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Soli Deo Gloria!
Holla kirke har endelig fått sitt nye orgel! Hurra! Med et 
vakkert neogotisk orgelhus som passer til kirkerommet, og 
en varm klang som inviterer til sang, glede og ettertanke.

Orgelmusikken trenger et orgel og et kirkerom, men mest 
av alt trenger musikk stillhet. Stillhet er livsrommet til mu-
sikken.

Tidligere dette året var jeg på en ‘stille dag’ i Holla kirke, og 
det var en flott opplevelse. Fordi det var så mye livsrom der. 
Ingen kunne begrense mitt liv og mine erfaringer med ord 
og musikk som ikke stemte for meg. Jeg opplevde et godt 
og nært felleskap med de andre deltagere på denne stille 
dagen, kanskje fordi alle var opptatt av å komme nærmere 
selve Livet, Kjærligheten, Gud. Bare stillheten er stor nok 
til å romme Guds ubetingede kjærlighet for hele sitt ska-
perverk.

Jeg vil jo ikke at våre gudstjenester skal bestå av bare 
stillhet. Vi skal fylle kirken med gode ord om det glade 
budskap, med sang og musikk. Men som kirkemusiker er 
det mitt ønske og mitt håp at musikken går ut fra denne 
grenseløse stillheten. At noe av Guds grenseløse kjærlig-
het som vi kan erfare i stillheten blir bevart i den musikken 
som faktisk klinger.

Denne erfaringen av Guds ubetingede kjærlighet gir livs-
glede og takknemlighet. Kom og bli med til kirken, søndag 
4. september for å få høre vårt nye orgel, og for å oppleve 
livsglede og takknemlighet når vi stemmer i med Petter 
Dass sine ord:

Vår sang skal deg opphøye, o Gud, som alt formår.
Du ser oss med ditt øye hvor vi i verden går.

Når vi har endt vår gang, skal nye røster heves,’
Og synge Sions sang!

Andakten

Med hilsen
Bruno Hageman
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Min salme :

Hva betyr denne salmen for meg?

Da Menighetsbladet spurte meg om å presentere en sal-
me jeg liker godt, falt valget umiddelbart på ”Ein fin liten 
blome”. Salmen har en vakker melodi og en tekst som på 
en nydelig måte beskriver den vesle skogsblomsten som 
står der så blyg, men stolt. Så trygg, men uten behov for 
å stikke seg frem. Den står der beskyttet av den store sko-
gen og Vår Herres hånd.            
           
               Med hilsen Tor Asbjørn Reistad

1. Ein fin liten blome i skogen eg ser, 
i granskogen diger og dryg, og vent 
mellom mose og lyng han seg ter. 
Han står der så liten og blyg. 

2. Sei, ottast du ikkje i skogen stå 
gøymd, der skuggane tyngja deg må? 
Å nei, for av Herren eg aldri vert 
gløymd, til ringaste blom vil han sjå. 

3. Men ynskjer du ikkje i prydhagen 
stå, der folk kunne skoda på deg?
Å nei, eg trivst best mellom ringe og 
små, eg føddest til skogblome, eg.
 
4. Ein dag vil den stormande vinter 
deg nå, då vert det vel dødsdagen din. 
Då kviler eg lunt og har snøkåpa på, til 
vårsola kysser mitt kinn.

5. Eit bod frå min Herre du blome meg 
ber: Om einsleg eg vert på min veg, 
så veit eg at Herren vil vera meg nær, 
Gud Fader, han vernar òg meg. 

6. Om enn eg er liten, har Herren meg 
kjær, med honom eg kjenner meg sæl. 
Kvar morgon meg bøna til himmelen 
ber, med bøna eg sovnar kvar kveld. 

7. Ein kledning eg fekk av min Frelsar-
mann kjær, i blodet hans reinsa den er. 
Den høver for himlen, der gullgater er, 
den høver for vandringa her. 

8. Som blomen om vinteren visnar eg 
av, men gled meg, for då står eg brud. 
Lat lekamen kvila med fred i si grav, mi 
sjel, ho er heime hos Gud!

Ein fin liten blome
Opprinnelig er ”Ein fin liten blome” en svensk salme oversatt av Anders Hovden i 1927. Den sven-
ske teksten fra 1890 hadde lenge en ukjent opphavsmann, men er senere tilskrevet Johan Alfred 
Blomberg, en offiser i Frelsesarmeen. Salmen ble sunget til melodien Jeg skulle ei sørge, men i 1969 
laget Bjørn Eidsvåg en melodi som passet bedre til teksten, og etter hvert har den blitt enerådende. 

9. Ja, glad skal eg vakna hos Jesus eingong i 
morgonen æveleg klår, og blanda med heilage 
englar min song i himlen, dit døden ei når!
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Trosopplæring – hva er det?
Av klokker Liv Mari Bjerva Bøstein

Trosopplæring, hva er nå det? Svarene 
kan være mange, alt etter hvem som 
svarer, og hvilket forhold en har til den 
kristne tro.

Sikkert er det i alle fall at trosopplæring 
har foregått i Norge i mange, mange år. 
Helt siden Norge ble kristnet. Etter hvert 
ble skolene et viktig bidrag i nettopp 
trosopplæring. Fra etableringen av den 
offentlige skolen på 1700-tallet og fram 
til siste del av 1900-tallet har skolen vært 
en sentral aktør for kirkens opplæring av 
de døpte. I dag er ikke skolen lenger en 
aktør for kirkens trosopplæring. Trossam-
funnene har, sammen med familien, an-
svar for opplæring av sine medlemmer. 

Sikkert er det også at denne trosopplæ-
ringen har forandret seg opp gjennom 
årene, - heldigvis. Men budskapet er like-
vel det samme.

Dåp og opplæring hører sammen. I då-
pen spør presten foreldre og faddere om 
de vil at barnet skal oppdras i den kristne 
forsakelse og tro. Når et barn er døpt må 
det få lov til å bli kjent med den kristne 
tro. Tidligere foregikk mye av trosopp-

læringen i skolen. Slik er det ikke lenger. 
I dag er dette i større grad opp til forel-
drene i samarbeid med kirken.

Skolefaget KRISTENDOM har endret seg 
mye opp gjennom årene. Det har skiftet 
navn og innhold mange ganger. Nå he-
ter det RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK. Hva 
er det barnet ”mister” som det tidligere 
fikk?
 
Det er mange referanser til Bibelen i vest-
lig kultur, som for eksempel i muntlig 
språk, litteratur og kunst. Det er mange 
ord og uttrykk som vi bruker i dagligtale 
som faktisk har sitt utspring i Bibelen. Vil 
barna i framtiden forstå disse referanse-
ne? Sørger vi for at kulturarven blir gitt 
videre til neste generasjon? I møte med 
andres livssyn og religion blir det også 
viktig å forstå innholdet i sin egen tro.

Kirken vil nå, i enda større grad enn før, ta 
ansvar for at barnet får lære om kirkens, 
menighetens og din og min tro. Derfor 
har hver enkelt menighet nå fått i opp-
gave å utarbeide et trosopplæringspro-
gram for barn i alderen 0-18 år.

Gjennom trosopplæringen ønsker kirken at barn 
og unge skal få oppleve å høre til i en raus og ty-
delig kirke. En kirke hvor det viktigste er at Gud 
er kjærlighet og barn og unge får erfare at de er 
skapt av Gud, elsket av Gud og har uendelig verdi.
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GUD GIR – VI DELER 
I kirken kan vi dele tro og fellesskap for-
di Gud hver dag er den som deler først.
Grunnlaget for trosopplæringen beskri-
ves ut fra overskriften VI DELER:
 
VI DELER tro og undring
VI DELER kristne tradisjoner og verdier
VI DELER opplevelser og fellesskap
VI DELER håp og kjærlighet

I Holla og Helgen menighet er det også 
utarbeidet en plan for trosopplæring fra 
0-18 år nå. I disse dager ansettes det en 
person som skal ha hovedansvaret for å 
organisere kirkens trosopplæring. Men 
det trengs også mange frivillige. Mange 
har beholdt sin barnetro,  men våger li-

kevel ikke å kalle seg kristne. I trosopplæ-
ringen vi nå skal i gang med er det plass 
for alle, enten man kaller seg kristen eller 
ikke. Vi skal fortelle barna om Jesus, men 
vi skal også gi dem mange gode opple-
velser.  Her er kreativitet og oppfinnsom-
het viktig, og vi trenger mennesker med 
ferdigheter i alt fra det å lage boller og 
kakao til sang, musikk, snekring, perling, 
turaktiviteter…

Med andre ord: Vi trenger deg som har 
lyst til å være med på å gi barna våre 
gode opplevelser. Har du lyst til å være 
med på dette er det bare å ta kontakt 
med oss på menighetskontoret. Ring 
Servicekontoret hos Nome kommune og 
spør etter oss. Vi vil gjerne høre fra deg!

MILKere er fjorårskonfirmanter som er medhjelpere i konfirmantarbeidet. MILKerne er 
en stor og viktig ressurs i våre menigheter. Noen av oppgavene vil være å bidra i tros-
opplæringen. Her er årets MILKere representert ved Hege, Kristian, Kristina, Thomas og 
Mathias. Tone, Julie og Cecilie var ikke til stede da bildet ble tatt.
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Gratulerer med nytt orgel til Holla kirke!

Jeg vil ønske menigheten til lykke med det nye orge-
let som skal tas i bruk i Holla kirke!

Orgelet har en lang tradisjon i kirken. Orgelet blir med rette kalt 
”instrumentenes dronning”.

Orgelets tidligste forgjenger var antikkens panfløyte. Orgelets ba-
sis er jo en pipe som frembringer toner. Orgel for kirkelig bruk om-
tales i Spania allerede på 400-tallet. Til Norden kom orgelet først 
på 1200-tallet (Uppsala domkirke).

Orgelet i kirken skal først og fremst understøtte menighetssangen, men det har også sin 
kunstmusikalske bruk. Vi merker også i kirken under preludiet og postludiet hvorledes 
orgelet har en egen evne til å stemme oss til etteranke og andakt.

Jeg gratulerer menigheten med nytt orgel, og takker at det nå kan tas i bruk! Måtte det 
styrke menighetens lovsang til Gud – til Ham som også skapte tonenes verden!

Olav Skjevesland, biskop i Agder og Telemark

En lenge etterlengtet fornyelse

Kirken er en viktig institusjon med solid forankring i det norske sam-
funnet. For den personlige kristne er kirken det naturlige samlings-
sted for fellesskap med andre troende. For svært mange mennesker 
er kirken et solid ankerfeste gjennom livets ulike faser. Veldig mange 
av oss opplever noen av livets lyseste øyeblikk i kirken, ved barne-
dåp, konfirmasjon og bryllup, og veldig mange av oss opplever livets 
mørkeste stunder i kirken når vi tar avskjed med mennesker som har 
stått oss nær. 

Sang og musikk har en sentral plass i de kirkelige handlinger, både 
ved ordinære gudstjenester, og ved dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Kirken er 
og en selvfølgelig, og flott arena, for ulike typer konserter og andre arrangement. 

Det gjennomføres knapt en kirkelig handling eller et kirkelig arrangement som ikke led-
sages av toner fra kirkens orgel. Orgeltonene er en stor del av den kirkelige opplevelsen, 
og de er med på å skape en høytidelig og verdig ramme for det som skjer i kirkerommet.

Holla kirke har nå fått nytt orgel, av forhåpentligvis svært god kvalitet. Det nye orgelet 
avløser et gammelt som ikke lenger var til å stole på. Anskaffelsen av nytt orgel til Holla 
kirke har vært et stort økonomisk løft, og det er mange som har bidratt med midler. En 
stor takk rettes til alle, som på sitt vis, har vært med på å realisere nyervervelsen.  

På vegne av Nome kommune vil jeg gratulere Holla og Helgen Menighet med nytt orgel i 
Holla kirke, - en anskaffelse jeg håper og tror vil glede mange i lang tid framover.

Jan Thorsen, ordfører i Nome kommune
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Holla menighets orgelkomité

En enkel tilstandsrapport fra kantor Chris Denton 27. februar 2000 ga startskuddet for 
Holla menighets arbeid for et nytt orgel i Holla kirke. Det forelå med dette solid dokumen-
tasjon for at det ikke på noen måte ville være økonomisk forsvarlig å forsøke å rehabilitere 
det gamle orgelet. 

En arbeidsgruppe ble nedsatt i 2001 og orgelkomiteen konstituert i 2003. Da forelå den 
endelige dommen over det gamle orgelet, en fullstendig tilstandsrapport fra domorga-
nist Kåre Nordstoga. Dermed sto Holla menighet foran den krevende oppgaven å arbeide 
for et nytt orgel til Holla kirke. 

Det var klart fra første stund at dette ville kreve mobilisering av både offentlige og private 
midler. Orgelkomiteens arbeid med økonomien fikk en god start i 2006 med de første 
200.000kr. bevilget av Holla og Lunde sparebank. Målet for innsamling av gavemidler var 
1/3 av totalkostnaden, og i juni 2007 forelå det nær enstemmige kommunestyrevedtaket 
om restfinansieringen. 

Velviljen og bidragene fra enkeltpersoner, foreninger og lag har vært over all forventning, 
og med det felles økonomiske løftet har kirken nå fått det orgelet den fortjener, en fryd 
for øret og en glede for enhver organist!

Ole Moen, leder
Bjørn Werner NIlsen, sekretær

Gratulerer med nytt orgel!

Det er en stor glede for meg, som ny kirkeverge i 
Nome, å kunne ønske lokalmenigheten i Holla og 
Helgen til lykke med det flotte nye instrumentet og 
praktmøbelet i menighetens hovedkirke, Holla kirke.  

Dette første året mitt i stillingen som kirkeverge har vært mye 
preget av arbeidet med sluttføringen av prosjektet med å få det 
nye orgelet på plass.  Det har vært en glede å tilrettelegge for 
dette – takk for godt samarbeid til lokale dugnadsgjenger, me-
nighetens egen stab, lokale firmaer, vår orgelkonsulent fra Tynset 

og det tradisjonsrike tyske orgelbyggerfirmaet Gebr. Stockmann GmbH & Co. Orgelbau 
KG.  

Jeg har skjønt at dette har vært hjertebarnet for mange ildsjeler i lokalsamfunnet over 
mange år.  Det er mange i Holla-samfunnet som har lagt ned mye energi i omtanke, plan-
legging, økonomiske bidrag og praktisk arbeid for å få realisert dette prosjektet.  

Igjen – til alle bidragsytere – hjertelig til lykke med dette flotte resultatet av deres inn-
sats. 

Audun Østtveit, kirkeverge i Nome kommune
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Det nye orgelet i Holla kirke tilhører både 
klanglig og teknisk den fransk-romantiske 
orgelstilen. Denne typen orgel har inntil 
få år siden hatt liten utbredelse i Norge 
til tross for at orgeltypen helt siden siste 
halvdel av 1800-tallet har vært kopiert og 
spredt til alle deler av verden.
 
Den fremste franske orgelbyggeren på 
1800-tallet var Aristide Cavaillé-Coll (1811 
– 1899), og han regnes som en av verdens 
viktigste og mest  innflytelsesrike orgel-
byggere på 1800-tallet. To norske orgel-
byggere arbeidet i hans verksted på 1840- 
og 1850-tallet; Paul Christian Brantzeg og 
Nils Svendsen. Begge tok med seg ideer fra 
oppholdet tilbake til Norge, men på grunn 
av de norske orgelkonsulentenes konser-
vative smak, fikk Svendsen realisert sine 
ideer fullt ut bare en eneste gang i løpet av 
karrieren, Brantzeg aldri. 

Sammen med kompanjongen Amund Erik-
sen bygde Svendsen et nytt orgel til Tøns-
berg domkirke i 1858. Dette orgelet hadde 
både ”jeux de combinations” (kombinasjon 
av stemmer etter fransk mønster), over-

blåsende fløyter og franske rørstemmer. 
Smaken i Norge var imidlertid tuftet på det 
tyske og danske orgelidealet, og motstan-
den mot det franske – og katolske – orgel-
repertoaret var stor blant norske organister 
på 1800-tallet. 
 
Cavaillé-Colls orgler kjennetegnes ved sin 
varme, grunntonerike, syngende klang og 
sine orkestrale kvaliteter. Alle de store fran-
ske orgelkomponistene fra siste halvdel av 
1800-tallet og framover, representert ved 
navn som César Franck, Charles-Marie Wi-
dor, Louis Vierne, Marcel Dupré og Olivier 
Messiaen, hadde Cavaillé-Colls orgler som 
inspirasjonskilde og klanglig referanse. Alle 
disse komponistene hadde daglig omgang 
med et Cavaillé-Coll-orgel, og Franck ut-
talte en gang: ”Mon Orgue…? C’est un or-
chèstre!” (Mitt orgel…? Det er et orkester!). 
Ikke til å undres over at både Widor og Vi-
erne skrev symfonier for orgel som er like 
musikalsk omfattende, sammensatte og 
nyanserte som de orkestersymfoniene an-
dre komponister skrev på 1800-tallet.

De fleste orglene som ble levert fra Cavaillé-

Det fransk-romantiske orgelet i Norge
Av orgelkonsulent Fil. Dr. Hans Jacob Tronshaug

Hans Jacob Tronshaug har musikkvitenskap hovedfag fra Universi-
tetet i Oslo og studerte orgel under Jan Elgarøy og Harald Gullich-
sen. Tronshaug var forskningsstipendiat i orgelhistorie og orgel-
kunnskap ved Norges musikkhøgskole 1989 – 1992 og tilknyttet 
GoArt (Göteborg Organ Art  Center) i Gøteborg i årene 1997 – 2000. 
Han tok doktorgrad ved Universitetet i Göteborg i 2001.  Doktorav-
handlingen behandler den norsk-danske orgelkulturen på 1800-
tallet med vekt på den orgelbyggertradisjonen som ble utviklet av 
de danske orgelbyggerne Jürgen Marcussen og Andreas Reuter i 
årene 1816 – 1835. 

Tronshaug har undervist i orgelkunnskap og orgelhistorie på Nor-
ges musikkhøgskole 1989 – 1995, og ved NTNU i Trondheim siden 

2001. Han har vært organist i en årrekke og lektor ved musikklinja i den videregående sko-
len siden 1984. Tronshaug har skrevet en rekke artikler om orgelhistoriske og musikkviten-
skaplige emner i norske og utenlandske tidsskrift og årbøker. I løpet av de siste 30 årene har 
Tronshaug hatt mer enn 60 saksutredninger for orgelprosjekt i det meste av landet og vært 
konsulent for et 20-tall nybygg- og restaureringsprosjekt.
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Colls verksted i Paris havnet i store kirker og 
katedraler i Paris-regionen eller i Frankrike 
for øvrig. En rekke instrumenter ble likevel 
eksportert til andre land i Europa, og noen 
havnet i Sør-Amerika. Bare et orgel havnet 
i en kirke i Norden. I 1890 leverte Cavaillé-
Coll et 20-stemmers orgel til Jesuskirken i 
Valby i København. Selv om instrumentet 
er lite, er det fortsatt et smykke av et orgel 
som tiltrekker seg vesentlig mer oppmerk-
somhet i dag enn da det var nytt. Det forelå 
også planer om en leveranse til Norge, men 
av ukjente årsaker ble det aldri noe av det. 

Vanligvis forbinder vi bredden og monu-
mentaliteten i Cavaillé-Colls klangestetikk 
med store katedraler og grandiose dimen-
sjoner, men orgelbyggeren leverte også 
en rekke instrumenter til mindre kirker og 
private hjem. Blant annet fikk komponis-
ten og organisten Alexandre Guilmant le-
vert et orgel med 28 stemmer til sitt hjem i 
Meudon i 1899. Dette orgelet har altså tre 
stemmer mer enn det som i dag er bygget 
til Holla kirke.

Her i Norge er det bygd flere orgler de se-
nere årene, inspirert av den franske symfo-
niske stilen. Det nærmeste befinner seg i 
Gjerpen kirke. Dette orgelet har noen flere 
stemmer enn det i Holla. På Universitetet i 
Trondheim (NTNU) er det bygd en kopi av 
det orgelet  Cavaillé-Coll bygde for Alexan-
dre Guilmants hjem. Lillestrøm kirke har 
fått et ”moderne” fransk symfonisk orgel, 
og i Oslo har Fagerborg og Riis kirker fått 
større fransk-symfoniske orgler i løpet av 
de to – tre siste årene. Tre av disse orglene 
er bygd av nordiske orgelbyggere mens 
det fjerde er levert av et fransk firma.

Selv om Holla-orgelet er bygd av et tysk 
orgelbyggeri, har det en klang og stem-
mesammensetning som den vi finner i et 
originalt Cavaillé–Coll-orgel på samme 
størrelse, og orgelet er basert på Cavaillé-
Colls orkestrale klangestetikk. Selv om 

Holla kirke har et ”tørt” kirke-
rom akustisk sett, fungerer 
det nye orgelet svært godt, og 
med alle sine klangnyanser og 
enorme dynamikk, har kirken 
fått et instrument som vil kunne formidle 
den ”store” orgelmusikken fra de siste tre 
århundrer og på den måten være til inspi-
rasjon og glede for menighet og de som 
betjener den i mange årtier framover. 

Gratulerer med et flott, nytt orgel!

Cavaillé-Colls orgel

I 1889 gav Cavaillé-Coll ut en katalog over 
de mindre og standardiserte orglene fir-
maet kunne levere. Bildet er hentet fra 
en side i katalogen og viser et orgel med 
24 stemmer. Cavaillé-Coll brukte samme 
inndeling i pipefelt som i det nye orgelet i 
Holla, men han gav fasaden et nyromansk 
preg til forskjell fra det nygotiske preget i 
Holla-fasaden. 

Typisk for vår tid er også utsmykningsni-
vået vesentlig lavere i dagens orgler enn 
det var på 1800-tallet.
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trisk ”luftpumpe” til orgelet. I april samme 
året refereres skriftlig kontakt med orgel-
bygger Helgen. Fast post på budsjettet er 
heretter 200 kroner til reparasjon av orgelet. 
I oktober 1943 refereres et brev til J. H. Jør-
gensens Orgelfabrikk i Oslo, og i et svarbrev 
fra Jørgensen i april 1944 lover han å komme 
”senere på våren”. 

I oktober 1944 framgår det av menighetsrå-
dets møtebok at orgelet i Holla kirke er ”helt 
gjennomgått og reparert av orgelbygger Th. 
Johnsen i Arendal”. Omkostninger var kroner 
800.-. 

I året 1946 ble det oppnevnt en ”foreløpig ar-
beidskomité for innsamling av midler til nytt 
kirkeorgel og høreapparater i Holla kirke”. 
Medlemmer var;  Anna Halvorsen, Kasper 
Aasmundsen og sogneprest Hartvig C. Gjes-
dahl. 
I budsjettet for 1947 ble lønn til belgtreder 
oppført med kroner 200, og det ble foreslått 
å sette av kroner 5 000 til nytt orgel. På høs-
ten 1947 reises spørsmålet om hvor orgelsa-
ken står.

I april 1948 mottas et skriv fra orgelbygger 
Jørgensen om elektrisk ventilator og blåse-
belg. Pris på dette er ønsket i budsjettsam-
menheng og utgjør kroner 4 000 for utstyret 
og 1 000 kroner for monteringsarbeidet. 

I budsjettforslaget for 1949/1950 føres opp 
kroner 6 000 til nytt orgel og omtrent tilsva-
rende i forslaget for 1950/1951 med kroner 5 
000. Lønn til belgtreder settes til 400 kroner. 

I juni 1950 mottas et skriv fra Jørgensen til 
menighetsrådet, nå med nytilsatt sogne-
prest Ivar Smeby, om levering av elektrisk 
vifte og nytt orgel, men saken ble heller ikke 
nå avgjort. I budsjettforslaget for 1951/1952 
er lønn til belgtreder utelatt, så ny vifte er da 
trolig monter på det ”gamle” orgelet. Avset-
ning til nytt orgel foreslås med 5 000 kroner 
nok en gang, og det samme beløpet gjentas 
også året etter. 

Holla gamle kirke hadde et harmonium av en 
eller annen type, og dette kan ”bevises” ut fra 
at organisten, Ole Stensen Tufte, spilte der og 
han døde før Holla nye kirke ble innviet. 

Holla nye kirke fikk et nytt orgel noe etter 
innvielsen i 1867. Orgelet ble gitt av god-
seier Niels Aall (d.y.) og trolig skjedde det i 
1868 eller 1869, (begge år er oppgitt i ulike 
kilder). Igjen et ”bevis”, fordi første organist 
i Holla nye kirke, Jonas T. Stavnem, oppgis å 
ha startet 1868/1869. For å gi luft til orgelet 
måtte det brukes en ”belgtreder”. Det første 
vi kjenner var John Johnsen Tuftebekk. Siden 
kom det nok flere, men bare Hans Skårdal og 
Andreas Strandsplass er nevnt fra 1930- og 
1940-årene. I 1922 var lønnen for belgtreder 
i Holla 80 kroner, noen år senere 100 kroner 
og fra 1939 var den 120 kroner. 

Det første orgelet i Holla nye kirke var fra 
fabrikant Eriksen. Det hadde 8 stemmer, en 
manual og pedal. Dette orgelet, med vanlig 
vedlikehold og enkelte reparasjoner, synes 
å ha vært brukt i kirken fram til sommeren/
høsten 1953. Nytt orgel ble tatt i bruk julaf-
ten 1953. 

Et litt ”merkelig” brev fra mars måned 1876 
er bevart og er et ”tilbud” om orgel til Holla 
kirke. Brevet er sendt fra Heyerdahl & Co. i 
Christiania. Ut fra brevet synes det som om 
det ikke skulle ha vært noe orgel i kirken fram 
til da. 

Orgelet har trolig vært av god kvalitet og 
hatt lite behov for større reparasjoner, selv 
om mange år hadde gått. I april 1939 ser vi 
for første gang (i alle fall siden 1922) at det er 
tale om noe mer enn vedlikehold.. Da skrives 
det til organist Hvidsten med spørsmål om 
han kan anbefale noen til å foreta en eventu-
ell reparasjon av orgelet. Det kan ikke sees at 
noe ble gjort videre. 

I januar 1943 ble det innhentet anbud for 
reparasjon av orgelet og anskaffelse av elek-

” O r g e l d a g b o k ” f o r  H o l l a  k i r k e
Av lokalhistoriker Per Bernt Tufte
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kontaktet også Jørgensen som 
ikke kunne motsi at bestillingen 
skulle være bindende, men ga 
uttrykk for at det ikke var riktig å 
vende seg til noen andre firma. 

I et møte 24. april 1953 med formannskapet 
i Holla redegjorde menighetsrådet for saken 
og la fram forslag om at anbudet fra Norsk 
Orgel og harmoniumfabrikk ble godtatt og 
henstilte til formannskapet å gi garanti for 
beløpet, slik at arbeidet kunne settes i gang 
straks. Det var et ønske om å være ferdig før 
jul bl.a. for i de kalde vintermånedene kunne 
ikke orgelet stemmes. 

I møte 26. mai 1953 behandlet Holla herreds-
styre saken og gjorde vedtak i tråd med for-
mannskapets tilråding, som igjen var identisk 
med menighetsrådets forslag. Beløpet skulle 
dekkes av innsamlede midler og av kommu-
nens kontantbeholdning, mot oppføring på 
følgende års budsjetter. 

Søndag 22. november 1953 var den siste 
med gudstjeneste i Holla kirke før det gamle 
ble fjernet og monteringen av det nye orge-
let startet dagen etter.

Orgelet ble innviet julaften 1953 av organist 
Einar Furberg. Det var også musikk av Ule-
foss Værks hornmusikk og sang av Ulefoss 
Mannskor. Tre barn ble døpt den dagen. 

Den 8. januar 1954 var det stor konsert i kir-
ken der også fiolinistene Olaf Lund og Harald 
Øye deltok, i tillegg til Einar Furberg.    

Holla kommune søkte i januar 1954 om fritak 
for omsetningsavgift for orgelet, men fikk sa-
ken i retur med avslag fra finansdepartemen-
tet noen dager etter.  

Siden har det vel gått slag i slag inntil orga-
nist Christopher Denton skriftlig tok opp sa-
ken om et for dårlig fungerende orgel i året 
2000. Også ved oppslag i pressen. (Andre 
hadde trolig vært inne på dette tidligere).

En orgelkomité ble etter hvert dannet 
(i 2003), og siden har arbeidet fortsatt.   

I mai 1951 mottas et nytt skriv fra Jørgensen 
om levering av nytt orgel. Jørgensen oppfat-
tet trolig kontakten med Gjesdahl noe i ret-
ning av en ”muntlig lovnad” om bestilling 
av orgel. Saken gikk ikke videre til bestilling, 
men Gjesdahl holdt kontakten med Jørgen-
sen.
 
I september 1952 forelå det et anbud fra Jør-
gensen på nytt orgel til Holla kirke. Det had-
de 18 stemmer og prisen var 84 300 kroner. 
Men en utbygging av galleriet ville da kan-
skje bli nødvendig. Dette var det nok liten 
stemning for. 

I oktober 1952 ble det lagt fram et tilbud om 
et nytt orgel til 25 000 kroner. Sognepresten 
og organist Einar Furberg dro til Oslo for å 
undersøke dette nærmere. 
I desember samme året fikk Holla kommune 
et ”interessant” brev fra ingeniør Erling Kris-
tensen, som mente at kjøp av hammondor-
gel ikke ville tjene hensikten og at han kunne 
anbefale å ta kontakt med Norsk orgel og 
harmoniumfabrikk, der hans svigersønn var 
disponent. 

På vinteren 1953 har det nok foregått en mer 
formell henvendelse om en budrunde, for i 
mars samme året forelå det tre anbud om 
nytt orgel: 

1. Ingeniør Arvid Dahm: Hammondorgel, 
kroner 24 950.-
2. J. H. Jørgensen: 18 stemmers orgel, kroner 
84 300.- pluss montering 
3. Norsk Orgel og harmoniumfabrikk A/S: 20 
stemmers orgel, kroner 79 750.- ferdig mon-
tert. Dersom ny elektrisk ventilator måtte 
monteres ville det bli et tillegg av 1 100 kro-
ner. 

For alle anbudenes vedkommende ville om-
setningsavgift komme i tillegg. 
 
Den valgte komité anbefalte anbud nr. 3. 

Sogneprest Smeby kontaktet Gjesdahl om 
den mulig foretatte ”bestilling” hos orgelbyg-
ger Jørgensen, og Gjesdahl mente dette var 
gjort for å komme med på en bestillingsliste 
og ikke kunne sies å være bindende. Smeby 
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Kilder

- Holla kommunearkiv – Møte-
bok for Menighetsrådet 1922-
1948, samt noen dokumenter, 

spesielt fra 1953.
- Statsarkivet Kongsberg – Møtebok for 
Menighetsrådet, perioden 1948-1954.
- Ytterbøe, S.: Bygdebøkene ”Holla I og II”. 
- Kolnes, S. J.: Norsk orgelregister 1328-
1992
- ”Ulefoss Avis” – mai og desember 1953 
samt januar 1954.

Organister i Holla kirke:

Ole Stensen Tufte – handelsborger og 
organist. Han bodde i Skien, skal ha lært 
å spille orgel der og ble Hollas første or-
ganist. Holla gamle kirke hadde et har-
monium og Ole Stensen gikk tur/retur 
Skien-Ulefoss hver søndag. 

Jonas Tønnesen Stavnem – lærer og se-
minarutdannet samt noe privat. Første 
organist i Holla nye kirke fra 1868/1869 
– ca. 1876. (Belgtreder var trolig John 
Johnsen Tuftedalen).   

Johan (Jon) Gjermundsen Naper – lærer, 
ca. 1876-1888

Kristen Christensen Stenstad – lærer og 
seminarutdannet, ca. 1888-1890  

Johan Hansen – lærer, ca. 1890-1895

Even Sandbakken – vikar for J. Hansen i 
perioder – autodidakt?,  ca. 1890-1895

Maria Holte (f. Stavnem) – privat utdan-
net, 1896-1916 

Andreas Evensen Furuheim – autodi-
dakt?, 1916-1945
 
Olav Djuve – lærer ved middelskolen, 
1945-1947

Einar Furberg – organist – startet i 
1947, sluttet 1. juli 1975. Innviet nytt 
orgel julaften 1953. 

Magne Hanssen – fra 1976-1980

Anne Kari Lia – vikar 1980-1982

Jon Magne Bonsaksen – 1985-1986

Erling Blindheim – vikar 1985-1986

Harald Øye – vikar 1987

Eivind Landmark – vikar 1987-1989

Halvor Røimål, Nina Mork (sommervikar 
i Romnes), Erling Blindheim og Olav Hå-
berg – vikarer 1990

Waldemar Nowak – 1990-1994

Ulike vikarer - 1994-1998

Christopher John Denton - 1998-2008

Eliana Anastasova - vikar 2007-2009

Nåværende Bruno Hageman - 2009 -

Om artikkelforfatteren:

Per Bernt Tufte er den mest allsidige lokalhis-
toriker Holla har fostret. Vi begynte å samar-
beide om lokalhistorie rundt 1980. Han var 
da primus motor for den store boka om sport 
og idrett i Holla som kom ut i 1982. 

Siden har det gått slag i slag. Både fagbø-
ker og egne utgivelser har kommet fra hans 
hånd. For Holla Historielags del er det mye 
å trekke fram. Sammen med Nils Garmo ga 
han ut en bok om bilenes historie i Holla. Et 
pionérarbeid i norsk sammenheng. Den kom 
i ny, og revidert utgave, i 2008. 

Per Bernts navn vil for alltid være knyttet til 
bokserien «Holla-Minner» Der har han siden 
starten vært en viktig bidragsyter. I 1994 var 
han redaktør for utgaven om den annen ver-
denskrig lokalt. Også det et pionérarbeid. 

Siden 2004 har han igjen vært redaktør. Ikke 
bare har han sørget for en stor bredde i te-
maer, men han har også bidratt med vesent-
lige og store artikler selv. Han har skrevet 
om det meste, fra folkeopplysningsmannen 
Peder Pedersen Soelvold til den store eien-
domsbesitteren Hermann Severin Løvenski-
old, fra husmannsvesenet i Holla til industri-
historie. Han har vist en enorm allsidighet i 
det han har skrevet om. Med utgivelsen av 
årets Holla-Minner vil nærmere 4000 sider 
lokalhistorie være presentert. Ikke minst tak-
ket være Per Bernt Tufte.

Tormod Halvorsen, Holla Historielag
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Det nye orgelets disposisjon

I. Manual, Grand-orgue

Bourdon                               16’
Montre   8’ 
Flûte harmonique  8’
Bourdon de chimenea 8’
Salicional   8’
Octave   4’ 
Quinte*             2 2/3’
Quarte d. N.*   2’
Forniture 3-4f.*  2’ 
Bombarde*                 16’
Trompette*  8’
 
II. Manual, Recit 

Bourdon   8’
Flûte traversière   8’
Voix céleste  8’
Viole de Gambe   8’
Flûte octaviante  4’
Octavin*   2’

Cornet 3-4f.*  4’
Trompette harm.* ** 8’ 
Basson Hautbois* ** 8’
Clairon harm.* **  4’
Tremulant

Pedal

Soubasse   16’
Basse   8’
Bombarde*  16’
Trompette*  8’

Koppel

Manualkoppel  II/I
Subkoppel  16’ II/I
Subkoppel  16’ II/II
Superkoppel  4’ II/I
Superkoppel  4’ II/II
Pedalkoppel  I
Pedalkoppel  II

Sammensetningen av 
et orgels stemmer, dets 
mensurer og fordeling 
på eventuelle verk, samt 
tekniske deler som vind-
lader, lufttrykk, traktur, 
registratur med mer, 
kalles disposisjon. 

Illustrasjon fra Gebr. Stock-
mann Orgelbau.

I tråd med Holla kirkes byggestil er et nye orgelet bygget inn i et stilisert nygotisk or-
gelhus. Den fransk-romantiske orgeldisposisjonen forholder seg til Aristide Cavaillé-
Colls retningslinjer.

For å gi svellverkets tungstemmer mer tilstedeværelse, er pipene montert på egne 
vindlader med forhøyet lufttrykk. Gjennom å åpne eller lukke dører på begge sider 
av spillepulten kan organisten variere svellverkets lydstyrke.
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Brødrene Stockmann Orgelbyggeri

Den unge Bernhard Stockmann var 
svært kunstnerisk anlagt og prøvde seg 
som billedhugger. Men allerede ganske 
tidlig ga reiser i Tyskland, Italia og Frank-
rike ham nye impulser, og han oppdaget 
sin forkjærlighet for musikk.

I Sveits lærte Bernhard seg orgelbyg-
gerfaget og samlet seg 12 års erfaring 
før han besluttet å dra tilbake til hjem-
lige trakter igjen. Vel tilbake grunnla han 
firmaet Gebrüder Stockmann sammen 
med sin bror Theodor, som var 5 år yn-
gre og en allerede anerkjent kunstner. 
Firmaet holder den dag i dag fremdeles 
til i de samme lokalene i byen Werl som 
da det ble grunnlagt i 1889.

Med små midler og bare noen få ansatte 
startet Bernhard og Theodor arbeidet 
med å bygge opp virksomheten, og al-
lerede det samme året fikk de sitt første 
oppdrag. Det første orgelet, kalt OPUS 

I, ble bygd til en kirke i Vosswinkel, og 
snart fulgte flere oppdrag rundt om i 
bispedømmet Paderborn. Mange av 
de første orglene Stockmann-brødrene 
bygde er de senere årene blitt brakt til-
bake til Werl for å bli restaurert tilbake til 
fordums prakt, slik at de atter kan fylle 
sine kirker med vakker lyd.

I 1934 døde Theodor Stockmann, og 
broren Bernhard fortsatte virksomheten 
sammen med sine sønner.

Under andre verdenskrig la firmaet ned 
sin aktivitet da bygging av orgler neppe 
kunne ansees som viktig for krigsinnsat-
sen. Enda viktigere var det imidlertid at 
innehavernes antinazistiske holdninger 
ikke måtte bli kjent. Til tross for dette 
drev den da meget gamle Bernhard se-
nior vedlikehold og stemming av Stock-
mann-orglene i nærområdet.

Av Gebr. Stockmann GmbH & Co. Orgelbau KG
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I 1955, tre måneder før sin 100. fødsels-
dag, døde orgelbyggmester Bernhard 
Stockmann. Arvingene, orgelbyggmes-
trene Bernhard jr., Heinrich og Rudolf, 
skulle føre virksomheten videre. De be-
strebet seg hele tiden på å skaffe seg ny 
innsikt, basert på studier av tradisjon og 
moderne strømninger, for så å omdanne 
det til solid kunstnerisk håndverk. Under 
deres ledelse økte antall ansatte til over 
30. I 1958 ble den store monteringshal-
len bygget.

I 1964 ble firmaets 75-års jubileum feiret. 
Fram til da hadde man bygget 260 orgler, 
blant annet flere store katedralorgler. 
Mange av Gebr. Stockmanns orgler ble 
landskjent i hjemlandet gjennom den 
tyske fjernsynsserien “Vårt lands orgler”.

I 1968 døde Bernhard Stockmann jr., 
som gjennom sin følsomme intonasjon 
ga Stockmann-orglene deres karakteris-
tiske klang. Heinrich Stockmann valgte å 
gå av med pensjon og fra da av stod fir-
maet under Rudolf Stockmanns ledelse. 
Med sine 30 erfarne medarbeidere, så 
godt som alle utdannet innen bedriften, 
ekspanderte firmaet ytterligere og byg-
get orgler i alle landets hjørner.
Det absolutte høydepunktet i orgel-
byggmester Rudolf Stockmanns liv var 
selskapets feiring av 100 års drift i 1989. 
I den anledning ble boken “100 års or-
gelbygging i spenningsfeltet mellom 
fortid og framtid” utgitt. Bare få måne-
der etter den store feiringen ble Rudolf 
Stockmann imidlertid utsatt for en stygg 
arbeidsulykke i verkstedet sitt, og døde i 
februar 1990, 75 år gammel.

Etter Rudolf Stockmanns bortgang over-
tok først hans kone Ruth Stockmann le-

delsen. I dag ledes familiebedriften av 
3. generasjon Stockmann; Petra Stock-
mann-Becker. Bedriften har 16 ansatte, 
og markedet er utvidet til å også omfatte 
Polen og Norge.

Gebr. Stockmann GmbH & Co. Orgelbau 
KG takker for oppdraget og gratulerer  
med nytt orgel!

Foto: Kåre S. Pedersen/Bildeforbilde.no

Petra 
Stockmann-
Becker
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The King Shall Rejoice!

Deler av prosjektkoret i konsentrert øvelse. Kantor Bruno Hageman ved flygelet.

Korverket “The King Shall Rejoice” ble skrevet av tysk-engelske Georg Friedrich Händel 
(bildet) som et festverk til kroningen av Englands kong George II og dronning Caroline 
i Westminster Abbey 11. oktober 1727. Verket er det tredje av fire verk som tilsammen 
er kjent som The Coronation Anthems - Kroningshymnene. Verkene ble framført ved de 
ulike delene av den høytidelige seremonien. “The King Shall Rejoice” ble framført under 
selve kroningen av kongen; seremoniens absolutte høydepunkt. 

Teksten er da også særdeles passende for anledningen, både 
ved kroningen i 1727 og ved innvielsen av Holla kirkes nye orgel 
i 2011. Den bygger på de tre første versene fra Salme 21: 

Herre! Kongen gleder seg over din makt. 
Hvor høyt han jubler over hjelpen fra deg! 
Du har gitt ham det han inderlig ønsker, 

og ikke nektet ham det han ber om. 
Ja, du har møtt ham med signing og lykke, 

satt en krone av gull på hans hode.

Händel avslutter festverket med et storslagent og mektig Alleluia; Pris Herren!

Under innvielseskonserten for det nye orgelet 4. september vil et lokalt prosjektkor på 
om lag 70 korister framføre verket. Kantor i Lunde og Flåbygd menighet, Tiia Tenno vil 
traktere det nye orgelet og tidligere domkantor Magne Hanssen vil dirigere koret.



HOLLA MENIGHETSBLAD 17

Magne Hanssen

Magne Hanssen er en kjent skikkelse innen 
norsk kirkemusikkliv. Det er ikke få kirker, me-
nigheter og kor som har fått gleden av hans 
musikalske talenter opp igjennom årene. I Holla kirke 
var han kantor i årene 1976 til 1980; år som det fremde-
les snakkes varmt om. Fra Holla dro han videre til Bodø 
Domkirke, hvor han var domkantor inntil få år siden, da 
han flyttet til Meløy kommune i Nordland.

Det er som korinstruktør og dirigent Magne Hanssen 
har funnet sin plass i manges hjerter. På alle stedene han har oppholdt seg over noe 
tid, har det enten blitt startet nye kor, eller han har fått eksisterende kor til å blomstre. 
Det sies at han har en helt egen evne til å få koristene til å yte på et nivå de selv ikke 
visste om. Den senere tiden har han også drevet utstrakt freelance-virksomhet med 
korseminarer og foredrag.

Når Magne Hanssen nå skal lede prosjektkorets framføring av ”The King Shall Rejoice” 
ligger det en forventning om at han nok en gang skal løfte et verk til nye høyder; til 
glede for både sangerne og alle som vil fylle Holla kirke 4. september for å høre på. 
Vi gleder oss!

Christopher John Denton

Chris Denton kommer fra Leeds i Storbritannia, og startet å synge i kor da han var 7 
år gammel. Han studerte musikk ved Sussex University og har Bachelorgrad derfra. 
Før han kom til Norge og Holla kirke i 1998 var han Organ Scholar ved Chichester 
Domkirke og fra 2002 til 2003 var han fungerende domkantor II ved Ripon domkirke 
i Yorkshire. 

Han flyttet fra Ulefoss tilbake til Storbritannia i 2007 for å være Domkantor II ved 
Newport Domkirke i Wales og bor nå i 
nærheten av Leeds igjen. Han er kantor 
ved St Mary’s kirke i Burley-in-Wharfe-
dale, hvor han dirigerer bispedømmets 
siste guttekor og et nylig stiftet pikekor. 
I tillegg driver han tre voksenkor, under-
viser i piano og orgel og spiller i bryllup 
og begravelser. 

Chris er begeistret over å skulle delta på 
innvielseskonserten 4. september. Orgel-
situasjonen i Holla kirke har vært et tilste-
deværende tema i hans liv siden 1998!
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La oss takke for:

- For jordens frukt og grøde
- Våre 31 nye konfirmanter
- Det nye orgelet som er ferdig

La oss be for:

- Syke og ensomme
- Menighetsrådsvalget 11.- 12. 
  september 
- Den nye kontorsekretæren Mona   
  Halsvik

” Gå gjennom hans porter med 
takkesang, inn i hans tempel-
gåder med lovsang. Lov ham og 
pris hans navn. ”  Salme 100, 4
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Tannlege
Kolbjørn Salomonsen

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

DØPTE

Holla kirke
10.04.11  Anund Sisjord Nyberg
26.06.11  Vilje Eygelaar
26.06.11  Jenny Flatland Sandvik
17.07.11  Thomas Aasheim Sørlie

Romnes kirke
10.07.11.  Leo Solli Robertson

02.06.11 Gunnhild Dyrland Steinhaug; døpt i Melum kirke 
17.07.11  Josefine Ballestad;  døpt i Borgestad kirke

VIGDE

Holla kirke
05.03.11 Rute Taddess Wendmu og Simen Rasmussen
20.08.11  Line Marhaug og Geir Rino Røstberg

Romnes kirke
11.06.11. Marianne Sannes og  Tommy  Ananiassen

Helgen kirke 
02.07.11. Hjørdis Eytorsdottir Helgen og Ole-Thomas Net-
ten

DØDE

Holla kirke
27.06.11. Ole Johan Kabbe
11.07.11.  Vigdis Bergkås

Kronborg kapell
19.07.11 John J. Haatveit

Det er fremdeles plasser igjen på tu-
ren til Israel 6. - 15. oktober. Ta kon-
takt med prestekontoret snarest hvis 
du kunne tenke deg å være med!
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Vil du investere litt av din tid i andres liv?

Som telefonvakt hos Kirkens SOS kan 
du bidra til at andre får det bedre, 
samtidig som du får perspektiv på 
livet. Vi trenger flere som vil vokse!

Kirkens SOS i Telemark setter igang nytt kurs for nye medarbeidere man-
dag 19/9 - ta kontakt med oss NÅ for en prat. Denne gangen legger vi kur-
set til Ulefoss med tanke på å kunne rekruttere medarbeidere til vaktavde-
lingene våre både i Skien og Bø.

Kurset for nye medarbeidere består av 10 samlinger med undervisning, sam-
tale, øvelser og verdiformidling.  Alle frivillige gjennomgår altså et 40-timers 
kurs for å dyktiggjøre seg til tjenesten; til sammen 30 timer kursing i tillegg til 
ca 10 timer på prøvevakt.

Et av ”varemerkene” til Kirkens SOS sin krisetjeneste er en stor stab av frivil-
lige. Hverdagsmennesker som gir av sin tid, og bruker av sin livserfaring. Vi er 
opptatt av at denne staben skal være pre-
get av FORSKJELLIGHET - i forhold til alder, 
kjønn, yrkes- og livserfaring - nettopp for å 
møte det mangfoldet som våre innringere 
representerer.

Ring oss gjerne for en prat dersom du kun-
ne tenke deg å bli medarbeider en gang.

Kontoret: 35 58 78 00
- så treffer du Sylvia eller Melle

Mobil: 900 59 297 
- daglig leder Melle Aakenes
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September
Søndag 4. september
12. søndag etter pinse
Holla kirke kl. 11.00
Festgudstjeneste
Innvielse av nytt orgel
Biskop Olav Skjevesland 
preker
Kirkekaffe på RIBO
Takkoffer: Nytt orgel
Luk 18,9-14

Søndag 11. september
13. søndag etter pinse
Felles gudstjeneste i
Lunde kirke kl. 11.00
Avskjed for ungdomsprest 
Magne Mølster og kon-
torsekretær Marit Liestøl
Mark 7,31-37

Søndag 18. september
14. søndag etter pinse
Helgen kirke kl. 11.00
Holla kirke kl. 18.00
Konfirmantpresentasjon
Høsttakkefest
Takkoffer: 
Menighetsarbeidet
Luk 10,25-37

Søndag 25. september
15. søndag etter pinse
Romnes kirke kl. 18.00
Prost Asgeir Sele
Takkoffer: Menighets-
bladet
Luk 17,11-19

Oktober
Søndag 2. oktober
16. oktober etter pinse
Holla kirke kl. 11.00
50 års konfirmanter
Takkoffer: Det kirke-
musikalske arbeidet
Matt 6,24-34

Søndag 9. oktober
17. oktober etter pinse
Fellesgudstjeneste i 
Lunde kirke kl. 11.00
Takkoffer: 
Menighetsarbeidet
Joh 11,17-24, 37-44

Søndag 16. oktober
18. søndag etter pinse
Holla kirke kl. 11.00
Prost Asgeir Sele
Takkoffer: Normisjonen
Mark 2,18-28

Søndag 23. oktober
19. søndag etter pinse
Holla kirke kl. 18.00
Familiegudstjeneste
Utdeling av 4-årsbok
Takkoffer: 
Misjonsprosjektet
* Sal 73,23-28

Søndag 30. oktober
Bots- og bededag
Helgen kirke kl. 11.00
Taler fra NLM
Takkoffer: NLM
* Hebr 3,7-11

November
Lørdag 5. november
Allehelgens aften
Minnegudstjeneste
Holla kirke kl. 16.00
Kirkekaffe

Søndag 6. november
Allehelgensdag
Helgen kirke kl. 11.00
Takkoffer: 
Menighetsarbeidet
Matt 5,1-12

Søndag 13. november
22. søndag etter pinse
Søndag for de forfulgte
Holla kirke kl. 11.00
Prost Asgeir Sele
Takkoffer: 
Norsk MIsjon i Øst
* 2 Mos 3,11-15

Søndag 20. november
Siste søndag i kirkeåret
Domssøndagen
Holla kirke kl. 18.00
Ungdomsgudstjeneste
Takkoffer: 
Menighetsarbeidet
Matt 25,31-46

* betyr særskilte prekentekster

Gudstjenester
Søndag 27. november
Første søndag i advent
Helgen kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Takkoffer: Telemark 
Søndagsskolekrets

Desember
Søndag 4. desember
Andre søndag i advent
Holla kirke kl. 18.00
Lysmesse
Takkoffer: 
Ungdom i Oppdrag

Søndag 11. desember
Tredje søndag i advent
Ribo-Ringsevja kl 11.00
Nattverd
Takkoffer: 
Menighetsarbeidet
Kirkekaffe

Søndag 11. desember
Julekonsert
Holla kirke kl. 18.00

Søndag 18. desember
Fjerde søndag i advent
Fellesgudstjeneste
Lunde sjukeheim kl. 11.00

Lørdag 24. desember
Julaften
Helgen kirke kl. 14.30
Holla kirke kl. 16.00
Sang: Linda Thorstensen
Takkoffer: Kirkens Nødhjelp
Luk 2,1-14

Søndag 25. desember
Juledag
Sangandakt
Nome Sykehjems kantine 
kl. 16.00

Mandag 26. desember
Andre juledag
Stefanusdagen
Helgen kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Nattverd
Takkoffer: NMS
Joh 1,1-5[6-8]9-14
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KONSERTER HØSTEN 2011

Foto: Kåre S. Pedersen/bildeforbilde.no

Søndag 4. september
Innvielseskonsert for det nye orgelet. Tidligere 

kantor Chris Denton og forhenværende domkan-
tor Magne Hanssen, samt kantor Tiia Tenno bidrar. 
Et prosjektkor vil fremføre Händels kroningsverk 

”The King Shall Rejoice”
Konserten starter kl. 18.00 i Holla kirke

torsdag 24. november
Forestillingen ”Himmelskip” - et musikalt fest-

måltid med Iver Kleive ved orgelet og Knut 
Reiersrud på gitar. Begge er betydelige størrelser 
innen norsk musikkliv, og sammen er de kjent for 

sine tolkninger av salmer og norske folketoner.
Konserten starter kl. 19.00 i Holla kirke

Lørdag 17. september
Orgelfest i Holla kirke! Kantor Bruno Hageman 
spiller godbiter på orgelet og det lokale musikklivet 
bidrar med sine talenter, så her blir det stor varia-
sjon og uformell stemning. Og masse god musikk!

Festen starter kl. 14.00


