
w w w.hol laoghelgen.no
            HOLLA & HELGEN MENIGHET

Menighetsbladet
NUMMER 2     August 2017   62. ÅRGANG



MENIGHETSBLADET2

Menighetsbladet

Utgis av Holla og Helgen 
menighetsråd

Redaktør
Ola Vea Gustavsen
Mobil: 911 78 315 
Epost: olavg2007@gmail.com  
 
Redaksjonskomité
Andreas Grossmann
Bjørn Sturød 
Lyst til å bli med? 

Frivillig kontingent

Kasserer
Else-Marie LindsethBankgiro: 
          2650.20.06672

Bankgiro menighetsrådet:        
          2650.03.57583

Holla og Helgen sokn
www.hollaoghelgen.no

Prestekontoret i Nome Rådhus
          Ringsevja 30, 3830 Ulefoss

Sokneprest 
          Andreas Grossmann
          Kontortelefon: 35 94 62 61
          Mobiltelefon: 469 05 048
          E-post: andreas@nome.kirken.no
          Mandager fri
          
Kantor
          Anna Cecilie Norlund
          Mobiltelefon: 980 73 080
          E-post: anna@nome.kirken.no

Kirkeverge
          Mona Halsvik
          Kontortelefon: 35 94 62 62
          Mobiltelefon: 957 27 214
          E-post: mona@nome.kirken.no
         
Sekretær
          Anette S Krøgli 
          Kontortelefon: 35 94 62 60
          E-post: anette.sneddon@nome.  
          kirken.no

Menighetspedagog
          Liv Mari Bjerva Bøstein
          Mobiltelefon: 452 78 256
          Epost: liv.mari@nome.kirken.no
          eller boestein@hotmail.com

Kirketjenere
          Telefon: 35 94 44 33
          Hellek Sannes: 453 96 785
          Knut Arne Stoa: 998 81 300
          Morten Karlsson: 915 21 475

Leder av Holla og Helgen 
menighetsråd
          Bjørn Sturød
          Mobiltelefon: 938 08 446

Trykk: Digitaltrykkeriet Superlativ
Telefon: 35 94 34 00
Epost: post@superlativ.no

Redaktørkroken

I 2017 skjedde den største organisatoriske endringen av Den 
norske kirke siden reformasjonen, et tydelig skille mellom stat og 
kirke, slik de statlige myndighetene uttrykker det. Fra nå er ikke 
lenger biskoper, proster og prester embets- eller statstjeneste-
menn. Kirkerådet og bispedømmerådene er ikke lenger statlige 
forvaltningsorganer. Kirkemøtet har overtatt mye av den myn-
digheten som tidligere lå i statsforvaltningen, og er det øverste 
representative organet for det nye rettssubjektet Den norske kirke. 
Det siste hundreåret har staten overført stadig nye ansvarsområ-
der til organer for Den norske kirke. I 1920 fikk vi menighetsråd, 
deretter fulgte innføring av bispedømmeråd i 1933. I 1934 ble 
Bispemøtet formalisert og i 1984 ble Kirkemøtet opprettet, Ny 
kirkelov som blant annet regulerer forholdet mellom kommunen 
og menighetene, kom i 1996 og de kirkelige fellesrådene ble 
opprettet. Som en konsekvens av grunnlovsendringene fra 21. mai 
i 2012 er Den norske kirke fra 2017 et selvstendig trossamfunn og 
rettssubjekt med Kirkemøtet som øverste organ. Prester, biskoper, 
ansatte ved bispedømmeråd og de nasjonalkirkelige råd har vært 
embets- og statstjenestemenn fram til 1. januar 2017. Alle disse, 
omkring 1600 ansatte, er nå overført til det nasjonale rettssubjek-
tet Den norske kirke.  Den norske kirke er skrevet inn i grunnloven 
i paragraf 16: Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir 
Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Kirkens 
kall og oppgave overfor folk og land videreføres. Og vil også i årene 
fremover fylle oppgaven som Norges folkekirke. Selv om besøkstal-
let varierer på gudstjenester, er det fremdeles mange som syns 
kirka har noe annerledes å bidra med i sine liv.  
Endringene i grunnloven i 2012 og virksomhetsoverdragelsen fra 
1. januar 2017 endrer vilkårene for Den norske kirke. Men kirkens 
virksomhet og lokale nærvær blir ikke endret. «Mer himmel på 
jorda» er Den norske kirkes visjon. Ved dette forstår vi oss som en 
del av Kristi bevegelse på denne jord. Gjennom ord og handling 
skal vi formidle Guds kjærlighet gjennom Jesus Kristus like til 
jordens ender. Salmen «kirken den er et gammelt hus» forteller 
oss at den er bygget av levende stener. La det bli slik at de levende 
stener ikke forvitrer og smuldrer opp, men er med på å skape liv 
og glede i lokalsamfunnet-lenge!

Kirkejubileum i perspektiv!

Ola Vea Gustavsen
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Prestens hjørne

Andreas  Grossmann

2017 er et merkeår. Det er det første år for kirken 
som et selvstendig trossamfunn uten tilknytning 
til den norske stat. 2017 er et jubileumsår for alle 
lutherske kirkesamfunn, siden det er 500 år siden
Martin Luther sparket i gang reformasjonen som 
siden har spredt seg til mange land. 

Men det også jubileumsåret for Holla ruinene, 
Romnes kirke og Holla kirke. Et uttrykk som ble 
mye brukt i alle de nevnte jubileumssammenhen-
gene er kulturarv. Det betegner noe man ønsker
å hegne om, eller ta vare på. Jeg må innrømme at 
jeg til å begynne med hadde mine utfordringer 
med å venne meg til uttrykket kulturarv.

Mest fordi ordet arv vekker assosiasjoner hos meg 
om et skifteoppgjør under forutsetningen av at 
noen har gått bort. Og noen ganger kan det
føles slik at kristendommen i den offentlige 
debatten blir presentert som noe som trygt kan 
legges bort i et støvete hjørne i et eller annet
museum, og hentes fram kun i spesielle 
anledninger. 

Men det er i bestefall en noe misforstått forenkling. 
Kirkene våre er langt fra museer, de er godt brukt 
som konsertlokaler, som møteplass folk i mellom 
og som steder der det er lagt til rette for møter 
mellom Gud og mennesker. Generasjoner av men-
nesker har gjort kirkene til sine egne, og bidratt på 
forskjellig vis med utsmykning eller annen innsats 
slik at de framstår slik de gjør den dagen i dag. For 
her er vi inne på et annet aspekt i begrepet arv, 
nemlig eierskap. 

Kirkene våre er eid av felleskapet, juridisk og i 
overført betydning. Kirkeloven slår fast at kirkene 
eies av soknet og gjennom kirkens ritualer knyttes 
det mange sterke bånd mellom enkelte mennesker 
og kirkebyggene. Kirkene våre er også uttrykk for 
det som er kjernen, det som ligger til grunn: Troen 
vår. Utrykk for en levende tro som speiles igjen 
både innenfor og utenfor kirkeveggene. En tro som 
på forskjellig vis gjør seg relevant for menneskene 
hver dag gjennom utallige århundrer. En tro på én 
treenig Gud som møter, berører oss og bærer oss. 
Og troen på én Far som har gjort oss til arvinger i 
sitt rike.

Gud, du har elsket oss først, men vi taler 
om deg som om du bare hadde elsket oss 

først én gang i fortiden.

I virkeligheten er det dag for dag,
hele livet igjennom at du elsker oss først.

Når vi våkner om morgenen
og vender vår sjel mot deg, kommer du oss 

i forkjøpet - du har elsket oss først.

Dersom jeg står opp før daggry
og i samme øyeblikk vender min sjel i bønn 

til deg, da er du allerede der
- du har elsket meg først.

Når jeg legger bak meg alt som forstyrrer
og søker inn i sjelen for å tenke på deg,

da er du stadig den første.

Forlat oss, Gud, vår utakknemlighet.
Det er ikke bare én gang at du elsker oss 

først, det er i hvert eneste av livets  
øyeblikk.

Søren Kierkegaard (1812 - 1855)
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Det er i år tre år siden Geir Haatveit kom med for-
slag om å ”slå på stortromma” når Holla kirke skulle 
feire 150 år. ”Hvorfor ikke ta med Romnes kirke og 
Holla gamle kirke i samme slengen? Det har aldri 
vært noen feiring av disse kirkene. Vi vet ikke nøy-
aktig hvilke år de ble bygget, men de er i hvert fall 
800 år!”Etter litt fram og tilbake, tente menighets-
rådet på tanken. Ordfører m. fl. i kommunen ble 
engasjert, og Riksantikvaren ga grønt lys for å feire 
de to gamle kirkene.
Holla gamle kirke og Romnes kirke har vært sen-
trale i folks liv i hundrevis av år. Gjennom alle disse 
åra har folk søkt til kirkene i hverdag og fest.  
Etter reformasjonen kom kirkene i privat eie. Her 
i bygda vil det si: eid av jernverkets eier. Etter som 
åra gikk, måtte kirka på Hollahaugen repareres og 
bygges om gjentatte ganger. Grunnforholda forår-
saket stadige utglidninger. På midten av 1800-tallet 
var kirka i så dårlig forfatning at Cappelen ønsket 
at kommunen skulle overta ansvaret for den, men 
herredsstyret stemte nei. Som kjent, løste denne 
saken seg til det beste for alle parter: En storflom 
i 1860, truet med å skylle jernverket ut i  Norsjø. 
Bygdefolket stilte opp, og utrolig nok klarte de å 
redde jernverket. Som takk for innsatsen, lovte 
godseier Cappelen å bygge ny kirke i stedet for de 
to gamle.
I 1867 stod den nye kirka ferdig, og det er den vi 
feirer 150-års-jubileum for i år.
Gjennom alle år siden, har det vært et spesielt 
forhold mellom kirka og Cappelen-familien. Ikke 
minst kom det til uttrykk da kirka skulle feire 125 år 
i 1992. Fru Louise Cappelen engasjerte seg sterkt i 
oppussingsarbeidet. Ekstraordinære sysselsettings-
midler fra staten gjorde det mulig å skifte golvet, 
som var angrepet av råte. Da denne perioden var 
over, var kirkerommet ikke til å kjenne igjen. Det 
hadde fått et mye varmere preg enn tidligere. 
Til beskyttelse av det nye golvet, ble den flotte 
løperen i midtgangen gitt som gave fra fru 
Cappelen.
Den gamle kirka på Høyden ”forsvant” litt etter 
litt. Noen trengte stein, andre noen planker, en lås 
havnet her, et vindu der. Til slutt var det bare ei 
steinrøys igjen av det som en gang var ei kirke.
Den gang var det en annen fru Cappelen, Leonore, 
som tok affære. Hun fikk sørget for at det ble fore-
tatt utgravninger før steinrøysa ble bygd opp igjen 
som ”ruin”. Dette arbeidet var ferdig i 1923.

Hilsen fra Menighetsrådet!
Siden 2010 har det i sommerhalvåret vært arbeid i gang 
på Kirkeruinen for å sikre den mot utrasing.
Romnes kirke har en litt annen historie. Da nye Holla 
kirke ble bygd, ble det i 1864 gjort avtale mellom kom-
munen og Kammerherre Aall om overtakelse av Romnes 
kirke. Siden Aall-familien har sitt private gravsted ved 
Romnes kirke, var vel dette naturlig. Kirka skulle holdes 
ved like utvendig så lenge det var mulig, var avtalen.  
Siden kirka nå ikke lenger ble brukt til gudstjenester, for-
falt den gradvis. Men i 1918 kom det ny prest til bygda, 
Nils Roth Heyerdahl. Folk i grendene omkring Rom-
nes, savnet kirka si, og de ba presten om å undersøke 
muligheten av å kunne ta den i bruk igjen. Heyerdahl 
tok kontakt med Kirkedepartementet, og derfra kom det 
positive signaler. Kirka kunne tas i bruk til gudstjenester 
i sommerhalvåret, men den måtte restaureres først. 
Mange ga midler til dette arbeidet, både offentlige og 
private, og 25.september 1921 kunne det igjen feires 
gudstjeneste i Romnes kirke.
Slik var den i privat eie fram til 1986. Da overtok kom-
munen ansvaret for kirka.
Det er ganske enestående at ei bygd kan feire 800 år 
for to middelalderkirker! Vi har grunn til å sende en 
takknemlig tanke til dem som gjennom så lang tid har 
tatt vare på disse klenodiene.
Vi er også heldige som har ei så flott hovedkirke å feire 
150 år for.
Men: Der er stor forskjell på kirkebygninger og det som 
er den egentlige Kirken. Bygningene er den ytre ramme 
for det som egentlig skjer i Kirken. I en salme står det: 
”Vi er Guds hus og Kirke her, bygget av levende steiner.” 
Det er denne kirka som er den viktigste. Og her er hver 
og en av oss en stein i byggverket. Tar vi en tur rundt 
Holla kirke, vil vi se at det er en del steiner som holder 
på å smuldre opp. Hvis de ikke erstattes, vil byggverket 
svekkes. Viss vi, som de levende steinene vi er, skulle 
falle ut, vil Kirken svekkes og forfalle. 
Mange opplever kirke og trosliv som lite relevant i 
hverdagen, men ved store høytider i livet, eller ved 
dramatiske hendinger, tyr mange til kirka for å søke trøst 
og trygghet. 

Menighetsrådets ønske for folket i bygda vår, er at kirka 
skal fortsette å være en trygg favn for alle, uansett livs-
situasjon, slik den har vært det i 800 år.

Velkommen til kirkene våre!
Velkommen til jubileums-feiring i uke 38!
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Vi er heldige i Nome kommune som har mange flotte 
kirkebygg. I år arrangerer vi storstilt jubileum, og mar-
kerer at både Holla kirkeruin og Romnes kirke er 800 
år, samtidig som vi markerer 150 års jubileum for Holla 
kirke. Det har vært en jubileumskomite i arbeid i lang 
tid, de kan nå presentere et imponerende program. 
Ved Holla kirkeruin, som ligger fantastisk plassert på 
Hollahaugen, er det de siste årene foretatt storstilt 
restaurering, i regi av Riksantikvarens ruin-prosjekt. I 
tillegg har ildsjeler på Ulefoss over lengre tid arbeidet 
med lyssetting av ruinene. Planen er at lyssettingen 
skal være ferdig til kirkejubileet, og at lysene tennes for 
første gang under jubileet.
Jeg tror dette vil bli et fantastisk skue, og stor honnør 
for dette arbeidet.
Jubileumskomiteen har satt sammen et program vi 
kan glede oss til, og det er fint å se hvordan arrange-
mentene utfyller hverandre med bruk av profesjonelle 
og amatører, og med vekt på lokale aktører. 
Dette vil fremgå spesielt i forestillingen «Hollaluja», en 
jubileumsforestilling med aktører fra Nome kultursko-
le, elever ved Holla 10 årige skole, skolekorpsene samt 
frivillige lag og organisasjoner.    

Kirkejubileum i Holla i 2017

Forestillingen skal settes opp ved Holla kirkeruin, en 
spennende arena for en teateroppsetning.

Som avslutning på jubileet, starter søndagen 
med festgudstjeneste i flotte Romnes kirke v/
biskop Stein Reinertsen, og med deltakelse fra Det 
kongelige slott representert ved Hennes Majestet 
Dronningen.

Jubileet avsluttes søndag kveld med jubileumskon-
sert «800 år med kirkemusikk» i Holla kirke, og hvor 
det i etterkant av konserten foretas lystenning også 
ved Holla kirke.

Det rettes en stor takk til jubileumskomiteen for 
all planlegging og arbeid som allerede er gjort, 
samtidig ønskes lykke til med gjennomføringen av 
jubileet.

Hjertelig velkommen til kirkejubileum i Nome 
kommune.

Bjørg Tveito Lundefaret

Ordfører

Foto: Nome Kommune
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Valentin Bauer ble født i Obernburg i kongeriket 
Bayern, den 15.januar 1825. Vi vet navn på hans 
foreldre,  og mange av hans aner i Bayern, men lite 
om hvordan de levde. Men vi vet at han fikk seg en 
god utdannelse, som 
byggmester.

Hans pass som er utstedt i 1848, viser en utstrakt 
reisevirksomhet i Europa. Og siste side i passet er 
fra juni 1854, da han står på brygga i Kiel, på vei til 
Christiania.  
Visste han hvor han skulle, når han kom til Norge? 
Sannsynligvis, i familien sies det at han ble hentet 
til Norge av Cappelen i Skien, og at han hadde 
flere oppdrag der den første tiden.

I Gjerpen traff Valentin ung jente som het Kirsten 
Laurine Larsdatter, de ble glad i hverandre, og 
giftet seg i Gjerpen kirke, den 20. april 1856.

Allerede året etter, hadde de flyttet til Holla, og 
Valentin ble ansatt på Jernverket. Der var det var 
behov for fagfolk, da Diderik Cappelen hadde satt 
i gang en moderniseringsprosess. Med bygging av 
ny masovn, og mange nye bygninger på slutten av 
1850 tallet.

Men så, den 1.juni 1860 kom flommen, som truet 
hele Jernverkets eksistens. Regnet hadde høljet 
ned i flere dager, samtidig som det var stor snø-
smelting. Og vannmassene sto til slutt over alle 
gamle flommerker. Jernverket fikk store skader, 
men en heroisk innsats av bygdas innbyggere 
i flere dager, hindret en fullstendig rasering av 
Jernverket.

Etter denne innsatsen av bygdas befolkning, lovet 
Verkseier Severin Diderik Cappelen og bygge en 
ny kirke for Holla Menighet, og han utnevnte en av 
sine egne som ansvarlig for oppførelsen, nemlig
Valentin Bauer.
Arkitekt P.H. Holtermann hadde tegnet mange 
kjente bygninger når han fikk i oppdrag av Cap-
pelen og tegne den nye Holla kirke. Men han døde 
dessverre i 1865, det samme året som Valentin 
startet

byggingen. Og Valentin fikk da kanskje ikke den 
faglige støtten han hadde håpet på.
Men kirken ble reist på to år, og sto ferdig i 1867, 
og ble et praktbygg. Samtidig med jobb på Verket, 
og bygging av kirken, skjedde det også ting i 
familien.  Av Valentin og Kirsten Laurine`s ti barn 
døde fire før de var 16 år gamle, og fire emigrerte 
til Amerika.
Den ene sønnen som emigrerte, Carl Theodor, ble 
en fremgangsrik forretningsmann i Chicago.
Han ble også far til Sybil Bauer som ble olympisk 
mester i svømming i Paris 1924.
Datteren Anne Julie, giftet seg på Ulefoss med 
Hans Petter Thoresen, og har etterkommere på 
Ulefoss, og andre steder i Norge.
En annen datter, Laura Sofie giftet seg med lærer 
på Verkets Skole, Johan Hanssen. Og dette ble 
starten på Hanssen-Bauer slekten, som blant an-
net har flere kjente prester i sine rekker.
                                                                                                                                                
Valentin var ikke bare en arbeidsom mann, men 
også aktiv i det lokale foreningsliv. Han var blant 
annet medlem i ”Ulefos og Omegns Konservative 
Forening”, satt i styret for Holden Forbruksfore-
ning. Og var også en av stifterne av Ulefos 
Indremisjon.
Valentin og Kirsten Laurine døde begge i 1907, 
og ligger gravlagt på nedsiden av Holla Kirke.

 Valentin Bauer og Holla Kirke 
av Tore Larsen

Forsideblde: 
Kristine Laurine Bauer født Larsdatter og  
Valentin Bauer
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Kirkeforeningen i Holla menighet har vært i virksomhet 
siden 1956. Foreningens oppgave er å skaffe midler til 
forskjønning av kirken. 
Det var prestens kone som tok initiativ til foreningen, og 
møtene, ett hvert år, på høsten, ble holdt i Holla preste-
gård. Kontingenten har vært frivillig, og gjennom årene 
er adskillige tusen kroner blitt satt inn på konto.
Messehagel er et klesplagg som blir brukt av presten 
ved spesielle anledninger, oftest ved nattverd-feiringen. 
I mange år var det bare en messehagel i kirka, og den 
var velbrukt og lite pen.
I siste delen av 1900-tallet ble det mer og mer vanlig 
med liturgiske farger knyttet til gudstjenestefeiringen. 
Hver søndag fikk sin bestemte farge, og dessuten 
begynte prestene å ta i bruk den nye lyse prestedrakten, 
albaen. Til den hørte det med stola(sjal) med farger og 
symboler knyttet til de ulike liturgiske fargene. Fra 1988 
har alba vært standard antrekk for prestene.
Da Eivind Martinsen kom hit som prest i 1988, tok han 
kontakt med Ragnhild Mork, leder i kirkeforeningen, 
med spørsmål om foreningen kunne være villig til å 
bekoste et sett nye kirketekstiler til erstatning for den 
gamle messehagelen som var så medtatt. Kirkefore-
ningen støttet tanken, og Ragnhild tok kontakt med 
tekstilkunstneren Tone Moe. Tone tok på seg oppdraget, 
og det ble et tett og godt samarbeid gjennom mange år. 
Det første og de to siste settene kirketekstiler, er bekos-
tet av kirkeforeningen.
Det første settet med kirketekstiler, ble tatt i bruk til 
125-årsjubileet for Holla kirke i 1992. Dette settet er i 
hvitt, og hvitt som liturgisk farge, står for fest og glede.
Det andre settet var i lilla, som står for bønn, bot og 
ettertanke. Det blir brukt hovedsakelig i advent- og fast-
etiden. Settet er en gave fra familien Cappelen.
Det neste settet var i grønt. Grønt står for arbeid og blir 
brukt i treenighetstiden, fra pinse til advent.
Det siste settet er i rødt. Rødfargen er symbol på blod og 
ild. 2. juledag, martyrdagen, og 1.pinsedag er dager da 
dette settet er i bruk.
Det er mye arbeid og mange penger lagt ned i disse 
tekstilene, men jeg tror de fleste er enige i at det er verdt 
innsatsen.
Det blir ofte sagt at de protestantiske kirkene er kjede-
lige i forhold til katolske kirker. 
Våre vakre kirketekstiler er med på å gi en rikere opple-
velse av gudstjenesten. Når vi kjenner fargenes og sym-
bolenes betydning, blir det lettere å se sammenhengen 

Kirketekstiler i Holla kirke
mellom ordet som blir forkynt, salmene 
som synges og kirketekstilene som er 
framme nettopp denne søndagen.
24.september faller i treenighetstiden, 
men vi kan forsikre om at det blir de hvite 
kirketekstilene; prekestolklede, lesepult-
klede og messehagel, som er framme på 
denne store jubileumsgudstjenesten. 

Det blir en gledens dag!
Du kan få beundre alle de fire settene 
med kirketekstiler på utstillingen i Holla 
kirke i jubileumsuka.

Billedtekst: Tekstilkunstner Tone Moe og 
Ragnhild Mork
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Kortreist bestillingsverk til kirkejubileet   i Nome
Når naboen spør, er det bare å hive seg rundt--- 
sier komponist og nabo, Henrik Ødegaard.

Nome kommune har i forbindelse med 800 og 
150 års kirkejubileum i september søkt om finan-
siering av et bestillingsverk. Og de fikk innvilget 
søknaden til Kulturrådet som nå har resultert i 
et storslagent musikkverk som har fått navnet 
«Veni, redemptor omnium». Bare det bør tenne 
nysgjerrigheten. 

Musikkverket er tenkt som en reise gjennom 
musikkhistorien, slik den har kunnet lyde i en 
norsk bygdekirke fra 1200-tallet til i dag. Språk, 
melodiformer og musikalske stiltrekk varierer fra 
århundre til århundre, men Ambrosius’ klassiske 
adventstekst fra 300-tallet lyder gjennom hele 
kirkebyggets historie.

Ødegaard forteller videre at hvis vi skal speile 
hvordan musikken har vært i kirken gjennom alle 
disse 800 årene, så fant vi ut at vi skulle ta for oss 
en salmemelodi og vise hvordan den kan ha lydt 
som kirkemusikk gjennom alle disse periodene 
i musikkhistorien. Vi starter i middelalderen, 
forsetter med renessansen, barokk og musikkhis-
torie helt frem til vår egen tid.

Vi valgte da den kjente adventsalmen «Folke-
frelsar til oss kom» - den eldste teksten i hele 
salmeboka, og som skriver seg fra slutten av 
trehundretallet. 
Teksten er av Ambrosius, så har Luther oversatt 
den, og Bernt Støylen oversatte den til nynorsk 
… 

Henrik blander inn den latinske teksten av og til 
som med en sopransolist får tonefølge med kor 
og strykere … Her blir det både tysk, latin og 
norsk. 
Det har vært veldig spennende å jobbe med 
dette bestillingsverket og han har ikke brukt 
lang tid på å få dette ferdig. Med oppdrag fra 

inn og utland ble denne bestillingen høyt 
prioritert. 
Når en får oppdrag fra naboen er dette 
ekstra stas å få til, sier Henrik. 
Henrik skrev en prosjektbeskrivelse til kul-
turskolerektor i Nome, Cedomir Popadic, 
som forteller at da han ble satt på saken for 
å koordinere det musikalske, så var Henrik 
det første valget! 

Koret mitt har lenge hatt lyst å gjøre noe 
sammen med Henrik Ødegaard og nå har 
dette lykkes. Brikken har falt på plass og vi 
gleder oss til å ta fatt på øvelser med koret 
Con Vocale. 

Nå er det bare å glede seg til fremføring i 
Holla kirke som vil inneholde disse ledda:

1. Veni, redemptor omnium, Introduksjon 
med middelaldermelodi, 12/1300-tallet 
2. Non ex virile semine, Rennesanse, 
14/1500-tallet
3. Er ging aus der kammer sein, Barokk, 
1600-tallet
4. Frå Gud Fader kom han her, Wienerklas-
sisisme, 1700-tallet
5. Du som er Gud Fader lik, Romantikk, 
1800-tallet
6. Klårt di krubbe skina kan, 12-tonestil, 
1900 tallet
7. Lov og takk, du Herre kjær, ”Begynnelsen 
av 2000-tallet” 

Nyskrevet verk overlevert fra Henrik til Cedomir
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Jeg må si: Det er virkelig grunn til glede over 
disse jubileene som ligger fremfor oss.

Og jeg sier vi, for jeg har tenkt å være 
sammen med dere på noe av dette.

Jeg føler at jeg har et nært forhold både til 
Romnes kirke, Holla kirke og Kirkeruinene.

Jeg har på en måte løpt en etappe i et langt 
løp, mottatt en stafettpinne og brakt den vi-
dere. Det har vært en flott opplevelse, og jeg 
takker for at jeg fikk være med på dette.

Jeg tenker på en episode fra arbeidet i Holla 
kirke i 1991-92.

Vi ønsket å få inn vann samtidig med det 
store arbeidet som skulle gjøres ellers. Men 
det store spørsmål var: Hvor i området var 
tilkopling-muligheter innenfor en rimelig 
radius.

Det var ingen tegninger som gav oss noe 
hjelp.

Da opplevde vi at når gulvet ble tatt opp, så 
var faktisk vannledningen allerede lagt inn 
gjennom muren ute i det ene lagerrommet!! 
Hurra!

Dette er for meg blitt en illustrasjon på det 
kirken har som oppgave. Den skal fortelle 
om noe som er gjort ferdig, noe som er tenkt 
på av andre, noe som Gud selv har ordnet.

Så er det vår oppgave å kople oss på noe 
som ligger der allerede.

Jeg gleder meg alltid til å besøke Ulefoss. Nå 
skal jeg få lov til å gjøre det enda en gang.

Hilsen Eivind Martinsen, sokneprest i Holla 
fra 1988 til 2007.

Foto: Kristinsand Avis 2015

Interiør ca 1895 

GRATULERER HOLLA!
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Lesepulten i Romnes kirke

En stolt lokal kunstner, Ann Cathrin Haugland Andersen, står bak designet, og 
byggmester Håvard Aabø har stått for arbeidet med snekring og sandpapir. 
Pulten er i heltre!

Den nye lesepulten i Romnes kirke er finansiert av Skauens legat.  
Avkastningen på Kari og Halvor Skauens legat, blir hvert år fordelt mellom  
Haugianere og Romnes kirke. 

Nå er pulten på plass etter fem års forberedelse og gjennomføring.
Grisebusten Malerverksted ble leid inn i 2013 for å designe en ny lesepult som 
var tenkt å gjøre middelalderkirken mer brukervennlig. 

De som kjenner den gamle kirken, vet at koret er langt og at det er vanskelig for 
alle fremmøtte å se presten. Den nye lesepulten gjør liturgen både mer synlig og 
hørbar. -Jeg var veldig glad når jeg fikk oppgaven, og syntes det var spennende å 
arbeide med noe jeg aldri har gjort før, sier designer Haugland Andersen. 

Først laget jeg fem skisser som ikke ble godtatt av Riksantikvaren, og årene gikk 
frem til en modell ble akseptert. Den nye lesepulten inneholder flere elementer 
fra kirken og den passer godt inn i det religiøse samlingsstedet fra 1200-tallet, 
sier Andersen. 

Med seg på oppdraget har hun hatt med seg byggmester Håvard Aabø. Han har 
lang erfaring med annet restaureringsarbeid på kirkene og på museum i området.
Legatets vokter Gunhild Ringsevjen som er ansvarlig for legatet opplyser at det 
nye møbelet kostet 55 tusen kroner. I tillegg er det også benyttet midler til kjøp 
av salmebøker og sitteputer fra legatet, som har eksistert i 10 år med en egenka-
pital på 1,6 millioner kroner. 

LESEPULT: Stolt designer av 
Romnes kirkes nye lesepult 
Ann Cathrin Haugland  
Andersen.  
Foto: kanalen: 





Holla 
kirkeruin - 
800 år
Holla gamle 
kirke ble 
bygget på 
Hollahaugen, 
som antagelig 
var en gammel 
kultplass.  
Det finnes flere gravhauger i området, 
og stedet var antagelig sentralt i
dyrkelsen av hedenske guder i før-
kristen tid. Holla kirke var viet til 
St. Maria. Jernverkseier Cappelen eide 
kirken da Ulefoss ble rammet av storflom 
i 1860. Ulefossingene gikk mann av huse 
for å redde jernverket fra vannmassene, 
og som takk bygget Cappelen den nye 
kirken på Holla, som sto ferdig i 1867. 
Etter dette forfalt den gamle kirken,
og ble så revet i 1878. Ruinene som
sto igjen ble etter hvert restaurert av
Gerhard Fischer, etter bestilling fra
kammerherrinne Eleonore Cappelen. 
I 2010 påbegynte en omfattende
restaurering som en del av Riks-
antikvarens ruin-prosjekt. I løpet av 2017 
blir Holla kirkeruin lyssatt, tenningen av 
lysene vil skje i løpet av kirkejubileet.
 

Middel-
alder-
smykket 
Romnes 
kirke 
- 800 år
I naturskjønne 
omgivelser,
vakkert 
beliggende på Romnes, står en
autentisk middelalderkirke. Romnes kirke 
var kirken for jernverks og sagbruksfolket 
på hele 1700 – tallet, antagelig fordi verk 

og bruk hadde felles eiere. Kirken ble 
reddet fra rivning av familien Aall og
var i privat eie i 120 år fram til 1987. 
Kirken er landets best bevarte middel-
alderkirke - med sitt autentiske barokk 
inventar i altertavle, døpefont og
prekestol med figurmaling. Kirken er
en god arena for formidling av Middel-
alderkultur og gjennom sommerhalvåret 
får kirken besøk av skuespillere, 
brukes til konserter, gudstjenester og 
bryllup. Kirken er viet til St. Laurentius, 
26. september – 2 ganger. Første gang 
på slutten av 1100 – tallet og andre gang 
i 1921. Kirken har, som de fleste kirker, 
litt mystikk. Utvendig, på nordre hjørne, 
finner man omrisset av en drage. 
Sagnet sier at dragen var der for å passe 
på kirken. Middelalderkirken Romnes 
– en kulturattraksjon langs Telemarks-
kanalen.

Holla kirke 
– 150 år
Holla kirke er 
en langkirke fra 
1867. Byggverket 
er av tegl fra 
området, bygget 
i nyromansk-
nygotisk stil, 
og har 360 
sitteplasser. Arkitekt var P.H. Holtermann. 
Dåpssakristiet kom til i 1916. For øvrig er 
kirken restaurert i 1930, til jubileet i 1967 
og i 1990-årene. Kirken har glassmalerier 
med evangelistbilder av Finn Krafft. 
I september 2011 ble et nytt orgel 
innviet i Holla kirke. Orgelet er laget 
av Stockmann i Tyskland. Et orgel i 
den fransk-romantiske stil som er 
skreddersydd til kirkerommet og dets 
øvrige interiør. I 2016 ble tårnet 
oppgradert. 



Lørdag 16. september:
Kl. 14.00: Foredrag og ikonutstilling 
i Galleri Skippervold. 
Utstiller: Ragnhild Elisabeth Nyhei
Grønseth.
Sted: Øvre Verket (utstillingsåpning 
9. september kl 13.00).

Søndag 17. september:
Kl. 18.00: Konsert med 
Anne Gravir Klykken.
Sted: Romnes kirke.

Mandag 18. september:
Kl. 19.00: «Gravminner gjennom tidene»
Sted: Auditoriet på Holla 10-årige skole.
Foredragsholder: Helge Klingberg 
+ lokalt innslag.

Tirsdag 19. september:
Kl. 15.00: Utstilling «Vitrage Art 
- gjennom et kirkevindu».
Utstiller: Elever i visuelle kunstfag ved 
Nome kulturskole
Sted: Galleri Blindramma, 
Ulefoss samfunnshus

Kl. 16.30: Utstilling «Sermoni 
-og kirketekstiler»
Kl. 19.00: Foredrag om utstillingen 
«Sermoni -og kirketekstiler».
Kirkekaffe etter foredraget
Sted: Holla kirke
Utstillingen er åpen hver dag fra
kl. 14.00 - 17.00 fram t.o.m lørdag 
23. september. Søndag 24. september 
er utstillingen åpen under festguds-
tjenesten og kveldens konsert.

Onsdag 20. september:
Kl. 19.00: «De tre organister», konsert
Organistene: Bruno Hagemann, 
Magne Hanssen og Chris Denton.
Sted: Holla kirke.

Torsdag 21. september:
Kl. 18.00: Pilegrimstur fra Romnes kirke 
til Holla kirkeruin.
Kl. 20.00: Lystenning av Holla kirkeruin

Fredag 22. september:
Kl. 19.00: «Musikkfortellinger» 
med Bruno Hagemann.
Sted: Romnes kirke.

Lørdag 23. september:
Kl. 14.00: «Hollaluja» 
- jubileumsforestilling.
Sted: Holla kirkeruin.
Medvirkende: Nome kulturskole, elever 
ved Holla 10-årige skole, skolekorpsene, 
frivillige lag og organisasjoner.
NB! Ved dårlig vær flyttes forestillingen 
til Ulefoss samfunnshus

Søndag 24. september:
Kl. 11.00: Festgudstjeneste v/ Biskop 
Stein Reinertsen. Hennes Majestet 
Dronningen vil være til stede. Gud-
stjenesten avsluttes med urfremføringen 
av bestillingsverket.
Sted: Holla kirke.

Kl. 19.00: «800 år med kirkemusikk» 
- jubileumskonsert
Medvirkende: Kammerkoret Con 
Vocale, Quartet on the corner, Cecilie 
Rønning (sopran).
Komponist: Henrik Ødegaard.
Dirigent: Cedomir Popadic.
Lystenning av Holla kirke etter konsert.

Programoversikt jubileet
Alle arrangement i jubileumsuka er gratis, men det vil bli mulig til å gi kollekt om ønskelig.



Kirkejubileet er et samarbeid med følgende instanser, lag og foreninger.

Holla og Helgen menighetsråd
Nome kirkelige fellesråd
Nome kommune
Holla 10-åriges ungdomstrinn (DKS) og Nome kulturskole
Skolekorpsene
Ulefoss Idéforum
Høydens Venner
Øvre Verkets Venner
Ulefoss Turlag
Midt-Telemark Fotoklubb
Skala
Hovedgaardskonserter
Holla historielag
Holla og Helgen bygdekvinnelag
 
Tusen takk!
Jubileumskomiteen ønsker å rette en stor takk til alle som bistår som frivillige på de 
ulike arrangementene – dere får jubileet til å gå rundt!
 
 
Evt. spørsmål kan rettes til koordinator: Heidi Elise Kvale, epost:
heidi.elise.kvale@nome.kommune.no

Velkommen til 
kirkejubileet 2017
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Konfirmantleir på Gjennestad

Mandag 7. august ble det et yrende liv på Gjennestad gartnerskole. Det strømmet på med 150 
spente og forventningsfulle konfirmanter fra 5 prestegjeld.

Og mange flotte ungdomsledere og voksenledere sto klare til å ta imot. Nå skulle vi ristes 
sammen, og være sammen ei uke.

Konfirmantleir er: -masse sang, nye venner, diverse utfordringer og aktiviteter, badetur, mye god 
undervisning og forkynnelse, god mat, leik og moro…..
Vi fikk opplæring i temaer som menneskeverd, verdier og valg, hvem er Jesus, med flere.
Vi hadde strålende sol, øsende regnvær med torden og alt midt i mellom.
Noen ble litt slitne, mens andre slett ikke hadde lyst til å reise hjem. 
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Jeg har spurt Sara, Yvonne og Trine om hvordan det var å være på leir.

De sier at det beste med å være på leir er å bli kjent med mange andre konfirmanter og å få 
nye venner. De kan ikke komme på noe negativt når jeg spør om det er noe som ikke er bra. De 
syns også det er moro å ha lært så mange nye og gøyale sanger. Fin leir.

Og så skulle de ønske at de kunne vært lenger på leir, og det må jo bety at det har vært en
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LYSSETTTING AV HOLLA GAMLE KIRKERUIN

Ulefoss IdeForum(UIF) ble startet i 2014 av under-
tegnede. Laget var ment som et diskusjonsforum 
av hendelser lokalt, nasjonalt, internasjonalt og 
globalt.
Etter hvert ønsket vi og arbeide med noe mer 
konkret. Laget ble registrert i Brønnøysund med 
formål: Fremme tiltak for stedsutvikling og trivsel 
på Ulefoss.
Så dukket tanken om lyssetting av hollaruinen opp. 
Da gruppen består av 7 godt voksne menn med 
meget variert teknisk kompetanse og erfaring, 
fant vi det interessant å fremme dette spennende 
prosjektet. Det ville passe glimrende å få dette 
realisert i forbindelse med det store kirkejubileet i 
2017.
Det ble mange møter med bl.annet kommunen, 
og UIF påtok seg å arbeide frem en plan for lys-
settingen. Først et forprosjekt som ble beskrevet, 
og deretter søknad om penger. Første søknad til 
Sparebankstiftelsen på kr. 50.000 til forprosjektet 
ble ikke prioritert.
Nome Kommune hadde heller ikke noen «skjulte» 
midler til dette. Stor skuffelse i gruppen.
Men så ble Riksantikvaren(RA) forespurt, og de 
bevilget de nødvendige 50.000 kronene i juleuken 
2014 til forprosjektet. Søknad til Midt-Telemark 
Energi(MTE) om støtte resulterte i gratis forprosjek-
tering av de elektriske anleggene. Flott julegave!  
Lysdesigner(LD) ble engasjert til å lage en lysplan 
for ruinen og steingjerdet rundt.
Det ble så utarbeidet og beskrevet en detaljert  
prosjektbeskrivelse med kostnadsbudsjett og fi-
nansieringsplan. UIF påtok seg å fremskaffe midler 
til prosjektet uten at kommunen behøvde å bidra. 
Vi kalte det en gave til Nome kommune fra Ulefoss` 
innbyggere. Dette resulterte i enda flere møter og 
utarbeidelse av søknader om pengestøtte.
Prosjektet ble etter hvert et samarbeidsprosjekt 
mellom flere parter. NK, RA, Telemark Fylkes 
kulturminneavdeling(TFK), MTE, LD og UIF ble nå 
en mer formell arbeidsgruppe for prosjektet.
UIF har nå fått  på plass fullfinansiering av hele pro-
sjektet, med bidrag fra befolkningen, næringlivet, 
Sparebankstiftelsen Holla og Lunde og Sparebank-
stiftelsen DNB. Prosjektkostnaden er beregnet til 
ca. 1.8 mill + egeninsats/dugnad.

Det har vært en lang og omfattende prosess, 
med utallige møter og stadig nye forslag til 
hvordan lyssettingen kunne se ut. Mange 
ulike krav og regler for fredede kulturminner 
gjør at prosessen har tatt lang tid. Den ende-
lige dispensasjonen fra RA og TFK fikk vi først 
i begynnelsen av august 2017. UIF har  jobbet 
med dette prosjektet i snart 3 år.
Det har vært utført flere prøvelyssettinger på 
hollaruinen for å være sikre på at dette blir 
det beste resultatet
Men nå er vi i full gang. Prosjektet blir, dess-
verre, ikke endelig fullført før 2018. Dette 
henger sammen med at RA`s renovering av 
ruinen ikke kan gjøres helt ferdig i år. Da kan 
heller ikke vi ferdigstille lysprosjektet før til 
neste år.
 Men fortvil ikke, lys skal det bli på hollarui-
nen og steingjerdet rundt. Det vil da mangle 
noe lys på ruinens vestvegg, men det skal 
lyse på resten.
Carl Thore Gunnerud(leder UIF).
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Øvre Verket har hver sommer en temautstilling. Dette året har utstillingen vært todelt: Kirkejubi-
leet og daglig fromhetsliv blant vanlige folk. 
Den delen som er knyttet til kirkejubileet, viser bilder av Holla kirke, Kirkeruinen og Romnes 
kirke. Tanken var å samle bilder; foto, malerier, modeller og gjenstander som folk var villige til å 
låne ut. 

Romnes kirke er jo et yndet motiv, så det er blitt mange bilder av den. Også kirkegården og de 
spesielle smidde gravkorsa gjør Romnes interessant. 
Holla kirke er jo den kirken vi alle kjenner best. Vi har fått låne bilder som viser hvordan kirken 
så ut omkring forrige århundreskifte, både inni og utenpå. Vi er også så heldige at vi har foto av 
alle prestene som har hatt sin tjeneste i Holla og Helgen sogn. Ei tidslinje viser i hvilket tidsrom 
de var sogneprester her. 

Når det gjelder Holla kirkeruin, så er det lite igjen av det som en gang var bygdas hovedkirke. 
Det meste derfra forsvant litt etter litt etter at kirken gikk ut av bruk. Heldigvis ble altertavlen og 
prekestolen tatt vare på. Altertavlen finnes nå på Norsk folkemuseum, og prekestolen befinner 
seg på Telemark museum i Skien. På utstillingen er der gode foto av begge deler. Døpefonten 
fra den gamle kirken står ved inngangspartiet i Holla kirke. I utstillingen er en av låsene den 
eneste konkrete gjenstanden fra den gamle kirken. 

Den andre delen av utstillingen, er svært variert. Folk har vært rause og lånt ut mange koste-
lige ting. Der er salmebøker og Bibler, oppbyggelige skrifter og andaktsbøker. Noen har lånt ut 
interessante bilder som har hengt i hjemmene. Motivene er ofte av engler eller av Jesus i ulike 
situasjoner. Der er små og større ”hustavler” som minner om Guds omsorg, der er broderte 
påminnelser, og flere gjenstander i porselen, både til pynt og til nytte. 

Vi som har jobbet for å få til denne utstillingen, har syntes det var både tankevekkende og 
rørende å se hva som finnes rundt i hjemmene fra ei tid som var mer preget av gudstro og 
fromhetsliv enn det vi opplever nå. Vi takker for velviljen og minner om at det vil være mulig å 
se utstillingen også i jubileumsuka 16.-24.september.

SOMMERUTSTILLING PÅ ØVRE VERKET 
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Hurra for Lørdagsklubben!
Etter en fin vårsesong fikk jeg lyst til å skrive litt om LØRDAGSKLUBBEN. 
Dette er en klubb for barn fra 4 år og opp til konfirmasjonsalder. Med så stor 
spredning i alder, er det naturlig med gruppedeling. Klubben er tilknyttet 
Søndagsskolen Norge og bruker en del materiell som søndagsskolen gir ut, 
bl.a, bladet” Barnas”, som utdeles gratis til barna. Mottoet vårt er ” Gi Jesus 
til barna”. Av den grunn er bibelfortellingen en viktig del i hver samling. Opp-
legget som brukes, heter ”Sprell levende”, og bærer sitt navn med rette. For 
de eldre barna brukes opplegget ”Tweens”.
 
Men Lørdagsklubben inneholder så mye mer. Der er det sang, lek, forskjel-
lige aktiviteter, forming og sosialt samvær rundt selvlaget mat i et flott kjøk-
ken.
Klubben er så heldig at den får bruke lokalene til skolen i Helgen. Skolen og 
uteområdene er vel egnet for klubben vår.
 
Sesongen starter vanligvis først i september og varer til advent. Ny sesong 
begynner tidlig i januar og sluttet sist i april. Som navnet sier, er det samlin-
ger på lørdager, hver 14. dag, fra kl. 11-12.45. Foreldre som kjører barn, er 
velkommen til  kaffe og prat.
Klubben har hatt god oppslutning, også av barn utenfor vår kommune. Gjen-
nom Menighetsblad og nettside, hollaoghelgen.no ønsker vi å gjøre folk 
kjent med dette tilbudet for barn.
 
Hilsen Bjørg Ytterbøe Langeland
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Elisabeth Kristensen og Glenn Dybvart 
Nordby gifter seg 15. september 2017 kl. 
16.00 i Lunde kyrkje. Alle velkommen.

Hilsen
Elisabeth Kristensen og Glenn D. Nordby

Døpte
02.04 Andreas Ringstad Strand, Holla kirke
02.04 Maren Lindgren-Myrehagen, Holla kirke
30.04 Vilde Traaserud Rui, Helgen kirke
07.05 Oda Øvsterud-Thorstensen, Romnes kirke
07.05 Per Øvsterud-Thorstensen, Romnes kirke
07.05 Jørgen Karlsen, Romnes kirke
07.05 Henrik Wines, Romnes kirke
07.05 Nicolai Wines, Romnes kirke
25.05 Noah Dalen Styve, Heddal stavkyrkje 
11.06 Olivia Severo-Omnes, Gulset kirke 
09.07 Jonas Granheim Bakkane, Romnes kirke

Vigde
10.06 Marit Elise Nesvåg og Martin Traaen, 
 Romnes kirke
17.06 Katrine Edvardsen Snaunes og Truls 
 Omland Aasheim, Holla kirke
15.07 Mira Rosenquist og Svein Åge Kile, 
 Holla kirke
29.07 Christina Langeland Teigen og Vegard Ree  
 Kirkevold, Helgen kirke

Gravlagte
05.04 Asborg Toreskås, Kronborg kapell
20.04 Tore Dahl, Kronborg kapell
02.05 Siri Eklund, Kronborg Kapell
05.05 Merete Moe, Holla kirke
10.05 Øystein Finckenhagen, Kronborg kapell
12.05 Ragnar Thorsberg, Holla kirke
16.05 Helge Eklund, Helgen kirke
19.05 Mary Johanne Løvbugten, Holla kirke
30.05 Hans Erik Torsberg, Kronborg kapell
02.06 Birgit Bjørgo Fotland, Helgen kirke

08.06 Hans August Solli, Kronborg  
 kapell
13.06 Jan Henrik Henriksen, Kronborg  
 kapell
14.07 Anni Konstanse Vibeto,  
 Kronborg kapell
18.07 Øivind Larsen, Kronborg kapell

Slekters gang

Holla kirkeforening har sitt årlige møte 
på Fredheim onsdag 18/10 klokka 
1830. 
Det er kirkejubileum i år. Holla kirke er 
150 år.
I den anledning inviterer vi til lysbilde-
fortelling om oppussingsarbeidet av 
Holla kirke i 199192. 

Eivind Martinsen dokumenterte hele 
prosessen, og det er første gang bil-
dene blir vist etter 125-årsjubileet.

Kaffe og kaker
Alle er velkommen!
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GUDSTJENESTER
AUGUST
Søndag 27. august
12. s. i treenighetstiden
Helgen klubbhus kl. 12.00
Oppstartsfest m/grilling, leik,  
ulike aktiviteter m.m.
Matt 6, 24-34
SEPTEMBER
Søndag 3. september
13. s. i treenighetstiden
Holla kirke kl. 11.00
Konfirmantpresentasjon
Matt 25, 14-30
Søndag 10. september
Vingårdssøndag
Ragnhild Halden forretter
Helgen kirke kl. 18.00
Matt 20, 1-16
Søndag 17.  september
15. s. i treenighetstiden
Romnes kirke kl. 11.00
Mika 6, 6-8
Søndag 24. september
16. s. i treenighetstiden
Holla kirke kl. 11.00
Kirkejubileumsgudstjeneste ved Andreas 
Grossmann og Ragnhild Halden. Axel 
Bugge og Eivind Martinsen deltar. Felles 
m/ Lunde og Flåbygd menighet
Mark 7, 31-37
OKTOBER
Søndag 1. oktober
17. s. i treenighetstiden
Holla kirke kl. 11.00
Gullkonfirmanter
Joh 11, 17-29
Søndag 8. oktober
18. s. i treenighetstiden
Helgen kirke  kl. 11.00.Vikar.
Matt 8, 14-17
Søndag 15. oktober
Ingen gudstjeneste  (høstferie)
Søndag 22. oktober
20. s. i treenighetstiden
Holla kirke kl. 11.00
Noas ark gudstjeneste/
familiegudstjeneste
Hebr 13, 1-3
Søndag 29. oktober
Jubileumsgudstjeneste i Notodden kirke 
kl. 11.00

Tirsdag 31. oktober
Holla kirke kl. 18.00
Forenklet gudstjeneste på reformasjonsdagen
NOVEMBER
Lørdag 4. november
Holla kirke kl. 11.00
Minnegudstjeneste
Søndag 5. november
Allehelgensdag
Helgen kirke kl. 11.00
Matt 5, 1-12
Søndag 12. november
23. s. i treenighetstiden
Holla kirke kl. 11.00
Ragnhild Halden forretter
Mark 10, 28-31
Søndag 19. november
24. s. i treenighetstiden
Holla kirke kl. 18.00
Matt 18, 1-6. 10-14
Søndag 26. november
Domssøndag/Kristi kongedag
Holla kirke kl. 11.00
Lys våken/ 
familiegudstjeneste
Matt 25, 31-46
DESEMBER
Søndag 3. desember
1 s. i adventstiden
Helgen kirke kl. 11.00
Luk 4, 16-22a
Søndag 10. desember
2 s. i adventstiden
Holla kirke kl. 11.00
Lysmesse. Konfirmanter deltar.
Luk 21, 27-36
Søndag 17. desember
Ingen gudstjeneste
Søndag 24. desember
Julaften
Helgen kirke kl. 14.30
Holla kirke kl. 16.00
Luk 2, 1-20
Mandag 25. desember
1. juledag
Holla kirke kl. 12.00
Matt 1, 18-25
Tirsdag 26. desember
2. juledag - ingen gudstjeneste
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VI INVITERER ALLE TIL 

OPPSTARTSFEST!
SØNDAG 27. AUGUST
PÅ HELGEN KLUBBHUS KL 12.00 

Samling kl 12.00
Vi starter dagen med en hyggelig gudstjenestesamling
med mye sang og musikk.

Vi griller!
Etter samlingen tenner vi opp tønnegrillene. Alle tar 
med sin egen grillmat og drikke, bord og stoler.

Mange aktiviteter for store og små!
Hils på Gulliver og hopp i hoppeslottet.
Bli med på blant annet hesteskokasting,
trillebårløp, ansiktsmaling og natursti 
med premiering.

Servering av kaffe og kaker

Velkommen, håper vi ses!
Hilsen Holla og Helgen menighet
www.hollaoghelgen.no

Holla og Helgen 
menighet inviterer alle 
til årets oppstartsfest!

Gudstjenestesamling

kl 12.00

Gulliver kommer

Hoppeslott

Unge Røster synger

Skala synger

TA MED:

Grillmat og 
drikke, stoler 

og bord.
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