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ÅRSMELDING 

FOR 

HOLLA OG HELGEN MENIGHET 

2017 
 

Menighetens visjon 

 
I Kristus, nær livet-  

en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke 

 

 

Året 2017 i vår menighet vil huskes lenge som det store jubileumsåret. Den store 

jubileumsuka på høsten ble en strålende suksess fra ende til annen, og bekreftet kirkens og 

menighetens sentrale plass i lokalsamfunnet vårt. Vi har gitt feiringen et eget kapitel i 

årsmeldinga. 

Også ellers tenker jeg at det har vært et godt år for menigheten vår. Vi har hatt noen 

utfordringer. Organisten vår søkte permisjon fra oktober, og vi måtte ty til midlertidig vikar 

resten av året. Fast vikar er ansatt fra januar 2018.  

Alle i menighetsrådet har stått på og vært ivrige etter å yte så god innsats som mulig. Folk i 

menigheten er lette å be når vi har trengt hjelp til tilstelninger og arrangementer. 

En sentral sak i året som gikk har vært planleggingen av utbygging på Fredheim med 

universell utforming og tilrettelegging for alle. 

Den store utfordringen for menigheten vår er og blir å få yngre og middelaldrende voksne inn 

i ansvarsposisjoner og kontinuerlig arbeid. 

  

1. Menighetsrådets sammensetning i 2017: 

Leder: Bjørn Sturød, Nestleder: Ellen Grimstad Nilsen, Nestleder: Gry Anette Stigen 

(Jenssen), Sekretær: Berit Lia 

Medlemmer: Erna Kristin Hoksrud, Tone Foss Kjeldsen, Helge Skippervold, Thomas 

Lyngstad, Andreas Grossmann 

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

Blåstad, Elin Bakke 

Gry Anette Stigen søkte og fikk permisjon fra oktober 2017 og ut nåværende valgperiode. 

Thora Betten rykket i hennes sted inn som fast medlem i rådet, og Lars Olav Hegland ble 

møtende varamedlem. 

Menighetsrådet har i 2017 avholdt 10 møter og behandlet 110 saker.  
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2. Ansvarspersoner i råd og utvalg: 

o Menighetsrådets arbeidsutvalg: soknepresten, leder, nestledere og sekretær 

o Representanter til Nome kirkelige fellesråd: Bjørn Sturød og Helge Skippervold 

Vararepresentanter: Erna Kristin Hoksrud og Rolf Petri Blåstad 

o Regnskapsfører: Else Marie Lindseth 

o Revisorer: Lars Olav Hegland og Alfinn Rasmussen 

o Arrangementskomité: Ellen Grimstad Nilsen, Erna Kristin Hoksrud, Thomas 

Lyngstad, Tone Foss Kjeldsen og Olaug Aspheim Teigen. 

o Frivillig klokkertjeneste; administrert av Liv Mari Bjerva Bøstein, Holla: Anne Marie 

Sturød, Ellen Grimstad Nilsen, Ragnhild Mork, Helgen: Åse Helgen, Bjørg Ytterbøe 

Langeland, Liv Mari Bjerva Bøstein 

o Kirkekaffe: Administrert av Gerd Ringsevjen og Tone Foss Kjeldsen. Bente Vogsland, 

Gry Anette Stigen, Thomas Lyngstad, Audhild Hermansen Skori 

o Kirkeverter: Lars Olav Hegland, Gerd Ringsevjen, Ola Vea Gustavsen og Audhild 

Hermansen Skori. I Helgen er klokkerne også kirkeverter. 

o Kirkeskyss fra Dagsrud: Administrert av Lars Olav Hegland. Ole Melteig, Erna 

Kristin Hoksrud, Mari Røland Halvorsen, Bjørn Sturød og Stein Bjørn Lia 

o Husstyre for Fredheim: Stein Bjørn Lia, Mari Røland Halvorsen og Lars Olav 

Hegland. 

o Kontaktperson Kirkens SOS: Ellen Grimstad Nilsen 

o Kontaktperson Kirkens Nødhjelp: Kristin Egelandsdal Larsen 

o Trosopplæringsutvalg: Liv Mari Bjerva Bøstein, Anne Guro Lia Ringsevjen, Olaug 

Teigen Aspheim, Gry Anette Stigen og Kristin Egelandsdal Larsen. 

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

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

3. Menighetens ansatte: 

Sokneprest: Andreas Grossmann 

Kantor/organist: Anna Cecilie Norlund, ute i permisjon fra okt. 2017 

Kirketjenere: Hellek Sannes (80 % fra des. 2017), Morten Karlsson, Knut Arne Stoa (50 %) 

Kirkeverge: Mona Halsvik 

Liv Mari Bjerva Bøstein er menighetspedagog i 25 % og klokker i 15 %. 

Sekretær på kirkekontoret: Anette Sneddon Krøgli 40 % (økt midlertidig til 60 %.fra des. 

2017)  

4. Gudstjenester og samlinger: 

I 2017 ble det gjennomført 58 gudstjenester med totalt 4.260 besøkende. Det er en økning 

med ca. 24 % fra året før. Det er en markant økning, og svært gledelig. Noe kan forklares med 

kirkejubileet og oppmerksomheten rundt, men også på vårparten var kirkebesøket noe over 

gjennomsnittet.  

Det ble gjennomført familiegudstjenester i tilknytning til trosopplæring som var godt besøkte, 

i tillegg til at Skala og Unge Røster deltok flere ganger. I 2017 ble det også gjennomført 2 

gudstjenester i samarbeid med Lunde som ble godt besøkte og godt mottatt. I forbindelse med 

ungdomsgudstjenesten ble det dannet felles band som også bidro til samtalegudstjenestene. 

Sommergudstjenestene ble gjennomført vekselsvis i hver av soknene, noe som også bidro 
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positiv til opplevelsen av samhørighet i kommunen. Det var gudstjeneste i forbindelse med 

semesteroppstart i Helgen klubbhus, og den var godt besøkt med mange involverte.  

Jubileumsgudstjenesten var en fin opplevelse med fullsatt kirke og dronning og biskop til 

stede. Sett under ett var gudstjenestelivet i 2017 rik og variert. 

 

I tråd med tidligere rutiner har det vært gjennomført: 

o Kirkevandringer for barnehager og skoleklasser før jul og påske. 

o 1.januar: Gudstjeneste.  

o Nyttårsfest på Ribo søndag 8.januar. 

o Fastegudstjeneste om kvelden første onsdag i fastetiden. 

o Kjærlighetsmåltid på Fredheim menighetshus før kveldsgudstjenesten skjærtorsdag 

o Menighetens årsmøte ble avholdt på Fredheim menighetshus 5. mars. 

o Samtalegudstjeneste og konfirmantfest på Ulefoss samfunnshus 5. mai. 

o Konfirmasjon i Holla kirke 14.mai. 

o Utegudstjenesten på Øvre verket som var planlagt 11.juni ble på grunn av regnvær 

flyttet til Holla kirke. Ivar Skippervold tryllet og talte og det var mye folk. 

o Olsokgudstjeneste i Romnes kirke med salg av rømmegrøt etterpå. 

o Søndag 27. august var det oppstartsfest for menigheten med gudstjeneste i klubbhuset 

til Helgen IF. Det var grilling og aktiviteter etterpå, konfirmantene deltok og det var 

mye folk til stede. Stor takk til trosopplæringsutvalget som hadde planlagt dagen. 

Menighetsrådet ser gjerne at vi kan gjenta dette tiltaket. 

o Presentasjon av 36 nye konfirmanter i september 

o Samling av gullkonfirmantene 1.oktober. 

o Minnegudstjeneste lørdag 4. november 

Høsten sto ellers i jubileenes tegn, se eget kapitel i årsmeldinga. 

 

Konfirmanter: 34 

Kirkelige vielser: 4 

Gravferder: 50 

Gudstjenester: 58, antall deltagere 4.260 

 

År 2014 2015 2016 2017 

Antall gudstjenester 63 56 58 58 

Besøk 3.283 3.473 3.426 4.260 

Besøk/gudstj 52 62 59 73 

Nattverd 719 828 674 953 

Nattverd/gudstj 31 46 26 29 

Gravferd 31 43 39 50 

Vielser 5 5 5 4 

 

Innkommet ved ofringer kr.129.120,- herav kr. 76.859,- til menigheten 

Givertjeneste kr.58.500,- 

Gaver, basar o.a inns. : kr.77.544,- 
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Menighetsrådet ønsker fortsatt at nattverd så ofte som praktisk mulig skal skje ved intinksjon, 

det vil si at vi ikke kneler ved alterringen, og at brødet dyppes i vinen. 

 

Vi har fortsatt som hovedregel at det skal være en enkel kirkekaffe bak i kirken ved hver 

gudstjeneste. Dette har etter hvert fungert meget godt, og er blitt en fin rutine som mange 

setter stor pris på. 

 

Klokkertjeneste 

 
Vi er så heldige å ha 5 frivillige klokkere, og 4 frivillige kirkeverter i menigheten. De gjør en 

stor og viktig tjeneste. Liv Mari har nå 15 % stilling som klokker. Denne brukes til 

klokkertjeneste i kirkene, til å sette opp vaktlister for klokkere og kirkeverter og til å delta i 

besøkstjenesten. 

 

Diakoni 
Menigheten har ikke et eget diakoniutvalg, men to representanter fra menighetsrådet sitter i et 

nyopprettet utvalg for besøkstjenesten. Liv Mari Bjerva Bøstein tok kontakt med 

menighetsrådet med forespørsel om menigheten ville være med å bygge opp besøkstjeneste i 

Holladelen av kommunen. Vi har et besøkstjenesteutvalg med representanter fra Holla og 

Helgen menighet, Røde Kors og Mental helse. Vi har skaffet flere personer som vil være 

besøksvenner. Utvalget er blitt kurset i det å være besøksvenn, og vi skal snart ha et kurs for 

de frivillige som har meldt seg som besøksvenn. 

 

Vi har laget brosjyre som skal ligge på helsesenteret, tannlegekontor med mer, og drosjene 

skal få noen i bilene sine. Dette er et veldig spennende samarbeidsprosjekt. 

5. Misjonsprosjektet: 

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

det vil si ut 2019. Vi fortsetter altså å støtte arbeidet som Ave og Magne Mølster driver i 

Saku, en forstad til Tallinn i Estland. Menigheten har forpliktet seg til å gi minst 10 000 kr pr 

år. 

For de som er interessert i arbeidet som drives i Estland, anbefaler vi Magnes blogg:  

http://molsterestland.blogspot.no 

6. Blomster til 90-åringer i menigheten: 
Også i år fikk menighetens 90-åringer en blomst i adventstiden. Flere av mottakerne har 

uttrykt stor takknemlighet for dette. 

 

  

http://molsterestland.blogspot.no/
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7. Arbeid for barn og ungdom i menigheten: 
 

 

Årsmelding 2017 fra trosopplæringskoordinator 
Trosopplæringsplan for Holla og Helgen sokn er godkjent. Den ble sist godkjent våren 2016. 

Vi arbeider med å få oppdatert planen i løpet av 2018. 

 

Supertorsdag 
Supertorsdag er et tilbud hver torsdag på Fredheim menighetshus. Dette er istedenfor 

søndagsskole og vi bruker Søndagsskoleforbundets opplegg «Sprell Levende».  Antallet 

varierer, men ca. 10 - 15 barn kommer hver torsdag. Vi har en liten andakt, åpner skattkiste, 

tenner lys og ber sammen og så synger vi sammen.  

Gjennom Supertorsdag har flere flyktninger blitt integrert i menighetsarbeidet. Nå har vi to 

kvinner, fra Burma og Iran, som hjelper til hver torsdag. Vi har også 5 barn med annen etnisk 

bakgrunn som deltar på Supertorsdag.  

 

Familietorsdag 

Torsdag før familiegudstjeneste inviterer vi til Familietorsdag på Fredheim menighetshus. Da 

inviterer prest, organist, trosopplæringskoordinator og frivillige barna med foreldre og søsken 

til en enkel middag. Vi startet med dette høsten 2017 og det er et populært tiltak. Vi spiser 

sammen, hører på en liten andakt og øver på sanger som vi skal ha i gudstjenesten.   

 

Lys Våken 
Lys Våken er et populært breddetiltak i menigheten. Det arrangeres siste helg i november og 

har adventsfokus. Her inviterer vi inn 6. klasse. Det er en fin og engasjert gjeng som 

overnatter i kirken. Som regel er de mellom 12-15 stykker. Søndag er det familiegudstjeneste 

hvor barna deltar aktivt i gudstjenesten.  

 

Bo Hjemme-leir 

Dette er et breddetiltak for 5. klassinger. Det er veldig populært. Vi er sammen hele helgen 

med mange forskjellige aktiviteter. Barna sover hjemme. Vi er sammen fredag kveld hvor vi 

leker, lærer nye sanger og har tema: Jeg vil gjerne se mer av Jesus. Bibelfortellingen er om 

Bartimeus – den blinde mannen ved Jeriko. Vi avslutter med nybakte boller og kakao. 

 

Lørdag er det supertime med forkynnelse. Så er vi ute i 3 timer med grilling, aking, ridning og 

skyting med luftgevær. Deretter er det gudstjenesteverksted hvor vi forbereder søndagens 

gudstjeneste. Lørdagen rundes av med superparty hvor også foreldre og søsken er inviterte. 

Søndag er det familiegudstjeneste hvor barna deltar aktivt. Etterpå er det aking og grilling i 

kirkeparken. 

 

«24 H festival»  
På vinteren arrangerer vi «24 Hours»-festivalen i Bø – i samarbeid med Bø, Seljord, Lunde og 

Sauherad menigheter i Øvre Telemark prosti.  

 

Vi leier inn team fra Skjærgårds som stiller med masse oppblåsbare aktiviteter. De har ansvar 

for sang, musikk og forkynnelse. Arrangementet er for 5.-7. klasse og er i Gullbringhallen fra 

lørdag kl. 12 til søndag kl. 12. Dette er et veldig populært breddetiltak og vi har som regel ca. 

250 barn sammen med oss i et døgn. 
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8. klasse leir  
Tidligere år arrangerte vi leir til Jomfruland i samarbeid med Lunde og Flåbygd sokn. 

Hensikten var å bli kjent med ungdommene før de skal stå til konfirmasjon. Denne leiren er 

avviklet som følge av at menighetene har inngått samarbeid med «Ønsket & Elsket» og de 

kommende konfirmantene får tilbud om å være med på leir i uke 32 – før skolen starter.  
 

Noas Ark gudstjeneste 
På høsten pleier vi å ha Noas Ark-gudstjeneste med utdeling av MIN KIRKEBOK til 4-

åringene. Vi inviterer til familietorsdag med middag før selve gudstjenestedagen. Holla 

minigospel og Supertorsdag er også med og de er også med på familiegudstjenesten. 
 

Menighetens oppstartsfest 
Dette tiltaket var nytt høsten 2017. Trosopplæringsutvalget og trosopplæringskoordinator 

ønsket å prøve noe nytt. Vi ville lage en fest for ALLE. Menighetsråd og prest ble engasjert 

og involverte seg på en flott måte. Vi leide Helgen klubbhus ved fotballbanen. Vi inviterte 

spesielt konfirmanter og Supertorsdagsbarn med foreldre. Skala og Unge Røster var invitert 

og sang for oss. 

 

Det ble en på alle måter strålende dag. Strålende sol. Ca. 170 mennesker møtte, så det var folk 

både ute og inne under gudstjenesten. Andreas prest holdt en flott preken. Folk grilla og kosa 

seg og lederne i Lørdagsklubben hadde laga en flott natursti med mange forskjellige 

aktiviteter. Vi hadde gjort tiltaket godt kjent gjennom lokalavisa, menighetsblad, hjemmeside 

og «munn til munn»-metoden. Både menighetsråd, prest, trosopplæringskoordinator og 

trosopplæringsutvalg var enige om at dette vil vi gjenta. Vi har allerede leid Helgen klubbhus 

for høstens oppstartsfest søndag 26. august. 

 
MILK – minilederkurs  

Vi har i mange år hatt lederkurs for fjorårskonfirmanter og eldre ungdommer. Dette har nå 

gått ut pga. «Ønsket & Elsket». De av fjorårets konfirmanter som ønsker det får være med 

som ledere i konfirmantarbeidet «Ønsket & Elsket». Det er et eget ledertreningsopplegg for 

disse. 

 

Trosopplæringsutvalget  
I to år nå har vi hatt et oppegående og velfungerende trosopplæringsutvalg i menigheten. 

Dette er en god og viktig ressurs for meg som trosopplæringskoordinator. Medlemmene av 

utvalget var gull verdt da vi planla menighetens OPPSTARTSFEST. De var også aktivt med i 

gjennomføringen av oppstartsfesten. 

 

Frivillige 
Utfordringen i arbeidet er å få med flere frivillige. Mange er engasjert i mange forskjellige 

aktiviteter i menigheten. Det er vanskelig å rekruttere flere frivillige inn i menighetens 

trosopplæringsarbeid. 

 

Liv Mari 
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Årsmelding 2017 fra Lørdagsklubben 

 
Lørdagsklubben holder til i lokalet til Helgen Montessoriskole og er en klubb for barn fra 4 år 

og opp til ungdomsskolealder. Vi er medlem av Søndagsskolen Norge. Samlingene våre 

består av sang, andakt og ulike aktiviteter og foregår annenhver lørdag fra kl.11.00 til 

kl.12.45.  

Vi har et eget opplegg under andakten for de fra 5.klasse og oppover; denne gruppa kalles for 

«Tweens». Dette er et viktig tiltak for at de eldste barna vil fortsette i klubben.  Noen av disse 

er medledere og hjelper til med praktiske oppgaver av forskjellig slag. Lørdagsklubben hadde 

14 samlinger i 2017, hvor en var deltagelse på oppstartsfest sammen med resten av Holla og 

Helgen menighet.  

Det er 36 barn som er registrert i 2017 og 17 av dem har betalt medlemskontingent. 

Medlemskontingenten frigjør frifondmidler, så det betyr mye for oss å ha betalende 

medlemmer. I gjennomsnitt har det vært 12 barn på hver samling. Oppmøtet har variert fra 9 

til 18. Hovedtyngden av barna er mellom 6 og 10 år. Det er også noen foreldre som ofte er 

med oss på samlingene. Vi har også i 2017 hatt 7 ledere knyttet til Lørdagsklubben.  Det er en 

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

inspirerende fellesskap.   

Helgen, 31.januar 2018 For Lørdagsklubben, 

Olaug Aspheim Teigen 

 

6-årsklubb på Fredheim menighetshus 
6-åringene møtte en gang i uka mellom jul og påske, til sammen 7 ganger. Til slutt deltok 

barna på en familiegudstjeneste.  Ansvarlige for 6-årsklubben var Ellen Grimstad Nilsen og 

Anne Marie Sturød. Ragnhild Mork var med og hjalp til. Temaene som ble tatt opp var dåpen 

og sentrale Jesusfortellinger.  I 2017 deltok 9 barn.  

 

Årsmelding 2017 Fredheim ungdomsklubb 
 

Klubben er et viktig sted for vår ungdom. Klubben er basert på kun frivillig innsats og våren 

2017 var Cecilie Hansen, Susanne Johansen Rainer Frydenlund, Tine Cecilie Bø hovedledere. 

I tillegg stilte foreldre til ungdommene og ungdom på 19 år fra Ulefoss som vakter. Vi har en 

egen Facebook gruppe, navnet på gruppen er «Fredheim». Gruppen er åpen for alle og er for 

ungdommen og for foresatte. Styret høsten 2016 og våren 2017 har bestått av 8 ungdommer 

fordelt på 8.-10. trinn. 

  

Våren 2017 meldte flere foreldre seg som vakter og muligheten til å ha åpent hver fredag lå til 

rette - til stor glede for ungdommene. Fredheim ungdomsklubb er åpen for alle ungdommer 

fra 8. trinn til 18 år. Ungdommer fra Ulefoss, Lunde, Bø og Sauherad benytter seg av tilbudet 

og det er vi veldig glade for. Tilbakemeldingene fra ungdommene har vært svært positive og 

på klubbkveldene våren 2017 var det alt ifra 45-80 ungdommer. 

Styret ønsket å tilby slush i kiosken og fra januar 2017 ble det mulig å kjøpe slush på 

Fredheim ungdomsklubb da ungdomsklubben investerte i en slush-maskin. Dette ble veldig 

populært blant ungdommene.  
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Vi har dessverre fått uforutsette reparasjoner på musikkanlegget i diskoteket våren 2017. 

Reparasjonene har kostet klubben mye penger, men vi har hatt og har midler til å kunne betale 

for dette.  

 

Den 21. april arrangerte styret glow-party. Denne kvelden var gjestet av 80 ungdommer og 

var svært vellykket. I mai 2017 ble styremedlemmene invitert med ut for å spise middag på 

Vertshuset som en takk for den kjempejobben og innsatsen som styremedlemmene hadde lagt 

ned for Fredheim ungdomsklubb. 

 

Høsten 2017 ble et nytt ungdomsstyre dannet og inn som nye hovedledere for Cecilie Hansen 

og Rainer Frydenlund kom Jeanette Svendsen og Alexander Johansen. 

 

Det var et stort ønske blant ungdommene å sitte i styret så vi måtte gå til det skritt å velge 

styre ved loddtrekning. Det nye styret er ungdom fra 9.trinn ved Holla 10.årige skole og 

består av leder Yvonne Hamborg, nestleder Tjeu Steegh, sekretær Anna Rui, Pernille 

Normann, Ida Folkestad, Mats Tufte, Tobias Tufte Røberg, Eskil Kleppo Thoresen og Marius 

William Waal Halvorsen. 

 

Vi hadde for få vakter til å kunne ha åpent hver fredag og ha åpent til og med den 

15.desember. Den siste klubbkvelden før jul ble derfor 8.desember. På klubbkveldene høsten 

2017 var det alt ifra 50-115 ungdommer fra Ulefoss, Lunde, Bø og Sauherad på Fredheim.  

 

Klubben har samme struktur som vi har hatt, med disco, quiz og aktiviteter som ungdommene 

(styre) bestemmer. Vi hadde en meget gunstig avtale med Ulefoss Kebab med kjøp av mat. 

Fra høsten 2017 gikk vi inn på avtale med Vårheim gatekjøkken ved kjøp av kebab og 

hamburger.  

 

I løpet av høsten 2017 har styret arrangert bordtennisturnering og glowparty, med stor 

suksess. Med 115 ungdommer fra Ulefoss, Lunde, Bø og Sauherad ble det en god og 

vellykket glowpartykveld 18.november. 8. desember var det en fin juleavslutning på 

Fredheim ungdomsklubb. Da var det samlet 70 ungdommer og vi spiste pizza fra Best, spiste 

godteri, spilte kahoot (julequiz) og hadde disko.  

 

Mvh hovedlederne  

Susanne Johansen, Tine Cecilie Strømjordet Bø, Jeanette Svendsen og Alexander Johansen. 

 

Unge Røster 

Etter at bedehuset på Berget ble solgt, har barnekoret Unge Røster hatt sine øvelser på 

Fredheim. De har deltatt i menighetens samlinger en rekke ganger, alltid til stor glede for 

tilhørerne. Dirigent er som før - den alltid like trofaste Torgeir Hegland.  

8. Konfirmantarbeidet: 

I 2017 var det 34 konfirmanter. Behov for universell utforming gjorde at store deler av 

undervisningen ble gjennomført i Holla kirke. I tillegg fikk kirketjenerne på plass ei 

rullestollrampe slik at koret ble mer tilgjengelig.    
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Årskullet 2017 var det første kullet som deltok på «Ønsket & Elsket»-leiren. Det var stor 

spenning knyttet til leiren, og opplevelsen var positiv. Gjennom leiren er «trøkket» i 

konfirmantåret minsket, slik at behovet for store samlinger blir mindre. Undervisningen ble 

gjennomført i samlinger med grupper på 9-12 konfirmanter. I etterkant av konfirmanttida har 

5 gutter meldt seg til ledertrening.  

Det ble gjennomført fasteaksjon på vårparten. Ulefossnatta ble flyttet til Seljord og er så 

knyttet tettere opp mot konfirmantarbeidet i prostiet. Det ble i 2017 gjennom ført 2 

konfirmasjons-gudstjenester i Holla kirke og ingen i Helgen. 

Etter at Liv Mari Bøstein reduserte sin stilling i menigheten har hun ikke lenger like sentral 

rolle i konfirmantarbeidet som ledes av soknepresten. 

9. Fasteaksjonen: 

Som vanlig ble aksjonen gjennomført tirsdag før påske. Hovedansvarlig i år var Ellen 

Grimstad Nilsen som la ned et stort arbeid i forberedelser og gjennomføring. Konfirmanter, 

konfirmantforeldre og folk fra menigheten stilte opp og sørget for at aksjonen ble vellykket.  

Resultatet ble kr 38 450,- til Kirkens Nødhjelp. 

10. Voksenarbeid: 

o Bibelgruppe annenhver uke. Det er for tiden en gruppe i gang, den har hatt 11 

medlemmer. 

o I april var Axel Bugge tilbake på en fellesskapskveld på Fredheim. Han snakket om 

profeten Amos, om rikdom og fattigdom, rettferdighet og urettferdighet. Har vi noe å 

lære av dette i vår tid?  

o Kirkeforeningen hadde sitt årlige møte på Fredheim. Ellen Grimstad Nilsen fortalte og 

viste lysbilder fra opp-pussingen av Holla Kirke i 1992. 

o Formiddagstreffene på Fredheim annenhver onsdag er blitt en solid tradisjon. Disse er 

stadig godt besøkt og er viktig for forberedelsen av vår årlige basar på Fredheim i 

november. Nelly Buverud Sandvik er primus motor og administrerer samlingene. 

o Ulefoss misjonsforening NMS møtes i hjemmene hver måned (Ellen Grimstad Nilsen 

kontaktperson) 

o Helgen misjonsforening NMS (Bjørg Ytterbøe Langeland kontaktperson) 

11. Menighetsbladet/Nettsiden: 

Redaktør av bladet er Ola Vea Gustavsen. I redaksjonen til Menighetsbladet sitter i tillegg 

Bjørn Sturød og Andreas Grossmann. 

Bladet kom ut med tre nummer i 2017. Økonomien er fortsatt anstrengt, men menighetsrådet 

har vedtatt at man ønsker at bladet skal fortsette å komme ut selv om det kan medføre 

underskudd. Annet menighetsarbeid er jo heller ikke selvfinansierende. 

Ansvarlig for menighetens nettside er fortsatt Berit Lia. Hjemmesiden er oppdatert til enhver 

tid og fungerer nå utmerket. Menigheten har også sine Facebook-sider som oppdateres jevnlig 

og når ut til mange. 
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12. Fredheim menighetshus: 

Den nye fortausløsningen foran Fredheim er nå ferdig. Det har gjort det vanskeligere å 

parkere, men vi venner oss til å parkere ved kirken. Det skaper også vansker for 

snøbrøytingen. Men det er blitt pent å se på, og vi lever nok bra med det. Men det blir ikke 

lettere når utvidelsen av huset kommer. 

Og den kommer. Stein Bjørn Lia har gjort en flott jobb med å få folk til å planlegge en 

utvidelse. Tegninger og prisoverslag foreligger, den neste oppgaven er å få på plass en 

finansieringsplan. 

Kostnadsoverslaget nå ligger på ca. kr 550.000. Dette er uten moms, da vi regner med å 

komme inn under fritaksordningen her. Menigheten har innestående omlag halvparten av 

dette beløpet, og vi vil nå kontakte banken for å ta opp et lån. Vi vil også aktivt søke støtte fra 

aktuelle kilder til finansiering av utbyggingen. 

Huset brukes flittig. Det største problemet nå er faktisk at timeplanen er ganske så full hele 

uka. Både Unge Røster og Skala har nå sine øvelser på Fredheim. Konfirmantene bruker 

huset, Supertorsdag, Formiddagstreffet og Ungdomsklubben møtes her. Programmet er så tett 

at menighetsrådet selv har flyttet møtene sine ut av huset. 

I løpet av året fikk vi på plass en projektor for bruk med PC. Sammen med høyttaleranlegget 

som kom på plass i 2016 utgjør det en stor forbedring. 

Husstyret, Stein Bjørn Lia, Lars Olav Hegland og Mari Røland Halvorsen, gjør en viktig jobb 

og sørger for at alt fungerer i huset. Det er på sin plass å rette en spesiell takk til Mari Røland 

Halvorsen som alltid tilstedeværende husforvalter. 

Også i år ble det gjennomført en basar i november til inntekt for Fredheim. Den ble på nytt en 

stor suksess og innbrakte nær kr 49.000. Takk til Berit Lia og hennes mange gode hjelpere. 

Menighetsrådet ønsker å gjenta tiltaket også neste år. 

13. Kirkemusikalsk arbeid: 

Vår organist Anna Cecilie Norlund søkte og fikk et års permisjon fra oktober 2017. Av 

familiære grunner ønsket hun å flytte til Bergen. Vi utlyste ett års vikariat med mulighet til 

forlengelse. Det var mange søkere og to av dem var godt kvalifiserte. Fra januar 2018 er vår 

organist Gunnhildur Baldursdottir. Som navnet tyder på er hun av islandsk opprinnelse, men 

snakker godt norsk. Hennes mann er organist i Heddal kirke. Hun er bosatt der og har to barn. 

Hun har kantorkompetanse og er også utdannet klassisk sanger. 

Anna Cecilie fikk med seg jubileumsuka før hun flyttet. Hun var med og gjorde denne uka til 

en stor opplevelse også kirkemusikalsk. 

På våren hadde vi to salmekvelder; en i Helgen kirke og en i Holla kirke. I Helgen deltok 

Gunnar Ajer. 

Gunnar Ajer var også til stor hjelp for menigheten i tiden fra oktober og ut året mens vi var 

uten organist. 

Orgelet har fungert bra det meste av året, men på selveste julaften sviktet det igjen, og det er 

spennende om dette er noe som vil være langvarig eller kreve omfattende tiltak. 
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KONSERTER i våre kirker 2017 

 

Hvor: Når: Hva/hvem: Arrangør:  

Holla  21.5.17 Operagutta Ulefoss hovedgaards venner 

Romnes  12.8.17 Middelalderkonsert m/Bruno 

Hageman 

Damer fra Vestfold 

Romnes  25.8.17 Middelalderkonsert /omvisning 

m/Bruno Hageman 

Arvid Steen Kåsa Lions 

Holla  12.11.17 Per Gynt Ragnhild Hagen 

Holla  30.11.17 ConVokale julekonsert  

Holla  16.12.17 Emil Solli Tangen m/flere Akkerhaugen musikk 

14. Kirker og kirkegårder: 

Bygging av carport, utvidelse av oppholdsrom og bygging av HC-toalett ved uthuset ved 

Holla kirke er nå fullført.  

Våren 2017 ble det gjort omfattende snekkerarbeider på Helgen kirke. Skifte av tak og 

innsetting av vindu i tårnet. Det ble funnet husbukk og skadedyrfirma måtte inn for å få 

kontroll på dette. Taket var også mer råttent enn antatt. 

Det er satt inn varevinduer i Holla kirke, noe vi håper skal redusere utgiftene til oppvarming 

betydelig.  

Det ble også gjennomført enkel lyssetting av Holla kirke utvendig. Lyssetting av Romnes 

kirke var også planlagt, men måtte utsettes på grunn av økonomien. 

I mai kom den nye lesepulten til Romnes kirke på plass.  Denne har vært under arbeid i lengre 

tid, og vi var glade for å ta den i bruk første søndag i mai. Utforming og maling stod Ann 

Cathrin Haugland Andersen for. Snekkerarbeidet ble utført av Håvard Aabø. Lesepulten faller 

naturlig inn i interiøret i kirka. Utgiftene ble dekket av et legat. 

Lyspærene i kirkene skiftes gradvis ut med nye LED-pærer. Dette er en stor kostnad, så det 

må tas over lang tid ettersom behovet tilsier. 

I 2016 ble det innført mulighet for å gi kollekt til kirken med mobilen. Vi valgte sparebankens 

løsning M-Cash som ble brukt av flere lag og foreninger på Ulefoss. 

I 2017 ble det klart at M-Cash ikke ble videreført, og det er nå systemet Vipps som brukes. I 

Holla kirke er dette greit, men i Helgen kirke er det problemer med mobildekningen. 

Kirketjenerne i Holla og Helgen tok i 2016 initiativ til en dag der alle som ønsket det kunne få 

hjelp til oppretting av gravstein, planting av blomster o.a. Dette ble gjennomført også i 2017. 

15. Kirkejubileum: 
2017 var året for å feire kirkene våre. Holla kirke var 150 år, og de to middelalderkirkene på 

Romnes og Hollahøyden fikk feire 800 år. Ingen vet nøyaktig når de ble bygget, men 

Riksantikvaren ga klarsignal for 800-årsfeiring. 

Slik var det duket for et storstilt jubileum. Selve festuka var i september, men jubileet ble 

markert på flere måter gjennom året. 

Øvre Verket valgte å la hovedtema på ØV-dagene være viet jubileet. Sommerutstillinga viste 

bilder og gjenstander der tema var kirkene våre og daglig andaktsliv omkring i vanlige folks 
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hjem. Det var også foredrag om middelalderkirkene våre og sommerbutikken solgte flere 

gjenstander knyttet til jubileet. 

Jubileumskomiteen var bredt sammensatt, og programmet som ble satt opp for festuka, speilet 

dette. Hver dag fra 16. til 24.september var det arrangementer av mange ulike slag: 

16.09: Ikonutstilling i Galleri Skippervold. Ragnhild Grønseth, ikonmaler 

17.09: Konsert i Romnes kirke. Anne Gravir Klykken, folkemusiker. 

18.09: Gravminner gjennom tidene, Holla 10-årige skole. Helge Klingberg, tidl. 

kirkegårdskonsulent. 

19.09: Åpning av tekstilutstilling i Holla kirke. Orientering ved Ragnhild Mork og Ellen 

Grimstad Nilsen. Åpning av Kulturskolens utstilling i Blindramma. Tema: Kirker og 

«glassmalerier» 

20.09: Orgelkonsert, Tre organister: Magne Hanssen, Bruno Hageman, Anna Cecilie Norlund. 

21.09: Pilegrimsvandring fra Romnes kirke til Hollahøyden. Lyssettingen av kirkeruinen 

tilkoblet. Magisk. Masse folk. Flott fyrverkeri. 

22.09: Musikkfortellinger i Romnes kirke. Bruno Hageman. 

23.09: Hollaluja! Spektakulær nyskrevet historiefortelling med Kulturskolen, musikkorps 

Mange frivillige og flinke deltakere. Ulefosshallen. Cedomir Popadic var entusiastisk og 

dyktig drivkraft. 

24.09: Festgudstjeneste med Dronning Sonja, biskop Stein Reinertsen, tidligere prester og 

mange andre. En sammensatt korgruppe fra Lunde og Ulefoss deltok, og Con Vocale 

framførte bestillingsverket til Henrik Ødegård; Kirkemusikk gjennom 800 år, som avslutning 

av gudstjenesten. 

Dronning Sonja ønsket å besøke ikon-utstillingen på Øvre Verket, og hun fikk også en kort 

omvisning i Romnes kirke før lunsjen i Holden.  

24.09: Festkonsert i Holla kirke. Con Vocale og en strykekvartett, under ledelse av Cedomir 

Popadic. Bestillingsverket og andre korverk framført.  

03.10: 5. 6. og 7. klasser fra Holla 10-årige skole på kirkevandring i Holla kirke. Ellen 

Grimstad Nilsen. 

18.10: Kirkeforeningens årlige møte på Fredheim. Lysbildeforedrag omkring oppussinga av 

Holla kirke i 1992. Bilder: Eivind Martinsen. Tekst: Ellen Grimstad Nilsen. 

Initiativtaker til trippel-jubileet var Geir Haatveit.  

Gunnar Sanden er leder av Holla historielag og redaktør av Hollaminner. Hollaminner viet 

store deler av 2017- utgaven til kirkejubileet. Gunnar er også med i Ulefoss turlag. Sammen 

med Øystein Fjeldstad fant de fram til en grei trasé for pilegrimsvandringen.  

Carl Tore Gunnerud sammen med Ulefoss IdeForum stod for planlegging og gjennomføring 

av prosjektet med lyssetting av Holla kirkeruin. 

Nome fotoklubb var aktive på de fleste arrangementene og dokumenterte hva som skjedde. 

Nå er det satt sammen en film fra festuka som sikkert blir vist fram en gang. 
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Holla bygdekvinnelag stilte med servering på Hollahøyden torsdagskvelden og etter 

gudstjenesten den 24.09. 

Frimerkeklubben fikk trykt et opplag av frimerker der Kirkeruinen, Romnes kirke og Holla 

kirke var motiv. Det ble solgt frankerte konvolutter med førstedagsstempel. 

Heidi Elise Kvale var kommunens representant og koordinator for hele arrangementet. 

Alt i alt er vi svært fornøyde med de ulike arrangementene, og bygdefolket møtte opp og ga 

uttrykk for glede over det de fikk oppleve. 

 

Ulefoss10. februar 2018 

 

 

 

 

Bjørn Sturød, 

leder av Menighetsrådet 


