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“De heldiges samfunn”
Siste del av kirkens trosbekjennelse lyder: ”Jeg tror på 
Den Hellige Ånd, én hellig allmenn kirke, de helliges sam-
funn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det 
evige liv”. For mange kan nok dette høres litt fremmed 
ut. Det var det nok også for barnet som med klar stem-
me erklærte at hun trodde på ”de heldiges samfunn”. 
Dette avstedkom muntre smil i benkeradene, og ble både 
referert og kommentert under kirkekaffen etterpå.

Men tenk litt over hva dette barnet sa. ”De heldiges sam-
funn”. Ligger det ikke mye mening i det? Jeg synes hun 
gav uttrykk for noe vesentlig, og gav trosbekjennelsen 
en verdifull tilleggsdimensjon. ”De heldiges samfunn”. Et 
samfunn av mennesker som har fått en gave. Bibelen 
sier: ”For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin 
Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, 
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” (Joh. 3, 16)

I sin uendelige nåde ofret Gud sin sønns liv for at vi skul-
le få muligheten til å leve evig. Det er en gave så stor at 
det nesten ikke er til å forstå. Og det helt uten at vi har 
gjort oss fortjent til det. Vi er virkelig heldige.

Men ”de heldiges samfunn” har også fått en annen gave. 
Nemlig fellesskapet med hverandre og med Jesus Kris-
tus. Når menigheten samles til gudstjeneste, i bibelgrup-
per eller andre treff, nyter vi godt av den gaven. Jesus 
sa: ” For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg 
midt iblant dem”. (Matt. 18, 20) 

Holla og Helgen menighet har plass til mange flere 
”heldige”. Kanskje vi sees i kirken?

Andakten

Med hilsen
Anne-Jorunn Strand
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For når Han styrer båten, da går det så bra...

Både bølgene og latteren står høyt 
når storsalen på Fredheim forvand-
les til Gennesaretsjøen, og et ull-
pledd gjør nytte som båten til Jesus 
og hans disipler. Én etter én huskes 
6-åringene i ”båten” mens de venter 
på at Jesus skal strekke ut hånden og 
stille den voldsomme stormen.

På 6-årsklubben står de gode fortel-
lingene om Jesus i fokus, formidlet 
med ekte fortellerglede, innlevelse 
og varme. Gjennom sanger, beve-
gelser og aktiviteter blir 6-åringene 
kjent med dette mennesket som var 
noe ganske utenom det vanlige, men 
som gjerne vil være vår venn.

Lederne Mia Sturød og Ellen Grim-
stad Nilsen øser av flere tiårs samlet 
pedagogerfaring, og sammen med 
Ragnhild Mork vet de å engasjere sine 

unge deltakere. Det syns på smilene 
og de store, oppmerksomme barne-
øynene, og på de ivrige hendene som 
spretter i været når et spørsmål blir 
stilt. 

Uten mat og drikke duger selv små 
helter ikke, så interessen er stor når 
det serveres saft og litt tiltygg. Selv 
om ”gullfiskene” som serveres denne 
gangen blir møtt med en viss skep-
sis.

6-årsklubben er et pedagogisk opp-
legg som går over 7 kvelder i regi 
av Holla og Helgen menighet, og 
avsluttes med deltakelse på familie-
gudstjeneste søndag 6. mars. Denne 
vinteren er det 12 kvikke 6-åringer 
på gruppa, og etter stemningen på 
Fredheim å dømme, er dette en stor 
suksess.

Av Anne-Jorunn Strand
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Bibelsmuglere på Trovassli

Konfirmantene på weekendsamling

Fredag kveld ankom en buss full 
av spente konfirmanter, Trovass-
li leirsted i Øyfjell. Her skulle vi 
tilbringe tiden sammen fram til 
søndag ettermiddag. 

I tillegg til konfirmantene var det 
MILK-ere, Ungdom i oppdrag og 
kjøkkengjengen. Ja, og så Axel 
og Liv Mari da. Til sammen  over 
60 personer. 

Fredag kveld var vi på tur i mør-
ket, og på hjemveien sto MILK-
erne med fakler og de ti bud. Så 
skulle vi lese, og prøve å huske. 

Vi lagde drama om de ti bud. Vi 
lagde også flere TV-programmer 
som vi framførte på hyggekvelden 
lørdag. Vi fikk mye god mat, ikke 
minst pizzaen på lørdagskvelden! 

Musikerne våre
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En som hadde vært med på å 
smugle bibler til Kina fortalte oss 
om dette. I Kina er det forbudt 
med bibler, og mange vil gjerne 
ha sin egen bibel. Derfor er det 
noen som smugler bibler til me-
nighetene der. På lørdag kveld 
fikk vi prøve oss som smuglere, 
mens de voksne var tollere. Det 
var en spennende, og litt skum-
mel opplevelse i mørket. 

På søndag hadde vi gudstjeneste 
sammen, hvor alle bidro med inn-
slag. 

Det var en flott weekend, og vi 
tror de aller fleste var veldig for-
nøyd. Det var en sliten flokk som 
bussa hjem til Ulefoss søndag et-
termiddag. Vi har lært mye og 
opplevd mye, så takk for denne 
gang!

Bønnevandring og løftesblomster

Bibelsmugling i mørket 
mot ”nådeløse” tollere

Det ble tid til å ake litt også

Skrevet av konfirmantene  
Kathrine og Marianne, og 
klokker Liv Mari B. Bøstein
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Snakker vi for mye om synd i kirken?
Snakker vi for lite om synd i kirken?

Sammendrag av preken i Holla kirke 21. Nov 2010
Av Hellek Sannes

liv, eller å ødelegge liv?”

Vi må av og til tale om forsakelsen, 
men ikke for å bryte livet ned, men 
for å si nei til det som bryter livet 
ned.

I Visdommens bok (kap. 11) i de 
apokryfiske bøkene gis Gud et ny-
delig navn: ”Herre, du livets venn.” 

Hvorfor er det så lett å misforstå 
hverandre her? Hvorfor er det så 
lett å snakke feil om synden?

Som så ofte når vi snakker for-
bi hverandre, er det fordi de som 
snakker sammen er på to forskjelli-
ge plan. Gud vil ikke true eller øde-
legge det verdifulle i livene våre.

Hebr. 3, 12-14:

12 “Se til, søsken, at ikke noen 
av dere blir ond og vantro i 
hjertet og faller fra den levende 
Gud. 13 Dere skal heller opp-
muntre hverandre hver dag, 
så lenge det heter «i dag», så 
ingen av dere skal la seg bedra 
av synden og bli forherdet. 14 
Vi har jo del i Kristus, så sant 
vi helt til det siste holder fast 
på det grunnlaget vi hadde i be-
gynnelsen.”

Det har vært snakket mye om synd 
gjennom kirkehistorien, men jeg 
tror at det mange ganger har vært 
snakket på en måte som gjør at vi 
har blitt litt lei av det pratet. I dag 
handler det i alle fall om syndens 
alvor og syndens bedrag. Et bedrag 
er når vi tror på noen som lover 
mye og holder lite.

Når Bibelen snakker om synd er 
det for å fremme livet – mens vi 
mange ganger har snakket på en 
måte som hemmer livet. Jeg tror 
jeg forstår Friedrich Nietzsche når 
han ironisk oppsummerer talen om 
synd slik: ”Moral er noe de har fun-
net opp som vil hevne seg på livet.” 
Slik må vi ikke tale om synd!

Kanskje de synes at Jesus også 
levde i et for stort livsrom når de 
anklaget ham for å være en ”sto-
reter og vindrikker”. Eller når han 
helbredet på sabbaten. Det var da 
han spurte: ”Hva er lov? Å berge 
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Men - Gud er en trussel for vårt 
overfladiske jeg, våre kjappe løs-
ninger, og vårt ønske om kortsik-
tige gevinster. Men han er salighet 
for våre dypeste lengsler.

Synden gjør alltid mennesket min-
dre enn det er. Synden i deg gjør at 
du ikke ser det enestående i andre 
mennesker.

Isak Syreren (en av kirkefedrene 
fra 600-tallet) sa: “Hva er kjenne-
tegnet på et rent hjerte? - Den som 
ser renheten i ethvert menneske.”

La oss vende tilbake til Bibelen og 
understreke dette med et avsnitt 
fra Matt. 6, 22–23: “Det er øyet 
som gir legemet lys...” Spissfor-
mulert: Troen sitter i øyet. Et rent 
hjerte viser seg i måten vi ser på, 
og måten vi ser på gjør i sin tur 
godt for hjertet vårt.

Nå er vi tilbake i teksten fra Hebr. 
3: “Oppmuntre hverandre hver 
dag...” Hva skjer med deg når du 
får en oppmuntring? Hvorfor er du 
ikke så lett et offer for ”syndens 
bedrag” da? Et mulig svar: Det blir 

ikke så viktig for deg å forsvare ditt 
eget revir med dumme handlinger.

La oss understreke det vi mener 
med en rabbinerfortelling fra ”Hå-
pets såkorn” av Henry Nouwen, 
side 263: 

“Rabbineren spør studentene: 
Hvordan kan vi avgjøre når dem-
ringen begynner, når natten slutter 
og dagen tar til? En av studentene 
foreslo: Når man kan skjelne mel-
lom en hund og en sau et stykke 
unna? Nei, svarte rabbineren. Er 
det når man kan skjelne mellom 
et fikentre og en vinstokk?, spurte 
en annen. Nei, svarte rabbineren. 
Så må du si oss svaret, sa studen-
tene.

Jo, det er når man kan se inn i 
ansiktet på mennesker og har til-
strekkelig lys i seg til å gjenkjenne 
dem som sine brødre og søstre, sa 
læreren. Inntil da er det natt, inntil 
da er mørket fortsatt hos oss.”

La oss be om det lyset.

Isak Syreren - Isak av Nineve  
Veiviser til jordnær åndelighet 

Isak ble ca 676 biskop i Ninive i dagens Irak. Kort 
tid senere forlot han posten pga kirkelige stridig-
heter. Han la ut på pilegrimsvandring og endte 
som eremitt i et kloster. Han ble anerkjent som 
helgen i mange ortodokse kirker, og en syrisk 
forfatter kalte ham “mesteren og læreren til alle 
munker, og en frelsens havn for hele verden”.

Isak var en økumen i vid betydning. Han var språk-
mektig og hans åndelige undervisning kjente in-
gen grenser. Tekstene hans ble oversatt til mange 
språk, og hans navn og tanker ble viden kjent. 
Isak talte alltid om Guds ubegrensede kjærlighet 
til menneskene, og lærte at vi skal holde Guds bud 
på grunn av kjærlighet til Ham, ikke på grunn av 
frykt for straff eller i håp om en framtidig beløn-
ning.

28. januar er minnedag for Isak Syreren.
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I vår oppjagede tid oppdager stadig flere 
stillhetens goder. Aktive og engasjerte 
mennesker, med krevende oppgaver i kir-
ke og samfunn, finner fokus gjennom bønn 
og meditasjon. Retreaten blir en skapende 
pause der tempo og skuldre senkes. Man 
blir oppmerksom på Gud – og på det som 
rører seg i ens eget indre.
                                                       www.retreater.no

“Kom med til et ensomt sted, hvor vi 
kan være alene, og hvil litt!” Mark 6,31

En stille dag i kirken

I Holla kirke sitter et tyvetalls men-
nesker spredt i benkene. Fremst står 
et ikon, en bønnekrukke og tente 
stearinlys. Det høres vakre toner av 
klassisk gitar, og ord båret fram av 
en lav og mild stemme. Retreatleder 
Ulla Käll snakker til dypet av hjertene 
og leder oss inn i stillheten. Inn til 
et møte med oss selv og med Gud. 
Dagen består av økter med stillhet 
og bønn, avløst av korte gudstjenes-
ter. Det er en dag preget av taushet 
- en stille dag - for å gi rom for en in-
dre dialog. Hva trenger jeg å snakke 
med Gud om? Hva ønsker Gud å si 
til meg?

Disiplene tilbragte mye tid sammen 
med Jesus. De var vitne til hans gjer-
ninger og hørte stemmen hans hver 
dag. Disiplene så Jesus med sine fy-
siske øyne. Likevel hadde de behov 
for å trekke seg tilbake og hvile; få 
litt avstand til det de så for igjen å 
få et friskt og klart fokus. Jesus selv 
gikk ofte ut i ødemarken for å være 
alene og be, likesom profetene hadde 
gjort før ham. 

Fra tid til annen trenger vi litt avstand 
for å kunne se klart. I våre daglige liv 
opplever vi så mye forstyrrelser og 
”flimmer” at Jesus kan komme til å 
bli utydelig for oss.

Ordet ”retreat” betyr å trekke seg 
tilbake. Ved hjelp av stillhet, bønn 
og meditasjon kommer man nær-
mere Guds hjerte og egen tro. Men 
dette oppleves ikke som like enkelt 
og selvsagt av alle. Derfor ledes re-
treaten av en erfaren og dyktig leder, 
som Ulla Käll.

Jesusmeditasjon står sentralt i en re-
treat. Temaet denne gangen er ”Den 
bortkomne sønnen”. Hvem er jeg i 
denne lignelsen? Er jeg den eldste 
sønnen som har oppfylt mine forplik-
telser, men ikke holdes fest for? Er jeg 
faren som ser sønnen jeg trodde var 
borte for alltid, komme hjem igjen? 
Eller er jeg den bortkomne, som sli-
ten og fattig opplever den varmeste 
velkomst når jeg kommer tilbake?

Målet med retreaten er å bli en be-
dre disippel av Jesus og å styrke vårt 
vennskap med ham. Det gjør godt i 
hjertet. Det gir ro.
                                                        
                                                    Av Anne-Jorunn Strand
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Fastetiden - som skapt for ettertanke
I Det nye testamentet står det at Je-
sus fastet i ørkenen i førti dager før 
han begynte å virke blant folket. Kir-
kens fastetid varer også i førti dager. 
Det er 45 dager fra Askeonsdag til 
Påskeaften, men man skal ikke regne 
med søndagene i fastetiden, - sønda-
gen er festdag til minne om at Jesus 
stod opp av graven.

Faste og askese er to ord som hører 
sammen. ”Askese” er et ord som har 
fått en negativ klang i våre ører, noe 
livsfjernt. Det dreier seg egentlig om 
det motsatte. Ordet betyr øvelse. Det 
har med trening å gjøre. Øve oss i 
å bli sannere, tydeligere, mer men-
neske.

I fastetiden inviteres du til å stille 
noen spørsmål;

•Hva i ditt liv er det som risikerer å 
få for stor plass, - som trekker opp-
merksomheten til seg slik at du beve-
ger deg i en retning du egentlig ikke 
vil?
•Hva trenger du å gi avkall på for å 
kunne leve mer helhjertet og sant?
Fastetiden er en tid for øvelse, - 
skjerpe sansene, lydhørheten, få øye 
på ditt eget liv, menneskene rundt 
deg, og Gud.

Faste kan for eksempel bety å skru av 
radioen, TV, Internett, musikk, - det 
som blir bakgrunnsstøy, for å komme 
inn på den bølgelengden der du for-
nemmer Guds stemme. Og kanskje 
oppdager du at det ut av stillheten 
fødes ord som gir liv. Du inviteres til 
å leve for Guds ansikt i bønn. 

Vi er underveis som mennesker, i 
bevegelse. Vi er et pilegrimsfolk. En 
drøm eller lengsel drar oss og fører 
oss videre mot det landet der rettfer-
digheten bor. Vi får løfte fram drøm-

men, blankpusse den og øve oss i å 
følge Ham som er veien.

Du inviteres til å gå inn i ditt kam-
mers og be til din Far i det skjulte, 
om hva fastetiden, helt konkret, skal 
bety for deg. Så kan du bli ledet til, i 
sin tid, til å bli et tegn til fremtid og 
håp for andre. Kanskje du oppdager 
at ordene til Thomas Merton, munken 
blir dine: ”Det dypeste jeg vet om 
meg selv, er at jeg er et menneske 
elsket av Gud.”

Kirkeårets faste varer fra Askeons-
dag til lørdag før påske. Askeonsdag 
er onsdagen etter Fastelavnssøndag. 
Navnet Askeonsdag stammer fra ut-
trykket ”i sekk og aske”. Uttrykket 
kjenner vi fra flere steder i Bibelen, 
hvor sørgende folk har kledt seg i sekk 
og aske som tegn på deres sorg. 

Fastetiden er en påminnelse om Jesu 
40 dager i ørkenen, hvor han tre gan-
ger blir fristet av djevelen, og alle tre 
ganger avviser ham.
                                    www.kirken.no
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“Jeg hadde nok Jesus på baklomma,
- Alfinn Rasmussen i samtale med Bjørn Sturød

”Jeg har � fl otte sønner, � fl otte svi-Jeg har � flotte sønner, � flotte svi-
gerdøtre og 7 vidunderlige barne-
barn”, starter Alfinn når vi begynner 
samtalen. ”Det er det aller viktigste 
for meg nå.”
 
Vi sitter i stua hjemme hos Alfinn i 
Kastevegen. Med utsikt over Ulefoss 
og Norsjø badet i sol og kledd i vak-
ker vinterskrud. ”Jeg ble født inn i en 
kristen familie. Søndagene var satt 
av til kirkegang og møter. Annet var 
det ikke tid til, og annet var det vel 
heller ikke lov til. Det var litt kjede-
lig noen ganger når kameratene fikk 
spille fotball, mens jeg måtte i kirken. 
Men jeg har ikke tatt skade av det, og 
jeg er ikke av dem som har båret nag 
til det strenge oppvekstmiljøet. Jeg 
var av dem som sa fra og protesterte 
når det var ting jeg ikke likte.”
 
Alfinn hadde stor slekt på Ulefoss, og 
de fleste var aktive i kirken på Fen, 
i det kirkesamfunnet vi nå kjenner 
som DELK.
 
”Mor var født Ringsevjen og hadde 7 
søsken. Det var mye sang og musikk 
i familien. Når jeg tenker tilbake på 
det var det en slags norsk bluegrass,” 
sier Alfinn. Som sjøl er veldig glad i 
amerikansk sang og musikktradisjon, 
med Johnny Cash som en av favorit-
tene. ”I familieselskap var det en on-
kel som spilte banjo, en som spilte 
fele og en som spilte orgel, mens 
alle sang salmer og sanger.” Men det 
skulle det helst ikke prates om. In-
strumenter var nesten litt til å skam-
me seg over, det var ikke helt aksep-
tert i kirken. Den første tida var det 
bare sang der. Men så kom det orgel 
etter hvert.

”Men jeg bebreider ingen. Det var 

slik kulturen var i det miljøet på den 
tiden. Utover på 80-tallet ble mye 
svært forandret, og nå er det ikke så 
mye som skiller DELK og den norske 
kirken.

Jeg vokste opp som enebarn. Mor og 
far hadde en datter som døde før jeg 
ble født. Far dreiv kolonialforretning 
på Ringsevja. Jeg var visergutt og le-
verte ut varer etter skoletid. Men så 
døde far da jeg var 17 år gammel. 
Det var et stort sjokk både for mor 
og meg. Jeg ble brått voksen på den 
måten, og måtte ta over oppgaver 
som far hadde gjort.
  
Etter som jeg ble voksen glei jeg mer 
og mer ut av menighetsmiljøet. Jeg 
pleier å si at jeg hadde ikke Jesus i 
hjertet lenger, men jeg hadde ham 
nok på baklomma. 

Da jeg var 21 år gammel giftet jeg 
meg og bygde hus i Herregårdshav-
na. Jeg fikk jobb i et grossistfirma, 
det som nå er blitt ASKO. Jeg var ak-
tiv i Røde Kors på den tida, og var en 
tid både formann i hjelpekorpset og 
kjørte ambulanse. Da guttene ble litt 
eldre var jeg engasjert i skole-musik-
ken som korpsleder og medarbeider i 
foreldrearbeidet. 
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TANKER OM 
LIV OG TRO

- men nå bor han i hjertet mitt”

Jeg har også vært aktiv i politikken 
i Høyre siden jeg var ung. De siste 
årene har jeg trappet noe ned.”
 
Livet gikk imidlertid ikke helt som 
han kunne ønske for Alfinn. Først ble 
det problemer i ekteskapet, og det 
endte med skilsmisse i 1985. Noen 
år seinere traff han ei dame i USA, 
og giftet seg med henne. Hun flyt-
tet til Norge, men ekteskapet holdt 
ikke lenge. Det var ikke bare enkelt 
å komme fra storbyen Miami i USA til 
lille Ulefoss.

bekkenet, 2 i skuldra og et nytt i ryg-
gen. Bekkenbruddene gjorde at jeg 
måtte ligge helt flatt i senga i mer 
enn to måneder. Det var en forfer-
delig opplevelse, jeg kjente meg full-
stendig hjelpeløs. 

Da jeg fikk høre at det var lang ven-
tetid for å komme til opptrening, mis-
tet jeg helt motet. Jeg lå og ba hele 
natta. Utpå morgensiden kjente jeg 
en ro og en varm følelse, og sovnet. 
Da morgenen kom, kom de og sa at 
det hadde blitt en plutselig forand-
ring, slik at jeg fikk komme til opptre-
ning med en gang. Det var for meg et 
tydelig bønnesvar. Gud ville ikke bare 
at jeg skulle leve, men han tok seg 
også av meg når jeg trengte det.”
 
Den tryggheten har vært god å ha de 
siste årene. For to år siden ble Alfinn 
syk. Blodprosenten begynte å synke 
dramatisk, og det viste seg å være 
en ondartet svulst i tykktarmen. Den 
ble operert, og tunge måneder med 
cellegiftkurer fulgte deretter. 

Nå føler Alfinn seg fysisk helt frisk 
igjen, men som han sier: ”Det sitter 
en angst og en usikkerhet for fram-
tida der.” Da er det godt å ha en Far i 
himmelen som en kan stole på.

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, 
forkortet DELK, er Norges eldste lutherske 
frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold 
i 1872. DELK har omkring 3500 medlemmer, 
fordelt på 14 menigheter. De samarbeider 
med en rekke misjonsorganisasjoner, og 
driver også sitt eget misjonsarbeid. Inntil 
nylig hadde DELK to menigheter i Nome; en 
i kirken på Fen og en i Fahre-kirken i Lunde. 
Disse menighetene er nå lagt ned, men på 
Akkerhaugen er en menighet i full drift.

I september 1995 ble livet plutselig 
snudd på hodet. Alfinn kolliderte med 
en elg, og han sier sjøl at han var hel-
dig som kom fra det med livet. Men 
ryggen ble ødelagt, og han måtte gi 
opp arbeidslivet. 
 
”I denne tida begynte jeg å tenke mer 
alvorlig over livet. Barnelærdommen 
var nok ikke glemt. Jeg ble minnet på 
at jeg var et bønnebarn. Sønnen min 
Simen var blitt en aktiv kristen og in-
viterte meg med i kirken. Jesus be-
gynte å ta plass i hjertet mitt igjen.
Så ble jeg invitert med på et Alfa-
kurs i menigheten her og ble med i 
ei bibelgruppe. Det har betydd mye 
for meg. 

Men den store tryggheten i forholdet 
til Gud, fikk jeg i �00� etter en ny 
ulykke. Denne gangen falt jeg utfor 
et ti meter høyt stup hjemme ved hu-
set mitt. Jeg hadde 6 brudd: 3 i 
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Takk til Leif Raustøl

Etter 17 år som sokneprest i Lunde 
ble Leif Raustøl takket av på gudstje-
nesten og på kirkekaffen søndag den 
30. januar. En nesten fullsatt kirke 
var samlet i Lunde da Leif Raustøl 
holdt sin avskjedsgudstjeneste. 

I begynnelsen av preken fokuserte 
Leif på tre T’er: Tilkortkommenhet, 
tjeneste og takknemlighet. Og det 
var særlig det siste punktet som han 
dvelte mest ved. Takknemlighet for 
tjenesten og den gode menigheten 
han har fått være en del av i disse 
årene.

Etter gudstjenesten med mye flott 
sang ved kammerkoret, var det dek-
ket til festbord med servering av fis-
kesuppe og bløtkake på Solhaug. Her 
vanket det gaver og mange gode ord 
til Leif, og det ble sunget nyskrevne 
sanger som beskrev Leif som en varm 
person med masse humor.

Det ble en flott dag hvor også en 
del fra Holla menighet var med på å 
takke Leif Raustøl. I Holla og Helgen 
menighet har Leif Raustøl gjort en 
trofast og solid innsats som prestevi-
kar til gudstjenester og begravelser. 
Han har alltid vært tjenestevillig og 
imøtekommende.

Det er mange som har satt pris på 
Raustøls klare forkynnelse og hans 
jordnære væremåte. 

Vi er takknemlige for at Leif  Raustøl 
fortsetter som prostiprest og blir 
boende i Lunde sammen sin kjære 
Edna. 

Vi ønsker Leif Raustøl Guds velsig-
nelse i sin nye oppgave i det store 
prostiet og håper vi snart kan få møte 
ham i Holla og Helgen menighet.

                                  Axel J.Bugge

Leif Raustøl (til venstre) ble takket av fungerende prost Asgeir Sele under gudstjensten.
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Familiespeiding er gøy!
Familiespeiding er et KFUK-KFUM-speider-
tilbud hvor programmet er rettet mot hele 
familien. Voksne og barn skal lære, lage og 
leke sammen, og familiene planlegger mø-
tene i fellesskap. Familiespeiderne samles 
én til to ganger i måneden og rammen er 
ekornet, friluftsliv og et møte med Gud.
                             Se vårens program på side 23.

Søndag 30. januar var det tid for fa-
miliespeiding igjen, og denne gangen 
gikk turen til Hollatjern. Vi spente på 
oss skiene ved Briskemyr og gikk den 
korte turen i et fantastisk solskinn. Vi 
var ca 20 stykker med stort og smått, 
og vi hadde fylt sekkene med ved, 
pølser og drikke.

Denne gangen var målet å kose seg 
ute og rundt bålet, mens andre gan-
ger synger vi, klatrer og leker, eller 
lærer noe om det som foregår i na-
turen. Og noen ganger lager vi ting. 
Det er kjempegøy!

Lyst til å være med? Ta kontakt med

Gerd Magny Kjeldsen, 971 47 620
Tom Arild Thorsberg, 415 95 957
Axel Jørgen Bugge, 35 94 62 61/
952 89 118
prestholla@nome.kommune.no

Hva skjer framover?

Følg oss på Facebook:
Holla og Helgen 

menighet

Onsdag 2. mars: Fellesskapskveld på 
Fredheim kl. 19.00. Tema: Dåpen. 
Axel Bugge og Dennis da Silva innle-
der til samtale og refleksjon.

Fredag 4. mars: Kvinnenes interna-
sjonale bønnedag. Bønnesamling i 
Holla kirke kl 18.00.

Søndag 6. mars: Familiegudstjeneste 
i Holla kirke kl 11.00.

Søndag 13. mars: Ettermiddagssam-
ling i regi av KFUK/KFUM. 
Fredheim kl 17.00. 

18.-�0. mars: Menighetsweekend på 
Vatnar leirsted, Bø. Se side 19 for 
egen artikkel.

Onsdag 13. april: Fellesskapskveld 
på Fredheim kl 1900. Organist Bruno 
Hageman snakker om ”Kirkemusik-
kens plass i gudstjenesten”.

Tirsdag �6. april: Speidergudstjenes-
te i Landsmarka kapell kl 18.00.

Menighetens faste aktiviteter - for-
middagstreff, bibelgrupper og lør-
dagsklubb - fortsetter som vanlig. 

Se www.holla.no/menighet for 
mer informasjon om menighe-
tens faste aktiviteter. Vi ser fram 
til å være sammen med deg!
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Uken som forandrer verden
Av Axel J. Bugge

Palmesøndag

Jesus rir inn på et esel og hylles som 
konge. Navnet ”Palmesøndag” kom-
mer fra  at folkemengden har skåret 
palmegrener som de vifter med og 
strør på veien. 

Les Johannes 12, 12-19

Profetien fra  Jesaja   62, 11 og 
Sakarja 9, 9  går i oppfyllelse. 

Les også Salme 118, 25-27

Skjærtorsdags kveld

Navnet  ”Skjær ” betyr ren. På den-
ne Skjærtordagskvelden er Jesus for 
siste gang i Jerusalem, hvor han er 
sammen med disiplene i et hus med 
en sal ovenpå. Her vasker Jesus disi-
plenes føtter som et forbilde på venn-
skap og kjærlighet.

Samme kvelden holder Jesus det tra-
disjonelle påskemåltidet med usyret 
brød og lam til minne om utgangen  
fra Egypt. Samtidig innstifter Jesus 
nattverden til minne om sin død .

Les Lukas 22, 7-22 og 
Johannes 13, 1-17

Skjærtordags natt

Jesus går ut av  Jerusalem og går inn 
i Getsemane hage med alle disiple-
ne, utenom Judas som skulle forråde 
ham senere.

Her går Jesus for seg selv og ber og  
kommer i dødsangst. Det står at han  
ber så svetten faller som blodsdråper 
til jorden. Der i hagen blir Jesus tatt 
til fange av overprestenes vakter og 
ført til overprestens hus.

Peter følger etter og venter utenfor. 
Denne natten fornekter Peter tre gan-
ger at han kjenner Jesus. I løpet av 
natten blir Jesus forhørt av det høye 
råd. Han blir slått, mishandlet, spyt-
tet på og gjort narr av. 

Les  Matteus 26, 30-56 og
Lukas 22, 39-61 

Langfredag

Navnet på dagen kommer fra at dette 
var den dagen da Jesus døde. For Je-
sus og disiplene var dette en smerte-
full og lang dag.

Jesus blir tidlig om morgen ført bun-
det fra øversteprest Kaifas hus til den 
romerske landshøvdingen Pilatus sitt 
hus. Her blir Jesus forhørt av Pilatus 
som ikke finner noen skyld hos ham, 
men som lar seg overtale av folke-
mengden til å la Jesus bli korsfestet.
Jesus blir pisket og en krone flettet 
av torner ble satt på hans hode. 

Les Matteus 27, 1-31 og
Markus 15, 1-16 
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Jesus dør

Jesus blir så ført bort og bærer selv 
sitt kors til Golgata; en høyde uten-
for Jerusalem. Her blir han korsfestet 
sammen med to røvere.

Jesus blir hengt på korset ved den 
sjette time etter soloppgang , altså 
ca. kl. 12.00 og han henger på korset 
i tre timer. Ca. kl. 15.00 dør Jesus.

Les Johannes 19, 17-37 og
Lukas 23, 26-49

Profetien fra Jesaja 53 går i oppfyl-
lelse.

Jesus begraves

Siden sabbaten, jødenes helligdag 
begynner allerede fredag kveld, så 
må Jesus tas ned av korset og legges 
i en grav før sabbaten begynner. 

Josef fra Arimatea går til Pilatus og 
ber om å få Jesu legeme. Han svøper 
så Jesu legeme i et linklede og leg-
ger ham i en grav som er hugget i 
bergveggen. 

Les Lukas 23, 50-54

Lørdag - sabbaten

Disiplene og kvinnene som stod Je-
sus nært holder seg i ro. 

Les Lukas 23, 55-56

Søndag – Jesus står opp

Maria Magdalena kommer tidlig om 
morgenen og finner graven til Je-
sus tom. Like etterpå møter hun den 
oppstandne Jesus, som lever.

Maria Magdalena  løper og varsler 
Peter og Johannes. De kappløper til 
graven og finner at Jesus legeme ikke 
lenger ligger der.

Den første kimen av tro er blitt plan-
tet i disiplenes hjerter. En tro som 
forandrer mennesker og skaper me-
nigheter der vi feirer Jesu oppstan-
delse hver søndag.

Les Johannes 20, 1-18
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Min salme :

I syndsforlatelsens rike

Hva betyr denne salmen for meg?
   At jeg er en synder kan få meg til å miste mot og krefter. Jeg 
kan jo tenke at jeg har mistet enhver sjanse til evig kontakt 
med Gud. Likevel hører Gud på bønner om tilgivelse, og hjel-
per oss videre ved å gi oss 10 bud som vi skal leve etter. Målet  
for livet vårt bør være å gjøre oss klare til å leve mer etter Guds 
vilje. 
     Sangen får meg til å tenke på den endeløse kjærligheten 
Gud har vist ved å ta straffen for våre synder. Han glemmer 
hva vi har gjort av syndige ting. Det er fantastisk at bare vi er 
ærlige overfor ham og ikke prøver å skjule det vi har gjort imot 
ham, så viser han oss nåde. Jesus har betalt for at vi skal få 
komme inn i Guds rike.                                                      Asmund Sandvik

I syndsforlatelsens rike, 
fortapte synderes hvilested,

der Gud med slekten 
har sluttet fred,

der Satans makter må vike,
vår synd er sonet, vår gjeld er betalt
med Jesu blod som har utslettet alt,

og Lovens krav de må vike 
i syndsforlatelsens rike.

Rettferdiggjørelsens rike,
der alt er oppfylt, 

hvert krav, hvert bud.
Hva ingen maktet, det gjorde Gud 

og innfor ham er vi like: 
Fortapte, ingenting i oss er godt.
Men tenk, vi har evangeliet fått.

Og nåden gjelder for slike 
i syndsforlatelsens rike.

I syndsforlatelsens verden, 
der alt er sonet og tilgitt, glemt 

og på den dypeste 
havbunn gjemt.

Med kurs for himlen går ferden.
En ny begynnelse fins for enhver

som sier allting til Gud som det er.
Han er velkommen blant slike

i syndsforlatelsens rike.

Et evig liv jeg nå eier. 
Tenk, Jesus taler for Gud min sak!
Jeg glemmer alt det som ligger bak

I kraft av korsdødens seier.
Min frelse bygges 
på Golgatas verk.

Og troen, om den er svak eller sterk,
og følelser er forsvunnet, 
på Jesus troen er grunnet.

I Jesu mektige hender, 
jeg ber at der må jeg alltid bli.

Og når min vandringsdag er forbi,
jeg vet i himlen den ender.

Der skal jeg synge i englenes kor
En sang som aldri ble sunget på jord;

en takkesang uten like. 
I Jesu evige rike.
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“Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort...”
Spennende foredrag på fellesskapskvelden på Fredheim i januar

Gunnar Fagerli fra Bø, prest ved In-
stitutt for Sjelesorg på Modum, var 
gjest denne kvelden. Hans foredrag 
handlet om hvor viktig det er snakke 
med noen om livet sitt. 

Å være en person er å ha en historie 
å fortelle, men du kan ikke fortelle 
hvis det ikke er et menneske som lyt-
ter. Jeg blir den jeg forteller at jeg er. 
Inni meg har jeg mange 
fortellinger. Noen blir 
kanskje ikke tatt imot, 
da slutter jeg å fortelle 
dem. Da blir jeg litt re-
dusert som menneske. 
”Så lenge jeg tidde, tær-
tes jeg bort…” sier David 
i Salme 32.

Men det må være en 
som lytter. En som gir 
håp, bekreftelse og kor-
rektiv. En som sier “hm” 
og “mm” om ikke annet. 
”Hm-ing er viktig”,  påpekte Fagerli. 
Tenk bare på en telefonsamtale hvor 
det blir helt stille i den andre enden. 
Ble du borte? Å fortelle er å dele. Delt 
sorg er halv sorg, delt glede er dob-
belt glede.

Den som blir lyttet til, vokser og læ-
rer seg selv å kjenne. Tar seg selv 
mer på alvor, oppdager sitt sanne 
selv og respekterer seg selv. Et barn 
som opplever at ingen hører på det 
som det har å fortelle, vil slutte å for-
telle. Da mister det noe av seg selv, 
blir litt mindre seg selv.

Det er viktig å la den andre fortelle, 
beskrive livet sitt.  Og å la seg selv 
fortelle. For vi er ofte så raske til å 
begynne å vurdere det vi forteller, 
setter på sensuren. Vent med det! 

Når det skjer en viktig hendelse i livet 
ditt: Gi det som skjer ord! Gi din opp-
levelse ord! Ikke minst er det viktig 
å beskrive følelsene jeg kjenner på. 

Tillate meg å kjenne på 
følelsen, også den ne-
gative. Etter fortellingen 
er det tid for refleksjon 
og undring. Tar du tid 
til å vente, kan beskri-
velsen din hjelpe deg til 
å finne sammenheng, 
mening og ny forståelse 
av det som har skjedd. 
La beskrivelsen komme 
før du setter på vurde-
ringen og sensuren. 

Fagerli siterte filosofen 
Francis Bacon: ”Vi skal snakke med 
våre venner. Ikke for å få råd, men 
på grunn av den klargjørende virk-
ning det har å fortelle. Fortellingen 
lar meningen komme fram slik møn-
steret på et teppe blir tydelig når du 
ruller det ut.” ”Leve syklubbene og 
skravlingen rundt bordet”, sa Fagerli.

Ved selv å fortelle om våre liv tar vi 
våre egne fortellinger i eie, vi trenger 
ikke la oss styre av andres fortellin-
ger om oss. Hver enkelt fortelling blir 
en eike i livshjulet mitt. Jo flere eiker 
der er, jo stødigere blir hjulet.

Av Bjørn Sturød
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Mer enn én milliard mennesker 
lever i ekstrem fattigdom. Det 
ønsker konfirmantene våre å gjø-
re noe med. 

Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 2011 
setter fokus på økonomisk rettferdig-
het. Over én milliard mennesker le-
ver i ekstrem fattigdom. Urettferdig-
het tar menneskeliv hver dag. Det er 
ikke tilstrekkelig at folk så vidt har 
nok til å eksistere. Alle mennesker 
har rett til å ha et levebrød, slik at 
de kan klare seg ved hjelp av egen 
arbeidsinnsats.

Skaper sitt eget levebrød
I Tanzania hjelper Kirkens Nødhjelp 
folk i gang med å skape seg et leve-
brød gjennom spare- og lånegrupper 
i lokalsamfunnet. 

Medlemmene i gruppa sparer penger 
i en pott, og de får anledning til å ta 
opp små lån fra denne potten slik at 
de kan starte sin egen gründervirk-
somhet og forsørge familien sin.

Godfrey Walalaze, Kirkens Nødhjelps 
programrådgiver i Tanzania forteller: 
- Siden 2006 har vi opprettet 1000 
slike spare- og lånegrupper i Tanza-
nia. Hele tiden møter jeg mennesker 
som imponerer meg med det de har 
klart å få til gjennom gruppene.  De 
forteller den ene suksesshistorien et-
ter den andre: Om at de kan spise 
seg mette, holde barna i skolen, at 
de har skapt seg et levebrød. 

Kirkens Nødhjelp støtter gruppene 
med opplæring, bankbokser og annet 
materiell. 

Lokale aksjonsfakta 
Tid: Tirsdag 10. april  kl. 17.30–21.00 
i Holla og Helgen

I 2010 samlet menighetens 41 bøs-
sebærere inn kr 51.560,-  Det trengs 
enda flere bøssebærere på tirsdag 
10. april for å slå den rekorden 

Ta kontakt med
Axel Bugge 952 89 118 eller
Mari Røland Halvorsen 922 10 750

Frammøte på Fredheim

Ta godt i mot bøssebærerne, de 
samler inn til en god sak og fortje-
ner en god mottakelse

Aksjon for økonomisk rettferdighet
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Menighetsweekend 18. - 20. mars

Weekenden koster kr. 250,- pr. deltaker, 
maks kr. 750,- pr. familie. 
 
Vi håper at vi gjennom en slik helg kan 
skape flere gode relasjoner, og at week-
enden kan bli en kilde til et rikere liv, 
- både for den enkelte og for menighe-
ten.

Påmelding innen 13. mars til:
Karianne Strømmen
Tlf: 915 27 983
kanstro@online.no

Helene Moen
Tlf: 416 19 834 / 35 94 47 47
helene.moen@online.no

Fullstendig program finner du på 
www.holla.no/menighet

Planen for helgen er at vi gjennom fel-
lesaktiviteter, seminarer, leik, sang og 
hyggelig samvær kan skape og dele gode 
opplevelser. Tema er Begeistring, og det 
er det vi ønsker å oppnå hos deltakerne.

På lørdag kveld vil vi ha en hyggekveld for 
de vokse og mindre barna, mens ung-
dommene har sine egne aktiviteter. På 
søndag feirer vi gudstjeneste som vi har 
planlagt og gjennomfører sammen.

Weekenden er spesielt tilpasset famili-
er med barn og ungdom, og det vil være 
egne opplegg for disse.

Oppmøte på Vatnar Leirsted (på Reskjem-
heia mellom Notodden og Bø) er fredag 
kveld kl. 18.00. De som ønsker å kjøre 
sammen, møter ved Holla kirke kl. 17.00. 
Hjemreise søndag blir ca kl. 14.00.

Vi er glade for å kunne invi-
tere deg og din familie til å 
delta på menighetsweekend 
på Vatnar Leirsted. Sett av 
helgen 18. - 20. mars! 

Tema:
Begeistring

Vi planlegger tur til Israel!

Tidspunkt for reisen er 6. - 15 oktober 2011, 
så sett av datoen allerede nå. Mer informasjon 
kommer i neste nummer av Menighetsbladet.
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La oss takke for:
- alle barna som er med på 6 års-
klubben
- konfirmantene våre
- barna på lørdagsklubben
- familiespeideren

La oss be for:
- MILK ungdommene (tidligere kon-
firmanter som er ledere)
- alle som kjenner seg ensomme
- skolene og barnehagene våre
- menighetsturen til Vatnar 18-20 
mars.

”Må Kristus ved troen bo i deres 
hjerter og dere stå rotfestet og 

grunnfestet i kjærlighet”
Efeserne 3. 17
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Tannlege
Kolbjørn Salomonsen

Ulefoss Senteret - Pb 18
3831 Ulefoss - Tlf: 35944345
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Slekters gang
DØPTE

Holla kirke
16.01.11 Sebastian Krossli

Helgen kirke
28.01.11 Leo Landsdal Salomonsen

Flåbygd kyrkje
26.12.10 Nicklas Dukane

DØDE

Holla kirke
08.01.11 Kjersti Oline Lindalen
10.01.11 Martha Kristine Holstad
13.01.11 Arne Stavåsen
26.01.11 Aud Lillia Lindgren
27.01.11 Ruth Birgitte Ellinore Bærland
09.02.11 Anne-Lise Boklund

Vårens program for familiespeidingen

Tirsdag 15. mars kl. 17.�0
Bygge fuglekasser.
Ta med hammer.
Oppmøte hos John og Elin 
Haatveit.

Søndag 27. mars kl. 12.00
Henge opp fuglekasser.
Speiderhytta.
Merke kassene på kart.
Oppmøte på Briskemyr.

Tirsdag �6. april kl 17.�0
Speidergudstjeneste i 
Landsmarka kapell.
Gudstjenesten begynner 
kl. 18.00.
Oppmøte på Briskemyr kl. 
17.30.

Tirsdag �4. mai kl. 17.00
Sykkeltur til Tvara.
Vi lærer om treslag, her-
barium og lager seljefløy-
ter. Ta med kniv og niste.
Oppmøte ved Fagerli bar-
nehage.

Tirsdag �1. mai kl. 17.�0
Speiderhytta.
Vi ser om det er liv i fugle-
kassene. Vi lærer å pakke 
sekken.
Oppmøte på Briskemyr.

Lørdag 4. - søndag 5. juni
Overnattingstur til Hom-
vanna og Viftingen.
Mer info kommer senere.

Menighetsbladet har fått flere sider, har skiftet 
trykkeri til Superlativ på Ulefoss, og distribueres 
nå av Telemark Distribusjon. Dersom noen ikke 
har fått bladet innen 9. mars, bes de ta kontakt 
med prestekontoret.
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Gudstjenester
Februar
Søndag 27. februar
Kristi Forklarelsesdag
Helgen kirke kl 11.00 
Ved fung. prost Asgeir 
Sele. Nattverd. Offer: 
Menighetens arbeid
Matt 17,1-9

Mars
Søndag 6. mars
Søndag før faste
(Fastelavnssøndag)
Familiegudstjeneste
Holla kirke kl. 11.00
Noas ark. Utdeling av bar-
nebibler til 3-åringer
6-årsklubben og Unge 
Røster deltar
Takkoffer: IKO
Enkel kirkekaffe.

Søndag 6. mars kl. 17.00
Menighetens årsfest på 
Fredheim. Årsmelding
Sang av Holla Gospelkor
Bevertning

Onsdag 9. mars
Askeonsdag
Holla kirke kl. 18.00
Skriftemål og nattverd
* 1. Joh 3,18-24

Søndag 13. mars
1. søndag i faste
Helgen kirke kl. 18.00
Skriftemål og nattverd
Ungdomsprest Magne 
Mølster.
Matt 4,1-11

Søndag 20. mars
2. søndag i faste
Menighetsweekend
Gudstjeneste på Vatnar 
Leirsted, Bø kl. 11.00
Matt 15,21-28

Søndag 27. mars
Maria Budskapsdag
Ungdomsgudstjeneste
Holla kirke kl. 18.00
Dåp av konfirmant

April
Søndag 3. april
4. søndag i faste 
(Midtfaste)
Familiegudstjeneste
Helgen kirke kl 11.00
Joh 6,1-15

Søndag 10. april
5. søndag i faste
Holla kirke kl. 11.00 
Dåp. Preken ved Helge 
Skippervold
Dåp av konfirmant
Joh 11,45-53

Søndag 17. april
Palmesøndag
Helgen kirke kl. 11.00
Nattverd
Vikarprest Ellen Hageman
Joh 12,1-13

Torsdag �1. april
Skjærtorsdag
Kjærlighetsmåltid
Fredheim kl. 18.30
Nattverdsgudstjeneste 
Holla kirke kl. 20.00
* Luk 22,14-20

Fredag 22. april
Langfredag
Holla kirke kl. 11.00
Jesu lidelseshistorie i ord 
og toner
Luk 22,39-23,46

Søndag 24. april
Påskedag
Høytidsgudstjeneste
Holla kirke kl. 11.00
Matt 28,1-8

Mandag 25. april
Andre påskedag
Høytidsgudstjeneste
Helgen kirke kl. 11.00
Luk 24,13-35

Tirsdag �6. april
Tredje påskedag
Speider- og familieguds-
tjeneste. Landsmarka 
kapell kl. 18.00

Fredag 29. april
Samtalegudstjeneste
Holla kirke kl 18.00
Konfirmantene deltar

Mai
Søndag 1. mai
1. søndag etter påske
Ingen gudstjeneste
Joh 20,19-31

Søndag 8. mai
2. søndag etter påske
Konfirmasjons-
gudstjeneste
Holla kirke kl. 11.00
Holla Gospelkor synger
Joh 10,11-16

Søndag 15. mai
3. søndag etter påske
Konfirmasjons-
gudstjeneste
Helgen kirke kl. 11.00
Joh 16,16-22

Tirsdag 17. mai
Grunnlovsdag
Familiegudstjenester
Holla kirke kl 09.00 og
Helgen kirke kl. 13.00
Luk 1,50-53

Søndag 22. mai
4. søndag etter påske
Familiegudstjeneste
Holla kirke kl. 11.00
Unge Røster deltar
Joh 16,5-15

Søndag 29. mai
5. søndag etter påske
Helgen kirke kl. 11.00
Vikarprest Ellen Hageman
* Ef 3,14-21

* betyr særskilte prekentekster


