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GOD PÅSKE

Prestens penn
Det store sviket
Påskefortellingen er historien om de som sviktet på den ene side og
fortellingen om Han som ble reist opp til livet tross all motstand.
Den første av svikerne vi møter er disippelen Judas. Hans motiv var
penger. 30 sølvpenger skulle han få om han viste den romerske vaktstyrken hvem Jesus var.» Judaskysset « var tegnet som førte til arrestasjonen. Judas ble så pint og plaget på grunn av det han hadde gjort så
han tok livet sitt tilslutt. De 30 sølvpengene ble så brukt til å kjøpe et
jordstykke som ble til gravplass for fremmede.
En annen som sviktet stort var disippelen Peter. Han fulgte med inn på
gårdsplassen på stedet hvor Jesus skulle forhøres. Han ble gjenkjent i
lysskjæret fra bålet som brant, men han nektet for at han kjente Jesus.
Før hanen gol hadde Peter fornektet 3 ganger. Så møter han den oppstandne Jesus på et senere tidspunkt og vier resten av sitt liv til tjeneste
for han.
En tredje person som sviktet er keiserens betrodde mann i Palestina.
Pontius Pilatus. Det var han som tilslutt dømte Jesus til døden. Han fant
ingen skyld hos Han, men av redsel for å miste sin egen posisjon gav
han folket rett til å iverksette dødsdommen.
Så skal vi feire påske så mange år i ettertid. Vi er også blant de som
svikter selv om det ikke er tilsiktet. Det er godt at Gud elsker oss alle
som de vi er. Vi har en far i himmelen som hele tiden ønsker det beste
for oss. For oss starter det med undringen i forhold til den tomme grav.
Vi tror at Jesus ble reist opp fra graven for at vi en dag skal oppleve det
samme under.
En riktig god og velsignet påskefeiring til dere alle!
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Nytt fra menighetsråd
kirkeverge
Olberg kirke og kirkegård.
På senhøsten 2017 ble det oppdaget vannlekkasje
nedenfor K4 huset. Det viste seg at det var
ledningen som førte til kirke og kirkegården
som det var feil med. Det må graves opp og nye
ledninger må legges. Vi må se på en midlertidig
løsning slik at det blir vann på kirkegården.
- Det blir innhentet anbud på ny trapp i tårnet.
- Vi trodde at vi skulle unngå at vannet frøs i
kirkestua på Glesne. Når Sibirkulda meldte seg
ble det slutt på vannet. Når vårsola kommer
bruker dette å løse seg. Streng vinter og
gamle kirkehus kan være en utfordring.
TNG

Menighetsrådet har hatt 5 møter og behandlet 42
saker i løpet av 2017. I tillegg har arbeidsutvalget
hatt møte for å forberede/følge opp saker for
fellesrådet /menighetsrådet.
-Av større saker som er behandlet kan nevnes:
- Fasteaksjonen 2017.
- Praktisk tilrettlegging av forhold
rundt årets konfirmantkull inkl.
konfirmantweekend.
- Avskjed med sokneprest AudMeaas
Sigurdsen og innsettelse av Tormod
Moviken som ny sokneprest.
- Gudstjenesteforordning. Møte med prost
Erik Haualand
- Befaring av kirkene sammen med
representanter fra Krødsherad kommune.
KIRKEN, KIRKELIGE EIENDOMMER OG UTSTYR

Høyttaler og teleslyngeanlegg til Veikåker.
( ferdigstilt våren 2017).
Malt ferdig langvegg på Glesne kapell og begynt
på Veikåker kapell.
Nye puter til Veikåker kapell. Innkjøpt av gaver
øremerket til kapellet.
Ny grasklipper til kirkegårdene.
GUDSTJENESTER

Det er avholdt 45 gudstjenester med til sammen
3107 tilstede. 20 nattverdgudstjenester.
Nattverdgjester totalt 419.
Øvrige tall: 14 døpte, 10 vielser, 19 konfirmanter
og 26 døde.
Innkommet i kollekt og innsamlinger kr 53.982
herav til egen virksomhet kr 31.027 (tall hentet
fra statistikk til SSB) Fasteaksjonen er inkludert i
disse tallene.
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Trosopplæring
Babysangen har startet opp igjen. Neste treff er 25.04
og 09.05. Vi møtes på kirkestua kl.11.00 og holder på til
kl.12.30 Vi avslutter med en enkel lunsj.

Her er bildet fra
babysangen

Lys våken arrangeres 22.04.2018. Invitasjon kommer.
Grilling og uteaktiviteter etter familiegudstjenesten
i Veikåker kapell 06.05. Gudstjenesten har
misjonsprosjektet vårt som tema. Reidun Andersen
Weberg blir med oss denne dagen og hjelper oss å finne
på morsomme aktiviteter.
Leir på Solsetra. I år vil 4. klassingene få tilbud om
sommerleir på Solsetra. Informasjon og invitasjon
kommer etter hvert.
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Fra karnevalsgudstjenesten i februar.

Skidag i Gårandplassen.

Søndag 11.04 ble det arrangert ski og leikedag i
Gårandplassen. 30 barn og voksne koste seg med godt
skiføre og masse snø. Ingvild solgte vafler og kakao. Det
ble 575 kroner til fasteaksjonen.
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Påsken i Krødsherad
Palmesøndag: Familiegudstjeneste i Glesne kapell kl.11.00
Regndråpene deltar og etterpå er det kirkekaffe og
menighetens årsmøte.
Skjærtorsdag: Gudstjeneste på Kryllingheimen kl.11.00. Con Brio.
Kveldsbønn i Olberg kirke kl.18.00. Con Brio deltar.
Etterpå er det kveldsmat på kirkestua.
Langfredag:

Langfredagsgudstjeneste på Veikåker kapell
19.00. Con Brio deltar.

1. påskedag:

Høytidsgudstjeneste i Olberg kirke kl.11.00
Con Brio deltar.

2. påskedag:

Kulturkveld. Olberg kirkestue kl.18.00
Kjell Bjørka viser bilder fra sine reiser i Midtøsten
og kaller serien “I Jesu fotspor”. Han har også tatt
bilder av kjente kunstverk som er inspirert av Jesu

liv. Det serveres Midtøsteninspirert mat.
Kaffe og kake. Loddsalg.

Modell av gamlebyen Jerusalem, slik man antar den så ut på Jesu tid. Tempelet i forgrunnen.
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Joey A. Velasco

Be the voise

That we may Live
Kunsteren Joey A. Velasco
fra Manilla i Indonesia har
malt mange bilder med Jesus
blandt nåtidens mennesker
i millionbyen Manilla. På
menighetsbladets forside
ser vi bildet “Table of Hope”,
håpets bord. Det forestiller
Jesu nattverdsmåltid blandt
gatebarn i Manilla. Her er
også noen andre av hans
malerier. Velasco er blitt
kaldt ikke bare “an artist,
but a heartist”.

Sugat
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Misjon
Årsmelding for Green misjonsforening.
Foreningen har sju medlemmer, Gudrun Bjørka er leder, Jorun Slevikmoen er
kasserer og Synnøve Hegge Sæta er basargeneral. Ingvild Sønsteby fungerer
som sekretær.
Foreningen har hatt åtte medlemsmøter og arrangert et misjonsselskap. Vi
deltok på områdeårsmøte i Rollag i mars.
I mai deltok vi på misjonsgudstjeneste i Veikåker kapell og samarbeidet med
trosopplæringsutvalget om aktiviteter etter gudstjenesten.
Gudrun Bjørka deltok på generalforsamlingen i Stavanger i juli.
Misjonsbasar i desember.
Tilsammen har misjonsforeningen samlet inn 27970 kr i 2017.
Pengene går til menighetens misjonsprosjekt i Egypt og til NMS.

Områdeårsmøte.
Krødsherad menighet var vertskap for årsmøtet for Numedal, Sigdal og
Krødsherad 18. mars.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i Olberg kirkestue. Magne Mjærum
fortalte om arbeidet i Midtøsten og Kjell Bjørka viste bilder.
Det ble servert egyptisk linsesuppe, kaffe og kaker.
Enkelt årsmøte etterpå.

Misjonsdag.
Søndag 5. mai er det familiegudstjeneste i Veikåker kapell. Gudstjenesten har
fokus på misjon. Reidun Andersen Weberg deltar. Etterpå blir det grilling og
forskjellige aktiviteter ute
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Glimt fra midtøsten
Intenst møte med bibelforteljing
Ho var både sint og opprørt, kvinna som kom inn i bibelbutikken ein stad i
Egypt og spurte: Kvifor har ingen fortalt oss denne historia? Ein stor bibel
låg oppslått på Johs 8 i utstillingsvindauget, og ho hadde lese forteljinga om
kvinna som vart gripen i ekteskapsbrot.
Kvinna kom inn i butikken og spurde kva bok dette var. Ho snakka som ein
foss, så seljaren kom ikkje til orde før ho hadde fått ut sinnet og frustrasjonen.
Ho var så sjokkert over det ho hadde lese. At Jesus møtte denne kvinna med
omsorg og varme, var noko heilt nytt. Og at han bad henne gå i fred og ikkje
synda meir. Tenk å oppleva noko slikt!
Det var tydeleg at den forbipasserande kvinna var overvelda og kraftig berørt
av det ho hadde lese.
– Hadde eg vore henne, ville eg snudd tvert om på livet mitt etter dette
møtet, sa ho. Det var totalt uventa at «ein heilag profet» kunne snakka og
handla som Jesus gjorde overfor kvinna.
Seljaren kunne etter kvart fortelja kvar historia stod å lesa, og kvinna kjøpte
med seg eit nytestamente før ho gjekk.
Denne historia er ei av mange liknande om korleis plakatar og oppslag
i utstillingsvindauga til Bibelselskapet sine butikkar berører tilfeldig (?)
forbipasserande. Både i vindauga og inne i butikken ligg det oppslåtte biblar,
og rett som det er kan kundar stoppa opp og lesa – og bla vidare. Slik er
Bibelselskapet med på å gjera Guds ord tilgjengeleg for endå fleire gjennom
sine 17 butikkar spreidd rundt i landet.

Menighetsfest
Søndag 8. april er det menighetsfest i Olberg kirkestue
kl.18.00. Vi feirer alle som bidrar med frivillig arbeid i
menigheten vår. Tormod prest åpner med tanker for dagen.
Vi skal ha mye allsang. Det er viktig å synge sammen. Det
fremmer samhørighet og fellesskap. Vi skal spise god mat og
hygge oss sammen. Det serveres koldtbord, kaffe og kake.
Kanskje blir det en overraskelse på underholdningssida.

Alle hjertelig velkommen!
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Konsert i Olberg kirke 29.04.18
Gunstein Draugedalen holder konsert i Olberg kirke 29.
april. Det er Marianne Andersen som har tatt initiativ
til konserten, og vil ha fokus på Draugedalen som
komponist.

I anledning denne begivenheten, tar jeg meg en tur
for å la menighetsbladets lesere bli litt mer kjent
med Gunstein Draugedalen. Denne velrenomerte
barytonsangeren som har gjort krylling av seg på sine
godt voksne dager. Det er fem år siden han kjøpte
“Heimsjå”, ved Skinnesmoen. Han kan fortelle at han
trives i landlige og rolige omgivelser.
Gunstein er født og vokste opp
i Kvitseid, Vest-Telemark. Han
er eldst av tre gutter. Det er
ingen overraskelse at det var
en musikalsk familie han vokste
opp i. Da han var ni år ble han
liggende sjuk en periode. Det var
kjedelig å måtte være heime fra
skolen og ikke ha noe å finne på.
Så oppmuntret foreldrene han til
å begynne å spille gitar. Gunstein
øvde og øvde og plutselig var det ikke så kjedelig å
måtte være heime fra skolen. Han begynte å synge
til gitarspillet. Snart fikk han i oppdrag å synge på
juletrefester og andre tilstelninger. Folk likte det de hørte
og mange sa at han burde utdanne seg innen sang og
musikk.
Etter hvert ble det Musikkonservatoriet og
pastorutdannelse på Ansgar.
Da Gunstein Draugedalen skulle ha sin debutkonsert i
aulaen i 1971, var han godt kjent fra utallige opptredner
i kristne sammenhenger rundt om i landet. Det
resulterte i en fullsatt aula - 930 tilhørere. Det var uhørt
på en debutkonsert. Gunstein ler litt brydd; “men veldig
morosamt for meg.”
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Jeg får bla litt i utklippsboka til Gunstein. Kritikkene var
storslåtte. De forskjellige avisene tok fram feite typer.
Dagbladet skrev om en imponerende debut, Verdens
Gang om det nye barytontalentet. Arbeiderbladets
overskrift var:” Barytondebut med slagkraft”. Varden
skrev om braksuksess i Aulaen. - Og dette var bare noen
få eksempler.
Så gikk det slag i slag. Gunstein fikk flere tilbud om
angasjement ved opraen, men som han sier, det passet
ikke helt.
Merittlista er kjempelang. Han har 42 plateinnspillinger
på samvittigheten, og den 43. er under arbeid. I 1995
var han den mest spilte artisten på “Ønskekonserten”
Han har tonesatt dikt av mange kjente diktere. Trygve
Bjerkreim, Haldis Reigstad, Oddmund Haugen, Trygve
Napar og Olav Mostøl, for å nevne noen. I 2003 ga
Gunstein Draugedalen ut en CD med sanger hvor han
har satt toner til dikt av Knut Hamsund. Tilsammen har
denne sangeren og komponisten solgt 250.000 plater.
“Rart ingen kjenner han”, skal en ung journalist ha sagt.
Da Gunstein fylte 60 år, var tiden moden for å fortelle
om et stort traume som har preget livet hans på mange
måter. Som 15-åring ble han utsatt for et seksuelt
overgrep. Etter å ha vært åpen om denne hendelsen,
har han vært sterkt engasjert i denne problematikken.
Han har deltatt i arbeid ved ressurssentret for seksult
misbrukte på Louisenberg. Nå til sommeren skal han
delta i “Messe for Verdighet” på Olavsfestdagene i
Trondheim.
Og så er det altså konsert i Olberg kirke. Marianne
Andersen og Con Brio deltar og vil sette fokus på ikke
bare sangeren Gunstein Draugedalen, men også på
komponisten.
GB
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Areopagos sommerfestival på Norefjell
Med tanke på sommerfestivalen er det mye som ikke er spikret enda, men
det som er bestemt er følgende:
Sommerfestivalens tema blir Hvor ble det av sjelen
Hovedtalere på festivalen er Kjell Nyhus og Martin Lønnebo. Nyhus er
fengselsprest og forfatter med en særlig interesse for kristen mystikk. Siste
boka han Hvis jeg har en sjel er en dokumentar med fortellinger fra klosteret
i Halden fengsel. Lønnebo er tidligere biskop i Svenska Kyrkan og mannen bak
den populære bønnekransen “Kristuskransen”. Han har skrevet mange bøker
og har en stor leseskare også i Norge.
Det blir folketonemesse i Olberg kirke søndag 01. juli kl 12.00. Det ble en
fantastisk opplevelse for to år siden, og vi som ikke kjente til folketonemessa
fra Ål i Hallingdal fra før ble utrolig begeistret.
Tradisjonen tro blir det et variert festivalprogram med seminarer og
verksteder, noe som gir hver deltaker stor valgmulighet.
For de som ikke ønsker å delta på hele festivalen blir det mulighet til å kjøpe
dagspass. Gudstjenesten i Olberg er selvfølgelig åpen for alle.
Det er mange detaljer som ikke er landa enda, så det lureste vil nok være å
følge med på hjemmesiden vår fremover www.areopagos.no Her legges det
ut nyheter fortløpende etter hvert som ting blir klart. Vi håper at påmeldingen
åpnes før påske.

Med vennlig hilsen
Liv Hegle
Prest og leder for Areopagos Norge
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Dåpsbarna våre

Hedvig Marie Hovden Thorvaldsen

Hans Asbjørn Andersen Redalen

Oda Emilie Haugen Pålrud

Ninni Mary Jokerud

Storm og Felix Berg

Mathea Serina Varild
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Slekters gang
Døpte:
03.12.17
04.02.18
04.02.18
25.02.18
04.03.18

Olberg kirke		
Glesne kapell		
Glesne kapell		
Glesne kapell		
Olberg kirke		

Mathea Serina Varild
Storm Berg
Felix Berg
Hedvig Marie Hovden Thorvaldsen
Ninni Mary Jokerud

Vigde:
17.02.18

Noreheim		

Håkon Berg og Hege Moen

Døde:
22.11.17
23.11.17
24.11.17
21.12.17
22.12.17
19.02.18

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

Veslemøy Strøm
Arne Hans Torgersen
Martin Bråthen
Ingeborg Vinna
Arvid Jokerud
Berit Vehus

Konfirmanter i Krødsherad Menighet 2017/2018.

Gutter:
Ekeren, Kjell-Olav Golberg
Eng-Nyhus, Eirik
Fossen, Daniel
Heia, Sander Berg
Larsen, Robin
Løvli, Truls Even
Olsen, Jørgen Fotland
Slevikmoen, Jøran Granum
Steinseth, Sondre

Jenter:
Bergheim, Maren Julie
Bjerkerud, Kjersti
Bolstad, Katarina
Ekra, Henriette Rimejorde
Espeseth, Solveig Stange
Glesne, Heidi Skaret
Hagen, Ida Beate Halvorsen
Holter, Ida Aurora
Johnsen, Synne Sæta
Kronstad, Andrine
Kvisler, Iselin Natalie Bottolfs
Nilsen, Ruth-Magrethe
Porsmyr, Aleksandra
Skinnes, Martine Hoff
Steinseth, Silje
Stensrud, Marte
Ødegård, Celine
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Velkommen til kirke
Mars:
25.03.

Glesne kapell kl. 11.00. Familiegudstjeneste. Regndråpene deltar. Menighet
ens årsmøte.

29.03. Kryllingheimen kl. 11.00. Skjærtorsdagsgudstjeneste. Con Brio.
29.03. Olberg kirke kl. 18.00. Skjærtorsdagsgudstjeneste. Con Brio.
30.03.

Veikåker kapell kl. 19.00. Langfredagsgudstjeneste. Con Brio.

April:
01.04.

Olberg kirke kl. 11.00. Høytidsgudstjeneste. Con Brio.

02.04. Olberg kirkestue kl. 18.00. Kulturkveld.
08.04. Olberg kirkestue kl. 18.00. Menighetsfest.
15.04. Ingen gudstjeneste.
22.04. Olberg kirke kl. 11.00. Lys våken gudstjeneste.
29.04.

Olberg kirke kl. 18.00. Konsert med Gunstein Draugedalen, Marianne Ander
sen og Con Brio.

Mai:
06.05.

Veikåker kapell kl. 11.00. Familiegudstjeneste.

10.05. Olberg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.
13.05.

Ingen gudstjeneste.

17.05.

Olberg kirke kl. 10.00. Gudstjeneste på nasjonaldagen. Con Brio.

20.05. Glesne kapell kl. 11.00. Høytidsgudstjeneste.
21.05. Ingen gudstjeneste.
27.05. Olberg kirke kl.17.00. Samtalegudstjeneste med konfirmantene.
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Juni:
03.06.

Olberg kirke kl. 11.00. Konfirmasjon.

10.06.

Ingen gudstjeneste.

17.06.

Veikåker kapell kl. 11.00.

24.06.

Glesne kapell kl. 11.00. Gudstjeneste.

Juli:
01.07

Olberg kirke kl. 12.00. Gudstjeneste. Areopagos har samling på Norefjell og
medvirker på gudstjenesten.

08.07.

Ingen gudstjeneste.

15.07.

Veikåker kapell kl. 11.00.? Gudstjeneste. Pilgrimsvandring.

22.07.

Ingen gudstjeneste.

29.07.

Olberg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.

August.
05.08.

Glesne kapell kl. 11.00. Gudstjeneste.

12.08.

Veikåker kapell kl. 11.00. Gudstjeneste.

19.08.

Olberg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.

25.08.

Ingen gudstjeneste.

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