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Trykk: Reklamebyrået Superlativ
Telefon: 35 94 34 00

Holla og Helgen sokn
www.holla.no/menighet

Prestekontoret i Nome Rådhus
Postadresse: 
          Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Kontortid: 
          9-15 Alle dager unntatt tirsdag
E-post:
prestholla@nome.kommune.no

Sokneprest 
          Axel Jørgen Bugge
          Kontortelefon: 35 94 62 61
          Mobiltelefon: 952 89 118
          Privat: 35 94 74 20

Sekretær
          Mona Halsvik
          Kontortelefon: 35 94 62 62

Kirkeverge 
          Audun Østtveit
          Kontortelefon: 35 94 62 60
          Mobiltelefon: 416 03 877

Organist 
          Bruno Hageman
          Mobiltelefon: 948 55 033

Klokker 
          Liv Mari Bjerva Bøstein
          Telefon privat: 35 94 76 24
          Mobiltelefon: 452 78 256
          Epost: 
          boestein@hotmail.com

Trosopplærer
          Simen Rasmussen
          Mobiltelefon: 988 78 970

Kirketjener
          Telefon: 35 94 44 33
          Hellek Sannes: 905 66 341
          Knut Arne Stoa: 992 48 531

Leder av Holla og Helgen 
menighetsråd
          Simen Rasmussen
          Mobiltelefon: 988 78 970

Tusen takk !
"Be, så skal dere få", sier Jesus.  Holla og Helgen menighet 
erfarer dette gang på gang. "Tell dine velsignelser", sier 
en gammel keltisk velsignelse. Og det er det så absolutt 
på sin plass å gjøre.

I høst innviet menigheten det nye orgelet i Holla kirke - 
en lenge etterlengtet dag. Dette hadde ikke vært mulig 
uten en fantastisk givervilje hos bygdefolket. Til alle dere 
som ga gaver til orgelet, uansett beløp - tusen hjertelig 
takk! En spesiell takk ønsker vi å rette til Nome kommune 
og Holla og Lunde Sparebank for all velvilje og økono-
misk støtte. Uten deres bidrag ville prosjektet vært umu-
lig å få i havn. Tusen hjertelig takk!

Holla kirkeforening sørger på en stillferdig måte for at kir-
ken er vakker og innbydende. Foreningen har i år mottatt 
rause gaver, noe menigheten er svært takknemlige for. 
Til alle dere som har gitt gaver til Holla kirkeforening - 
tusen hjertelig takk!

Til alle dere som har gitt gaver til menighetens virksom-
het, fra Vision Club til Menighetsbladet - tusen hjertelig 
takk! Vi forsøker å forvalte disse gavene på best mulig 
måte.

Menigheten har mange gode hjelpere, folk som trår til 
når behov dukker opp. Til alle dere som bidrar - uansett 
hvor stort eller lite dere syns det er dere gjør - tusen hjer-
telig takk for all hjelp! Det er godt at så mange i bygda 
bryr seg!

En annen keltisk velsignelse lyder:

Må Guds godhet bli din
Og godt, ja syv ganger godt, må du leve ditt liv

Må du være som en haug på stranden
Må du være som en øy i havet

Må du være en stav for den svake
Må du være som en stjerne i mørket

Må kjærligheten Kristus Jesus gav, fylle deg for alle
Må kjærligheten Kristus Jesus gav, fylle alle for deg

En velsignet julehøytid ønskes dere alle.

Menighetsbladet

Utgis av Holla og Helgen 
menighetsråd

Ansvarlig redaktør
Anne-Jorunn Strand
E-post: annejorunnstrand@yahoo.no

Redaksjonskomité
Axel Jørgen Bugge
Bjørn Sturød 
Bente Helene Borgersen
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Ute har mørket senket seg, og jeg sitter 
på kjøkkenet og lar kroppen døsig hvile 
etter middagen. Det durer fra ovnen som 
gjør det trivelig å være inne i et gammelt 
hus.  Det er advent, disse innholdsmettede 
ukene før jul. Blir det annerledes enn i fjor? 
Nei, sikkert ikke. Også i år kommer jeg til å 
være sent ute med julebrev og gaver som 
skal kjøpes, og alt annet som skal forbere-
des som gjør meg stresset og oppkavet.

Mens jeg sitter her og hviler ønsker jeg å 
skyve alle slike «må gjøre»- ting bort. Det 
er godt å bare sitte her, prøve å nyte fre-
den og roen som jeg kjenner på etter at ar-
beidsdagen er over. Samtidig lurer jeg på: 
Hvordan kan disse adventsdagene fylles av 
takknemlighet og glede?
 
På kvelden 1. søndag i advent satt vi i 
stummende mørke med tente stearinlys 
på kjøkkenbordet etter at stormen hadde 
kuttet ledningsnettet.  ”Det var tomt for 
strøm”, forklarte min sønn ivrig til Eva som 
tok ham imot i barnehagen dagen etter. På 
søndag kveld hadde vi vært på julekonsert 
og vi satt der forventningsfulle og ventet 
på at Unge Røster skulle synge etter pau-
sen, da det plutselig ble mørkt i den store 
kinosalen.  På vei ut i mørket fra kinosalen 
tok en dame godt tak i meg, hun hadde det 
ikke så lett da hun skulle finne veien tilbake 
til bussholdeplassen.  Uten strøm er vi sår-
bare og hjelpeløse, vi trenger lys slik at vi 
kan se å finne fram, - og takk til de som står 
på døgnet rundt for å finne strømbruddet, 
slik at vi igjen kan leve trygt og godt. 

I 7 år var jeg prest nordpå hvor det fra 
midten av november til midten av januar 
var fravær av sollys. I mørketiden kunne det 
bli mørkt i dobbel forstand; til tider var det 

mørkt og ensomt i hjertets innerste tanker. 
Jeg kjente på savn og lengsel etter fami-
lien og venner sørpå, men så; i midten av 
januar kunne de første streif av sol sees på 
fjelltoppene og mørketiden var over. Jeg 
kjenner på en god takknemlighet over å bo 
slik at jeg kan se sola de aller fleste av de 
365 dagene i året. Takknemlighet over å ha 
familie og venner som jeg kan forberede 
julen sammen med.
 
I adventstida trenger jeg noen faste ritualer, 
ritualer som er med på å skape forventnin-
ger. Det første lyset i adventsstaken, med 
de fire lilla lysene, ble tent til frokosten på 
1. søndag i advent for å minne oss om Jesus 
som kom som verdens lys.  (Og på søndag 
kveld måtte vi tenne alle fire for å se godt!) 
Vi bruker de lilla lysene som forteller oss at 
vi er inne i en tid for ettertanke og bot, men 
også gleden over å feire Jesu fødsel. En av 
Bibelens store botspredikanter var døperen 
Johannes, som levde samtidig med Jesus 
og som ropte ” Rydd vei for Herrens kom-
me!” Johannes kom ikke som frelser, men 
han var sendt i forveien for rydde plass for 
Jesus. Johannes døpte folk i store mengder 
og ba dem omvende seg til Gud. Han både 
refset og formante folk til å bære den rette 
frukt som svarte til omvendelsen.

Like viktig som alt det praktiske som skal 
forberedes til jul, så trenger jeg å rydde 
plass til ham som kom som lys for verden. 
Rydde plass til stillhet og bønn, og på nytt 
å lese de gode nyheter om Jesus som kom 
til verden for å frelse oss. Det er tid for å se 
andre, til å være sammen med mennesker 
som trenger et lyspunkt i mørketiden.  Og 
på nytt får ordene fra Jesu munn aktualitet 
i mørketiden: ”Jeg er verdens lys. Den som 
følger meg, skal ikke vandre i mørket, men 
ha livets lys” Joh. 8.12

God advent! Hilsen Axel Bugge

Adventstanker
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Shalomtur til Israel 6. - 15. oktober 2011

Vi var 13 forventningsfulle Ulefossinger av et reisefølge på 
23 som ønsket å oppleve det bibelske land Israel. Vi ønsket 
å få oppleve det vi hadde lært og det vi trodde på, historien 
vi alle kjente godt fra Bibelen og fra historiebøker og TV.

Vi opplevde et land hvor mange av de store religioner mø-
tes daglig, som kristne, jøder, muslimer og ortodokse jø-
der. Vi merket også konflikten mellom Israel og Palestina, 
så de høye murene på grensen og de nye israelske boset-
ningene. Alt dette er store opplevelser i seg selv, i tillegg 
kommer turismeaspektet inn. Det kryr av turister overalt, 
noe som kanskje forstyrrer og gjør at de følelsesmessige 
opplevelsene ikke alltid blir helt som forventet.

Peter, min mann, og jeg takker for en fin og opplevelsesrik 
reise. Julehøytiden står for døren og våre tanker kommer 
nok ofte til å være i Betlehem denne julen. 

Vi har vært der Jesus ble født og vil fortelle deg litt om våre 
opplevelser under tittelen:

Aud Køller fotografert foran døren 
til Fødselskirken i Betlehem. 

Begge foto: Peter C. Køller

Et barn er født i Betlehem
”Keiser Augustus gav bud om at all verden 
skulle innskrives i manntall. Dette var den før-
ste innskrivning i den tid Kvirinius var lands-
høvding i Syria. Og alle gikk for å la seg inn-
skrive, hver til sin by.”

På den 8. dagen av vår reise skulle vi besøke 
Betlehem, en halv times tur fra Jerusalem 
hvor vi bodde. For å komme til Betlehem 
måtte vi krysse grensen til Palestina. Det 
betydde at vi måtte bytte vår fantastiske 
norsktalende guide Yechiel, som vi fikk kalle 
Egil. Egil var jøde og ikke velkommen inn i 
Palestina. Alle deltagerne måtte ha med 
pass. Det var høye murer og bevæpnet vakt 
på grensen. Vi kom greit igjennom, og våre 
forventninger var store; tenk at vi skulle 
oppleve Jesus fødested.

”Men også Josef dro opp fra Galilea, fra byen 

Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter 
Betlehem, for han var av Davids hus og slekt, 
for å la seg innskrive sammen med Maria, sin 
trolovede, som var fruktsommelig. Men det 
skjedde mens de var der, da kom tiden da hun 
skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den første-
fødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe.”

Vi kom til Fødselskirken som ligger på Kryb-
beplassen, et enkelt byggverk og med en 
inngang hvor alle måtte bøye hodet godt 
for den var svært lav. I Fødselskirken er det 
tre forskjellige kirkesamfunn, som har hver 
sine altre. Inne i kirken var det mange høye 
søyler, hver av dem dedikert til en helgen, 
også en for Norges St. Olav.

I gulvet hadde de åpnet noen lemmer slik 
at vi kunne se det gamle Mosaikkgulvet. 
Det helligste, selve stallen, er i kjelleren 
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bak det gresk-ortodokse alteret. En stor 
metallstjerne rundt et hull i gulvet, hvor vi 
tok hånden ned for å kjenne klippen under. 
Dette skal angivelig være Jesu fødested. På 
den andre siden i dette trange rommet var 
en uthuling med en krybbe. Når vi stod her 
nede var det mange følelser som kom frem 
fra oss i Holla og Helgen menighet. Når alle 
hadde summet seg litt stemte vi i et vers av 
sangen ”Mitt hjerte alltid vanker”:

”Akk, kom, jeg opp vil lukke
mitt hjerte og mitt sinn
og full av lengsel sukke:
kom, Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig,
du har den selv jo kjøpt,

så skal du blive trolig
her i midt hjerte svøpt.”

Etter besøket i Fødselskirken var vi på hyr-
demarken og i kapellet. Vi fikk til fulle opp-
leve alt som skjedde den julaften Jesus ble 
født.

Jeg har prøvd å dele noen av mine gode 
opplevelser i Betlehem med dere i Holla og 
Helgen Menighet, og vil på denne måten 
ønske alle en Velsignet julehøytid.

Med hilsen Aud Køller

Maleri fra kirken på hyrdemarken. Alterkorset ved krybben sees i forgrunnen. 
Foto: Miriam Elisabeth Bøstein

Flere bilder fra turen til Israel på neste side   >>>
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israel

Foto: Miriam Elisabeth Bøstein
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Lørdagsklubben
Lørdagsklubben i Helgen møtes på bede-
huset/Montessoriskolehuset på lørdager kl. 
11-13 hver 14. dag. 

Klubben har tilbud som passer for barn og 
unge fra 4 år og opp til ungdomsalder. Bi-
belhistoriefortellingene blir fortalt etter et 
pedagogisk opplegg som heter “Sprell le-
vende”. Hver gang samles vi til bibelfortel-
ling og sang og lek.  Vi har agentklubb for 
de som er litt større. Hver gang er det også 
spennende aktiviteter og “bitetid” med ser-
vering. Årskontingenten er kr. 50, og for 
den får hver familie også et medlemsblad 
ved frammøte. Alt i alt; veldig mye for pen-
gene!

I vår var vi på en spennende tur til Mannsli-
arholet. Nylig har klubben hatt besøk av en 
hund som skal brukes i redningstjenesten. 

Hunden fant alle som gjemte seg! Denne 
dagen ble det servert pølser og saft. Men 
ofte er det medlemmene selv som lager 
mat på kjøkkenet.

Lørdagsklubben sier velkommen til nye 
medlemmer! På www.holla.no/menighet 
kan du se hva som foregår framover. Av 
de kommende aktivitetene kan vi nevne: 
Snekring, lek i gymnastikksalen, aking i 
skileikbakken, utkledningsdag med pinja-
ta, fysikk/kjemieksperimenter, kurs i hobby-
maling, matlaging, vindusmaling, oppvis-
ning av hund i agilitybane, påskeverksted 
med bl.a. decoupage  og avslutnings tur til  
våren.

Lørdagsklubbsamlinger våren 2012 (med 
forbehold om endringer): 14/1, 28/1, 11/2, 
25/2, 10/3, 24/3, 14/4 og 28/4. Vi sees vel?
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Rut Bjerva fyller 20 år omtrent på denne 
tida. Denne høsten er hun elev på Ung-
dom i Oppdrags Disippeltreningsskole på 
Skjærgårdsheimen på Flekkerøya ved Kris-
tiansand.

Vi treffer henne en helg sist i oktober, hjem-
me for å være med på elge og hjortejakt. 
Det ble en hjort, konstaterer hun tilfreds. 
Gå på jakt har hun gjort siden hun var jent-
unge.

Og omtrent like lenge har hun trent iher-
dig på skytebanen. En trening som har gitt 
resultater, hun har etablert seg som en 
konkurranse-skytter på høyt nivå.  I som-
mer var hun en av fem norske ungdommer 
mellom 18 og 21 år som deltok på det nor-
ske landslaget i geværskyting. En lagkon-
kurranse hvor Norge for øvrig tok det som 
var å ta av gullmedaljer.

Men i høst har hun latt geværet være hjem-
me. Hun tenkte nok på å ta det med for å få 
med seg litt trening og noen konkurranser, 
men valgte altså å la være. Dette året øn-
sker jeg å prioritere Gud, sier hun.

Det er enda bedre enn jeg hadde håpet, 
sier hun når jeg spør om hvordan hun tri-
ves. Og jeg hadde sannelig ikke små for-
håpninger!!!

Planen var å ta et år på bibelskole og så 
ta utdannelse innen foto, en annen stor 
fritidsinteresse hun har. Foto har hun hatt 
som fordypningsfag på Medie- og Kom-
munikasjonslinja på Videregående skole i 
Skien. Ett av resultatene kan du se på for-
sida av dette bladet.

Men akkurat nå har hun mest lyst til å fort-
sette i UiO enda et år eller to. Hun føler at 
det var en ledelse fra Gud som førte henne 
nettopp til Skjærgårdsheimen. Da hun kom 
dit kjente hun ingen andre der, men følte 
seg hjemme fra første dag. Denne skolen er 
en internasjonal base. Det er folk fra 10 na-
sjoner der, enten i staben eller som elever. 
Det er en internatskole. 
(Les mer på  www.heimen.org )

De bor to og to sammen, og Rut deler rom 
med ei jente fra Sveits. I klassen er det elev-
er fra Sveits, Tyskland, Danmark, USA og 
Spania. Men de fleste kommer fra Norge. 
Lærerne kommer som regel fra utlandet, 
og foreleser på engelsk. Men alt tolkes til 
norsk. Det gir tid til å fordøye ting og skrive 
gode notater, sier Rut.
 
Det er en intens opplæring og trening. 
Hovedfokus er å jobbe med den enkeltes 
relasjon til Gud. Finne ut hva Gud vil med 

Hjortejeger og menneskefisker
Dette året ønsker jeg å prioritere Gud, sier Rut Bjerva
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livet mitt, fra dag til dag i hverdagen. Dette 
har vært en ny måte å tenke på for meg, 
sier Rut. Å lytte til Gud. Gjennom tankene 
mine, gjennom bibelvers, gjennom alt som 
skjer. Det at alle har samme hovedfokus gir 
et fantastisk fellesskap. 

Men det å tenke på Gud er nok ikke noe 
nytt for Rut. Hun er vokst opp på gården 
Bjerva i Helgen, som nr 2 av fire søsken. Og 
kristen tro har aldri vært langt unna der i 
gården.

Siden hun var liten har hun vært en flittig 
deltaker på leir med Acta, på Oksøya og 
Trovassli. Kanskje mest på Trovassli, sier 
Rut, for om sommeren har det vært mye 
skyting. En av dem hun har vært mest 
sammen med på leir er kusina Mari Sæland 
fra Sauherad. Hun har vært en viktig støt-
tespiller for meg opp gjennom årene. Vi har 
klatret i troen sammen, sier Rut. 

Akkurat i ungdomsskoletida var kanskje 
ikke troen det viktigste i livet. Men i tida på 
videregående ble det mer og mer sentralt. 
Jeg har fått venner med samme interesser 
og fått oppleve godt vennskap og felles-
skap med dem. Jeg har blant annet sittet i 
styret for Acta i Telemark. 

Hjemme i Helgen har mor Hanne hatt bi-
belgruppe med ungdommer siden de gikk 
på ungdomsskolen, - ca. en gang i måne-
den. Så vi har vært en gjeng med ungdom 
som har vært interessert i kristendommen. 
Naboer og familie og andre – en leirgjeng/
bibelgruppegjeng, sier Rut.

Nå skal hun tilbake til Skjærgårdsheimen 

og være der fram til juleferien. Etter jul skal 
hun ut på misjonsoppdrag, det de i UiO 
kaller Outreach. Her kan de velge mellom 
flere land, og Rut har valgt å reise til India. 
I 10 uker skal de leve i team og møte men-
nesker med helt andre levevilkår og livssyn 
enn dem selv.

Og livet i UiO har altså gitt mersmak. Slik 
mersmak at hun nå ønsker seg mest av alt 
å få fortsette der enda et år eller to. Enten i 
staben eller som deltager på et ettårsteam 
et eller annet sted i verden.

Vi takker for praten og ønsker Rut lykke til 
og Guds velsignelse over framtida.
   

Bjørn Sturød

TANKER OM
LIV OG TRO

Ungdom i Oppdrag

Ungdom i Oppdrag er en del av den 
internasjonale evangeliserings- og 
misjonsbevegelsen ”Youth With A Mis-
sion” (YWAM), grunnlagt i 1960. 

YWAM har om lag 16 000 personer i 
heltidsengasjement fordelt over 180 
ulike nasjoner og 800 lokaliteter/sentre. 
Organisasjonens mål er tredelt; forkyn-
nelse, undervisning og hjelp til fattige 
og trengende. Selv om arbeidet favner 
mennesker i alle aldre og livssituasjo-
ner, har organisasjonen et særlig kall 
til å trene og sende ut ungdom, som de 
mener representerer et stort potensiale i 
misjonen tjeneste.

Ungdom i Oppdrag er en ideell orga-
nisasjon, hvor ledere og medarbeidere 
selv er ansvarlige for sitt økonomiske 
underhold. Organisasjonen har rundt 
300 arbeidere, fordelt på ni sentre i Nor-
ge. For å være medarbeider, må man ha 
tatt en Disippeltreningsskole (DTS).
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Diakoni = Tjeneste !
Allerede tidlig i høst bebudet Sannes og 
Romnes Diakoniforening at de måtte legge 
ned aktiviteten sin. De har holdt på i man-
ge, mange år, men nå syns de at medlem-
mene er blitt så gamle og skrøpelige at de 
ikke orker mer.

Styret i Holla diakoniforening bestemte 
seg for å lage en fest for å takke damene 
for lang og tro tjeneste. Tidlig på 70-tallet 
var det 13 diakoniforeninger i Holla preste-
gjeld. Holla diakoniforening var en paraply-
forening over alle disse, og lønnet både en 
og to menighetssøstre.

Diakoniforeningene var forløperen til da-
gens hjemmesykepleie/åpen omsorg. Alle 
husstander var medlemmer av diakoni-
foreningen, for alle hadde en eller annen 
gang bruk for den hjelp og tjenester som 

menighetssøstrene tilbød.

Når kommunen overtok, fikk foreningene 
andre oppgaver. I Holla prestegjeld er det 
nå bare Helgen diakoniforening som er i 
drift. Med bare én aktiv forening er det ikke 
lenger bruk for Holla diakoniforening hel-
ler. Medlemmene bestemte på årsmøtet 
samme dag å legge ned denne foreningen. 
Pengene foreningen disponerer ville de 
overføre til Vision Club, for å gi et årlig bi-
drag til lønn til ungdomsarbeideren. Dette 
har foreningen bidratt med i 5 år allerede.

Diakoni blant de unge er viktig, og det er 
et stort behov for dette arbeidet. Derfor er 
Vision Club veldig takknemlig for støtten 
de får.
     
  Liv Mari Bjerva Bøstein

Foto: Roald-Otto Bøstein
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Aktivitetsuke i Holla og Helgen menighet
Siste uka i november hadde vi i Holla og 
Helgen menighet besøk av 7 flotte ung-
dommer fra Ungdom i Oppdrag (UiO). De 
skulle være sammen med oss på de mange 
aktivitetene vi skulle gjennomføre denne 
uka. 

Vi startet med U18-GUDSTJENESTE søndag 
kveld. Her var konfirmantene viktige med-
hjelpere. Vi fikk høre Jesu ord om at det vi 
gjør mot en av de minste og svakeste iblant 
oss, det gjør vi mot ham. Gjennom drama, 
forsangergruppe, bønnevandring og natt-
verd feiret vi gudstjeneste sammen.

Onsdag var det igjen KONFIRMANTENE 
som sto i sentrum. Vi brukte tid på å snakke 
sammen i smågrupper, og få svar på noen 
av de mange spørsmål vi har. Vi avslutta 
kvelden med bønnevandring, som ble en 
fin opplevelse for mange.

Torsdag var det ”ETTER SKOLETID” og man-
ge ungdommer stakk innom Fredheim rett 
etter skoletid for å spille, prate eller bare 
slappe av sammen. Og om kvelden var det 
duket for ”et musikalsk festmåltid”- se om-
tale på side 14.

Fredag var det VISION CLUB som sto i fo-

kus. Mange ungdommer, mye glede, og 
noen sorger. Voksne som bryr seg og viser 
omsorg. Vi avsluttet klubbkvelden med 
HVILEPULS i kirka. Pernille med orgelbrus, 
Thomas med Halleluja, lystenning og ”Lord 
I lift your name on high”. En halvtime for 
å senke pulsen, synge, be, lytte og være 
sammen. Noe ungdommene tydelig satte 
pris på, som bildet viser.
 
Lørdag var det ÅPENT HUS hos Hanne i Hel-
gen, og noen ungdommer fant også veien 
dit, sammen med UiO. Også det en kveld 
med sang og glede, latter og spill, andakt 
og forbønn.

Aktivitetsuka ble avsluttet med begynnel-
sen. Det nye kirkeåret starter første søndag 
i advent, og det var FAMILIEGUDSTJENESTE 
i Helgen kirke. Lørdagsklubben sang og 
tente adventslyset. Simen talte og UiO 
sang. Etterpå var det kirkebrus og kirkekaf-
fe med kaker på Helgen bedehus/Helgen 
Montessoriskole. Her var det også juleverk-
sted hvor ungene fikk lage flere fine ting.

Dette var ei innholdsrik uke, og vi er takk-
nemlige for mange gode dager fylt av gode 
opplevelser.    

Liv Mari Bjerva Bøstein
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Orgelet innviet med pomp og prakt

4. september 2011 vil for alltid være en 
merkedag i Holla kirkes historie. Ikke bare 
sto det nye orgelet ferdig til bruk, men en 
årelang krevende prosess var over. 

Dagen startet med innvielsesgudstjeneste 
hvor biskop Olav Skjævesland holdt preke-
nen og foretok den høytidelige innvielsen 
av orgelet.

Endelig kunne en fullsatt Holla kirke få 
nyte tonene av det praktfulle instrumen-
tet. Spontan applaus brøt ut etter at kantor 
Bruno Hageman hadde spilt det første styk-
ket. Det samme skjedde etter postludiet. 

Orgelelev Pernille Fritheim bød på nydelig 
spill under nattverden. 

På kvelden var det innvielseskonsert. Tidli-
gere kantor i Holla, Chris Denton, fikk æren 
av å være hovedorganist. Han var den som 
satte prosessen mot nytt orgel igang, og 
han var tydelig fornøyd med resultatet.

Et lokalt prosjektkor framførte "The King 
Shall Rejoice" av Georg F. Händel, under 
ledelse av Magne Hanssen, også han tidli-
gere kantor i Holla. 

En verdig feiring av Holla kirkes nye orgel!

Samtlige foto: Tore Johannes Rell
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...og så ble det orgelfest!
17. september satte store deler av Ulefoss' 
musikkliv hverandre stevne i Holla kirke, i 
en uformell fortsettelse av feiringen av or-
gelet. Holla Gospel Singers, Skala og Ule-
foss Musikkorps serverte godbiter fra egne 
repertoarer, mens Bruno Hageman og Per-
nille Fritheim sørget for brus fra orgelet.

Etter konserten var det kafé på Fredheim.
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Kjenner du Olav Åstesons drøm?
Den kjente middelalderballaden Draumkve-
det forteller om hvordan Olav Åsteson falt i 
søvn på julaften og sov til trettende dag jul 
- altså helt til 6. januar.

Drømmen han hadde i løpet av disse døg-
nene er preget av en tidlig katolsk tro iblan-
det norrøn forestillingsverden og symbolikk. 
Kort fortalt gir drømmen Olav innblikk i 
Dommens dag og de ulike mennesketype-
nes skjebne.

Omsider våken og med nyvunnet innsikt lø-
per Olav til kirken, hvor han setter seg i kirke-
døra og forteller om alle sine syn. Man aner 
at opplevelsen har gjort noe med Olav og 
påvirket ham dypt. Og man aner at historien 
rommer en viss moral.

Draumkvedet er blitt framført mange steder 

og i ulike former, men den 6. januar 2012 
- trettende dag jul - vil den anta en helt ny 
form i Holla kirke.

Kantor Bruno Hageman har, med bidrag 
fra  skuespiller Hans Jacob Sand, laget en 
forestilling med mange fasetter. Bruno selv 
vil traktere orgelet, med stykker som under-
streker handlingen i forestillingen - nærmest 
som filmmusikk å regne. Kvedaren Halvor 
Bringa framfører balladen i sin tradisjonelle 
tonedrakt, mens Olav Åsteson, i Hans Jacob 
Sands skikkelse, beretter og gir oss innblikk i 
alle sine dramatiske opplevelser.

Sett av kvelden den trettende dag jul - 
6. januar kl. 19.00. Gi deg selv muligheten til 
å bli kjent med dette spennende dramaet, 
og til å få del i en spennende og nytenkende 
forestilling, laget av vår egen kantor.

Fire lys brant på adventskransen. Det var 
helt stille, så stille at man kunne høre lysene 
snakke til hverandre.

Det første lyset sukket og sa: 
”Mitt navn er Fred. Jeg skinner klart, men 
menneskene vil ikke ha fred, de vil ikke ha 
meg”. Lyset ble mindre og mindre, og til slutt 
slukket det helt.

Det andre lyset sa: 
”Mitt navn er Tro. Men jeg er blitt overflødig. 
Menneskene vil ikke vite av Gud lenger. Det 
er meningsløst at jeg brenner”. Så slukket det 
andre lyset.

Bedrøvet og med lav stemme sa det tredje 
lyset: Mitt navn er Kjærlighet. Jeg eier ikke 
lenger kraften til å brenne. Menneskene 
overser meg. De ser bare seg selv og ikke 
de andre som de skulle elske”. Og også det 

tredje lyset sluknet.

Et barn kom inn i rommet, så på lysene med 
tårefylte øyne og sa: ”Dere skal lyse og ikke 
slukne”, Da hørtes plutselig stemmen til det 
fjerde lyset: ”Vær ikke redd! Så lenge jeg 
brenner kan vi tenne de andre lysene igjen. 
Mitt navn er Håp”.

Og barnet tok en flamme fra håpets lys og 
tente på nytt alle de andre lysene.

Legenden om de fire lysene
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Magisk "Himmelskip" i Holla kirke

Det nye orgelet i Holla kirke har åpnet for   
konserter av et format som tidligere ikke ville 
vært mulig å arrangere i dette kirkerommet. 
Først ute var Iver Kleive og Knut Reiersrud, på 
henholdsvis orgel og gitar. 

24. november framførte de forestillingen 
"Himmelskip" foran omlag 200 tilhørere. Det-
te var i realiteten et potpourri over tiårs sam-
arbeid. Både Kleive og Reiersrud er solid rot-
festet i den norske musikkarven, og gav egne 
tolkninger av kjente salmer og folketoner.

Det publikum fikk oppleve denne kvelden, 
var intet mindre enn kunst. I perfekt samspill 
bød herrene på både villskap og pasjon, etter-
tenksomhet og sårhet, og brukte instrumen-
tenes fulle spenn mellom knapt hørbart og rå 
styrke. En uforglemmelig opplevelse.

Bjørn Lona styrte lyd og lys, og bidro til en 
nærmest magisk stemning. Holla kirke er vir-
kelig et godt rom for store kulturopplevelser .
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Gullkonfirmantsamling 2011

Første rekke fra venstre: Kristine Marie Sannesmoen, Ingrid Beate Ueland (Hansen), Liv Underberg (Malmstøm), 
Anne Kari Tveiten (Grini), Guro Haatveit Pettersen. Andre rekke: Gunnlaug Leiro (Berge), Mette Sanden( Haug-
land), Ingeborg Marie Jubskås (Torsberg), Grethe Laursen, Åse Marie Solvold, Ellen Dorholt ( Hagen), Frøydis 
Berge ( Vibeto), Eli Dybvad ( Negård). Tredje rekke: Øvind Furuheim, Harald Neset, Tore Bjervamoen, Tore Thor-
sen, Ernst Helge Halvorsen, Kjell Magne Holte, Tore Larsen, Tor Åge Torsberg og sokneprest Axel  J. Bugge. 

Fotograf: Kåre S. Pedersen

Søndag 2. oktober 2011 var gullkonfirman-
tene invitert til samling i regi av Holla og 
Helgen menighet. Det var 50 år siden vi sto 
til konfirmasjon! 21 stykker hadde takka 
ja til invitasjonen og møtte opp ved Holla 
kirke. Det var spennende å møtes på kirke-
trappa før gudstjenesten, mange gjenkjen-
nende håndtrykk blei utveksla. Samlingen 
startet i Holla kirke der koret Skala bidro 
med både spennende rytmer og fin sang. 
Gullkonfirmantene blei presentert og de i 
kullet som var døde, blei minna. Både pre-
sten og organisten skapte ei fin ramme 
rundt gudstjenesten.

Etter fotografering, fortsatte samlinga på 
Fredheim med middag og kaffe med bløt-
kake. Festkomiteen hadde dekket et innby-
dende bord og vi startet som seg hør og 
bør med å synge ”Blåveispiken”. Det blei 
mye mimring om hvordan det var å vokse 
opp i Holla på 60-tallet. Alle bidro med små 
anekdoter og latteren satt løst. Tida gikk 
fort og det virka som om alle syntes vi had-
de hatt en trivelig samling.

Vi takker Holla og Helgen menighet for ini-
tiativet.

For gullkonfirmantene,
Mette (Haugland) Sanden
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I januar 2012 starter kantor 
Bruno Hageman opp

Holla Kantori
Det har vært mange ønsker 

om fortsatt koraktivitet i Holla 
kirke etter suksessen med 

prosjektkoret i høst. 

Hvis du synes dette høres 
interessant ut, ta kontakt med 

Bruno på  948 55 033

Lørdagsklubben i Helgen 
inviterer til

Juletrefest
på

Helgen grendehus
28. des, 4. juledag kl. 17.30

Vi hører om Jesus, synger, går rundt 
juletreet, spiser og har utlodning. 

Alle tar med et kakefat. 
Kaffe og brus ordner vi.

De hellige tre konger kommer - alle 
andre er også hjertelig velkommen!
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La oss takke for:

- Den nye trosopplæringslederen 
Simen Rasmussen
- Våre konfirmanter
- Våre dåpsbarn

La oss be for:

- Det nye menighetsrådet
- For de som søker opphold i Norge 
og som bor på Dagsrud
- Beit Eliahu-menigheten i Haifa i 
Israel

”For et barn er oss født, en sønn 
er oss gitt.   Herreveldet er lagt 
på hans skulder. Han har fått 
navnet Underfull rådgiver, Vel-
dig Gud, Evig far, Fredsfyrste.” 
      Jesaja 9.6
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Tannlege
Kolbjørn Salomonsen

Ulefoss Senteret - Pb 18
3831 Ulefoss - Tlf: 35944345

3-liters kartonger
Kr 110,- pr. stk
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Slekters gang
DØPTE
Holla kirke
27.11.11 Jens Olav Jordgrav Foss; døpt i Kviteseid kyrkje

Helgen kirke
27.11.11 Emil Kaste Espeland
28.08.11 Une Obrestad Kolbu

VIGDE
Holla kirke
01.11.11 Qiaoyu Deng og Yi Zhong, begge Ulefoss

DØDE
Holla kirke
25.08.11 Sverre Kristoffer Larsen
30.08.11 Inga Ringsevjen

Romnes kirke
28.09.11 Hans Sannes

Helgen kirke
30.11.11 Hanna Kolle

Kronborg kapell
02.09.11  Bjarne Paust Røimål
02.09.11  Grethe Alise Lithell
13.09.11  Anna Lindalen
23.09.11  Anna Marie Otterkjær
07.10.11  Arvid Stavås Andersen
25.10.11  Anna Solvang
04.11.11  Martha Johanne Malmstrøm
09.11.11  Sonja Husby
11.11.11  Signe Bergliot Sandbakken
24.11.11   Kjell Kristoffersen
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Holla og Helgen menighetsråd 2011-14

Det nye menighetsrådet mottok menighetens forbønn 20. november. Bak fra venstre: Ole Moen, 
Ole Melteig, Anne-Jorunn Strand, Ellen Grimstad Nilsen og Simen Rasmussen. Foran: Thora Betten, 
Mari Røland Halvorsen og sokneprest Axel J. Bugge. Disse var ikke tilstede da bildet ble tatt: Aslak 
Teigen, Olaug Aspheim Teigen, Erna Kristin Hoksrud, Bente Helene Borgersen, Guttorm Bjørgum 
Opheim og Kari Anne Strømmen.

Nye ansikter ved prestekontoret

Mona Halsvik er kontorets nye se-
kretær. 4 av ukens dager er hun på 
Ulefoss, og den femte ved preste-
kontoret i Lunde. Mona er 40 år og 
bor i Lunde. Hun er samboer med 
Jan Rune og har to jenter på 11 og 6 
år. Som erfaren sekretær vil hun være 
en solid ressurs både for prester og 
kirkeverge, og for det øvrige publi-
kum. Vi ønsker Mona lykke til!

Simen Rasmussen er menighetens 
nytilsatte trosopplæringsleder.  Han er 
37 år, gift med Rute og har to små gut-
ter. Simen er en ekte Ulefossgutt som 
mange kjenner. Han har ansvar for at 
menigheten gjennomfører en struk-
turert trosopplæring for alle mellom 0 
og18 år. Vi ønsker Simen lykke til!
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Desember
Torsdag 8. desember
Holla kirke kl. 15.30
Adventskonsert for eldre
"Vi synger julen inn"
Kirkekaffe

Søndag 11. desember
3. søndag i advent
RIBO kl. 11.00
Nattverd
Kirkekaffe

Søndag 11. desember
Holla kirke kl. 13.00
Dåpsgudstjeneste
Luk 3, 7-18

Søndag 11. desember
Menighetens julekonsert
Holla kirke kl. 18.00

Søndag 18. desember
4. søndag i advent
Nome sjukeheim kl. 11.00
Felles gudstjeneste
Luk 1, 39-45

Lørdag 24. desember
Julaften
Helgen kirke kl. 14.30
Holla kirke kl. 16.00
Luk 2, 1-20

Søndag 25. desember
1. juledag
Holla kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Joh 1, 1-14

Søndag 25. desember
Nome sjukeheim kl. 16.00
Gudstjeneste
Joh 1, 1-14

Mandag 26. desember
Stefanusdag / 2. juledag
Helgen kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Nattverd
Matt 10, 16-22

Januar
Søndag 1. januar
Nyttårsdag
Holla kirke kl. 16.00
Hellek Sannes taler
Matt 1, 20b-21

Søndag 1. januar
Menighetens nyttårsfest
RIBO kl 17.30

Søndag 8. januar
Kristi Åpenbaringsdag
Helgen kirke kl. 11.00
Prost Asgeir Sele
Luk 2, 40-52

Søndag 15. januar
2. søndag i åpenb. tid
Holla kirke kl. 18.00
Prost Asgeir Sele
Mark 1, 3-11

Søndag 22. januar
3. søndag i åpenb. tid
Helgen kirke kl. 18.00
Nattverd
Joh 4, 4-26

Søndag 29. januar
4. søndag i åpenb. tid
Holla kirke kl. 11.00
Nattverd
Joh 9, 1-7, 35b-38

Februar
Søndag 5. februar
Såmannssøndag
Holla kirke kl. 11.00
Nattverd
Prost Asgeir Sele
Luk 2, 22-40

Søndag 12. februar
Kristi forklarelsesdag
Helgen kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Mark 4, 26-34

Søndag 19. februar
Fastelavnssøndag
Holla kirke kl. 11.00
Joh 12, 20-33

Søndag 26. februar
1. søndag i fastetiden
Helgen kirke kl. 11.00
Nattverd
Ungdomsprest Anette 
Emilie Tønder
Matt 16, 21-23

Mars
Søndag 4. mars
2. søndag i fastetiden
Holla kirke kl. 18.00
Nattverd
Skriftemål
Luk 7, 36-50

Søndag 11. mars
3. søndag i fastetiden
Holla kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste.
Utdeling av 3-års bibel
6-årsklubben
Mark 9, 17-29

Søndag 18. mars
4. søndag i fastetiden
Helgen kirke kl. 11.00
Nattverd
Skriftemål
Prost Asgeir Sele
Joh 3, 11-16

Søndag 25. mars
Maria budskapsdag
Holla kirke kl. 11.00
Luk 1, 46-55

* Sokneprest Axel J. Bugge 
forretter dersom ikke annet 
er nevnt.

Gudstjenester
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Julekonsert
Med

Unge Røster

Koret Skala

Ulefoss og Lunde
Skulemusikk

Ulefoss Musikkorps

Nome Kulturskole

Allsang

Holla og Helgen
menighets

Holla kirke
Søndag 11. desember kl. 18.00  

Gratis entré
Kollekt ved utgangen

til kirkemusikalsk  arbeid


