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Prestens penn

Advent. Et lite ord, som for mange vekker både glede 
og gode minner. Det er mange tradisjoner forbundet med 
adventstida. I hjemmene bakes det kaker av ymse slag - fra 
gammelt av så skulle det være sju slag, men etter en rundspørring 
blant Kryllingheimens beboere ble jeg litt forvirret - Det var en 
del uenighet om hvilke kakeslag som hørte hjemme blant de sju. 
Smultringer, sirupsnipp og krumkaker var de fleste enige om, men 
både goro, berlinerkrans og sandkaker var det større uenighet 
om - samtalen skapte i alle fall stort engasjement særlig blant 
kvinnene.

Lystenning og adventskalender står også sentralt i desember 
måneden. Mange småbarnsfamilier tenner sin adventkrans og 
synger «nå tenner vi det første lys»

I barnehager, skole og kirke er det også stor aktivitet, det tegnes, 
klippes og limes. Både gjetere, sauer, engler og den lille familien 
med Jesusbarnet får en naturlig og sentral plass.

Her i bygda får kirka komme på besøk i barnehagene nå i 
adventstida og like før jul kommer de to skolene for å delta 
på en gudstjeneste som vi har forberedt sammen. Videre er 
julekonserten i Olberg en stor begivenhet. Det synges med stor 
innlevelse fra både store og små og vår kantor leder det hele med 
en myndig hånd. Så er det den store «finalen» julaften i Glesne og 
Olberg med fullsatte kirker hvor vi synger julen inn med salmen 
«Deilig er jorden»  Ventetiden er over, vi går inn til den store 
julegleden.
«Englene sang den først for markens hyrder,
Skjønt fra sjel til sjel det lød,
Fred over jorden—menneske fryd deg

Oss er en evig frelser født»

Tormod
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Foto og fotobearbeiding:
Kjell Bjørka.

Nytt fra menighetsråd
kirkeverge

Veikåker kapell.
Stor takk til de som gjorde en dugnadsinnsats 
med maling av toalettbygget ved kapellet og 
diverse andre ting. Gjerdet er utsatt til 2019. 
Det er kommet noen flere ønsker som vi skal 
se på i 2019. Nye salmebøker er innkjøpt og 
tatt i bruk ved gudstjenesten nå i november.
Olberg kirke
Ny trapp er på plass oppe i tårnet. Varmevifte 
er innkjøpt. 
Konfirmantpresentasjon og 
konfirmantjubileum.
Det ble en fin opplevelse å ha presentasjon 
av årets konfirmanter og konfirmantjubileum 
på samme søndag. I 2019 vil dette bli i første 
halvdel av september måned.
Nok en jubilant.
Tatiana Sjo Gustad fyller 40 år 5.desember. 
Gratulerer med dagen. 
Tatiana har tidlig dette året spurt om å få 
fri i julen 2018. Det er velfortjent etter alle 
årene hun har vært her i Krødsherad. Det blir 
sang og musikk ved gudstjenestene og andre 
arrangementer. Takk til de som har sagt seg 
villige til å hjelpe oss.
Prøysenkvelden ble en opplevelse. Takk til 
Con Brio, Aud og ikke minst til dere som 
tok turen til kirkestua. Det er kommet mange 
koselige tilbakemeldinger på denne kvelden.
« Klokker enn kimer og kaller» står 
det i salmen til Grundtvig. I Olberg kirke 
henger det to klokker. Den eldste er fra 
middelalderen og har ingen skrift. Den 
yngste er fra 1786 og har inskripsjonen «Gud 
alene Æren». Klokkene blir fortsatt ringt 
manuelt. Se forsiden.

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: gudrun.bjorka@outlook.no
tlf: 970 64535
Eli Lyngset
tlf: 995 96014

Setting-trykk-ferdiggjøring: 
KG trykk  3535 Krøderen
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Samarbeid på tvers av kirkelandskapet

Bønnekommuniteten på Sole Gjestegård gleder seg 
til å kunne samarbeide på tvers av kirkelandskapet i 
Krødsherad.
Sole Gjestegård er eid og drives av Filadelfiakirken 
Oslo, og på Sole forsøker vi på forskjellig vis å yte det 
lille ekstra for at folk skal føle seg hjemme og trives. Vi 
jobber ut fra idealet om omtanke for hele mennesket, 
enten du er på forretningsreise, konferanser, på ferie 
eller på besøk. 
I tillegg til å være en gjestegård, har vi en 
bønnekommunitet som lever på gjestegården i en rytme 
av tidebønn og praktisk arbeid. Kommunitetslivet bygger 
på klosterlivets tradisjoner.
Det blir enkel nattverdsgudstjeneste på Sole søndagene 
3. mars, 7.april og 5. mai kl 1100

Varmt velkommen!
Beste hilsen,
Anne-Lie Andersson , 
Leder av Kommunitet Sole 
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Konfirmantene 2019 og årets gullkonfirmanter. Gullkonfirmantjubileet 
ble feiret samme dag som de nye konfirmantene ble skrevet inn. Dette 
kommer til å bli en tradisjon.

Konfirmater

Bakerst fra venstre: Erik Snersrud, Åge Moen, Truls Råen, sokneprest Tomod 
Moviken, Ove Jokerud. Midtre rad fra venstre: Reidun Hansen Hoff, Ingunn 
Halkinrud, Bjørn Ove Dybendal, Gunhild Randi Bjerkerud.Foran fra venstre: 
Astrid Glesne Bøe, Ragnhild Kvernberg, Gunhild Skinnes Bjerkerud.

Første rekke fra venstre: Henrik Åskjær, Simen Engh- Nyhus, Stephan Ermilov.
Andre rekke fra venstre: Sebastian Rishovd, Steffen Svendsrud, Andreas 
Ringnes.
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Babysang	  våren	  -‐19	  	  

	  
Hjemme	  med	  baby?	  Bli	  med	  på	  noe	  gøy	  og	  meningsfylt!	  

På	  Babysang	  er	  det	  musikk,	  regler	  og	  rytmer,	  farger	  og	  bevegelse,	  latter	  og	  prat.	  
	  

Møt	  opp	  på	  kirkestua	  i	  Olberg	  
	  

tirsdager	  
10.30-‐12.00	  	  

	  
15/1	  	  

	  
29/1	  	  

	  
12/2	  	  	  (	  obs	  annet	  kl	  slett	  	  denne	  gangen;	  11.30-‐13.00)	  	  

	  
12/3	  	  

	  
26/3	  	  

	  
9/4	  	  
	  

23/4	  	  
	  

7/5	  	  
	  

For	  at	  vi	  skal	  vite	  hvor	  mange	  vi	  skal	  handle	  inn	  lunsj	  til	  så	  er	  det	  fint	  med	  en	  sms	  om	  
dere	  planlegger	  å	  komme.	  

	  
mv	  Karolina	  Leversby	  ;	  97548020	  	  

	  

	  

Trosopplæringsplan
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Trosopplæring

Tårnagenter
Her har vi tår-
nagentene i full 
virksomhet med 
å løse oppgaver. 
Til neste år blir 
det også tårna-
gentleir på Sol-
setra, Konnerud.  
Kulturutvalget i 
menighetsrådet 
sponser fire plass-
er. Så vær raske 
og meld dere på 
til Karolina. Det 
kommer mer in-
formasjon senere.

Kirkeklubb
Vi jobber med å 
få kirkeklubb en 
gang i måneden 
hele året. (unntatt 
ferier) Mer infor-
masjon senere.

Karneval
17.februar er det 
karnevalsgud-
stjeneste i Olberg kirkestue kl.1100 Kom litt før, så får du 
ansiktsmaling, hvis du har lyst til det. Så kler vi oss ut med 
morsomme kostymer.



Kirkeklubb m/juleverksted   fant sted 27. november

1.søndag i advent   Familiegudstjeneste med utdeling av 
«Min Kirkebok» til alle fireåringer. Etter gudstjenesten 
er det kirkekaffe/saft. Mulighet for kjøp av lodd til årets 
julebasar og til slutt trekning på basaren. Mange fine 
gevinster! Inntekten går til menighetens misjonsprosjekt 
i Midtøsten. Olberg kl.1100

2.søndag i advent   Julekonsert med bla. Con Brio. Se 
program annet sted i bladet. Olberg krk. kl.1600

3.søndag i advent Adventsmeditasjon Olberg kirkestue 
kl.1700

Juleaften Gudstjeneste i Glesne kpl. kl.1400 og i Olberg 
krk. kl.1600

1.juledag Høytidsgudstjeneste i Olberg krk. kl.1300 
Merk tiden!

30.januar Vi tar farvel med det gamle året og ønsker 
2019 velkommen med salmekveld i Olberg kirkestue 
kl.1800

6.januar Juletrefest for hele familien på Olberg kirkestue 
kl.1600 Tormod prest ønsker velkommen. Vi serverer 
pølser m/lompe eller brød og kaffe/saft med litt juleka-
ker. Gang rundt juletreet og til slutt kommer nissen på 
en snarvisitt. Det er vel resten av juleknasket som skal 
fordeles.

God Jul!
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Julen i Krødsherad menighet



 

 

Julekonsert i Olberg kirke  
søndag 9. desember kl.16:00  

 

Medvirkende: 
Karin Skaret Glesne, Celina Jokerud, Gunvor Raaen, Inger Marie 

Aasen Bjerkerud, Steinar Bjerkerud, Bjørn Olav Edvardsen og 
Gunstein Draugedalen.  

 

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 innkjøpte solistmikrofoner og 
innendørs lyskastere til kirken.  
 

Con Brio ønsker dere alle en velsignet jul 
og et fredelig godt nytt år. 
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Juleminne
Minnene mine frå jula i barndommen er spesielt knytta til 
juletreet. Først var vi med far i skogen og fann treet. Vi hadde 
plukka det ut i lang tid på førehand. Og vi hadde laga korger 

og lenker som vi skulle pynte med.Etter at ribbematen og 
moltekremen var spist på julekvelden, hadde vi ein spesiell 
seremoni. Vi sat i mørkret medan far tente alle dei levande 
lysa på jule-treet. Eg og småsøskna mine sat andektige og 
såg på. Vi fekk helsa på treet og ønske jula velkomen på den 
måten. Far hadde vannmugga klar i tilfelle det skulle koma 
nokre ekstra flammer på treet.
Etterpå vart dei elektriske lysa tent, og vi både klappa i hen-
dene og svinga oss i kretsen og sang av full hals. Jula var 
både alvor og glede og vi gikk alltid rundt treet før vi åpna 
gåve-pakkene.
Då eg seinare kom til Diakonissehuset i Oslo (der eg fekk 
sjukepleie-utdanninga mi) fekk eg oppleve noko av det same    
med juletreet.



I storstua hos diakonissene var eit 
stort jule- tre pynta på ein spesiell   
 måte. På greinene var  
  det festa kvite pa 

pirliljer, ei jule-
krybbe sto ved fo  
ten og langs 
stamma på 
treet snodde 
seg ein en-
glestige.
Vi starta 
samlinga 
med å sitte 
i ein ring 
i mørkret 
med treet 
i midten. 
Så vart dei 
levande 
lysa tent, 
eit om gon-
gen, medan 
profetiane i 
Bibelen om 
Jesu komme, 

vart lest opp.   
 Til slutt vart dei 

elektriske lysa 
«slått på»

Jesus, verdas lys, var kome til 
oss!
Juletreet har sin sterke symbolikk og disse min-
nene om juletreet har fest seg sterkt hos meg.

 
                        Ingvild Sønsteby
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Kulturkvelder

Misjonsforeningen inviterer til selskap 19. februar på Ol-
berg kirkestue kl.1100

Reidun Andersen Weberg kommer også. Vi koser oss 
formiddagsmat og kaffe.

Gave til misjonsprosjektet.
Alle er hjertelig velkommen! 

Utsikt over Redalskjenn fra Nordgaren

Gamle stedsnavn i Ørpen, Redalen og 
Rishovd

Søndag 27.januar 2019 viser Kjell Bjørka bildeserien 
«Gamle stedsnavn i Ørpen, Redalen og Rishovd» Dette 
er nr.4 i en serie. Tidligere er vist «Gamle stedsnavn i 
Øvre Krødsherad» «Gamle stedsnavn på Rundskogen» 
og «Gamle stedsnavn i Snersrud krets» Planen er at 
resten av de gamle skolekretsene også skal dekkes med 
bok og bildeserie.
Kulturutvalget i menighetsrådet står for salg av kaffe og 
kaker. Der er gratis inngang på Noresund samfunnshus 
denne kvelden kl.1800
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Amerikansk aften med «Elvis»

Tommy Stormo jobber til daglig i Den norske kirke som «alt mu-
lig-mann». Han er ansatt som klokker, menighetsrådssekretær 
og trosopplærer i til sammen halv stilling i Eide menighet på 

Nordmøre,og 40 % stilling som 
trosopplærer på Averøy. I 
tillegg har han stadig oppdrag 
som prestevikar rundt om på 
Ytre Nordmøre i forbindelse 
med begravelser og 
gudstjenester. Frisøndager 
er det ikke altfor mange 
av. Han er også daglig 
leder for Averøy 
ungdomsklubb. Han har 
sunget Elvis i nærmere 
15 år i mindre 
sammenhenger rundt 

om på Nordmøre og i 
Romsdal, både for unge 

og eldre og dem midt i 
mellom. Han har også vært 

med på å arrangere flere 
runder med Elvis Night i 

Trondheim, blant     
 annet med en av Elvis gamle 

musikere – James Burton. 
   Men han gjør mer enn som så.

Han har også skrevet en Elvis- «bok», med en oversikt over de 
platene som ble utgitt i USA fra 1954 og fram til 1992. Siden 
har denne blitt oppdatert til langt inn på 2000-tallet og han er 
nå  i full gang med å oppdatere den til i dag.
 
Han har vært på Graceland, møtt mange av de gamle musik-
erne og koristene til Elvis. Blant annet tilbrakte han en hel dag 
med Scotty Moore (den første gitaristen) og DJ Fontana (første 
faste trommeslager) på Notodden tidlig på 90-tallet. I slutten 
av oktober traff han igjen James Burton som spilte alle de 1128 
konsertene som Elvis gjorde fra 1969 til 1977.
Tommy vil om alt går etter planen presentere to deler med Elvis 
denne kvelden. Først en avdeling med musikk fra 50- og 60-tal-
lets allsidige repertoar. Deretter blir det mer fokus på 70-tallet.

Så gled dere til en artig kveld på Olberg kirkestue 
24. februar kl.1800
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Dåpsbarna våre

          Theo Johnsrud Bottolfs Madelen Jokerud-Brendsrud 

Erlend Råen Skinnes

Vi gratulerer dåpsbarna og deres familier!
Vær så snill og send oss bilder av dåpsbarna, på epost til: E-post: gudrun.bjorka@
outlook.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!

Odin Jokerud  
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Slekters gang

 
Døpte: 
05.08.18 Glesne kapell  Noah Nicolai Malcolm Cain 
11.08.18 Olberg kirke  Linnèa Thokerud Fuhre 
18.08.18 Noreheim  Odin Jokerud 
02.09.18 Olberg kirke  Madelen Jokerud-Brendsrud 
02.09.18 Olberg kirke  Theo Johnsrud Bottolfs 
18.11.18 Glesne kapell  Erlend Råen Skinnes 
   
Vigde:   
28.07.18 Noreheim  Liv Marit H. Både og Svein-Are H. Både 
11.08.18 Noreheim  Lene Cathrin Wallentin Thoresen og Frode Svendsen 
11.08.18 Olberg kirke  Linn Cecilie Skogstad Pettersen og Rune Galambos 
11.08.18 Olberg kirke  Kristin Thokerud Fuhre og Andre Fuhre 
11.08.18 Bøseter  Hildegard Lian og Kenneth Wilsgård 
18.08.18. Noreheim  Hilde Ulsaker Jokerud og Øyvind Jokerud 
18.08.18 Veikåker kapell Trine Gran Lien og Tore Lien 
18.08.18 Olberg kirke  Berit Nordby og Arne Kværnstrøm 
18.08.18 Olberg kirke  Natallia Kotsikava og Jurijus Kulikas 
22.09.18 Noreheim  Camilla Wister Elden og Magnus Wister Elden 
 
Døde: 
14.08.18 Glesne kapell  Olaug Øen 
17.08.18 Olberg kirke  Kari E. Skinnes 
31.08.18 Glesne kapell  Gunstein Ruud 
30.10.18 Glesne kapell  Marit Gjendem 
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Kirkekaffe etter de fleste gudstjenester!
Besøk også vår nettside: www.krodsherad-menighet.no

Desember.
02.12. Olberg kirke kl. 11.00. Familiegudstjeneste med 4 årsbok.
09.12. Olberg kirke kl. 16.00. Julekonsert.
16.12. Adventsmeditasjon kl. 17.00.
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. 13.00. Høytidsgudstjeneste.
30.12. Olberg kirkestue kl. 18.00. Salmekveld

Januar:
06.01. Olberg kirkestue kl. 16.00. Juletrefest.
13.01. Olberg kirkestue kl. 17.00. Stille time.
20.01. Glesne kapell kl. 11.00. Gudstjeneste.
27.01. Olberg kirkestue kl. 11.00. Gudstjeneste.

Februar:
03.02. Olberg kirkestue kl. 11.00. Gudstjeneste.
10.02. Olberg kirkestue kl. 17.00. Stille time.
17.02. Olberg kirkestue kl. 11.00. Karnevalsgudstjeneste
24.02. Glesne kapell kl. 18.00. Gudstjeneste.

Mars:
03.03. Gudstjeneste i kapellet på Sole. kl. 11.00.
10.03. Olberg kirke kl. 18.00. Ungmesse.
17.03. Olberg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste med dåp.
24.03. Haglebu fjellkirke kl. 11.00. Gudstjeneste i forbindelse med
                                                            konf. weekend.
31.03. Veikåker kapell kl. 11.00. Gudstjeneste 

April: 07.04. Gudstjeneste i kapellet på Sole. kl. 11.00.

Velkommen til kirke


