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ÅRSMELDING FOR HOLLA OG HELGEN MENIGHET  2016. 

Fra min situasjon som leder av menighetsrådet tenker jeg at vi har lagt bak oss et 

godt år. Alle i menighetsrådet har stått på og vært ivrige etter å yte så god innsats 

som mulig. Folk i menigheten er lette å be når vi har trengt hjelp til tilstelninger og 

arrangementer. 

Vi har hatt alle stillinger i staben besatt, det gir trygghet og stabilitet. 

Av det som har skjedd vil jeg innledningsvis trekke fram noen få viktige saker.  

Etter mye om og men synes det nå som om orgelet endelig fungerer 

tilfredsstillende. 

Store ting har skjedd på Fredheim i løpet av 2016. Nye vinduer i hele huset og 

maling utvendig. Dette kostet mye penger, men Fredheim-basaren i november ble 

en meget positiv opplevelse. Det ble en hyggelig dag for mange folk i bygda, hjalp 

godt på økonomien, og ikke minst opplevde vi at forarbeidet og gjennomføringen 

skapte fellesskap og glede til alle som var med. 

En viktig sak har vært omlegging av konfirmasjonsforberedelsen, hvor vi har 

bestemt oss for å være med på en fellesordning i prostiet. Konfirmantene deltar nå 

på en ukes leir om sommeren sammen med konfirmanter fra mange andre 

menigheter, og dette utgjør en stor del av konfirmasjonsforberedelsen.   

Den store utfordringen for menigheten vår er og blir den forgubbingsprosessen vi 

opplever i det vi kan kalle menighetskjernen. Snittalderen er høy både i 

menighetsråd, vanlige gudstjenester og annet voksenarbeid. Vi kan glede oss over 

at det stadig er ganske god deltakelse på trosopplæringstiltak for barn og unge, og 

på familiegudstjenester i forbindelse med slike tiltak. Men å få yngre og 

middelaldrende voksne inn i ansvarsposisjoner og kontinuerlig arbeid er ikke lett. 

Her må vi stadig prøve å forbedre oss og finne nye veier videre. 

1. Menighetsrådets sammensetning i 2016: 

Leder :Bjørn Stuød, Nestleder : Ellen Grimstad Nilsen, Nestleder : Gry Anette 

Stigen (Jenssen), Sekretær : Berit Lia 

Medlemmer : Erna Kristin Hoksrud , Tone F. Kjeldsen, Helge Skippervold, 

Thomas Lyngstad, Andreas Grossmann 

Varamedlemmer : Thora Betten , Lars Olav Hegland, Kristin E. Larsen, Rolf Petri 

Blåstad, Elin Bakke 

Menighetsrådet har i 2016 avholdt 10 møter og behandlet 107 saker.  



2. Ansvarspersoner i råd og utvalg: 

* Menighetsrådets arbeidsutvalg: soknepresten, leder, nestledere og sekretær 

* Representanter til Nome kirkelige fellesråd: Bjørn Sturød og Helge Skippervold, 

Vararepresentanter : Erna K. Hoksrud og Rolf Petri Blåstad 

* Regnskapsfører : Else Marie Lindseth 

* Revisorer: Lars Olav Hegland og Alfinn Rasmussen 

* Arrangementskomite: Ellen Grimstad Nilsen, Erna Kristin Hoksrud, Thomas 

Lyngstad, Tone Foss Kjeldsen og Olaug Aspheim Teigen. 

* Frivillig klokkertjeneste; administrert av Liv Mari B. Bøstein,   

 Holla: Mia Sturød, Ellen Grimstad Nilsen, Ragnhild Mork,   

 Helgen: Åse Helgen, Bjørg Y. Langeland, Liv Mari B. Bøstein 

*Kirkekaffe: Administrert av Gerd Ringsevjen og Tone F. Kjeldsen.  

 Bente Vogsland, Gry Anette Stigen, Thomas Lyngstad, Audhild Hermansen 

* Kirkeverter: Lars Olav Hegland, Gerd Ringsevjen, Ola Vea Gustavsen. 

  I Helgen er klokkerne også kirkeverter. 

* Kirkeskyss fra Dagsrud: Administrert av Lars Olav Hegland.   

 Ole Melteig, Erna Kristin Hoksrud, Mari Roland Halvorsen,   

 Bjørn Sturød og Stein Bjørn Lia 

* Menighetsfaddere: Ragnhild Mork, Gerd Ringsevjen, Gunnhild Ringsevjen, Erna 

K. Hoksrud, Bjørg Y. Langeland 

* Husstyre for Fredheim: Stein Bjørn Lia, Mari Roland Halvorsen og Lars Olav 

Hegland. 

* Kontaktperson Kirkens SOS : Ellen Grimstad Nilsen 

* Kontaktperson Kirkens Nødhjelp : Mari Roland Halvorsen 

* Trosopplæringsutvalg : Liv Mari B. Bøstein, Anne Guro Lia Ringsevjen, Olaug 

Teigen Aspheim, Gry Anette Stigen og Kristin Larsen. 

* Komite for forberedelse av kirkejubileet 2017 : Ellen Grimstad Nilsen, Ola Vea 

Gustavsen, Helge Skippervold, Anna Cecilie Norlund og Andreas Grossmann. 

 



3 Menighetens ansatte: 

Sokneprest: Andreas Grossman 

Kantor/organist: Anna Cecilie Norlund 

Kirketjenere: Hellek Sannes, Morten Karlsson, Knut Arne Stoa (50 %) 

Kirkeverge: Mona Halsvik 

Menighetspedagog: Liv Mari B. Bøstein 

Sekretær på kirkekontoret: Anette S. Krøgli – 40 % stilling 

Når det gjelder kirkens ansatte har det vært skifte av sekretær på 

menighetskontoret. Tine Høllre sluttet og ble etterfulgt av Anette Sneddon  Krøgli 

fra sommeren 2016. 

På grunn av manglende bevilgninger fra kommunen fant vi det umulig å 

opprettholde stillingen som ungdomsarbeider i 25 % med ansvar for Vision Club. 

Liv Mari Bjerva Bøstein som hadde denne stillingen fortsetter som klokker i 25 % 

og trosopplærer i 25 % stilling. 

 

 

4 Gudstjenester og samlinger: 

Menighetsrådet ønsker at nattverd så ofte som praktisk mulig skal skje ved 

intinksjon, dvs at vi ikke kneler ved alterringen, og at brødet dyppes i vinen. 

Rådet har også bestemt at det som hovedregel skal være en enkel kirkekaffe bak i 

kirken ved hver gudstjeneste. 

I tråd med tidligere rutiner har det vært gjennomført : 

Kirkevandringer for barnehager og skoleklasser før jul og påske. 

1.januar: Gudstjeneste med påfølgende menighetsfest på Ribo 

Fastegudstjeneste om kvelden første onsdag i fastetiden. 

Kjærlighetsmåltid på Fredheim før kveldsgudstjenesten Skjærtorsdag 

Menighetens årsmøte ble avholdt på Fredheim 10. april. 



Samtalegudstjeneste og konfirmantfest på Samfunnshuset 29.april. 

Konfirmasjon i Holla 15.mai og i Helgen 22.mai 

Utegudstjeneste på Øvre verket søndag  12.  juni. 

Olsokgudstjeneste i Romnes med salg av rømmegrøt etterpå. 

Presentasjon av  31 nye konfirmanter i september 

Samling av gullkonfirmantene 2.oktober. 

Minnegudstjeneste lørdag 5. november 

Litt statistikk: 

Konfirmanter: 26 

Kirkelige vielser: 5 

Gravferder: 39 

Gudstjenester: 58 , antall deltagere 3426 

Innkommet ved ofringer kr. 106144, herav  kr. 44616 til menigheten 

Givertjeneste  kr.64500 

Gaver, basar o.a inns. : kr. 216 749 

 

5 Misjonsprosjektet: 

Menighetens avtale med NMS ble i 2016 forlenget til å gjelde ut menighetsrådets 

valgperiode, dvs ut 2019. Vi fortsetter altså å støtte arbeidet som Ave og Magne 

Mølster driver i Saku, en forstad til Tallinn i Estland. Menigheten har forpliktet seg 

til å gi minst 10000 kr pr år. 

Magne Mølster deltok på gudstjenesten i Romnes 3. juli og fortalte fra Estland. 

6 Blomster til 90-åringer i menigheten 

Også i år fikk menighetens 90-åringer en blomst i adventstiden. Flere av de gamle 

har uttrykt stor takknemlighet for dette. 

 



7. Arbeid for barn og ungdom i menigheten 

 

ÅRSMELDING FOR KLOKKERSTILLINGEN 2016. 

 

Mye av tiden som klokker brukes til konfirmantarbeid. Nytt av dette konfirmantåret 

var at vi var en hel uke på konfirmantleir i august med ca 220 konfirmanter fra flere 

prestegjeld 

disse. Men vi har to som er med både på konfirmantopplegg, og som hjelpeledere 

inn i trosopplæringstiltak. 

 

Det er en stor gave at vi har trofaste klokkere og kirkeverter som legger ned en stor 

frivillig innsats. Takk til Ragnhild, Mia, Ellen, Ola, Gerd, Lars Olav, Audhild, Åse, 

og Bjørg. De to sistnevnte er både klokkere og kirkeverter i Helgen. Jeg organiserer 

nå både klokkere og kirkeverter. Selv prøver jeg først og fremt å være klokker på 

de gudstjenestene jeg har andre oppgaver på, som f.eks. trosopplærer, for å frigjøre 

tid til konfirmanter og besøkstjeneste. 

 

I 2016 gikk mye tid med til å begynne å bygge opp en besøkstjeneste igjen. 

Menighetsrådet ga klarsignal til dette på våren, og vi startet med å bygge opp et 

lederteam. Her er det med folk fra Holla og Helgen menighet, Røde Kors og 

Mental Helse. Vi jobba med statutter for besøkstjenesten, og vi har også laget en 

brosjyre for utdeling. På verdensdagen for psykisk helse sto jeg på stand på 

Ulefossenteret sammen med Mental Helse. Vi fortalte om besøkstjenesten og delte 

ut brosjyren. Vi har også planlagt å kjøre et kurs for besøkere. Den største 

utfordringen er å finne folk som har tid og lyst til å være besøkere.  

Arbeidet med besøkstjenesten stanset litt opp i november og desember grunnet min 

mors sykdom og død, og min påfølgende sykemelding. Men vi er i gang igjen. Og 

vi håper på å få et knippe med besøkere på plass før sommeren. 

 

   

     Liv Mari Bjerva Bøstein 

      - klokker – 
 

ÅRSMELDING FOR TROSOPPLÆRINGEN 2016 

Trosopplæringsplanen  har et «årshjul» med faste aktiviteter for spesielle 

aldersgrupper, og det opplever vi at fungerer bra. 

I alle tiltak, både breddetiltak og kontinuerlige tiltak er vi avhengig av frivillige 

medarbeidere. 

 

Som trosopplæringskoordinator har jeg et svært variert arbeid.  

Vi har noen tilbud som er kontinuerlige, og noen breddetiltak. 



Supertorsdag, for barn fra 1. – 5. klasse, på Fredheim menighetshus samler hver 

gang mellom 10 - 15 barn, og ca 25 barn innskrevet.  

For barn i omtrent samme aldersgruppe er det også Lørdagsklubb i Helgen.  

 

Det som trekker mange barn er breddetiltak, dvs. tiltak tilrettelagt for spesielle 

alderstrinn. Tiltak som f.eks.  6 årsklubb, Bo Hjemmeleir for 5. klasse, Lys Våken 

for 6. klasse, 24 HOURS-festival for 5.-7. klasse. Den siste er et godt samarbeid 

med Bø, Seljord, Lunde og Sauherad og 8. klasseleir på Jomfruland. Det siste er et 

samarbeid med Lunde og Flåbygd. Barna trives og vil gjerne ha mer. Og hadde vi 

hatt flere ledere, så hadde det vært flott å få det til. Det er ofte vanskelig å få med 

nok voksne på de forskjellige tiltakene.  

 

I høst hadde vi SLUSH-kurs for de eldste barna i Lørdagsklubben og Supertorsdag. 

Det var populært. Det var 9 barn fra 5. til og med 8. klasse. 3 gutter og 6 jenter. 

Kurset var i samarbeid med søndagsskolekretsen. 

Disse barna ble med som hjelpeledere i sine barnegrupper. Vi fortsetter med 

SLUSH-kveld en gang i måneden for disse. 

 

 

I 2016 ble det opprettet et nytt trosopplæringsutvalg. Dette består av Bente 

Vogsland, Anne Guro Lia Ringsevjen, Olaug Teigen og Kristin Larsen. Disse 

gjorde en stor innsats i arbeidet med revideringen av menighetens 

trosopplæringsplan i 2016. Stor takk til disse 4.  

Trosopplæringsplanen ble lagt fram for menighetsrådet på junimøtet, og godkjent. 

Den ble så sendt til bispedømmet og godkjent der. Men tilgjengelighet for ALLE er 

en utfordring for trosopplæringen, når det gjelder de med fysiske 

funksjonshemninger. Det står nemlig at tiltakene skal kunne brukes av alle. 

 

    

Liv Mari Bjerva Bøstein    

Trosopplæringskoordinator 

 

 Lørdagsklubben, årsmelding for 2016. 

Lørdagsklubben holder til i lokalet til Helgen Montessoriskole og er en klubb for 

barn fra 4 år og opp til ungdomsskolealder. Vi er medlem av Søndagsskolen Norge, 

og samlingene våre består av sang, andakt og ulike aktiviteter. Fra høsten 2016 har 

hatt eget opplegg under andakten for de fra 5.klasse og oppover; denne gruppa 

kalles for «Tweens».  



Lørdagsklubben hadde 14 samlinger i 2016, hvor en var tur til båten «Noahs ark» i 

Porsgrunn og en som tur til Fjordglimt leirsted på Sprell levende dag sammen med 

flere barnegrupper fra hele Telemark. Vi hadde også en samling ute ved Gapahuken 

i lysløypa i Helgen. 

5 av de eldste barna har deltatt på Slushkurs i regi av Telemark krets av 

Søndagsskolen Norge og Supertorsdag/trosopplæringa i menigheten. Dette er et 

minilederkurs som skal bidra til å involvere de eldste barna i små lederoppgaver.  

To av de fem nevnte Slushere er også med på Supetorsdag. 

 Det er 35 ulike barn som er registrert i 2016, og 20 av dem har betalt 

medlemskontingent. Medlemskontingenten frigjør frifondmidler, så det betyr mye 

for oss å ha betalende medlemmer. 

 I gjennomsnitt har det vært 11 barn på hver samling. Oppmøtet har variert fra 5 til 

16. Hovedtyngden av barna er mellom 6 og 10 år. Det er også noen foreldre som 

ofte er med oss på samlingene. 

Vi har også i 2016 hatt 7 ledere knyttet til Lørdagsklubben.  Det er en stor styrke 

for fellesskapet å ha flere å spille på, og vi ser på ledergruppa som et viktig 

inspirerende fellesskap. På adventsamlinga i slutten av november lagde vi 

overraskelsesfest for Bjørg. Bjørg ble hedret for lang og tro tjeneste i 

Søndagsskolen/Lørdagsklubben med hedersdiplom fra Søndagsskolen Norge og 

mange gode ord, samt gave og blomster.  Denne dagen ble en fin avslutning på 

Lørdagsklubbåret 2016. 

Helgen, 22.januar 2017 

For Lørdagsklubben, 

Olaug Aspheim Teigen 

 

6-ÅRSKLUBB PÅ FREDHEIM. 

Ansvarlige for 6-årsklubben er Ellen Grimstad Nilsen og Anne Marie Sturød. I 

2016 deltok 12 barn. Pga opp-pussing på Fredheim ble det bare 6 samlinger, som 

vanlig etterfulgt av en familiegudstjeneste hvor barna deltar. 

 

ÅRSMELDING FOR VISION CLUB 2016 



Etter 18 års sammenhengende innsats i Vision Club  kjennes det rart å skulle skrive 

den siste årsberetningen for klubben. Jeg starta som frivillig i klubben da vi flytta 

hit i 1998, og fra 2007 ble jeg ansatt i 25% stilling som klubbleder. Jeg overtok da 

hovedansvaret etter Eivind Martinsen. Det har vært et givende arbeid å få jobbe 

med de unge, både som frivillig og ansatt. Det føles fortsatt rart å ikke skulle være 

på Fredheim så ofte på fredagskveldene lenger.Våren 2016 hadde vi 13  

klubbkvelder med diverse innhold. Vi har vært 12 voksne det halvåret, derav 4 

hovedledere. Det var veldig vanskelig å få med konfirmantforeldrene på denne 

dugnaden denne våren. Bare fire konfirmantforeldre stilte.Det har vært flere 

ungdommer denne våren enn i fjor, men ikke så mange som for noen år tilbake. 

Mellom 20 – 35 stk. Veldig mange positive ungdommer, men også noen som 

ødelegger i miljøet. Det er en utfordring. Stort sett er det flott å være klubbleder for 

en så stor klubb. Vi jobber kontinuerlig med å holde klubben rusfri.  

Etter mange runder i kommunestyret med spørsmål om hvilke «hus» kommunen 

skulle satse på for ungdommen, har den kommunale støtten blitt kuttet. Klubben 

fikk kun støtte i form av kulturmidler. Det ble vanskelig / umulig for 

menighetsrådet å holde klubben gående med en deltidsansatt uten økonomisk 

bistand fra kommunen. Jeg ble derfor enig med menighetsrådet om å si opp min 

stilling som klubbleder fra 1.8.2016. Dermed var det også slutt på Vision Clubs 

26årige historie. 

 

Heldigvis så noen foreldre og andre voksne viktigheten av å beholde klubben, og 

de har derfor startet opp Fredheim Ungdomsklubb. All ære til disse! 

     Liv Mari  Ungdomsarbeider i Vision Club -  

 

Fredheim Ungdomsklubb Høsten 2016 

 

Klubben er et viktig sted for vår ungdom. Menigheten har i mange år vært med på å 

skape gode og trygge rammer for ungdom på fredagskvelden. Dette har vært og er 

et svært viktig forebyggende arbeid. Klubben sto i fare for å bli lagt ned da de 

økonomiske rammene fra kommunen ble kuttet. Klubben er derfor nå basert på kun 

frivillig innsats og vi er 4 hovedledere Cecilie Hansen, Susanne Johansen Rainer 

Frydenlund og Tine Cecilie Bø . Vi har et godt samarbeid med menighetsrådet som 

har vært kjempe positive og har støttet oss og gitt oss muligheten for å drive 

klubben videre. 

Dette er jo en klubb for våre ungdommer, så første del av videre drift av 

ungdomsklubben var at vi tok kontakt med ungdommen på Ulefoss. Det ble dannet 

et styre bestående av ungdommene;  leder Marte Grindem, nestleder Mathias 

Haukelidsæter. Øvrige styremedlemmer: Erika Waal, Tobias Sollid Simonsen, Una 

Reigstad Hesmyr, Hedda Aasmundsen, Sofie Bærland.Det har vært en høst basert 

på hva ungdommen har ønsket, i samspill med oss voksne. All ungdom fra 8 trinn 



til 18 år er velkommen, og dørene er oppe hele denne kvelden. Om du ønsker å 

delta i kveldens aktivitet eller ei. Det viktigste for oss er at ungdommen har et trygt 

sted å oppholde seg en fredagskveld. Aktivitetene våre varierer ut ifra hva vi har 

kapasitet til. Det vil si hvor mange voksne vi har tilstede. Quiz har vært en populær 

aktivitet denne høsten. Hvor premier er donert fra Ulefoss handelsstand. Quizen har 

innslag av spørsmål fra lokalmiljøet, spørsmål fra bibelen og allmenne spørsmål. På 

klubbkveldene har vi også fått til et samarbeid med Ulefoss kebab, hvor vi kan 

bestille kebab/calzone til en svært gunstig pris. Og måltidet spises samlet rundt 

matbordet og vi har et hyggelig samvær hvor ungdommen og voksne snakker 

sammen om løst og fast. I kiosken har vi et variert utvalg av snop og mineralvann. 

Klubben har hatt en god oppslutning på klubbkveldene, det vært alt ifra 45-80 

ungdommer å tilstede. Til slutt vil vi vil rette en stor takk til menighetsrådet som 

støtter oss, foreldre som stiller opp slik at tilbudet kan eksistere. Samt en stor takk 

til handelsstanden Ulefoss for alle gaver dere bidrar med. 

 

MENIGHETSFADDERE. Det har vært tradisjon at representanter for menigheten 

har besøkt døpte barn omkring årsdagene for dåpen. Barna har fått bilder, bøker og 

CD-er med kristent innhold, og tanken var at dette var en anledning til en liten prat 

med foreldrene. De som har stått for disse besøkene opplevde etter hvert at dette 

ikke ble opplevd særlig positivt av foreldrene i deres travle småbarns-hverdag. Det 

ble stadig færre samtaler, og man har nå valgt å legge bort denne praksisen, og i 

stedet bare levere materiellet i postkassa. 

 

UNGE RØSTER.  I tillegg til alle disse aktivitetene, må det nevnes at barnekoret  

Unge røster, ledet av Torgeir Hegland, fremdeles er i full aktivitet og deltar i flere 

sammenhenger i menigheten. 

8 Konfirmantarbeidet: 

Menigheten har nå gått inn på en ny ordning av konfirmantarbeidet. Vi deltar i en 

fellesordning med andre menigheter i prostiet. Konfirmantene deltar nå på en ukes 

leir om sommeren sammen med konfirmanter fra mange andre menigheter, og dette 

utgjør en stor del av konfirmasjonsforberedelsen. Leiren ble holdt på Gjennestad i 

Vestfold i august, og tilbakemeldingene var stort sett meget gode. 

9 Fasteaksjonen: 

Som vanlig ble aksjonen gjennomført tirsdag før påske. Resultatet ble mer enn vel 

53000 kr., noe mindre enne året før da resultatet var rekordstort. 

10 Voksenarbeid: 

* Bibelgruppe annenhver uke. Det er for tiden en gruppe i gang, den har 10 

medlemmer. 



* Fellesskapskvelder. 2 kvelder hvert halvår. Vi hadde bl. a besøk av Peter 

Svalheim som fortalte om Jesusvekkelsen på 70-tallet og Rune Rasmussen som 

snakket om smågruppe- arbeid i menigheten. 

* Kirkeforeningen har hatt sitt årlige møte. Ragnhild Mork ønsker ikke lenger å ha 

ansvar for å drive foreningen videre, men Misjonsforeningen for NMS har sagt at 

de skal ta ansvaret for at foreningen kan drive videre. Menigheten må rette en stor, 

stor takk til Ragnhild Mork for det trofaste arbeidet hun har lagt ned i foreningen 

gjennom en årrekke. 

* Ettermiddagssamlingene på Fredheim i regi av KFUK/M har ikke blitt fulgt opp i 

2016, og foreningen vil nå bli oppløst. 

* Formiddagstreff på Fredheim annenhver onsdag. Disse er stadig mer besøkt og 

blomstret opp på høsten før basaren på Fredheim i november. 

* Helgen diakoniforening (Åse Helgen kontaktperson) 

* Ulefoss misjonsforening NMS møtes i hjemmene hver måned (Ellen G. Nilsen 

kontaktperson) 

* Helgen misjonsforening NMS (Bjørg Y. Langeland kontaktperson) 

 

11 Menighetsbladet/Nettsiden. 

Anne Jorunn Strand takket av som redaktør og ble etterfulgt av Ola Vea Gustavsen. 

I redaksjonen til Menighetsbladet sitter i tillegg Bjørn Sturød og Andreas 

Grossmann. 

Bladet kommer ut med fire nummer i året, og vi hører mye godt om bladet. 

Ansvaret for menighetens nettside er tatt over av Berit Lia. Vi er glad for å ha en 

hjemmeside som er oppdatert til enhver tid, men det er planer om å gjøre siden 

bedre. 

Økonomien til menighetsbladet er stadig et problem.  

12 Fredheim: 

På Fredheim har det skjedd store ting i 2016. Nye vinduer kom på plass i januar.  

På sommeren ble huset malt utvendig. Stein Bjørn Lia fortjener mye ros for å ta 

initiativ og lede arbeidet. Vi retter også en stor takk til Hans G. Jørgensen som stilte 

et stillas til rådighet for arbeidet. 



Inne er det nå montert et permanent høyttaleranlegg. 

Mari Røland Halvorsen legger ned et stort arbeid som koordinator for bruken av 

huset og med daglig oppfølging av alle praktiske forhold. 

På våren opplevde vi at tre unge gutter kom seg ulovlig inn på Fredheim ved hjelp 

av en stjålet nøkkel. De stjal en del kioskvarer og gjorde at vi måtte skifte 

låser/nøkler i hele huset. 

Teknisk etat har startet arbeid med gang og sykkelsti opp kirkebakken. Dette har 

medført atskillig diskusjon i forhold til atkomst og parkering foran Fredheim. Vi er 

redd for at forholdene blir vanskeligere for husets brukere, men har ikke greidd å få 

kommunen med på noen annen løsning enn den som er valgt. Det blir spennende å 

se det endelige resultatet. 

En stor positiv opplevelse i forbindelse med Fredheim var basaren som ble 

arrangert 12. november. Ikke bare var det økonomiske resultatet strålende, det kom 

inn kr. 56700 brutto, og menighetens utgifter var ikke store. Tilstrømmingen på 

basardagen var overveldende, det var rett og slett helt fullt hus. Deltakerne på 

formiddagstreffet hadde gjort et flott arbeid med salgsartikler og gevinster, og 

arbeidet skapte mye positiv sosial glede både før og under arrangementet. All ære 

til Berit Lia og hennes gode medhjelpere i basarkomiteen. Menighetsrådet bestemte 

i sitt møte i desember at vi ønsker å ha basar også neste år. 

 

13 Kirkemusikalsk arbeid. 

Det har vært en stor glede å ha fast organist dette året. Hun skriver: 

Organisten planlegger og gjennomfører kirkelige handlinger som gudstjenester, 

begravelser og vielser. Det er flott når vi har hatt med kor og solister i 

gudstjenesten. Unge Røster og Supertorsdagsbarna har bidratt med flott sang på 

flere av familiegudstjenestene. Konfirmantene har også vært aktivt med i 

planlegging og gjennomføring av noen gudstjenester. Organisten spiller på ulike 

trosopplæringstiltak og med konfirmantene. Da jobber vi ofte med musikk som 

brukes på gudstjenesten. Organisten har sammen med de som skal delta hatt ansvar 

for den musikalske delen. Det er flott når vi har barn eller voksne som vil bidra i 

musikkarbeidet i gudstjenesten.  

På noen gudstjenester og en salmekveld har vi hatt med forsangergruppe. Det er 11 

stykker som er med her og vi vil gjerne ha med flere. Det er flott når 

forsangergruppa kan være med. I fjor var forsangergruppa med på salmekveld med 

Arve Brunvoll, gudstjeneste med gullkonfirmanter og allehelgen- 

minnegudstjeneste.  



I vår var organisten med i et samarbeid med Lunde kammerkor. Lunde kammerkor 

var også med på gudstjeneste i Holla kirke og bidrog med flott korsang. De hadde 

Foajekonsert i slutten av april på Ulefoss samfunnshus. Det ble en hyggelig 

vårkonsert. I høst prøvde vi å starte opp kirkekor i Holla. Det var vanskelig å få 

med sangere og vi bestemte oss for i første omgang og fortsatte med 

forsangergruppe framover.  

Hver uke er det musikkandakt på Lunde sykehjem. Denne oppgaven deles mellom 

Lunde og Ulefoss så annenhver uke er prest og organist i Ulefoss der.  

Salmekveldene har fortsatt med bra frammøte. Vi har hatt til sammen 6 stykker. 

Det er flott og kunne komme sammen og bli bedre kjent med noe av det vi finner i 

den skatten salmeboka er. Tusen takk til de frivillige som er med og bidrar. I april 

hadde vi besøk av salmedikteren Arve Brunvoll som ga oss en spennende innføring 

i sine tekster, oversettelser og salmer. Forsangergruppa var med og det ble en 

fantastisk kveld. 

I høst var orgelfirmaet Stockmann i to uker i Holla kirke og bygde om mekanikken 

på 2. manual på orgelet. Dette har vært veldig positivt for orgelet. Instrumentet har 

fungert bra etter dette. Det har en nydelig klang, mange muligheter og er til stor 

glede både for menighet og organist.  

Det har vært et spennende musikkår i Holla. Takk til dere som på ulike måter bidrar 

i musikkarbeidet.  Har du ideer eller ønsker å bidra musikalsk er organisten i Holla 

glad om du tar kontakt. Vi gleder oss til jubileum og spennende prosjekter i 2017.  

        Anna Cecilie Norlund 

14 Kirker og kirkegårder 

Sommeren 2016 ble det foretatt oppgradering av tårn og våpenhus i Holla Kirke. 

Det var nødvendig og resultatet er vakkert. 

Høsten 2016 ble det også gjennomført en reparasjon av orgelet med godt resultat. 

Familien Cappelen skjenket to nye offerposer til kirken, slik at vi nå har mange nok 

også på dager hvor kirken er full av folk. Seks brudestoler i kirken fikk også nytt 

trekk i forbindelse med et bryllup i sommer. 

Det er kjøpt inn sitteputer og ordnet med høyttaleranlegg i Romnes kirke. 

Kirketjenerne i Holla og Helgen tok i høst initiativ til en dag der alle som ønsket 

det kunne få hjelp til oppretting av stein, planting av blomster o.a. Det ble servert 

kaffe og vafler, og over 30 mennesker benyttet seg av tilbudet. 

Før jul ble det startet opp med bygging carport, utvidelse av oppholdsrom og 

bygging av HC-toalett ved uthuset ved Holla Kirke. Kirketjenerne har gjort en 

betydelig snekkerjobb og spart oss for mange utgifter. 



I løpet av året har vi innført mulighet for å gi kollekt til kirken med mobilen. Vi 

valgte sparebankens løsning M-Cash som brukes av flere lag og foreninger på 

Ulefoss. 

15 Kirkejubileum: 

Menigheten og kommunen planlegger en jubileumsfeiring i 2017. Det skal da 

markeres at Holla Kirke er 150 år og at Romnes Kirke og Kirkeruinene på Holla er 

800 år. Samtidig skal det markeres at det er 500 år siden Reformasjonen ble innført 

i Norge. En komite er allerede godt i gang med planleggingen. Fra menigheten har 

Ellen Grimstad Nilsen vært sentral i dette arbeidet. 

16 Menighetens visjon 

 

På menighetens hjemmeside ble det i 2012 publisert en visjon for menigheten.  

På sitt møte i oktober diskuterte rådet om denne fortsatt var aktuell, og vedtok at  

den skulle gjelde videre. 

 
 Menighetens visjon 

 
 I Kristus, nær livet 

- en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen 
folkekirke 

bekjennende  

ved å dele og gi videre troen på den treenige Gud. 
 
misjonerende  

ved å vitne om Jesus Kristus lokalt og globalt sammen med den 
verdensvide kirke. 
 
tjenende  

ved å vise omsorg gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, 
kamp for rettferdighet og vern om skaperverket. 
 
åpen  

ved å utvikle fellesskap som verdsetter mangfold og respekterer 
ulikheter. 

 

Ulefoss10. februar 2017 

Bjørn Sturød, 

leder av Menighetsrådet 


