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JEREMYS PÅSKEEGG.
Jeremy var sterkt funksjonshemmet og hadde svært liten 
hjernefunksjon. Da han var 12 år, gikk han bare i 2. klasse. 
Det så ut til at det var umulig for ham å lære. I klasserommet 
hadde han ukontrollerte bevegelser. Han vred seg på pulten, 
siklet og lagde gryntelyder. Sykdommen hans var dødelig. 
Påsken nærmet seg. Lærerinnen fortalte elevene om Jesus 
og det som skjedde med ham i påsken. At han ble korsfestet, 
døde og stod opp igjen. For at elevene ikke skulle glemme 
sannheten om det nye livet, gav hun dem en spesiell hjem-
melekse. Hver elev fikk et påskeegg som de skulle ta med seg 
hjem. Og de fikk beskjed om at: "I morgen skal dere ta med 
egget til skolen med noe inni som viser nytt liv. 

Forstår dere?" "Ja," ropte alle barna ivrig, unntatt Jeremy. Han 
bare lyttet intenst og så på henne. Hadde han forstått hjem-
meleksen til i morgen? Forstod han det hun hadde sagt om 
Jesu død og oppstandelse? Kanskje burde hun ringe forel-
drene for å forklare dem hva Jeremy skulle gjøre? Men om 
ettermiddagen fikk lærerinnen det så travelt at hun glemte å 
ringe.
Neste morgen kom de nitten barna glade til skolen og plas-
serte sine nitten egg i en stor kurv på kateteret. Etter mate-
matikkundervisningen var det tid for å åpne eggene. I det 
første fant lærerinnen en blomst: "Ja, den viser det nye livet 
når det begynner å spire og gro om våren." En liten pike viftet 
med hånden og fortalte at det egget var hennes. I det neste 
egget fant hun en plastsommerfugl. "Ja, sommerfuglene viser 
på en spesiell måte nytt liv." kommenterte hun, "for de kom-
mer ut av en kokong som ser helt livløs ut." I det tredje egget 
fant hun en stein med grønn mose på. "Far hjalp meg," sa en 
gutt stolt. "Ja, mosen viser at det er liv på den døde steinen," 
forklarte hun elevene. Da lærerinnen åpnet det fjerde egget, 
ble hun helt paff. Det var tomt! "Det må være Jeremys egg," 
var hennes første tanke. "Å, om jeg ikke hadde glemt å ringe 
foreldrene. Selvfølgelig hadde han ikke forstått hjemmelek-
sen." Fordi hun ikke ønsket å såre Jeremy, la hun forsiktig og 
stille egget hans til side og rakte hånden ut etter et annet.

Men da snakket plutselig Jeremy: "Skal du ikke snakke om eg-
get mitt da, frøken?" Lærerinnen rødmet. "Men Jeremy, egget 
er jo tomt!" Jeremy så henne rett inn i øynene og sa stille. "Ja, 
men Jesu grav var tom den også!" Tiden stoppet… Frøken 
satt stille lenge. Da hun greide å snakke igjen, spurte hun: 
"Vet du hvorfor graven var tom, da?" "Å, ja," sa Jeremy ivrig: 
"Han ble drept og lagt der, og så reiste Hans Far ham opp." 
Det var ikke lenge Jeremy fikk leve på denne jorden. Tre må-
neder etter påske døde Jeremy. Folk som kom i begravelsen 
var forbauset over å se nitten egg ligge på kisten hans. Alle 
eggene var tomme. 
                                         Hentet fra nettet!
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Prestens hjørne

Spørsmålet er tatt fra en legende 
om Apostelen Peter. Mens han 
hadde ansvaret for menigheten i 
Roma, kom den første forfølgelse 
av kristne i gang. 

Nero skyldte på de kristne etter 
bybrannen i året 64. Det ble raskt 
fattet mistanke om at brannen var 
påsatt og folkets vrede ble av myn-
dighetene ledet mot den spede, 
men voksende kristne forsamling. 

Apostelen Peter flyktet 
fra Roma, fra usikkerheten, men  
ved et enkelt veikryss møtte han  
Jesus som bar sitt kors.  
På spørsmålet om hvor han skulle, 
svarte Jesus: 

Til Roma, for å bli korsfestet enda 
en gang. Da skjønte Peter hvor han 
gjorde feil i å etterlatte menighe-
ten han hadde ansvaret for. Han 
snudde og gikk tilbake til Roma 
Historien endte med at Peter mistet 
livet sitt i likhet med mange i  
forsamlingen.  
Hvor skal vi som kirke? I den siste 
tiden har det ikke manglet på vik-
tige veivalg for Den norske kirke: 

Quo vadis domine?
- eller hvor skal du hen?

overgangen fra statskirke til folkekirke, 
et nytt arbeidstidsregime for preste-
skapet, kutt i flere  prestestillinger i 
bispedømmet og kirkemøtets vedtak 
om likekjønnede vigsler. Kun for å 
nevne noe. 
Forandringer trenger seg på. Ikke alle 
er dramatiske, men summen fører til 
tydelige endringer i terrenget. Så hvor 
skal vi? og viktigst: Hvor skal du? I 
møte med forandringene kan vi hente 
inspirasjon fra fortellingen om Peters 
møte. At det sentrale forblir det møte 

med den korsfestete og  
oppstandne Jesus, med påskefortellin-
gens grensesprengende kjerne.

                         Jan Styka Quo vadis Domine 1925
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Barn&ungdom

Liv Mari har ordet
Liv Mari Bjerva Bøstein er menighetspeda-
gog og trosopplæringskoordinator.
Ta gjerne kontakt med henne på telefon 
452 78 256 eller på epost: liv.mari@nome.
kirken.no eller boestein@hotmail.com.

Karnevalsgudstjeneste
Søndag 12. mars var det klart for karnevalsgudstjeneste. Denne dagen ankom det mange 
vi ellers ikke ser i kirken. Det var bjørn, cowboy, tiger, prinsesser, politikonstabel, Baktus og 
mange flere. Det er flott når kirken fylles av glade og forventningsfulle barn med familier.

Denne søndagen var det dåp, og 3 åringene fikk sin barnebibel. Unge Røster sang så vakkert 
for oss, og det var utdeling av diplom til barna som har gått på 6årsklubben i vinter.

Liv Mari Bjerva Bøstein

Mange dyr i arken

Dåpsfølge og andre 

 flotte folk!
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Barn&ungdom

Unge røster - ristet kirka..

3 åringer fikk kirkeboka!
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Barn&ungdom

24 HOURSFESTIVAL
Lørdag 4. mars fyltes Gullbring i Bø av lyd og latter fra glade barn. Nå var det endelig klart for 
årets store happening. 217 barn fra 5. – 7. klasse inntok hallen som var fylt av mange oppblås-
bare ting. Her var det duka for leik og moro. Og innimellom var det «stage» med samling foran 
scenen. Da var det bespisning, konkurranser, sang, musikk og forkynnelse. Alle som ville fikk 
være 1 time i bassenget også.

24 hoursfestivalen er et godt samarbeid mellom Holla, Lunde, Sauherad, Bø og Seljord menig-
heter.
Takk til alle flotte ungdomsledere og voksne som gjorde en kjempeinnsats.
Festivalen ble avsluttet med gudstjeneste, og det var en sterk opplevelse da alle barna dramati-
serte / dansa til Fader Vår.

Liv Mari Bjerva Bøstein
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Barn&ungdom
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Barn&ungdom

6-årsklubb er gøy!
7 mandager i vinter har 9 glade og forventningsfulle 6-åringer vært samlet på 
Fredheim. Sammen med lederne Ellen, Mia og Ragnhild har de lært om Jesus 
og andre personer i bibelhistorien. 

De har sittet musestille og lyttet, de har lekt og spilt skuespill, de har tegnet, 
klippet og limt, og de har bakt. De har rett og slett vært kjempeflinke, forteller 
lederne. Og hver gang har det vært noe å putte i munnen også, frukt, grønn-
saker og popkorn og andre gode ting.
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Barn&ungdom

Bo hjemmeleir
I februar var 10 unger med på Bo hjemmeleir på Fredheim og omegn. Bvi er 
sammen fredag, lørdag og søndag, men vi sover hjemme. Vi fikk kjenne på 
hvordan det er å være blind, og vi fikk høre om Jesus som ga den blinde mannen 
synet igjen.

Lørdagen var vi ute i flere timer, og holdt på med forskjellige ting. Riding, aking, 
skyting med luftgevær og grilling. Om kvelden var det superparty med søsken og 
foreldre tilstede.

På søndagen feiret vi gudstjeneste sammen, og barna deltok med mange oppga-
ver. Det var flott. Leiren ble avslutten med kirkesaft og kaker på Fredheim.

Vil du se flere bilder kan du gå inn på www.hollaoghelgen.no 

Liv Mari Bjerva Bøstein
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Gullkonfimanter 2016

1.rekke fra venstre: 
Aud Standeren, Berit Lia, Anne Marie Røland, sokneprest Andreas Grossmann, Bente Kolle, 
Marit Røisland, Liv Sannes Larsen
2.rekke: 
Randi Fjellstad, Hans Johan Håkenstad, Paul H Lindalen, Håkon Øygarden, Torbjørn Knutsen, 
Ragnhild Grindekåsa
3.rekke: 
John Skjeldal, Reidar Finckenhagen, Halvor Jensen, Torstein Obrestad, Arne Vetle Hansen
4.rekke: 
Ole Martin Gulliksen, Terje Ingulstad, Kai Vidar Slåtta, Torgeir Haugen

Fotograf Kåre S Pedersen i Bilde for Bilde
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Konfirmant 2018
28. februar 2017 ble det gjennomført informasjonsmøte for konfirmasjonsåret 
2017/18.

Innskrivingen har begynt, og du finner dokumentene som ble delt ut på hjemme-
siden til holla og helgen.no 

Nytt av året er at påmeldingen til leiren i uke 32 skjer separat under: 
http://www.ovretelemark.no/ønsketogelsket. Man må altså melde seg på to 
ganger.

NB: 
Fristen for påmeldingen og innskrivingen er 10.mai 2017.

 

Tuva Martine Stenstadvolden Nordh
Lars Olav Melteig
Martin Amundsen Hermansen
Johannes Lysgård Jørgensen
Jonas Pershaug
Ane Therese Fosse
Marie Graadal Lian
Stine Cecilie Bjerklund
Mona Teksle Tjønnemark
Jan Tore Hansen
Malin Hørte
Michelle Kuhne Bråthen
Ole Haatveit
Oliver Fjeldstad Johansen
Sindre Fritheim

Eyob Tesfaye Sisay
Marte Grindem
Nora Juel
Hedda Rainerdatter Aasmundsen
Sofie Kjellsen Bærland
Elias Færstaul
Tobias Sollid Simonsen
Nicolai Wines
Aleksander Hansen Haukedal
Ronja-Mari Sørtveit Stoa
Christian Dahl Rydland
Matthias Haukelidsæter
Vilde Skibevåg Bakken
Rebecka Myrseth
Lina-Marie Lüdtke
Hermann Kolle Hustvedt
Emil Tamlag Thorstensen
Rune van Reeth

Konfirmantene i 2017 den 14/5   i Holla kirke 
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Forvaltere
Jeg gratulerer konfirmantene med dagen 
og sier dem: 
- Vær aktive. Å være aktiv betyr å gi 
uttrykk for sine spesielle evner, talenter 
og den rikdommen av begavelser som 
ethvert menneske er utrustet med, selv 
om de finnes i varierende grad. Det betyr 
å fornye seg selv, utvikle seg, være åpen, 
elske, overskride jegets isolerende gren-
ser, være interessert, lytte og gi. Lev med 
ditt århundre, men vær ikke dets produkt, 
gi dine samtidige det de trenger og ikke 
det de ber om.

Av Ibrahim El-Hajj

- Å tro betyr å gå inn i forståelse og 
erkjennelse. Augustin trodde «for å kunne 
erkjenne». Slik skapningen kom-mer fra 
fornuften og er fornuftig, er troen så å 
si skapningens fullendelse, og derfor 
porten til forståelse. Troen alene, uten for-
ståelsen, er farlig og blir lett grusom og 
fører til fanatismen og avgudsdyrkelsen. 
Sannhet og virkelig-het hører jo sammen. 
Den ene går ikke uten det andre. En 
sannhet uten virkelighet ville være en ren 
abstraksjon. Og sannhet som ikke er bear-
beidet til å bli menneskelig visdom, ville 
på sin side ikke være en sannhet mottatt 
av mennesker, men en fordreiet sannhet.
Med andre ord: I kristendommen, du må 
forstå og for å forstå må du tro, først.
Kristendommen er et under fra A til Å, se 
og gled deg!

Man kan vel vanskelig måle Kirken etter 
dens suksess, i det minste ikke etter poli-
tiske og økonomiske kriterier, og ikke på 
grunnlag av omsetning og medlemstall. 
Imidlertid snakket Kristus om forvaltere 
som Herren hadde tiltrodd sitt gods. De 
skulle ta vare på det og øke det - forøvrig 
også gjennom uortodokse midler.
Det første spørsmålet blir da: Hvordan 
skal man tolke lignelser på riktige måte? 
At Jesus her bruker en historie om 
hvordan man gjør forretninger og får 

pengene til å yngle, bør man ikke oppfatte som 
angi-velse av metoder. Også historien om den 
urettferdige forvalteren er en særdeles vanske-
lig lignelse. 
Jesus sier: Nå ja, denne forvalteren har funnet 
en løsning, så vær kloke, slik han var klok. Det 
betyr ikke at man kan gå til verket med urede-
lige midler. Men vel betyr det at man også skal 
være klok og våken og ta vare på sine sjanser, 
- at også fanta-sien og kreativiteten er noe vi er 
blitt tiltrodd. 
Og sikkert betyr det at det ikke er nok selv å 
forbli tappert troende: å si at jeg er from, jeg 
blir salig etter min fasong, og hva de andre gjør, 
angår ikke meg. For tro er i virkelighet å gi noe 
man har fått, videre. Man har den ikke på riktig 
måte når man bare vil ha den for seg selv. 
En kristendom som virkelig er mottatt i mitt 
indre, er knyttet til den dynamikken at jeg må 
meddele den videre. Jeg har så å si funnet ut 
hvordan man gjør noe riktig - og da kan jeg 
ikke si at dette er tilstrekkelig for meg. I det 
øyeblikket ødelegger jeg allerede det jeg har 
funnet. Det er på samme måte som når noen 
har en stor glede. Han må på et eller annet vis 
meddele den, ellers er det slett ikke noen ekte 
glede. 
Dynamikken ved å gi videre er en del av sen
delsen som Kristus har gitt sine. Det samme er 
tilfellet med oppmuntringen til fantasi og til 
djervhet, selv med risiko for å miste noe. Vi kan 
ikke bare sette oss rolig ned og si: Nå ja, noe 
løfte om meng-de finnes ikke, suksess er ikke 
et av Guds navn, - godt, vi har gjort vårt, og det 
vil snart vise seg hvem som kommer og hvem 
som ikke kom-mer. Denne indre uro, at vi har 
en gave som er bestemt for menneskeheten, 
må alltid være til stede i samfunnet og i Kirken. 
På den annen side har vi også ordene: «Jeg sen-
der dere som sauer blant ulvene,» og «Dere vil 
bli forfulgt.» Det betyr altså at han forutsier at 
vårt verk alltid også vil ha noe med Kristi egen 
skjebne å gjøre. Og jeg tror at kristenheten må 
leve i denne spenningen. 
Det må ikke finnes noen selvtilfreds-het i den-
ne mening: Vi har gjort hva vi skal, mer kan vi 
ikke. Stadig på ny blir vi stilt overfor oppdraget 
å være gode forvaltere, altså slike som driver 
åger, slik Kristus uttrykker seg, og som på den 
annen side aldri har suksessen helt i hånden.

Til konfirmantene
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Prestane har fått ny 
 
arbeidsgjevar
 
Ved nyttårsskiftet vart alle statskyr-
kjeprestane overførte frå staten til 
det nye rettsubjektet Den norske 
kyrkja. 
 
Dette medfører at prestane har fått 
Kyrkjerådet som ny øverste arbeids-
gjevar, og 16. mars møtte alle pre-
stane i Agder og Telemark den nye 
arbeidsgjevaren sin på eit dagssemi-
nar i Kristiansand. 

For første gong på 500 år driv sta-
ten ikkje lenger religiøs verksemd, 
men understøttar Den norske kyrkja 
og andre trus- og livssynssamfunn. 
Kyrkjemøtet har no overteke mykje 
av det mynde som tidlegare låg 
i statsforvaltninga, og dette vert 
no forvalta av Kirkerådet på vegne 
av Kyrkjemøtet. Framleis står Den 
norske kyrkja nemnd i grunnlova 
som Noregs folkekyrkje, men alle 
nasjonale og regionale organ er no 
overførte til det nye rettssubjektet. 
Det same skjedde med lokalkyrkja 
allereie i 1997, då sokna vart eigne 
rettssubjekt, styrt av dei to organa 
soknerådet og fellesrådet.
 
Den norske kyrkja er altså ikkje len-
ger staten sitt religionsvesen. Men 
kyrkja har framleis ein ambisjon om 
å vera folket si kyrkje, ein tydeleg 
institusjon og tung samfunnsaktør i 
idéell sektor. Og sidan det er sterke 
tradisjonar for at staten støttar idéell 
sektor, som td. idretten, kulturlivet 
og Redningsselskapet, for å nemna 
nokon, er det heller ikkje unaturleg 
at staten også i framtida vil støtta 
livssynssamfunna. Men korleis dette 
skal skje, står no til debatt, og regje-
ringa har annonsert at eit forslag til 

revisjon av "Lov om trudomssamfunn 
og ymist anna" snart kjem på høyring. 
Her vil truleg ulike støtteordningar verta 
drøfta, mellom anna kyrkjeskatt og livs-
synsavgift.

Samstundes som staten drøftar former 
for understøtting av aktørane i livs-
synsfeltet, har Den norske kyrkja sjølv 
sett igang eit omfattande arbeid med 
revidering av kyrkjeordninga. Eit av dei 
store spørsmåla her er kven som skal 
vera arbeidsgjevar for dei mange tilsette 
i kyrkja. 

Skal arbeidsgjevaransvaret liggje på 
bispedømmenivå og eventuelt delege-
rast derfrå? Elles skal fellesråda overta 
prestane også og verta det organet som 
får arbeidsgjevaransvaret for alle tilsette 
i kyrkja? Tida vil vise kva modell ein her 
veljer, og det er grunn til å tru at ligg 
mange år med store reformar framfor, før 
kyrkja finn si nye form.

Det som likevel er sikkert, er at 
kjerneoppgåvene til Den noske kyrkja er 
dei same som før: Forkynne evangeliet, 
byggje fellesskapet og drive trusopplæ-
ring og diakoni. 
                                               Prost, Asgeir Sele
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tanker om 
liv og tro

JEG HAR ALDRI LIKT Å VÆRE SÅ SYNLIG, sier Kari Skippervold.
Hun gir klart uttrykk for at akkurat det å bli 
intervjuet, er ikke det hun liker best her i 
verden. Men som den hjelpsomme personen 
hun er, liker hun ikke så godt å si nei heller. Så 
her sitter vi nå i stua på Skippervold med utsikt 
over Norsjø og åsene omkring. Og fjellene i 
bakgrunnen, helt til Gaustatoppen ser man her 
på en klarværsdag.

Foreldrene mine bygde huset da de ble pensjo-
nister, forteller Kari. Dette er det vakreste sted 
på jord, sa pappa. Han vokste opp her på Skip-
pervold sammen med tre andre søsken. Men 
bare 9 år gammel mistet han begge foreldrene 
sine i løpet av kort tid. Etter en begivenhetsrik 
og omflakkende tid havnet han i Oslo, hvor han 
startet et gartneri på Marienlyst der NRK-hu-
sene nå ligger. Her giftet han seg og fikk barna 
Ivar og Kari.

Jeg vokste opp i en fri og raus familie, sier Kari. 
Samtidig bærer hun på minner om en opp-
vekst i en streng og spesiell kristen forsamling. 
Foreldrene mine var medlemmer av Plymouth-
bevegelsen. Det var en patriarkalsk forsamling 
med strenge regler for liv og oppførsel. Det var 
mange unge familier med barn, men ikke noe 
eget barne- eller ungdomsarbeid. Barna var 
med på møtene sammen med de voksne.

Da jeg var 14-15 år ble det vanskeligheter i 
forsamlingen. Folk med spesielle teorier skapte 
splittelse og vonde følelser, og pappa valgte 
raskt å gå ut av forsamlingen. Etter det ble vi 
aktive i Misjonsforbundet som hadde et flott 
arbeid, ikke minst for barn og unge.

Og vi kom på en måte midt oppi det. Et friskt 
ungdommelig miljø med masse sang og 
musikk. Her var folk som Arnold Børud, Rune 
Larsen og Kjell Fjalsett i sanggruppa Frisk Luft. 
Broren min Ivar har jo alltid vært flink til å spille 
og synge og likt seg godt foran publikum. Sjøl 
var jeg nok mer en iakttager, ikke så synlig. 

Jeg har aldri likt publikum. Etter avslutta 
skolegang begynte Kari på Fysiokjemi-
kerskole som det het den gang. På Ullevål 
sykehus. Der utdannet hun seg til bioinge-
niør som det heter nå. Og som bioingeniør 
har hun siden jobba i over 40 år. Det er et 
yrke hun har likt veldig godt. Kombinasjo-
nen av å kunne jobbe praktisk med teknis-
ke ting og det å treffe mange mennesker, 
har passet meg godt, sier hun. Jeg trivdes 
med å gå rundt og samle blodprøver på 
morgenen. Da treffer du folk i så mange 
livssituasjoner. Jeg gruet meg veldig til å 
bli pensjonist, sier Kari. Og det var som en 
liten sorgprosess. Jeg sluttet ved juletider 
og var ganske så deppa noen måneder. 
Fram til våren kom og jeg kunne begynne 
å så og prikle. Det å få jord på hendene og 
se ting spire og gro, er lykke for Kari. Med 
årene er det blitt mindre grønnsaker og 
mer og mer blomster hun satser på. Jeg 
er så glad i Løvemunn, forteller hun. Disse 
bitte, bitte små frøene; se dem spire, prikle 
og plante ut og så se dem komme; disse 
nydelige blomstene i alle farger. Det er et 
under!

Hun gleder seg over livets under. I alle år 
har hun og Helge foret småfuglene og gle-
det seg over et yrende fugleliv rundt huset. 
Da hun ble pensjonist fikk hun en penge-
gave fra sykehuset. For den kjøpte hun seg 
et vakkert akvarium. Det er et fantastisk 
alternativ til Helges sportssendinger på TV, 
sier hun med et smil.
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Etter endt utdanning bodde hun 5 år 
i Kristiansand. Også der var hun med i 
Misjonsforbundet. Men det jeg mest av alt 
sitter igjen med etter årene der, sier hun, 
er minnene om kollegafellesskapet på 
jobben. Vi har fortsatt god kontakt mange 
av oss.

Da faren etter noen år ble syk, valgte 
hun å flytte til Grenland og fikk jobb på 
Borgestad-klinikken. I denne tiden traff 
hun Helge. De giftet seg og fikk barn og 
bodde en tid i Oslo og i Vikersund. Hun 
prøvde seg som hjemmeværende husmor 
og mislikte det skikkelig. Faren døde, mo-
ren ble boende alene på Skippervold, og 
de valgte igjen å flytte til Grenland, denne 
gangen til Porsgrunn. Nå fikk hun jobb 
på Sykehuset Telemark hvor hun jobbet 
siden.
Moren flyttet til Lillesand hvor sønnen 
hennes bodde, og Kari og Helge valgte å 
overta huset. Det har vært en glede å bo 
her, sier Kari. Som virkelig føler at hun har 
nytt den vakre naturen, både rundt huset 
og på den daglige pendleturen mellom 
Ulefoss og Skien.

I Porsgrunn var vi aktive i Metodistkirken, 
sier Kari. Det var et varmt og inkluderende 
fellesskap, hun sang i kor og Helge holdt 
prekener i kirken. Så det var ikke helt lett 
for oss å begynne å gå i kirken her på Ule-
foss. Kontakten min med menigheten her 
begynte egentlig med at jeg ble invitert 
med i misjonsforeningen. Det ble inngan-
gen for meg til fellesskapet i menigheten 
her. Etter hvert ble det deltakelse i kor og 
bibelgruppe.

Jeg har visst aldri egentlig hatt noe opprør 
mot troen eller noen problemer med tvil. 
Jeg har alltid hatt en trygghet. Har egent-
lig en litt enkel tro, ikke hatt behov for å gå 
inn i alskens finurlige spørsmål  og proble-
matiseringer. Mitt yndlings-skriftsted er : 
Gled dere i Herren alltid! Vær ikke bekym-
ret, står det like etterpå. Selvsagt kan vi 
ikke unngå å være bekymret. Men gleden 
i Herren ligger der som en grunntone 
under alle bekymringer. Jeg tror jeg har 

det etter min far. Han var en jordnær og praktisk 
mann. Han hadde en gammel T-Ford. Vi bodde på 
Grünerløkka i Oslo, der var det ikke fritt for sosiale 
problemer i nabolaget. Pappa låste aldri bilen. Og 
han la en brødpakke i den om kvelden. Det var 
kanskje noen som trengte et sted å sove om natta 
og litt frokost…
Kari har også alltid hatt et øye for de som sliter og 
har det vanskelig. Det er viktig å se de som trenger 
en å møte, sier hun. Men det må være en balanse. 
En klarer ikke å møte for mange. Det er et dikt av 
Hans Børli jeg er glad i,  sier hun:

Ett er nødvendig
Ett er nødvendig 
her i denne vår vanskelige verden
av husville og heimløse:
Å ta bolig i seg selv. 

Gå inn i mørket 
og pusse sotet av lampen. 
Slik at mennesker på veiene 
kan skimte lys
i dine bebodde øyne. 

Hans Børli     Bjørn Sturød
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Her er det plass
til din annonse!

 
En gave til menighetsbladet 

blir mottatt med takk! 
Kontornummer: 2650 20 06672

Trenger du noen å snakke 
med?

Kirkens SOS 
 

22 40 00 40
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Lannavegen 2, Ulefoss
Tlf: 900 46 339

Epost: dorhandverkeren@gmail.com

ULEFOSS 
BENSINSTASJON AS 
JARLE OG VIGGO INGULSTAD 
TLF: 35 94 46 63   

Tlf: 35 94 41 07

Ulefossenter 09-16 tlf: 911 10 465

Her er det plass
til din annonse!
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Misjonsprosjekt Estland

Kjære venner og støttespillere for misjon i 
Estland! Godt nyttår!  
(og God Påske...red anm)

Oppdatering på misjonsarbeidet i Saku og 
Mustamäe - både om hva som skjer og om 
forbønnsønsker.
 
Det er mye som skjer i NMS om dagen, 
også på informasjonsfronten. Det er helt 
sikkert at det blir informasjon også videre 
- forhåpentligvis oftere enn nå - , men 
formatet kan bli endret. Denne gangen 
ble det imidlertid en slik "gammeldags" 
hilsen som Tiina og jeg har hatt for vane å 
sende fra tid til annen... :)

 
Med ønske om Guds velsignelse.
 
Vennlig hilsen
Magne Mølster
Misjonær for NMS i Estland

Kirkens SOS.
15.mars var det representantskapsmøte for 
Kirkens SOS i Telemark. 2016 var et bra år for 
KSOS.

Ca. 48 personer er knyttet til telefon- og 
chatte-tjenesten i fylket. I løpet av året mottok 
telefonvaktene bortimot 10 000 henvendelser 
fra folk i krise. De frivillige medarbeiderne 
gjør en stor jobb for enkeltmennesker og for 
samfunnet. Hvert døgn, året rundt, sitter de og 
tar imot telefoner fra fortvilte mennesker. Her i 
fylket er det to sentraler; en i Bø og en i Skien. 
Arbeidet blir lagt merke til, og organisasjonen 
får nå betydelig støtte både fra Helsedepar-
tementet og fra Fylkeskommunen. Men KSOS 
er helt avhengig av gaver fra enkeltpersoner, 
menigheter og andre.

Organisasjonen oppfordrer til givertjeneste 
slik: 100 personer, 100 kr pr mnd. i ett år: 120 
000 kr

Dette året står KSOS foran store endringer i 
strukturen. Til nå har hver t fylke/region hatt 
sin egen virksomhet. Nå er det arbeid i gang 
for å samle administrasjonen i Oslo. Dermed 
blir det mindre krevende å stå i ledelsen for 
den lokale virksomheten.

KSOS Telemark har ønske om å ha 55 faste 
telefonvakter. Det blir derfor stadig arrangert 
kurs for personer som ønsker å bidra med sin 
tjeneste. Har du tid og kapasitet, er det plass 
for deg også!

I tillegg til medarbeider-kursingen, blir det 
årlig holdt flere selvmordsforebyggende kurs i 
regi av KSOS, kalt Vivat-kurs.

Telefonen til Kirkens nødhjelp, er 22 40 00 40

LIVET ER VERDT Å SNAKKE OM!

 Fra venstre Magne (44), dernest Piia 
Viks-Binsol (38), Kristiina Seppel (28), 
Jürgen Untera (29) og prost Jüri Vall-
salu (59).  
Foto: Ranno Seppel.
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Han er oppstanden 

Han er oppstanden. Halleluja!
Lov ham og pris ham! Halleluja!
Jesus, vår Frelser, lenkene brøt.
Han har beseiret mørke og død.
Refr: 
Lov ham og pris ham, vår Frelser  
og venn,
Han som gir synderen livet igjen.
Halleluja, vi skyldfrie er.
Halleluja, vår Jesus er her!

Tre dager dødens fange han var
før han stod opp og seieren var klar.
Tvers gjennom gravens stengsel han 
gikk.
Frelse og fred ved Jesus vi fikk.
Refr:

Engelen ropte: Frykt ikke mer!
Han som du søker, er ikke her.
Se, der er stedet hvor han ble lagt.
Han har stått opp - som selv han har 
sagt.
Refr:

Gå og fortell at tom er hans grav.
Livet han vant, da livet han gav.
Gav det for oss og kjøpte oss fri.
Frelse og fred han alle vil gi.
Refr:
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Nytt fra Kirkevergen
Jeg sitter her på kontoret mitt i Ulefoss. Vi skriver 
mars og sola skinner så fint inn gjennom vinduet. 
Mars kan være lunefull, og ikke før vårfølelsen har 
satt seg i kroppen - så kom det litt snø. Vinteren har 
vært underlig. Snø, is og varm. 

Å jobbe i kirken betyr mye planlegging. Gudstje-
nestelista fram til nyttår er klar, vi har invitert skole 
og barnehage til påskevandringer, konfirmasjon er 
under kontroll og det er mye annet spennende som 
skjer framover. I 2017 er det kirkejubileum her i Ule-
foss. Det gleder vi oss til.

Bruk av tau ved gravferd
I kirkelig fellesråd sitt møte 15.03.2017 sak nr. 
FR/005/2017 ble det vedtatt at kisten skal senkes 
med tau, ned i graven. Bruk av tau gir pårørende 
anledning til å delta. Det er vanlig at de som bærer 
kisten ut fra kirken/kapellet – også foretar senkingen. 
Det er mer og mer vanlig at kisten senkes med tau. 
I Lunde og Flåbygd sokn er denne tradisjonen blitt 
gjort i noen år, og vi har gjort en positiv erfaring med 
bruk av tau. I enkelte tilfeller, der pårørende ønsker å 
bruke senkeapparat, er det fortsatt mulighet for det.

Festeavgifter og tilbud om blomsterstell av gravsted
Det ble sendt ut festeavgifter i januar med frist 20. 
mars 2017. 

Vi har tilbud om blomsterstell av gravsted. Les mer 
om dette på www.nome.kirken.no   
2017 – da skjer det saker og ting
Helgen kirke har lenge stått på lista for å oppgradere 
tak m.m. Rett over påske starter vi opp med dette 
arbeidet. Videre vil kirketjenerne fortsette arbeidet 
med carporten og nytt handicaptoalett ved Holla 
kirke. I tillegg må vi gjøre ferdig gjerdet ved Kronborg 
kirkegård.
Vi har som mål å få lyssatt Holla kirke før høsten. 
Dette kan bli veldig fint. I tillegg jobber jeg med et 
nytt prosjekt, å få lyssatt Romnes kirke. Håpet er å få 
dette til før høsten og mørket kommer. Et etterleng-
tet tiltak jeg vet mange vil sette pris på. 
Dugnad – oppretting av stein, behjelpelig med plan-
ting osv.
I fjor tok kirketjenerne initiativ til en dugnadsdag, der 
alle som har behov for hjelp til å rette opp gravstein, 
plante m.m får hjelp. Dette ble en suksess. Vi håper å 
få til en lik dugnad i år også. Av praktiske årsaker blir 
dugnadsgjengen å treffe på Kronborg, men har du 
behov for hjelp i Helgen eller Romnes kirkegårder, 
avtaler vi dette denne dagen.
Det er ikke satt opp dato enda, men det vil bli godt 
kunngjort. 

Til slutt vil vi i staben få ønske dere alle en fin påske 
og vår.

Ny sokneprest i Lunde og Flåbygd

Denne veka vart Ragnhild Halden (35) 
utpeikt til ny sokneprest i Lunde og Flå-
bygd. Ho er for tida kapellan på Notod-
den, men er oppvaksen på Gvarv. 

Teologistudiet tok ho på Menighetsfak-
tultetet i Oslo, og hadde si første preste-
teneste i Nore og Uvdal frå 2009-2014. 
Ektemannen hennar er også frå Gvarv, 
og då dei for nokre år sidan byrja å tenka 
på å koma tilbake til Midt-Telemark, var 
Lunde og Flåbygd ein av dei stadane ho 
synte interesse for. Den gong vart det 
altså i staden kapellanstilling på Notod-
den, men no opna det seg eit nytt høve. 
Sidan bispedømmet av økonomiske 
årsaker har måtta kutte to prestestillin-
gar og for tida har full stillingsstopp, vart 
den ledige stillinga i Lunde og Flåbygd 
ikkje lyst ut på den opne marknaden. 
Men sidan ei av stillingane som skal 
vekk må takast i Øvre Telemark, låg det 
til rette for ei intern rokkering mellom 
prestane i prostiet. Prosten er veldig glad 
for at Ragnhild Halden var motivert for 
å gå inn i soknepreststillinga i Lunde og 
Flåbygd og at soknerådet har teke så 
godt imot henne. Til sommaren får heile 
kyrkjelyden møte den nye soknepresten. 
Dato for innsettingsgudstenesta vil bli 
fastsett med det første.
Halden er i gang med å byggje hus på 
Gvarv, og kjem til å flytte dit til som-
maren. Ho er likevel oppteken av å vere 
tydeleg til stades i lokalmiljøet i Lunde. 
Frå Notodden er ho alt godt kjent med 
konfirmant- og leiartreningsoppleg-
get «Ønsket og elsket» og ser fram til å 
vidareføre dette også i Lunde. Målet er at 
ho skal få møtt det nye konfirmantkullet 
minst ein gong før leiren no i sommar.
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Slekters gang
Døpte
08.01 Anne Sofie Holt Hjelseth, 
Helgen kirke
22.01 Kolbjørn Fæhn Hanedalen, 
Holla kirke
22.01 William Jensen Haatveit, 
Holla kirke
22.01 Jakob Jensen Haatveit, 
Holla kirke
22.01 Mathias Myhren Jørgensen, 
Holla kirke
05.03 Signe Hegland Akerhaugen, 
Holla kirke
12.03 Felix Bruseth Flaa, 
Holla kirke

Gravlagte
03.01 Tommy Dahl, 
Kronborg
18.01 John Arvid Halvorsen, 
Kronborg
27.01 Ingeborg Knutsen, 
Helgen
27.01 Lillian Snefrid Skotnes, 
Kronborg
31.01 Ingeborg Annie Lindgren, 
Kronborg
07.02 Åse Marit Moen, 
Kronborg
07.02 Reidun Marie Finkenhagen, 
Kronborg
15.02 Willy Morgan Waal, 
Holla
28.02 Ole Gustav Haraldsen Sannes, 
Holla
07.03 Valborg Storhaug, 
Kronborg
11.03 Tore Jordfall, 
Holla
21.03 Birgit Holskar Nilssen,
Kronborg

FELLESSKAPSKVELD PÅ FREDHEIM
Tirsdag 25.april kl 1900.

Axel Bugge kommer og innleder om
FATTIGDOM OG URETTFERDIGHET I VERDEN

Kan vi lære noe av profeten Amos?
Vi starter som vanlig med et felles kveldsmåltid fra kl 1900.
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April
Søndag 2. april
4. søndag i fastetiden
Asgeir Sele forretter
Holla kirke kl. 11.00
Joh 11, 45-53

Søndag 9. april
Palmesøndag
Asgeir Sele forretter
Helgen kirke kl. 11.00
Joh 12, 12-24

Torsdag 13. april
Skjærtorsdag
Kveldsmåltid på  
Fredheim kl. 18.00
Holla kirke kl. 19.30
Matt 26, 17-30

Fredag 14. april
Langfredag
Holla kirke kl. 11.00
Joh, 18, 1-19, 42

Søndag 16. april
Påskedag
Høytidsgudstjeneste
Holla kirke kl. 11.00
Luk 24, 1-9

Mandag  17. april
2. påskedag 
Ingen gudstjeneste

Søndag 23. april
2. søndag i påsketiden
Felles gudstjeneste 
med Lunde og Flåbygd 
menighet Lunde kyrkje 
kl. 11.00
Joh 21, 1-14

Søndag 30. april
3. søndag i påsketiden
Helgen kirke kl. 11.00
Rune Rasmussen 
forretter
Joh 10, 11-18

Mai
Fredag 5. mai
Samtalegudstjeneste
Holla kirke kl. 18.00
Konfirmantene deltar 

Søndag 7. mai
4. søndag i påsketiden
Romnes kirke kl. 11.00
Joh 16, 16-22

Søndag 14. mai
5. søndag i påsketiden
Holla kirke 
kl. 10.30 og 12.30
Konfirmasjon
Joh 15, 1-8

Torsdag 17. mai
Grunnlovsdag
Holla kirke kl. 09.00
Luk 1, 50-53

Søndag 21. mai
6. søndag i påsketiden
Helgen kirke kl. 11.00
Luk 18, 1-8

Torsdag 25. mai
Kristi himmelfartsdag
Holla kirke kl. 11.00
Mark 16, 19-20

Søndag 28. mai
Søndag før pinse
Ingen gudstjeneste

Juni
Søndag 4. juni
Pinsedag
Holla kirke kl. 11.00
Joh 20, 19-23

Mandag 5. juni
2. pinsedag
Ingen gudstjeneste

Søndag 11. juni
Treenighetssøndag
Øvre Verket kl. 11.00
Matt 28, 16-20

Søndag 18. juni
2. søndag i treenighets-
tiden
Helgen kirke kl. 11.00
Matt 3, 11-12

Søndag 25. juni
3. søndag i treenighets-
tiden
Romnes kirke kl. 11.00
Rune Rasmussen forret-
ter
Luk 14, 15-24

Andreas Grossmann  
forretter der ikke annet 
er nevnt.

Gudstjenester

HØRER DU IKKE GODT 
I KIRKEN?

Kirketjenerne trenger din hjelp til å 
gi deg så god lyd som mulig. 

De vil sette veldig pris på om du 
kan kontaktes under en gudstje-
neste eller en begravelse med 
spørsmål om lyden er i orden for 
deg. 

Kanskje kan dere til og med avtale 
tegn, f.eks. en pekefinger i været 
når lyden må opp. 

Det vil hjelpe mange hvis du kan 
hjelpe kirketjenerne på denne 
måten, spesielt hvis du bruker 
høreapparat og hører gjennom 
teleslyngen i kirken.
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