, kommer disse gravstøttene til å bli
fjernet på høstparten.
Kristin Øverli og Gudrun Bjørka er
gjenvalgt som leder og nestleder for 2018.
En oppfordring: Bladet har en anstrengt
økonomi. Håper du/dere setter pris på
bladet og benytter giroen som ligger
ved. Takk for bidraget til driften av
menighetsbladet.
TNG
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Trosopplæring
Trosopplæringa starter opp med kirkeklubb i januar.
Invitasjon kommer i posten.

11.02 er det karnevalsgudstjeneste kl.16.00 på Olberg
kirkestue.
Det er flott hvis dere kommer kl.15.00 slik at det blir god
tid til sminking.
Babysangen starter opp igjen.
I april blir det som vanlig «Lys våken»
Følg med på» trosopplæring i Krødsherad» på facebook,
og på hjemmesida vår www.krodsherad-menighet.no klikk
på trosopplæring.
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Julekonsert i Olberg kirke
søndag 10. desember kl.16:00
Medvirkende:
Gunstein Draugedalen, Bjørn Olav Edvardsen, Karin Glesne, Malina
Michalscheck med flere.
Regndråpene, Krødsherad Ungdomskor og Con Brio.
Dørene åpnes kl. 15:30. Konserten er gratis, men ved utgangen vil det
være mulighet for å gi en gave til innkjøp av korplattinger til kirken.

Con Brio ønsker dere alle en velsignet jul
og et fredelig godt nytt år.
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Misjon
Misjonsbasar

Første søndag i advent er det, tradisjonen tro, trekning
på misjonsforeningens basar. På kirkekaffen etter
familiegudstjenesten er det anledning til å kjøpe lodd og kose
seg med hjembakte kaker, saft og kaffe. Det er også mulighet
til å kjøpe julegaver. Vi har et skap i gangen på kirkestua som
er fullt av strikkede ting.
Inntekten går til menighetens misjonsprosjekt som er et
senter for gatebarn og en mobil øyeklinikk i Egypt.
Gevinstene på årets basar er:
Kurv med julemat fra
Eventyrmat
Kransekake
Julenisse (håndlaget)
Kjepphest (håndlaget)
Bilde

3 små bilder
Kokebok
Strikkebok
Julelys og kort
Julelys og kort

Områdeårsmøte NMS
I 2018 er det vår misjonsforening som er vertskap for
områdeårsmøte.
Det blir gudstjeneste i Olberg kirke 18. mars kl.11.00 og
kirkekaffe med fokus på prosjektet vårt i Egypt.
Magne Mjærum holder preken og forteller om arbeidet
vi støtter.
Reidun Andersen Weberg deltar.
Kjell Bjørka viser bilder fra Egypt.

Hjertelig velkommen til en trivelig formiddag !
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Anafora
Den kristne befolkningen i Egypt lever under stort
press. Biskop Thomas er en viktig stemme, ikke bare
i Egypt, men for kristne i hele Midtøsten. I ørkenen
mellom Kairo og Alexandria har biskop Thomas bygget
Anafora, et senter for åndelig liv og menneskelig
fellesskap. Hit kommer mennesker, både fra Egypt og
resten av verden, for å søke inspirasjon, fordypelse og
fornyelse.
På NMS sin generalforsamling
i 2014 var vi så heldige å få
høre biskop Thomas. Han
var også på besøk i Norge
nå i høst. Da deltok han på
seminaret «Salig er tørsten».
Det er en god opplevelse å få
høre biskop Thomas formidle
sin tro og sitt anliggende. Han
sier om det å være biskop
at han skal være som en
hånd som kommer nedenfra
og løfter menneskene opp,
ikke en hånd som kommer ovenfra for å herske over
menneskene.
Eivind Skeie har skrevet en bok om biskop Thomas,
den heter
«I kjærlighetens sirkel». Det er ikke først og fremst
en fortelling om forfølgelse, men om den åndelige
kraften som har båret kopterne gjennom århundrene,
og som vi alle kan få del i. Det er en bok som berører
og utfordrer.
Et godt julegavetips!!
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Kirkens nødhjelp
Et barn er født

Vesle Ala (10 uker)
startet livet i en
flyktningleir i NordIrak. Heldigvis har
hun storesøster Jyan
(5). Sammen med
Kirkens Nødhjelp gir
vår menighet rent
vann og psykososial
støtte til familier
som har overlevd IS’
herjinger.
Ala ble født på helsesenteret i Kabarto, og
mamma Nahla hadde
en tøff fødsel. Men
alt gikk bra, og nå ligger den ti uker gamle
babyjenta og sutter
fornøyd på smokken i
trevogga si. Familien
har det bra i leiren,
men drømmer om en
bedre fremtid.
- Alt jeg ønsker for
familien min er at vi
skal slippe å være på flukt og leve i trygghet, sier Nahla.
Savner sykkelen
Storesøster Jyan (5) passer godt på lille Ala. Hun var bare to og et halvt
år den augustdagen for tre år siden da IS kom og tok hjemmet hennes.
Den dagen da familien måtte flykte opp på Sinjar-fjellet og ingenting
ble det samme igjen.
- Jeg savner sykkelen min. Hjemme hadde jeg lekene mine. Jeg hadde
mange ting. Så kom IS, og vi måtte flykte, forteller Jyan.
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Da IS angrep jesidiene 3. august 2014, ble rundt 100.000 mennesker
drevet på desperat flukt i eget land. Jyans familie klarte å flykte opp på
Sinjar-fjellet. Nå er de blant de 28.000 jesidiene som har funnet trygghet i flyktningleiren Kabarto i Nord-Irak.
Her har Kirkens Nødhjelp sikret rent vann og gode sanitærforhold for
flyktningene siden 2014.
Bygger en fremtid
IS er nå drevet tilbake fra Nord-Irak, men igjen ligger jesidienes hjembyer i grus. For å gi jesidiene mulighet til å vende tilbake og bygge en
ny fremtid i ruinene, trengs det
en stor innsats fra det internasjonale samfunnet.
Det er et stort behov for vann,
strøm, skoler og sykehus.
Kirkens Nødhjelp er i gang
med å sikre rent drikkevann i
flere byer, og jobber også med
psykososial støtte til menneskene som har overlevd IS´
brutale herjinger.
La flere fylle fem!
I julen feirer vi Jesus som ble
født i en stall for 2000 år siden.
Vår menighet ønsker også å
løfte frem barna som fødes i
fattigdom eller på flukt fra krig
og katastrofe i vår verden i
dag. De fem første leveårene er
Søstrene Jyan (5) og Ala (10 uker) bor
de aller mest sårbare i barns liv,
sammen med familien sin i flyktningleiren
og særlig tilgang til rent vann
Kabarto i Nord-Irak.
er avgjørende for at barn skal
overleve.
Sammen med Kirkens Nødhjelp bidrar vår menighet til at flere barn
får en tryggere start på livet. På julegudstjenesten håper vi du vil gi en
gave til dette arbeidet. Husk å ta med kontanter til kollekten eller vipps
til 2426!
9

Stille time

Omtrent hver fjerde søndag er prestens fridag.
Menighetsrådet tenker at det på noen av disse
søndagene skal være det vi kan kalle «stille time». Vi
møtes til stille refleksjon og bønn som bindes sammen
av en enkel liturgi.
Se gudstjenestelista bak i bladet eller gå inn på
hjemmesida vår.
Hjertelig velkommen!

Facebook

Menigheten får facebookside. Arbeidet er i gang og
når sida er oppe og går kommer alle arrangement til å
legges ut der. Trosopplærina har hatt facebookside lenge.
Det ligger link på hjemmesida. Hjemmesida vår er www.
krodsherad-menighet.no
Der finner du alt som foregår i menigheten.
Gudstjenestelista skal være ajour. Finner du ting som
ikke stemmer, ta kontakt med Olav Arne Sønsteby.

Juletrefest

Menighetens juletrefest går av stabelen 7.januar kl.16.00
på Olberg kirkestue.Vi starter med familiegudstjeneste
hvor regndråpene deltar. Så fortsetter vi med pølser,
kaffe og kaker, loddsalg, gang rundt juletreet og
nissebesøk.
Hjertelig velkommen til store og små!
Kulturutvalget arbeider med å få til en kulturkveld på
ettervinteren også, men det er ikke klart ennå.
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Juleminner

Jula 1945 er nok den første jeg husker godt. Jeg var fem år. Vi hadde i løpet
av året flytta inn i nytt hus, og vi var to små som var svært forventningsfulle.
Like før jul døde bestemor i Haugerud, Lise Bottolfs. Det gjorde inntrykk
på oss da bestefar kom kjørende med hest og vogn forbi huset. I vogna var
ei hvit kiste. De var på vei til Veikåker kapell. Det ble mange spørsmål
som måtte besvares. Og tydelige merker etter to neser og fire hender på
stuevinduet. Jeg husker det så godt.
Vi kom tidlig i gang med å lage juletrepynt. Vi lagde kurver og lenker
av glanspapir. Noen av dem har jeg ennå. Etter hvert ble det kakebakst.
Juletreet kom i hus, og da det var ferdig pynta la vi “kuler” etter
smultringkokinga oppi kurvene sammen med nøtter og rosiner.
I kjelleren hadde det om kveldene foregått noe som vi ikke fikk ta del i. På
høvelbenken holdt han på, vår kreative pappa. Det ble julegaver.
Julemiddagen var ribbe og medisterkaker i kraft som var oppbevart i 2-liters
Norgesglass. Moltekrem til dessert.
Vi fikk besøk av julenissen som hadde lånt lua mi, så jeg ble nok litt betenkt,
men godtok det. Vi satt på fanget til nissen i tur og orden. Broren min
Herman på 4 år fikk todelt rattkjelke og jeg fikk ei fin trekasse med lokk,
malt i rutemønster, til dokkeklær og private ting. Jeg har den ennå. Vi fikk
også store røde epler som nissen visstnok hadde henta i Åsbråtån ovenfor
Haugerud.
I Enderud skole var det alltid juletrefest for både elever og småunger. Det
var lærerparet Eldbjørg og Leiv Stølen og noen medhjelpere som stelte i
stand fest. Foreldrene hadde med matesker. Vi gikk rundt juletreet og sang
julesanger. Elevene hadde forskjellig slags underholdning. Nissen delte
ut poser med frukt og godteri til ungene. Jeg husker, med vann i munnen,
heimelagde karameller. Det var fortsatt sukkerrasjonering sjøl om det var
første julefeiring etter krigsåra.
Gode minner er fine å ta fram når julehøytiden nærmer seg. Noe er jo ganske
likt slik feiringa er nå – og noe er forskjellig.
Eli Lyngset
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Konfirmantene våre

Fra venstre foran: Daniel Fosse, Sondre Steinseth, Iselin Kvisler, Katarina
Bolstad,
Andre rekke: Jørgen Fotland Olsen, Synne Sæta Johnsen, Robin Larsen,
Kjersti Bjerkerud, Truls Even Løvli, Kjell Olav Golberg Ekern, Silje Steinseth,
Heidi Glesne,
Tredje rekke: Jøran Granum Slevikmoen, Ida Aurora Holter, Martine Hoff
Skinnes, Marte Stensrud, Maren Julie Bergheim, Celine Ødegård, Henriette
Rimejorde Ekra, Solveig Stange Espeseth, Alexandra Porsmyr, Ida Beate
Halvorsen Hagen.
Foto; KØ
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Dåpsbarna våre

Thea Emilie Varild

Madelen Lillehaug Fuhre

Hennie og Selma Stensrud Eriksen

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
bildeprogrammet). Tusen takk for hjelpen!
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Slekters gang
Døpte:
20.08.17
26.08.17
27.08.17
27.08.17
17.09.17
24.09.17
24.09.17
29.10.17
05.11.17

Veikåker kapell
Skinnes		
Glesne kapell		
Konnerud kirke
Olberg kirke		
Olberg kirke		
Olberg kirke		
Olberg kirke		
Olberg kirke		

Ingeborg Nyhagen Bottolfs
Halvor Svalastog Skinnes
Martine Antczak Bjerregaard
Max Charoenram Johansen
Madelen Lillehaug Fuhre
Hennie Stensrud-Eriksen
Selma Stensrud-Eriksen
Henrik Antczak Råen
Thea Emilie Varild

		
Vigde:		
05.08.17
Olberg kirke		
12.08.17
Olberg kirke		
26.08.17

Olberg kirke		

02.09.17
21.10.17
		

Noreheim		
Krøderen
Samfunnshus		

Claudia Zaharia og Vebjørn Kvikstad
Veronica Sylvia Berle og Tor Martin
Bjerkerud
Stine Hoset Aksnes og Marius
Furuberg
Ingvild Aasheim og Hans Andersen
Mette Torgersen og Jørgen Halvorsen

Døde:
21.03.17
Olberg kirke		
Åse Karin Heia
30.03.17
Olberg kirke		
Helle Karine Dyrhovd
07.04.17
Olberg kirke		
Dagny Gurine Heia
22.06.17
Ringerike
		Krematorium		Turid Grylling
31.07.17
Olberg kirke		
Astrid Sorteberg
04.08.17
Olberg kirke		
Synnøve Margrete Nore
14.08.17
Olberg kirke		
Marie Andersen
21.09.17
Olberg kirke		
Julie Woldmo
12.10.17
Glesne kapell		
Sigrid Rørvik
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Velkommen til kirke
Desember 2017
03.12 Olberg kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste med utdeling av
kirkebok. Regndråpene deltar.
06.12 Glesne kapell kl.18.00 Lysmesse med konfirmantene.
10.12 Olberg kirke kl.16.00 Julekonsert med Con Brio ++.
17.12 Stille time i Olberg kirkestue kl.17.00
22.12 Kryllingheimen kl.11.00 Gudstjeneste. Sangere fra Con Brio
deltar.
24.12 Glesne kapell kl.14.00 Juleaftensgudstjeneste. Regndråpen
og Karin Glesne synger.
24.12 Olberg kirke kl.16.00 Juleatensgudstjeneste. Ungdomskoret
og Gunstein Draugedalen synger.
25.12 Olberg kirke kl.12.00 Høytidsgudstjeneste. Con Brio deltar.
31.12 Olberg kirkestue kl.11.00 Gudstjeneste .

Januar 2018
07.01 Olberg kirkestue kl. 16.00. Fam.gudstjeneste og juletrefest.
Regndråpene deltar.
14.01. Glesne kapell kl. 11.00. Gudstjeneste.
21.01. Stille time i Olberg kirkestue kl.17.00
28.01. Olberg kirkestue kl. 11.00. Gudstjeneste.
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Velkommen til kirke
Februar:
04.02. Glesne kapell kl. 11.00. Gudstjeneste.
11.02. Olberg kirkestue kl. 16.00. Karnevalsgudstjeneste.
18.02. Stille time i Olberg kirkestue kl.17.00
25.02. Glesne kapell kl. 11.00. Gudstjeneste.

Mars:
04.03. Olberg kirke kl. 11.00. Musikkgudstjeneste
11.03. Veikåker kapell kl. 11.00. Gudstjeneste.
18.03. Olberg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste. Områdemøte NMS.

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