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Jula er barnas tid!
I følge Virke, svir vi av mellom 
50-55 milliarder på julehandel.
Et «gjennomsnittsbarn»på 7 år har omlag 600 leker 
tilgjengelig.
Dette er 10 ganger mer enn på 60 tallet.
Når skal vi gi tid og tilstedeværelse i stedet for så mange 
ting?
Her må hver enkelt tenke seg selv hva som er Ok.
Handelsstanden skal jo leve den og, men barn kan bli like 
glad for en lesetime. Eller en tur i skogen, på kino eller 
teater.

Dette julenummeret måtte omkalfatres da redaktøren fikk 
en luftetur og ble sengeliggende og en tur på sykehuset.
Med de tekniske muligheter som er nå, fikk jeg kontakt 
med trykkeriet som heiv seg rundt og satte bladet.

Ola Vea Gustavsen

Redaktørens 
hjørne

Upp, gledjest alle, gledjest no
Med Fagnad, Fred og heilag Ro
I Herren, dykkar Gleda
For Jesus han er no so nær
Og vil, daa han oss heve kjær,
Uti vaart Kjøt seg klæda
Uti vaart Kjøt seg klæda.

Burt Sorg og Saknad or vaart Sinn!
Guds Gleda lata me no inn,
At me kann Jesus fagna
Med Bøn og Hjartans Takk og Tru.
Med honom skal i Fred me bu,
Og Gleda aldri tagna,
Og Gleda aldri tagna.

Gud, lat din Fred, som høgre er,
Enn Hug og Vit kann fata her,
Vaart Hjarta vel faa vara
I Kristus Jesus, at me maa
So stor ei Jolegleda faa,
Som aldri burt maa fara,
Som aldri burt maa fara!
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Vikinglottoens premiepott var på 341 millioner. Den ble 
vunnet av en ukjent Oslo-kvinne tidligere denne måneden. 
341 millioner norske kroner er en formidabel sum, langt 
mer enn det de fleste av oss vil kunne bruke opp i løpet av 
en livstid. 

Stort er også tallet 98 millioner, for det var nemlig oddsen 
mot at noen ville kunne klare å vinne dette lotteriet. Inter-
nett kan fortelle meg at oddsen for å dø av å få en meteo-
ritt i hode, faktisk er betraktelig høyere. Nemlig hele 74 millioner mot en. Om det er sant 
vet jeg ikke- men jeg er innerst inne både glad og lettet at jeg aldri har blitt truffet av en 
meteoritt.  Når jeg har spurt tilfeldige som tipper jevnlig om de lar seg påvirke av 
oddsene, fikk jeg ganske like svar: - Noen må jo vinne hele greia til slutt, så hvorfor ikke 
meg? Bare man prøver lenge nok, så ordner det seg nok. Eller: -Hvor det er liv, er det håp. 
Hvor det er liv, da er det håp, men ikke all vår håp. 

I år, som så mange år før oss, feirer vi fødselen til Jesus Kristus. Det lille barnet som ble 
Guds håpsbud til denne verden. Guds sønn som ble levende og som vitnet om Guds 
kjærlighet og som ga oss håp. Håpet som overgår våre liv, håpet som favner oss alle, som 
bærer oss gjennom motgang og medgang. Håpet som gir oss trygg grunn under føttene, 
som ikke avhenger av oddsen, men som venter tålmodig på oss. 
For: Hvor det er håp, der er det liv. Evig liv. 

Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss,og vi så hans herlighet, en herlighet som den 
enbårne Sønnhar fra sin Far,full av nåde og sannhet.(Joh 1,14)

God Jul!

Andreas Grossmann

Prestens hjørne
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Jeg pleier å kalle tankene mine om tro og 
religion for legmannstanker, sier han. Da 
blir det liksom ikke så lett å angripe dem. 
Jeg vet jo ikke bedre.
Jeg vet jo nå at jeg har levd ganske mye 
lenger enn jeg har igjen å leve. Og det er 
så mye vi ikke forstår. Men jeg har valgt å 
tro at det er noe mer. Det synes umulig at 
det er en bevisst kraft som kan forandre 
ting. Men jeg har valgt å tro det. Tro er det 
eneste som gir håp. Og jeg vil ikke gi slipp 
på håpet.

Vi sitter i stua hjemme hos Eirik Ballestad. 
Til dette huset kom han med kone og barn 
i 1970. Til distriktslegeboligen som det var 
den gang. Med kontor for lege og helse-
søster i underetasjen. Det var kanskje da 
jeg trivdes aller best, forteller han, som 
distriktslege. Med pasienter, skolehelsetje-
neste og helsestasjonsarbeid, miljørettet 
helsevern, helseråd og bygningsråd. Ble 
kjent med alt og alle. Og pasientene kunne 
få sitte der til de hadde pratet ferdig. Det 
var ikke det tidspresset den gangen. Og 
det var bra. Ikke sjelden kom det egentlige 
problemet opp først på slutten.

Jeg ble født i Trondheim, forteller han. Jeg 
var 7 år da krigen kom, da måtte vi evakue-
re til Ulsberg. Det var dramatisk for en liten 
gutt, vi havnet jo midt i krigshandlingene. 
Brua over Orkla ble sprengt. Jeg husker vi 
så bombene komme ut fra flyene. En tid 
kom det over 1000 kjøretøyer med tyske 
soldater og krigsmateriell hver dag forbi 
stedet der vi bodde. Det var midt i vårløs-
ninga og veiene ble fullstendig ødelagt. 

 I 1941 flyttet familien til Venstøp i Skien 

hvor faren overtok et gårdsbruk. Eirik var 
eldst av tre brødre. Der bodde han til han 
flyttet hjemmefra for å studere.
Det var nok av oppgaver for en gutt hjem-
me på gården. I tillegg var han ivrig opptatt 
med fri-idrett i Fossum IF. Her var han og 
brødrene med både som utøvere og i ad-
ministrasjonen. Interessen for fri-idrett har 
han bevart livet ut, og han var i en årrekke 
med på å ta Idrettsmerket her på Ulefoss.
Glad i å lese har han også vært helt siden 
han var gutt. Og vi gikk mye på tur, fortset-
ter han. 

Jeg vokste opp i et alminnelig kristent 
hjem, sier han. Ikke noe pietistisk miljø, 
men vi gikk i kirken på julaften og ble døpt 
og konfirmert. Jeg var med på søndagssko-
len på Venstøp bedehus og jeg gikk på Yn-
gres. Jeg husker det var en leder på Yngres 

Jeg vil ikke gi slipp på håpet sier Eirik Ballestad.
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som ville ha bønnemøte. Det gikk rykter om 
tungetale. Noen av de litt eldre ungene var 
blitt «omvendt». Nå skal vi ha bønnemøte, 
sa lederen, men de som ikke ønsker å være 
med kan gå hjem nå. Jeg ble veldig lettet 
da alle gikk. Vet ikke om jeg hadde tort å gå 
hvis alle de andre ble. Men bønnemøte og 
tungetale hørtes skummelt ut.
Jeg ble konfirmert i 1947, forteller han. 
Ja, jeg er faktisk 70-års jubilant i år! Det 
var kommet en ny prest i menigheten, en 
ungdomsprest. Han het Finn Kvarving og 
var veldig populær blant ungdommen. Jeg 
husker at jeg hadde forventninger til konfir-
masjonen, trodde noe skulle skje med meg. 
Jeg lå ved alteret og fikk velsignelsen. Ble 
litt skuffet, det skjedde jo ingen ting.
Etter gymnaset dro jeg til Trondheim. 
Studerte ved NTH og ble kjemi-ingeniør. 
Jeg var jo odelsgutt, og faren min mente en 
kjemiutdannelse ville være nyttig. Etter 5 år 
i Trondheim fikk jeg jobb i et farmasøytisk 
firma og reiste rundt som legemiddelkon-
sulent. Jeg husker at jeg var i Nome og 
besøkte Krohn og Klaastad.

Egentlig har jeg nok hatt en barndomsdrøm 
om å bli lege, sier han. Legen som reiste 
i sykebesøk og hjalp folk, det hadde gjort 
inntrykk.
Og slik gikk det til at han som 30-åring, gift 
og med to små barn, bestemte seg for å 
begynne å studere medisin. Etter fullført 
turnustjeneste fikk han så jobben som dis-
triktslege på Ulefoss, og her har han vært 
siden.  

Eirik Ballestad er en livlig forteller, og mye 
mer kunne vært sagt om hans lange liv som 
lege og medmenneske. Han og kona har et 
varmt hjerte for medmennesker i nød, ikke 
minst for flyktninger og asylsøkere. Han er 
medlem av Amnesty International og en 
lidenskapelig motstander av dødsstraff. Det 
sitter i meg helt fra krigen, sier han. Notisen 
i avisa om at den og den var henrettet, 
søknad om benådning var avslått. 
Siden det er Menighetsbladet du skriver for, 
sier han, kan jeg jo komme med noen flere 
legmannstanker. Vår far i himmelen, heter 
det nå. Jeg savner du som er i himmelen. 
Det rare og det viktige er jo at han er. Og 
jeg synes det er rart at det ikke er med en 
eneste takk i FaderVår. Det legger jeg alltid 
til på egen hånd. Og  i trosbekjennelsen: 
det står at Jesus ble født av jomfru Maria 
og så rett over på pint og korsfestet. Ikke 
et ord om at han vandret rundt og gjorde 
godt. Det savner jeg.

    Bjørn Sturød
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Dette har vært et travelt semester i menighetssammenheng. Ikke 
minst har det vært travelt for alle de, både fra menigheten og 
kommunen, som hadde ansvar for alle de flotte arrangementenei 
forbindelse med kirkejubileumene.  Det ble virkelig ei festuke fra 
ende til annen.

Og så har en fin flokk engasjerte menighetsmedlemmer stått på 
for basaren på Fredheim også i år. Det ble et kjempeflott resultat, 
som er øremerket ny handicapinngang på Fredheim.
Dette er veldig gledelig, for etter hvert kan nå ALLE komme seg inn 
på Fredheim. 

I henhold til trosopplæringsreformen er menigheten pålagt å ha arbeidet sitt et sted med 
tilgang for alle, så vi gleder oss over at dette nå kan bli en realitet. Men dette koster mye, 
så hvis du syns dette er viktig er menigheten takknemlig for gaver til dette prosjektet. 
Enten ved å vippse til Holla og Helgen menighet, eller gjøre det på «gamlemåten».
Som kjent har organist Anna Cecilie permisjon, og ny organist er ansatt fra januar. Som en 
del av menighetens trosopplæringsarbeid vil vi da starte Holla Minigospel. Dette vil skje i 
tilknytning til Supertorsdag på Fredheim. Holla Minigospel vil være for barn fra 3-6 år. 
(Se annonse et annet sted i bladet).

Når de starter i 1. klasse kan de som før starte i Unge Røster, som er fra 6 år og oppover.
Nytt av året er også at vi har FAMILIETORSDAG i tilknytning til søndagens familieguds-
tjeneste. Dette skjer sammen med Supertorsdag, og vi serverer enkel middag. 
(Mer om dette under FAMILIETORSDAG).

Når dette leses har vi akkurat gjennomført Lys Våken for 6. klassingene, med blant annet 
overnatting i Holla kirke. Og 7. – 8. april er det 24 HOURS-festival for alle 5. – 7. klassinger 
i Midt-Telemark.

Og så er det straks desember med julevandringer for skoler og barnehager.

Og så kan vi glede oss over at barnet som ble født i en stall fortsatt lever midt i blant os i 
dag. 

Velsignet god julehøytid til både små og store!

Barn & ungdomLiv Mari har ordet
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Hver torsdag fra 18 - 19.30 møtes en fin flokk med unger og voksne på Fredheim. 
Denne torsdagen hadde vi bolleboogie og slush, og 1.klassingene var spesielt invitert.
Fra nyttår starter Supertorsdag 17.30 - Merk tidspunkt - og vi samarbeider med Holla 
Minigospel som starter TORSDAG 18.1. kl. 17.00.

Barn & ungdomSupertorsdag
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Søndag 22. oktober var det livlig i Holla kirke! Med en tiger ved pianoet, en giraff i klok-
kertjeneste og en lur rev som forrettet gudstjenesten var det duket for fargerik Noahs 
Ark-gudstjeneste.

Unge Røster sang akkurat så fengende og flott som de pleier å gjøre, og 4-åringene fikk sin 
egen kirkebok. Menigheten fikk ta imot et dåpsbarn og kirkens barn fikk sin egen ”preken” i 
kortrappen gjennom fortellingen om Noah og regnbuen. Og jammen kom ikke Vimselura fra 
Lørdagsklubben i Helgen innom også!
Kirkesaft med kaker og kaffe avsluttet en SPRELL LEVENDE familiegudstjeneste i Holla kirke.

Barn & ungdomNoahs Ark-gudstjeneste

Lørdagsklubben holder til i lokalene til Helgen Montessoriskole og er en klubb for barn 
fra 4 år og opp til ungdomsskolealder. Vi er medlem av Søndagsskolen Norge, og samlin-
gene våre består av sang, andakt og ulike aktiviteter. Når det passer med opplegget ellers 
har vi en egen gruppe- «Tweens» - for de fra 5.kl og oppover.

Samlingervåren 2018: 6.januar (gudstjeneste Helgen kirke), 20.januar, 3.februar, 17.febru-
ar, 3.mars, 17.mars, 14.april, 28.april.

Følg med på www.hollaoghelgen.no for nærmere info!

Lørdagsklubben
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En søndag med strålende sol, 
og fullt av glade mennesker på 
Helgen klubbhus. 

Søndag 27. august opprant 
med strålende sol, akkurat slik 
vi hadde bedt om. Klokka 12 
var alt klart for Holla og Helgen 
menighets OPPSTARTSFEST.
Dette er nytt av året.
Menigheten ønsket å samle alle 
til en fest for å markere at et 
nytt semester er i gang.
Og fest ble det! Og Gulliver kun-
ne ønske velkommen til ca. 150 
mennesker i alle aldre.
Gulliver er Søndagsskolen-
forbundets maskot. 

Dagen startet med gudstjeneste 
med mye sang, blant annet av 
Scala og Unge Røster. Som alltid 
er det fint å lytte til de.
Etter gudstjenesten var det 
grilling, og alle kosa seg ute i det 
flotte sommerværet.
Naturstien var populær, og 
mange deltok med liv og lyst. 
Konfirmantene var gode hjelpe-
re denne dagen.

Blant de mange aktivitetene 
en kunne delta på kan vi nevne 
hoppeslott, ansiktsmaling, hes-
teskokasting, kaste våt svamp på 
konfirmantene, potetløp med 
mere.

Dette håper vi at kan bli en 
årviss tradisjon i august. 

Barn & ungdomOppstartsfest 
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Mange av våre lesere opplevde kanskje 
den flotte utstillingen med ikonmalerier i 
Galleri Skippervold under jubileumsuka. 
En av dem som så den, var Eirik Ballestad. 
Han likte så godt dette bildet av Jesu siste 
måltid at han og familien har gitt det 
som en gave til Holla Kirke i anledning 
150-års-jubileet. Menighetsrådet takker 
hjertelig for gaven og har planene klare 
for hvor det skal plasseres. 
Bildet er malt av Ragnhild Elisabeth 
Nyheim Grønseth fra Skien.

Mustamäe kirke begynner – utrolig nok – 
allerede å bli ferdig utvendig. Nå holder 
bygningsmennene på med isolering av 
tak og vegger! Første konsert er arrangert 
i kirkeamfiet, der både korset som skal 
opp på kirkeveggen utvendig - og folk - ble 
velsignet.

Mange har undret seg over at byggingen 
av Mustamäe kirke kom såpass fort igang. 
Saken er den at Tallinn by fyller hundre år 
neste år (2018 - tidligere het byen Reval). 
Samme år er det hundre år siden Estland 
fikk sin første selvstendighet. Som en fød-
selsdagsgave til byen har politikerne i Tallinn 
– så å si mot alle odds – ønsket å skjenke 
den folkerike Mustamäe bydel et sakralbygg. 
For noe slik finnes jo ikke der fra før av. For 
de fleste politikerne betyr nok kirkebygget 
potensiale som konsertbygg, diakoni- og 
ungdomssenter mest. Men da byen tilbød 
å være med og betale kirkebygget for å få 
det ferdig til jubelåret 2018, var det ikke 
noe annet alternativ for menigheten enn å 

„hoppe på toget“, som det heter. Til nå har 
byen støttet med ca. 14 mill. kroner, om lag 
halvparten av det kirka totalt er budsjettert 
til.

Utfordringen ligger i at menigheten må skaf-
fe mye penger selv på kort tid, helst innen 
utgangen av november. Fortsatt mangler ca. 
1,8 millioner kroner på å gjøre ferdig og be-
tale for alt arbeidet utvendig og med kirkas 
„skall“ (som man sier her) -  og da gjenstår 
fortsatt det meste innvendig. Fristen for å 
betale dette og unngå stopp i arbeidet, er i 
slutten av november. Så får vi legge dette i 
Guds hender. I tillegg til pengene fra NMS, 
har menigheten selv foreløpig samlet inn 
om lag 450 000 kroner.
Fremtiden blir spennende!

Vakker gave til Holla Kirke

Julehilsen fra Estland
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Velkommen til Holla Mini Gospel! 
 

 Holla Mini Gospel er et barnekor for alle barn 
mellom 3-6 år (med en voksen). 
 

 Vi øver hver torsdag kl. 17:00-18:00 på Fredheim 
menighetshus.  
 

 Øvelsene starter med sang og musikk før vi har 
«skattejakt», mat og bibel historie sammen med 
Super Torsdag kl. 17:30.  
 

Oppstart: Torsdag 18. januar 2018. 
 
Kontakt info: Gunnhildur (organist)  
Tlf.: 458 11 916  / gunnhildurisaacs@gmail.com 
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Kjære leser
Menighetsbladet er avhengig av 
pengegaver for å bli laga. Vi ber 
om en liten eller stor pengegave 
til kontonr. 2650.20.06672.

Vi har også Vipps  - nr. 124354

Neste nummer med stoffrist mars 2018

Vi ønsker alle en 
riktig god jul!

Gave til Menighetsbladet
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Første søndag i advent- 3.desember inviterer Unge røster og 
Skala til førjulskonsert på Samfunnshuset.

Det er er bredt reportoar som spenner fra gamle julesalmer til moderne juletoner. Alt 
bundet sammen i en herlig førjulslapskaus uten kalorier av Runar Johansen med band. 
Torgeir Hegland holder takten.

Entre!

Konsert – Unge Røster og Skala
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Hva er det som er så spesielt med et ikon 
i forhold til andre bilder ?  Et vanlig maleri 
har perspektivlinjer som forsvinner i et 
fjernt punkt. Men ikonets perspektivlinjer  
samles i tilskuerens øyne .  Selve ordet ikon, 
stammer fra det greske ordet eikon, som 
betyr bilde. Ikoner kalles hellige bilder. De er 
ikke hellige i seg selv, men i kraft av hva de 
viser til. Tanken er å lede den som ser mot 
det guddommelige, og det er viktig når dere 
ser på ikonene. De kalles også for vindu mot 
evigheten, og er et synlig bilde på en usynlig 
virkelighet. De formidler en fysisk manifes-
tasjon av det hellige.

Og ....ikoner er ortodokse og ikke katolske, 
som mange tror. Vi forbinder begrepet ikon 
med et maleri innenfor den ortodokse tra-
disjonen, malt med eggtemperafarger, selv 
om ikke alle ikonmalere bruker det.
Ikonografi  har en form som inngir til ro og 
fordypning.  De er taushetens forkynnelse, 
en forkynnelse i skjønnhet, form og farge.  
Og i den ortodokse verden er ikonene  en 
preken for øyet, som den er for øret i vår 
protestantiske kirke.  Ortodokse kirker er 
gjerne rikt utsmykka. Hellige kvinner og 
menn, hendelser fra bibelhistorien pryder 
både tak og vegger. Og ikonene blir brukt 
aktivt i gudstjenesten på en helt annen 
måte enn vi gjør det. De hjelper til å rette 
tanker og sinn mot det guddommelige.  For 
å rette opp en misforståelse ....  Ikonene blir 
ikke tilbedt, men æret ! Og det er en stor 
forskjell !  For bare Gud kan tilbes.

Alle farger har sin betydning, men jeg vil her 
bare nevne gullet som er helt spesielt. For 
gullet er ikke en farge, men symboliserer det 
guddommelige , uskapte lys, Guds stråle-
glans. Og glorien symboliserer en uendelig 
sirkulasjon av dette lyset .  
Ikonene deles inn i 4 hovedgrupper:  Kristu-

sikoner, ikoner av jomfru Maria m Jesubar-
net, ikoner av helgener og engler, og fest-og 
hendelsesikoner. 
Det mest malte ikonet er Kristusikonet, og 
først og fremst Kristus Pantokrator, All-
herskeren. Det er også kun inne i glorien 
på Kristus ikoner vi ser inskripsjonen som 
betyr: den værende, eller den som alltid er. 
Der ser vi han løfter H. Hånd til velsignelse. 
De tre samlede fingre symboliserer treenig-
heten, og 2 kryssede fingre, korsdøden.
Så er det den bedene Maria , som har 
enten hendene krysset over brystet, eller 
hun løfter  hendene som i lovprisning. Ofte 
holder hun dem også samlet foran seg. På 
Marias kappe er det alltid 3 stjerner, enten 
vi ser dem eller ikke. For selv om jeg først og 
fremst var tiltrukket av skjønnheten fra iko-
nenes verden, oppdaget jeg fort at jeg ikke 
kunne sitte i timer og dager å male uten å få 
et nærmere forhold og relasjon til persone-
ne eller hendelsene jeg malte !    
Var dette en måte å søke et dypere liv i min 
Gud ? Var det, som jeg tror det er for mange 
idag, en større søken og lengsel etter det 
hellige ? For når andre forstyrrende tanker 
flykter bort, når en trekker seg tilbake fra 
hektiske dager og går inn i en helt annen 
tid og verden, skaper det en indre ro og 
konsentrasjon.  

Men kirkene og frikirkene våre har nå 
virkelig åpnet opp for å ta i bruk denne mu-
ligheten. Ikonet Kristus brudgommen, den 
lidende Kristus med tornekronen, henger til 
vanlig på bønnerom.

Ikoner på Øvre Verket
Av Ragnhild E. N. Grønseth
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Det ble virkelig en god gammeldags basar!

Ingen stoler sto tomme på Fredheim menighetshus lørdag 11.november. Folk koste seg 
med suppe, kaffe og kaker i kjellerkaféen og handlet lodd, håndarbeid, flatbrød, tørka 
epleskiver, kantareller og mye mer. Det var mange gevinster som skulle finne sine nye 
eiere og de fleste vant. At en bestefar med to småjenter vant dokka med seng og stor 
garderobe, varmet alle de som hadde sydd, strikka og snekra sammen denne gevinsten. 
Kan hende det blir årets julegave?

Tusen takk til alle som har støttet basaren i år! 
Det er lagt ned et stort arbeid fra arrangementkomitéens side i forkant, under og etter 
basardagen! Det er også veldig gledelig å møte så stor velvilje hos folk flest og spesielt 
hos handelsstanden på Ulefoss. Dere er flinke til å støtte oss med flotte gevinster! 

Og ikke minst; TUSEN TAKK til alle dere som kjøpte lodd! Holla og Helgen menighetsråd 
kan notere 50.000 kr som vil gå til å finansiere påbygg til Fredheim med ny 
handicapinngang og -toalett.

Basar på Fredheim
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Mot slutten av november startet julestria. Noe 
av det første var griseslaktingen. Som regel var 
det Torstein Halvorsen som tok den jobben. Han 
var slakter før jul og frisør resten av året. De før-
ste åra blei jeg jaget inn under avlivingen, men 
etter som åra gikk, fikk jeg til slutt holde i snora 
som var festa i grisetrynet, mens Torstein skaut 
grisen med slaktemaska. Så var mor på plass 
med bøtta for å samle opp blodet da grisen blei 
stukket. De betydde at middagen var klar den 
dagen. Mors blodklubb er en av mine favorit-
tretter. Hennes blodpannekaker var også gode. 

Grisen blei så dratt opp til bryggerhuset der 
bryggepanna nå var full av kokende vann slik at 
skoldinga kunne starte. Innmaten blei tatt ut, og 
det som var spiselig, blei tatt vare på. Snart blei 
det lungemos til middag. Tarmene blei tømt og 
vaska og lagt i saltlake. De skulle bli pølseskinn. 
Så blei grisen partert og delt opp i kotelet-
ter, fleskestykker, skinke og ribbe. Flesket og 
skinka blei lagt i saltlake i store trebutter, mens 
kotelettene blei stekt og hermetisert på 2-liters 
Norgesglass. Noe blei malt til medisterdeig, og, 
medisterkaker blei også hermetisert. Grisetar-
mene blei nå brukt til medisterpølser. Og selv-
følgelig blei det kokt rull og sylte, som etterpå 
blei lagt i press.
Dette var ei hektisk tid på kjøkkenet, med mye 
steikeos, noe som førte til at døra ofte sto oppe, 
og det blei kaldt inne.
Etter slaktinga kom bakinga. Det var de 7 slaga 
som måtte i boks, bokstavelig talt, for de blei 
oppbevart i gamle metallbokser som hadde 
vært brukt til bl.a. margarin. Det blei smultrin-
ger, fattigmann, goro, tebrød, sandkaker og 
krumkaker. Og den feite sjokoladekaka laga med 
kakao, delfiafett og mariekjeks som lå lagvis. En 
liten episode kan nevnes her, da jeg som liten 
trask blei sendt av gårde til Tvara for å kjøpe 
dette fettet. Navnet hadde jeg nok ikke fått helt 
med meg, og det blei noe latter rundt meg da 
jeg forlangte filadelfiafett.

Til slutt kom husvasken. Hele huset skulle 
lukte og være reint til jul. Det var en hektisk og 
slitsom periode for mor som tok ansvaret for alt 
dette. Det kunne nok se ganske kaotisk ut helt 

inn i jula, men ut på ettermiddagen julekvelden 
falt liksom alt på plass, og det var jul.

Julegaver var et problem. Penger hadde jeg jo 
ikke, og i de yngste åra sørget mor for at det 
blei noen pakker med ”fra Geir” på. Seinere 
blei jeg betrodd en mindre pengesum, kanskje 
20 kroner. Da var det bare å komme seg ned til 
O. P. Heisholts forretning på Krøsset der Finn 
Heisholt regjerte bak disken. Han hadde alltid 
noe i hyllene som kunne tilfredsstille ei slunken 
lommebok. 
Min oppgave blei etter hvert å sørge for at jule-
veden lå pent oppstabla i gangen.
Midt på dagen julekvelden hadde vi et tradisjo-
nelt måltid. Da var det mølje. Det var flatbrød 
som blei bløtt opp i varm kraft fra rullen og blei 
spist med gaffel. Dette var godt, men ikke alle 
er enig med meg. Nå er jeg nokså alene om å 
like denne retten. Men mølje må jeg fortsatt ha 
til jul.

Så var det julebadet. Den største sinkbalja blei 
henta inn fra bryggerhuset og den største kjelen 
blei fylt med vann og satt på magasinkomfy-
ren. Søstera mi og jeg var de første som blei 
reine, og så var det på med reine og kanskje 
nye finklær. Og da var det plutselig jul. Sist til å 
bade var far og så mor. Vannet var det samme 
for alle.

Stua på Håtveit var ikke i daglig bruk. Men på 
julekvelden blei døra åpna til ei godt oppvar-
me stue med juletreet midt på golvet. Før det 
hadde far som regel hatt en times arbeid med å 
få de elektriske julelysene til å virke.
Litt ekstra aktivitet blei det det året katta hadde 
lurt seg inn i stua og spist seg stappmett på 
julepølse. Noe måtte jo ut igjen, og da det hele 
blei oppdaga, var jula plutselig over for pus.

Mens fjøsstellet gikk av stabelen julekveldset-
termiddagen, fikk jeg en stund som jeg hadde 
lengtet lenge etter. De juleheftene som hadde 
blitt innkjøpt, var det nå og først nå tillatt å se 
i. Det var ulike typer. Heftene til ”Speider’n” og 
”Norsk Barneblad” var ettertrakta, mens blader 
som ”Julehelg” og ”Julehøytid” ikke blei så nøye 

Av Geir Haatveit

Min barndoms jul (omkr. 1950)



MENIGHETSBLADET       17

lest. Men disse inneholdt fine, trykte repro-
duksjoner av norske og utenlandske malere, 
og disse havnet som kunstnerisk utsmykning 
på veggen på vår trekkfulle utedo ved siden av 
fjøset. Men toppen av juleheftene var ”Tarzan”, 
”Vangsgutane”, ”Knut Berg på nye eventyr”, ”Nr. 
91 Stomperud” og ”Knoll og Tott”. Alle blei lest 
mange ganger.

Julemiddagen var felles for hele huset. Den 
startet alltid med lesing av Juleevangeliet og en 
eller annen julesang. Så var det gang rundt jule-
treet og pakkeutdeling. Gavene var ofte enkle 
og billige, men de vakte minst like stor glede for 
det. For meg var GGG-bøker toppen. Julenissen 
var fraværende.

Første juledag var alltid en dag da vi knapt var 
utenfor døra. Da skulle det være stille, og det 
var vel godt for mine foreldre som nå endelig 
kunne få slappe av litt. Ingen gikk utenfor døra 
unntatt i nødvendig ærend til fjøs og stall eller til 
utedoen. Der satt en ikke lenge i kulda.

Men dagen etter blei det fullt hus. Så lenge 
mine besteforeldre levde, var det tradisjon for 
fars søsken å feire annendags jul på Håtveit. 
Og da blei det fullt i hele huset. For meg var 
det spesielt gildt å få besøk av mine to fettere, 
Kåre og John. Da var det mye spill som sto på 
programmet.

Seinere i jula var det juletrefester. Skolens 
juletrefest blei avholdt på bedehuset på Berget 
der lærer Tveitane holdt i trådene. Her var det 
høytlesing, sang og gang rundt juletreet, minst 
tre ringer. Og så var det servering; kakao til 
medbrakte kaker. Og så kom far med Blakka 
foran breisleden og fikk oss heim igjen.
Så var det speidernes juletrefest som alltid blei 
holdt på Fredheim. Der fikk vi også hoppe tyven 
og andre lettsindige leiker. Dette var spennende, 
ikke minst da tida kom for ikke bare å være gut-
tespeider, men også å være jentespeider. Men 
intet galt skjedde, trur jeg.
Lenger opp i tenåra gikk en på julefest på Vår-
heim. Men der var opplegget et helt annet.
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«Husk nåderike Jesus, jeg er din reises årsak»

Disippelen Johannes beskriver julens mysterium med disse 
ordene: «Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til 
verden.»Vi kaller julens store hendelse for inkarnasjonen, at Gud 
ble menneske, født som en av oss i en stall.

Dette er større enn tanken vår kan fatte.Kirkefader Tertullian sier 
derfor om dette ufatteligesom vi nå skal feireat «dette er så utrolig at det må være sant.»

Hva var det som «det sanne lys» viste? Ordet fotografere er sammensatt av de to greske 
ordene «lys» og «skrive». Direkte oversatt betyr det «å skrive med lys». Jesus fotografe-
rer Gud. Han tegner et sant bilde av hvordan Gud er. Det som ikke var mulig tidligere, å se 
Gud, ble nå mulig. Jesus sier om seg selv: «Den som har sett meg, har sett Far.»

Johannes skriver derfor i sitt evangelium og i sine brev om det han har sett og hørt. Han 
så hvordan Jesus møtte mennesker med verdighet. Hvordan han førte de som var utenfor 
fellesskapet inn i fellesskapet. De som kom med skyld, ble tilgitt og satt fri. De som man-
glet håp, fikk håpet tilbake. De som manglet mening, gav han mening med livet. Det var 
det de kunne se med egne øyne. De så at Guds navn er barmhjertighet.

En kvinne ble en gang spurt: «Hva var det som kjennetegnet Jesus?» Hun svarte: «Han 
snudde aldri ansiktet sitt bort fra noe menneske.»

Julens budskap gir oss bilde av Gud, men det sier også noe mer. I Mozarts Requiem syn-
ger koret «Husk nåderike Jesus (pie Jesu), jeg er din reises årsak.» Det var altså mennes-
kenes frelse som var grunnen til at Han som var i begynnelsen hos Gud, la ut på reisen 
ned til oss her på jorden. Til hyrdene på Betlehemsmarken sier engelen derfor: «I dag er 
det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren.» Jesus kom ikke bare for å gi 
oss et bilde av Gud. Han kom for å frelse.

I dette året har vi markert at det er fem hundre år siden reformasjonen startet. Et av re-
formasjonens kjerneord er ordene «troen alene». Det er ved troen på Jesus at Gud tilbyr 
oss sin frelse. Ikke ved vår egen innsats. Jesus utfordrer oss til å respondere på at han 
kom til jorden.Sagt med Johannes sin versjon av juleevangeliet:

Men alle som tok imot ham,
dem ga han rett til å bli Guds barn,
de som tror på hans navn.

Med ønske om en velsignet julehøytid. 

Stein Reinertsen, Biskop i Agder og Telemark

Biskopens juleandakt
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Minnerik dag med masse lys og varme

Søndag 2.oktober inviterte menighetsrådet konfirmantene fra 1966 til Holla kirke. 21 gull-
konfirmanter takket ja og gjensynet var hjertelig. På tross av at de fleste fremdeles bor i 
Telemark, var det mange som ikke hadde sett hverandre siden de gikk ut av skolen. Det 
flotte høstværet innbød til koselig prat på kirkebakken både før og etter gudstjenesten. 
Det ble høytidelig da alle gullkonfirmantene gikk i prosesjon inn i kirken. Det ble en flott 
gudstjeneste.

Etter gudstjenesten var alle samlet til middag, kaffe og kaker på RiBo. Det ble en minnerik 
dag og alle hadde lyst til å treffes igjen - kanskje allerede til neste år. Da er det 50 år siden 
vi avsluttet ungdomsskolen.

På bildet ser du i 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 Lindalen, Håkon Øyganden, 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 Slåtta, Torgeir Haugen

Gullkonfirmanter
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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!

Her er det plass
til din annonse!
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Døpte
20.08 Fredrik Gjærum Andersen, 
 Romnes kirke
03.09 Ine Sofie Sannerholt, Holla kirke
03.09 Amelia Perskaas, Holla kirke
17.09 Stian Rydland, Romnes kirke
22.10 Noah Johansen, Holla kirke
22.10 Amalie Rekkavik, Selbu kirke

Gravlagte
23.08 Ingvar Martinius Lindalen, 
 Kronborg kapell
23.08 Ragnar Eide, Kronborg kapell
25.08 Bjørn Sandbakken, Holla kirke
29.08 Olav Valen, Kronborg kapell
05.09 Hanna Kristine Nedrebø, Holla kirke
05.09 Syvert Pedersen, Kronborg kapell
14.09 Christin TurvalFalkenstein, 
 Kronborg kapell
20.09 Gerd Harriet Wik, Kronborg kapell
26.09 Snefrid Elise Kristoffersen, 
 Holla kirke
04.10 Inger Marie Ringsem, 
 Kronborg kapell
05.10 Inger Tomine Johansen, 
 Kronborg kapell
24.10 Johan Ytterbø, Helgen kirke
08.11  Signe Alise Asplund, 
 Kronborg kapell
14.11 Konstanse  Pedersen, 
 Kronborg kapell
14.11 Gullborg Marie Baksås, 
 Kronborg kapell
15.11 Ingebjørg SynnøveHøglid, 
 Kronborg kapell
23.11 Evelyn Harriet Tufte, 
 Kronborg kapell

Slekters gang

Formiddagstreff 
2018
Januar: 10. og 24.
Februar: 7. og 21.
Mars: 7. og 21.
April: 4. og 18.

Bispevisitas
Biskopen besøker Holla og 
Helgen, Lunde og Flåbygd
fra 6.3.2018 til 11.3.2018.
Følg med på menighetens nett-
side www.hollaoghelgen.no
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GUDSTJENESTER 
NOVEMBER 
Søndag 26. november 
Domssøndag/Kristi kongedag 
Holla kirke kl. 11.00 
Lys våken gudstjeneste 
Matt 25, 31-46 
 
DESEMBER 
Søndag 3. desember 
1. søndag i adventstiden 
Helgen kirke kl. 11.00 
Luk 4, 16-22a 
 
Søndag 10. desember 
2. søndag i adventstiden 
Holla kirke kl. 11.00 
Lysmesse 
Luk 21, 27-36 
 
Søndag 17.  desember 
Ingen gudstjeneste 
 
Torsdag 21.  desember 
Skolegudstjeneste  
Holla kirke kl. 09.00 
 
Søndag 24. desember 
Julaften 
Helgen kirke kl. 14.00 
Holla kirke kl. 16.00 
Luk 2, 1-20 
 
Mandag 25. desember 
1. juledag 
Holla kirke kl. 12.00 
Høytidsgudstjeneste 
Joh 1,1-14 
 
Tirsdag 26. desember 
Ingen gudstjeneste 
 
JANUAR 
Mandag 1. januar 
Nyttårsdag/Jesu navnedag 
Holla kirke kl. 12.00 
Matt 1, 20b-21 

Lørdag 6. januar 
Helgen kirke kl. 11.00 
Familiegudstjeneste sammen 
med Lørdagsklubben 
 
Søndag 7. januar 
Kristi åpenbaringsdag 
Juletrefest på RIBO kl. 17.00 
Luk 2, 40-52 
 
Søndag 14. januar 
2. søndag i åpenbaringstiden 
Holla kirke kl. 11.00 
Mark 1, 3-11 
 
Søndag 21. januar 
3. søndag i åpenbaringstiden 
Holla kirke kl. 18.00 
Joh 4, 4-26 
 
Søndag 28. januar 
Såmannssøndag 
Holla kirke kl. 11.00 
v/ Ragnhild Halden 
Mark 4, 26-34 
 
FEBRUAR 
Søndag 4. februar 
Kristi forklarelsesdag 
Holla kirke kl. 13.00 
Bo hjemme leir 
Mark 9, 2-13 
 
Søndag 11. februar 
Fastelavnssøndag 
Holla kirke kl. 11.00 
Fastelavns- og 
karnevalsgudstjeneste 
Joh 12, 20-33 
 
Søndag 18. februar 
1. søndag i fastetiden 
Helgen kirke kl. 11.00 
v/ Ragnhild Halden 
Matt 16, 21-23 
 
Søndag 25. februar 
Ingen gudstjeneste 

MARS 
Søndag 4. mars 
3. søndag i fastetiden 
Holla kirke kl. 11.00 
Mark 9, 17-29 
 
Søndag 11. mars 
4. søndag i fastetiden 
Felles festgudstjeneste i 
Lunde kyrkje kl. 11.00 
Bispevisitas 
Joh 3, 11-16 
 
Søndag 18. mars 
Maria budskapsdag 
Holla kirke kl. 18.00 
v/ Ragnhild Halden 
Luk 1, 46-55 
 
Søndag 25. mars 
Palmesøndag 
Helgen kirke kl. 18.00 
Matt 26, 6-13 
 
Torsdag 29. mars 
Skjærtorsdag 
Holla kirke kl. 19.30 
Luk 22, 14-23 
 
Fredag 30. mars 
Langfredag 
Holla kirke kl. 11.00 
Mark 14, 26-15, 37 
 
APRIL 
Søndag 1. april 
Påskedag 
Holla kirke kl. 11.00 
Høytidsgudstjeneste 
Matt 28, 1-10 
 
Mandag 2. april 
2. påskedag 
Ingen gudstjeneste 
 
 
Andreas Grossmann forretter 
der ikke annet er nevnt. 
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Torsdag 30. november kl 19.00 – Holle kirke
Bill: 150,- (under 19 år GRATIS)

Etter suksessen med urfremføring av bestillingsverket på kirkejubileumskonserten er 
Con Vocale tilbake i Holla kirke. Denne gangen har de med seg Jakob Zethner, dansk 

operasanger bosatt i Lunde. Kom i julestemning med vakker korsang.
Velkommen til en hyggelig kveld med vakker og stemningsfull musikk.  

Dirigent: Cedomir Popadic


