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I følge sagnet sto det i katolsk tid en «hegendekirke» på Rishovd.
Den hulede steinbenk på tunet på Rishovd ligner påfallende på de
steinbenker man hadde i Sydens gamle klostre.
Omtrent slik står det i «Krødsherred jubilrumsskrift 1914» De sikre
historiske opplysningene er imidlertid sparsomme.
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Prestens penn
Nå er sommerferien over for de aller fleste. Ferietid skal jo være
rekreasjon for å finne igjen overskuddet som må til for å ta fatt på nye
oppgaver. Det er noe fint med denne vekslingen mellom arbeid og
fritid. For noen er ferie synonymt med reise til nye steder, kanskje for
å oppleve nye kulturer, eller rett og slett søke sol og varme. For andre
kan ferie være å drive med et eller annet prosjekt hjemme eller på
hytta. Vi er så forskjellige, det viktige er at vi kjenner glede ved det vi
gjør, for glede gir overskudd.
I Krødsherad har det vært en del vielser denne sommeren, de fleste
i en av kirkene våre, men noen også på fjellet. Jeg har vært så heldig
å få være med på de aller fleste av disse ekteskapsinngåelsene. Det
er et høytidelig og magisk øyeblikk når to forskjellige mennesker står
foran Guds alter, holder hverandre i hendene, ser hverandre inn i
øynene og lover hverandre evig troskap. Man glemmer aldri dette
øyeblikket, eller del to av en vielse som består i dette at brudefolkene
kneler ved en alterring og blir bedt for.
Gud ønske er at vi skal leve med et himmelsk lys over livene våre.
Vi vet aldri hva livet senere vil møte oss med, men guds tanke er
den samme. Han ønsker det beste for sine barn. I bibelen kan vi lese
følgende:« For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren,
fredstanker og ikke ulykkes tanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp»(
Jeremia 29v.11)
La oss holde fast ved disse ordene også på dager da livet ikke går på
skinner.
Så tar vi fatt på et nytt semester i kirken, jeg ser fram til å møte
mennesker her i bygda som har behov for kirkens tjenester.
Så vel møtt til høstens gudstjenester, kirkelige handlinger og
trosopplæringstiltak av ymse slag. Felleskap er viktig—vi trenger
hverandre.
Tormod
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Nytt fra menighetsråd
kirkeverge
Olberg kirkegård.
Vannledningen fikk vi orden på i vår. Arbeidet ble
ikke så omfattende som vi først ble forespeilt.
Det var bra, med tanke på tørken vi fikk nå i
sommer. Vanning med spreder på kirkegården er
avhengig av vannstanden i fjorden.
Veikåker kapell.
Kapellet er ferdig malt i sommer. Det gamle gjerdet blir skiftet ut nå i
høst.
Konfirmantpresentasjon og konfirmantjubileum.
Vi prøver noe nytt i år. Presentasjon av årets
konfirmanter sammen med markering av 50 års
konfirmantjubileum. Dette skjer 16.09. i Olberg
kirke.
Vi har flere jubilanter blant ansatte:
Trosopplærer, Karolina har fylt 40 år.
Kirkegårdsarbeider og kirketjener, Per Olav 50 år.
Gode medhjelpere i menigheten vår:
Kjell Bjørka, 70 år.
Synnøve Hegge Sæta, 75 år.
Marit Riis, 80 år.
Vi gratulerer dem alle med vel overståtte
åremålsdager.
Minneord.
Solveig Wilson gikk bort 3.mai.. Solveig hadde
store glede av å være til nytte og hjelpe til når
det trengtes. Hun var alltid blid, positiv og hadde
et godt humør. Hun var utrolig praktisk og ikke
minst oppfinnsom. Så mulighetene og ikke
begrensningene. Det blir et savn etter Solveig,
men de gode minnene vil fortsatt ta med oss. I
takknemlighet lyser vi fred over hennes minne.
Prøysenkveld
Olberg kirkestue 30.09.kl.18.00. Tema blir « Du
ska få en dag i mårå.» Vi får besøk av Aud og
Jorunn Meaas Sigurdsen som vil gi oss innblikk i
noen av hans sanger. Con Brio vil være med oss
denne kvelden. Kaffe og litt å bite blir det også.
Det blir en fin anledning til å treffe igjen Aud
som var sokneprest hos oss.
TNG
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Trosopplæringsplan
Trosopplæringsplan i Krødsherad høst 2018

BABYSANG
I september starter vi opp med babysang på Olberg Kirkestua
igjen. Dag og klokkeslett blir informert på facebooksiden
«Trosopplæring i Krødsherad» og på Barselkafe på K4 huset på
facebook. Dette er koselige samlinger hvor voksne med babyer
samles, danser, synger sanger og regler med babyen sin. Vi
avslutter med å spise sammen. Har du spørsmål eller vil melde
deg på alt nå, kan du ta kontakt med Karolina 97548020.
I Prestfoss blir det og arrangert babysang, men på andre dager, så hvis det passer er dere og hjertelig velkommen der!
RIDDERTURNERING
Søndag 9. september arrangerer vi «Ridderturnering». Dette
er et samarbeidsprosjekt med Sigdal menighet, og vi bytter på
å arrangere dette. Alle 3., 4. og 5. klassinger får invitasjon. I
år blir det på Solumsmoen i Sigdal den 9. september.
KIRKEKLUBBEN
Alle 1-5 åringer blir invitert til komme på samlinger med
KIRKEKLUBBEN. I Kirkeklubben blir det to samlinger på høsten
og en på våren. Vi starter med et felles måltid kl 17.00 Etter
mat vil programmet variere, men vi kommer bl.a. til å synge
mange fine sanger og vi kommer til å høre en bibelfortelling.
Datoer kommer seinere.
TÅRNAGENTENE
Tårnagentene samles i år på Olberg kirkestue søndag 21. oktober. Alle 3. og 4. klassinger får invitasjon, når det nærmer
seg. Dette er en spennende samling hvor mange mysterier og
oppdrag løses. Det blir og en morsom tur opp i tårnet.
MIN KIRKEBOK
Søndag 2. desember deler vi ut 4-års bok i Olberg kirke. Etter
gudstjenesten har misjonsforeningen trekning på sin julebasar.
Mange fine gevinster.
Har du spørsmål: kontakt Karolina 97548020 Følg oss på Facebook: trosopplæringen i Krødsherad.
Karolina
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KOR
Korbesøk
FRI-koret består av rundt 40 sangere. Dirigent er Vidar Kjeldsen. Koret ble
etablert i 2013 etter at Vidar i lengre tid hadde gått med planer om å relansere musikalen «Befriad», fremført av det kjente svenske koret Choralerna
på 70-tallet. Planene ble realisert høsten 2013 med fullpakket hus i Filadelfiakirken i Oslo. Fremføringen var noe modifisert i forhold til originalen, og denne
gang ble musikalen kalt «FRI».
»FRI» var tenkt som et prosjekt, men mange av koristene ønsket å fortsette å
synge. Dermed ble koret etablert på permanent basis og vi kalte oss nettopp
«FRI».
Vi har bakgrunn fra ulike menigheter og kor, og har et felles ønske om å glede
og berøre mennesker gjennom sangen vår. Repertoaret består primært av
gospelklassikere fra 70 og 80 tallet, men vi har også et fyldig julerepertoar
som vi tar frem i desember.
Vi gleder oss til å besøke dere i høst.
Dag H Østby

frikoret 3.bilde
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Areopagos

Karl Ludvig Reichelt er «Areopagos» sin egentlige grunnlegger. I 1903
ble han sendt til Kina som misjonær for Det
norske misjonsselskap
Her møtte han buddhismen.
Buddhistmunkenes visdom og åndelige
praksis fasinerte Reichelt. På mange måter
var han preget av sin pietistiske oppvekst
hele livet. Men møtet med Asias kulturer og
med naturen utvidet og fordypet hans tro.
I over 80 år har senteret Reichelt bygde
på Tao Fong Shan, Fjellet der Kristusvinden
blåser, gitt identitet til Areopagos som
bevegelse. Herfra henter vi viktige verdier som skal prege vårt arbeid:
en dialogisk tilnærming til mennesker med en annen tro enn den
kristne, en liturgisk-kontemplativ trospraksis, religionsstudier og
diakonalt arbeid i møte med mennesker i nød.
I juni i år hadde «Areopagos» sitt sommerstevne på Norefjell. Søndag
1.juli ble stevnet avslutter med gudstjeneste i Olberg kirke. Presten Ole
Madssen som medvirket på gudstjenesten er også prest på Tao Fong
Shan.
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Ny Biskop

Jan Otto Myrseth ny biskop i Tunsberg
På Kirkerådets møte i Tønsberg 6. juni ble domprosten i
Bergen, Jan Otto Myrseth, tilsatt som ny biskop i Tunsberg
bispedømme. Han overtar etter Per Arne Dahl som har sin
avskjedsgudstjeneste i Tønsberg domkirkeVi gratulerer Jan Otto Myrseth som ny biskop og vi gratulerer
Tunsberg bispedømme og Den norske kirke med ny biskop. Han
har et bredt votum i ryggen og er sterkt ønsket som biskop, sier
leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.-

(Foto: Henrik Guii-Larsen)

Jeg er ydmyk ogtakknemlig for den tilliten som er vist meg, og
gleder meg til å ta fatt som biskop i Tunsberg, sier Jan Otto
Myrseth.
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Helge Hognestad kommer til Plberg kirkestue onsdag 19 septembe
kl. 1800

Kulturkveld

Ny tid – ny åndelighet

Kristendom mot en ny æon

Jesus sier et sted at de som avviste ham (fariseerne, de skriftlærde,
romerne) ikke «skal få
tilgivelse i æonen» men er
«skyldig i en æons synd»
(Mark.3.29, den norske
bibeloversettelsen er tvilsom). I følge
buddhistene vil det å slå en opplyst i
hjel få voldsomme sosiale konsekvenser
i lang tid. Det kan være den innsikten
Jesus hadde del i og som gjenspeiler seg
i nevnte utsagn.
Romerne slo Jesus fra Nasaret («Guds
Sønn» = en opplyst) i hjel. Det fikk fatale konsekvenser: Den ensidige kretsing omkring synd, skyld og soning som i alle århundrer har
vært ansett som det sentrale i kristendommen («Jesus døde
for våre synder»), kunne være uttrykk for det – et traume
som måtte bearbeides, en tvangstanke som har ligget særlig
over den vestlige (romerske) kristenhet i «en æon» (2000 år,
«Fiskenes tidsalder»). Men kanskje er tiden kommet da den
kollektive, spirituelle gjelden fra korsfestelsen er betalt?
Nå når æonen er i ferd med å være gjennomlevd, er vi kanskje i stand til å åpne for det opprinnelige budskapet til
Jesus, om «gudsriket inni», at mennesket har tilgang til
kosmisk visdom, lys, kjærlighet, healing. Avkristning er ikke
farlig, men ugudeliggjøring av virkeligheten avskjærer oss
fra visdom som vi kunne trenge i dagens verden. Det opprinnelige kristne budskapet kan støtte oss.
Helge Hognestad (78), prest, dr.theol., prest på Høvik 19801984, statsstipendiat 1984 - 2010, seniorprest på Hamar
2004-2010, teologisk doktorgrad på et arbeid om kirkens
forkynnelse (prekener i bibelsk og sosiologisk perspektiv,
1978), har skrevet flere bøker om kirke og kristendom og
den nye åndelighet (Gud i mennesket. Ny tid – ny kristendom,
2006 og Mennesket våkner. Det innerste i oss er guddommelig, 2011 og Ny tid – ny åndelighet, 2015 og Kristendom
mot en ny æon. Er tvangstankenes tid over? 2017). Er opptatt av den nye åndelighet og den religiøse søken i vår tid,
og mener at også kirken må være åpen for folks religiøse
erfaringer og de nye åndelige strømninger som bryter fram.
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Et møte med kjente sanger av Alf Prøysen

PRØYSENKVELD I OLBERG KIRKESTUE
søndag 30.9. kl 18.00
Alf Prøysen er en av våre mest kjære visediktere. Han
har satt sitt preg på flere
generasjoner med sine viser,
barnetimen i radioen og
opptredener på TV. Hans
tekster hadde noe i seg som
var for mer enn øyeblikket,
- de var skapt for ettertiden
«for den dag i mårå». Det er
mirakuløst!
Han var Askeladden som fikk
kongeriket til å le. Narren, som
mange oppfattet ham som, avslørte både seg selv og
andre med «fæintkjeft» og et skjevt smil, og han nådde
med det langt ut over Norges grenser. Han fortjener en
plass blant våre store diktere.
Alf Prøysen hadde et genuint varmt blikk for alle
mennesker. I en situasjon av alminnelighet gir han den
enkelte av oss en mulighet til å kjenne seg igjen. Det
føles som vår egen opplevelse, vår egen erfaring når han
beskriver mennesker og situasjonene de er i. Han får
lyset «over furukrona» til å være et omen for alle som
har en tung dag, eller har en gjerning ugjort.
I kirkestua søndag 30. september deltar CON BRIO med
dirigent Tatiana og tidligere sogneprest Aud. Og alle får
være med å synge et knipe av Prøysens kjente viser.
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Intervju
Roy Andre og Lydia Ingeborg med henholdsvis Midtgård
og Sønsteby til etternavn, har nettopp flytta inn i nytt hus
på Noresund. I alle fall nytt for dem. Da jeg kommer for
å intervjue den vesle familien, blir jeg møtt på tråkka av
Mathilde, 6 år og veldig klar
for skolestart. Hun må vise
meg hvor jeg skal gå inn.
Inne i den lyse trivelige
stua er det flott utsikt mot
fjorden, Bjørøya og kirka.
Men det er vanskelig å
se Villa Fridheim og Roy
antyder spøkefullt at det bør
ryddes litt krattskog så han
får utsikt dit.
En koselig sti langs
jordekanten nedenfor
huset, fører ned til fjorden
og ei lita strand. Over
jordbæråkeren springer to
rådyr på lette føtter. «Se,
Bambi» roper Gabriella,
snart 3 år og familiens hjerteknuser.
For noen år siden var Roy Andre på guttetur til Paris. Han
og gjengen hadde fått det for seg at de skulle besøke byer
på P. Denne gangen sto Paris for tur. Så hadde det seg sånn
at Lydia Ingeborg jobba i sjømannskirka i Paris akkurat da.
Søt musikk oppsto… er det ikke slik det kan uttrykkes? To år
seinere dro de to tilbake til Paris… denne gangen for å gifte
seg.
Roy Andre er utdannet sivilingeniør, med miljø og energi som
spesialitet. Han er født og oppvokst i Sykkylven. Nå har han
vært teknisk sjef i Krødsherad i snart tre år. Han trives godt
i jobben. Jeg lurer litt på hvordan det er for en vestlending
å bosette seg her i innlandet. «Jeg savner nok sjølufta og
eimen av saltvatn» sier Roy langsomt, «men det hjelper å se
fjorden.»
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«Det å velge å bosette seg på landsbygda er et slags
verdivalg. Man må være seg bevisst de kvaliteter det er å
bo slik. Det er en del fordeler med å bo i byen, men det
har vi valgt bort. Her er det fritt og godt for unger å vokse
opp.» Roy Andre minnes sin egen barndom i ei lita bygd med
samhold og stabile forhold.
Det å ha småbarn gjør det lettere å bli kjent med folk utenom
jobben. Roy Andre syns han har blitt tatt vel i mot i bygda.
«Det skjer mye positivt her, men det er selvfølgelig ting jeg
kunne ønske annerledes. Tenk så flott det hadde vært med en
fjordsti rundt hele fjorden. Det er jo så fantastisk natur her.
Det burde også, etter min mening, vært et uformelt møtested
i Noresund sentrum. Et sted for en kaffekopp og en prat etter
butikkbesøket, et sted for besøkende å ta en rast. Jeg vet
ikke riktig» sier han tankefull, «kan hende tar jeg helt feil?»
«For meg er livet for øyeblikket mest familie og jobb.» Han
smiler lunt til Lydia Ingeborg. Det ser ikke ut til at han har
noe imot det.
«Jeg setter pris på alle familiesamlinger i menigheten og
kommer gjerne på det.»
Det å kunne bygge fellesskap hvor alle virkelig vil hverandre
vel, er et ønske. For å få det til, må man reflektere over hva
dette å ville hverandre vel, er.
Det er en spennende periode i Krødsherad nå. Optimisme
på fjellet og kommunen satser på bygging av infrastruktur.
Denne optimismen er det viktig å ta vare på og å holde ved
like. Vi kan være stolte av byga vår og av hverandre. Vi må
ha tro på framtida.
Dette er litt av hva jeg fornemmet at Roy Andre ville formidle.
Hans tanker, mine ord.
Ungene må i seng, Roy Andre tar fatt på badejobben. Jeg
vinker «God natt og takk for en hyggelig prat».
GB
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Misjon
NMS – arbeid i Kina.
I mai og juni i år hadde Gudrun og Kjell Bjørka gleden av å
besøke NMS sitt arbeid i Kina. NMS har fire misjonærer stasjonert i Hong Kong. De har kontorer der og samarbeider med
kirkene i Kina. Når man har bodd sju år i Hong Kong, kan man
få statsborgerskap der. Da er det enkelt å få visum til Fastlandskina. Misjonærene har mange turer inn i Kina i løpet av
et år. De besøker samarbeidspartnere, støtter prosjekter og
gir veiledning.
Her er de fire misjonærene: Po Chu og Ole Jacob Grønvold,
Marieke og
Tom Rode
Cheistoffersen.
Po Chu er
professor
i teologi
ved det
teologiske
seminaret på Tao
Fong Shan.
Det kommer mange studenter fra Kina hit. Å utdanne prester
og lærere til Kina er et viktig arbeid.
I møte med CCC, China
Cristian Counsil. De er
svært interessert i at
NMS skal støtte arbeid
med HIV Aids problematikken og drive
eldreomsorg.
Amity, en stor kristen
organisasjon som NMS samarbeider med, har verdens største
bibeltrykkeri. Mange norske bibler er trykket der og ellers på
mange forskjellige språk. Bibelen er oversatt til 11 av Kinas
56 språk. I år trykkes ca.4 millioner kinesiske bibler. Amity
driver også forskjellig arbeid for psykisk utviklingshemmede.

12

Krødsherad har mange
sangfugler, som synger høyt og
pent året rundt.
Snart er korene i gang og det er alltid plass
til nye korister.
Er du mellom 4 og 8 år kan du starte i Regndråpene
(øver torsdag 17-17.45)
For skole barn fra 4 kl. og oppover er det Krødsherad Ungdomskor som er aktuelt (øver tirsdager 15-16.30)
Og har du blitt voksen (i følget passetJ) og det ryker i stemmebåndet er du hjertelig velkommen i Con Brio (øver torsdager
19.00-21.30)
Korøvelser foregår på Olberg kirkestua , Noresund.
Alle kor øver mot Julekonsert den 9.desember i
Olberg kirke (i tillegg til andre små opptredener).
Er du interessert, ta kontakt med Tatiana på mob.99282665
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UNG messe - REUNION
Det er lenge siden første UNG gudstjeneste i Krødsherad så dagens lys.
For å være helt nøyaktig skjedde det 21.april i 2003 i Olberg kirke.
UNG messe er en gudstjeneste hvor ungdommer og unge voksne er
aktive deltakere (både i planlegging, forberedelser og gjennomføring).
Tradisjonen tro i Krødsherad er det konfirmanter og sogneprest som står
for de praktiske oppgavene, tekst/dikt lesning og Ungdomskor med band
som tar seg av det musikalske.
Det er mange som har vært med og sunget Ung messe gjennom årene.
Og vi har veldig lyst til å samle kjempe kor av unge glade sangere.
Krødsherad Ungdomskor blir selvfølgelig med og vi har bandet vårt
på plass med Tom Runar Jokerud (gitar), Herleik Ødegård (bass gitar),
Stepan Ermilov (slagverk) og Tatiana Sjo Gustad (tangenter) i tillegg til
årets konfirmanter med Tormod sogneprest i spissen.
Det blir lagt til noen øvingshelger før og etter Jul og konsertgudstjeneste
blir den 10.mars 2019 i Olberg kirke. Mer info kommer på Facebook etter
hvert.
Har du deltatt i Ung messe en eller annen gang siden 2003 og har lyst til å
bli med på REUNION, ta kontakt med Tatiana på mob.99282665
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Slekters gang

Døpte:
11.03.18 Veikåker kapell Oda Emilie Haugen Pålrud
18.03.18 Olberg kirke
Hans Asbjørn Andersen Redalen
20.05.18 Glesne kapell
Vebjørn Solheim Jokerud
01.07.18 Olberg kirke
Magnus Øen Dybendal
Vigde:
19.05.18 Olberg kirke
Liv Brekka og Ole Erik Skotterud Rasmussen
26.05.18 Norefri
Ingunn Dannemark og Øyvind Varlo
26.05.18 Olberg kirke
Christiane Rothe og Nikolai Nordberg Nørgaard
16.06.18 Olberg kirke
Marie Uhlen Wingestad og Bjørn Christian S. Eriksen
23.06.18 Noreheim
Kariane Eikeland og Håkon Erling Marthinsen
23.06.18 Veikåker kapell Ida Hope og Magnus Barth Gustavsen
23.06.18 Olberg kirke
Åse Marit Hovden og Øystein Thorvaldsen

Døde:
02.03.18 Glesne kapell
Berit Synnøve Frøhaug
06.03.18 Olberg kirkestue Marit Ørpen
17.04.18 Olberg kirke
Toril Wenche Høgeli
18.04.18 Glesne kapell
Liv Astrid Flathus
21.04.18 Olberg kirke
Margit Aslaug Rishovd
03.05.18 Olberg kirke
Solveig Wilson
11.06.18 Glesne kapell
Freddy Ødegård
02.07.18 Olberg kirke
Solveig Hallerdalen
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Velkommen til kirke
September
02.09. Olberg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.

09.09. Solumsmoen kpl. kl. ? Ridderturnering. Samarbeide med
Sigdal.
16.09. Olberg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste med konf. presentasjon
og konfirmantjubileum.
23.09. Ingen gudstjeneste.
30.09. Olberg kirkestue kl. 18.00. Prøysenkveld.
Oktober.
07.10. Veikåker kapell kl. 11.00. Gudstjeneste.
14.10. Glesne kapell kl. 11.00. Gudstjeneste.
21.10. Olberg kirke kl. 16.00. Tårnagentgudstjeneste.
28.10. Ingen gudstjeneste.
November.
04.11. Olberg kirke kl. 11.00. Allehelgengudstjeneste.
11.11. Veikåker kapell kl. 11.00. Gudstjeneste.
18.11. Glesne kapell kl. 11.00. Gudstjeneste.
25.11. Ingen gudstjeneste.
Desember.
02.12. Olberg kirke kl. 11.00. Familiegudstjeneste med 4 årsbok.
09.12. Olberg kirke kl. 16.00. Julekonsert.
16.12. Ingen gudstjeneste.
23.12. Ingen gudstjeneste.
24.12. Glesne kapell kl. 14.00. Juleaftensgudstjeneste.
24.12. Olberg kirke kl. 16.00. Juleaftensgudstjeneste.
25.12. Olberg kirke kl. 12.00. Høytidsgudstjeneste.
30.12. Olberg kirkestue kl. 18.00. Salmekveld
Kirkekaffe etter de fleste gudstjenester!
Besøk også vår nettside: www.krodsherad-menighet.no
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