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Markens grøde
Jeg har den siste tiden realisert en mangeårig drøm - 
kjøkkenhage med drivhus. Det er noe opprinnelig  og 
ekte over det å klore i jorda, plante og så, og se dette 
vokse til noe som kan settes på bordet og fylle magen. 
Ut av sorte molda vokser det fram det flotteste spise man 
kan ønske, så lenge det får litt kjærlig omsorg og en dag-
lig skvett vann. Dette mirakelet har jeg grunnet på i de 
mange timene jeg har stått opp-ned ute i hagen. For når 
en ser på hva det blir til, det tilsynelatende ubetydelige 
frøet man sår; så er det virkelig et mirakel.

Det er lett å bli utålmodig når man ønsker seg en bug-
nende kjøkkenhage. Har det ikke tenkt å spire snart, da? 
Man kan bli litt usikker også. Er det for varmt? For kaldt? 
Tørt? Vått? Frøene nedi jorda ser vi ikke om det er liv i før 
noe grønt plutselig står og smiler til oss. Noen frø spirer 
raskt og andre trenger lenger tid. Men vi tror på at det 
kommer til å vokse, ellers hadde vi jo ikke sådd i utgangs-
punktet.

Vi kan ikke vite hva som skal til for at Guds rike skal spire 
og slå rot hos det enkelte menneske. Derfor er alle me-
nighetens aktiviteter like viktige, selv om det vi gjør av 
og til kan virke ubetydelig og smått. Det er viktig å ikke 
gi opp. ”Jeg plantet, Apollos vannet; men Gud gav vekst”, 
skrev Paulus. Så lenge vi fortsetter å så og vanne, så vil 
Gud gi vekst. Også i menigheten vår.

Riktig god sommer!
Med hilsen

Anne-Jorunn Strand

Myk komfort i Helgen kirke

Helgen kirke har fått nye flotte puter i kir-
kebenkene. Dette kom istand ved at me-
nighetsrådet for noen tid siden mottok en  
privat gave på hele 10.000,- øremerket til 
dette formålet. Menighetsrådet besluttet 
å bevilge de resterende midlene og en ar-
beidsgruppe ble opprettet.

Det ble innhentet anbud fra flere aktører.  
Valg av farge og stoffkvalitet ble gjort etter 
råd og innspill fra Riksantikvaren.

På bildet ser vi Bjørg Langeland og Åse Hel-
gen, som sammen med Anette Dahlen har 
vært arbeidsgruppen for dette prosjektet. 
Etter smilene å dømme får vi tro det nå skal 
være mulig å sitte riktig komfortabelt i Hel-
gen kirke, selv om presten en søndag skulle 
finne på å ha ekstra mye på hjertet.

Tusen takk for det generøse gaven, og takk 
til arbeidsgruppen for et godt gjennomført 
prosjekt.

Foto: Bjørg Langeland
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Barn&ungdom Barn&ungdom

LivMari har ordet

Nå har jeg vært i stillingen som trosopp-
læringskoordinator i ca 10. måneder. Mye 
har skjedd dette året. Det har vært mange 
gleder og mange utfordringer.

Den største utfordringen har nok kanskje 
vært å få ferdig Holla og Helgen menighets 
trosopplæringsplan. Dette er en plan for 
trosopplæring i menigheten fra 0-18 år.

Vi har mange kontinuerlige aktiviteter, og 
etter hvert flere og flere breddetiltak. Men 
vi skulle gjerne hatt enda flere, for å opp-
fylle «kravene»: Men som tidligere nevnt 
er det menneskelige ressurser det strander 
på. Derfor var det ekstra gledelig å få en te-
lefon en tid før vi skulle reise til Jomfruland: 
Trenger du flere voksne? Vi kan være med! 
Hipp hurra for besteforeldre, sier jeg!  

For å avklare utrykkene her, så kan vi si 
at kontinuerlige tiltak er slike aktiviteter/
tilbud som går hele året, eller over lengre 
perioder. Som f.eks. familiespeiding, Lør-
dagsklubben, 6-årsklubb,  Unge Røster, 
konfirmantundervisning etc.

Breddetiltak er tiltak/aktivitet hvor en invi-
terer hele alderskullet, og som er avgrenset 

i tid. Som f.eks: Bohjemmeleir, Lys Våken, 
Bolleboogie, 8. klasseleir etc.

I skrivende stund har jeg akkurat kommet 
heim fra menighetens tur til Lifjell. Familie-
gudstjeneste i fjellkirka, grilling og mange 
aktiviteter for små og store. Det er slike da-
ger som «smelter oss sammen» og gir gode 
vilkår for fellesskapet.

Og 25. august er det igjen menighetens 
dag. Da inviterer vi til grillfest og familie-
gudstjeneste ved Helgen klubbhus og fot-
ballbane. Kanskje det blir prestens corner 
denne dagen. Sikkert er det i alle fall at det 
blir mange morsomme og spennende ak-
tiviteter. Så da håper vi mange, mange fin-
ner veien til Helgen. 

Fortsatt tar vi imot leker, bøker og annet 
hvis du har noe å avse. Og har du lyst til 
å være med som frivillig i trosopplærings-
arbeidet vårt fra høsten av, så er det enda 
ikke for seint. Det er bare å ta kontakt!

God sommer til dere alle fra Liv Mari!

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

17. mai-fest på Vision Club
Tradisjonen tro var det også i år fest for 
ungdommen på 17. mai. Styret sto og tok 
imot gjestene og alle ble høytidelig ønska 
velkommen med en velkomstdrink i døra. 
På menyen sto det pizza og brus til de ca. 
50 ungdommene som kom på festen. Det 
er høytidelig og sterkt når ungdommen 
reiser seg og vi synger 3 vers av ”Ja, vi elsker 
”til full musikk. Det blir mye liv og lyd når vi 
takker for maten til ”Pomp and circumstan-
ce”. Da får alle utlevert 17.maifløyter, og det 
er om å gjøre å lage mest mulig lyd.

Resten av kvelden var det vanlig klubb. En 
flott avslutning på et fint klubbår.

Vision Club er viktig for ungdommene, og 
vi vil gjerne fortsette denne gode tradisjo-
nen på fredagskveldene. Det er fint å kun-
ne gi ungdommen et trygt og godt sted å 
være.

Utfordringen er å få med nok voksne, slik at 
klubben kan fortsette. Dette har blitt van-
skeligere med årene, og jeg utfordrer gjer-
ne deg som leser dette: Vil du være med og 
gjøre en dugnadsinnsats for klubben og 
ungdommen her, så ta kontakt. Klubben 
trenger deg!
     
 Liv Mari Bjerva Bøstein
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Barn&ungdom Barn&ungdom 

Bohjemmeleir 2013!

15. – 17. mars arrangerte Holla og Helgen 
menighet bohjemmeleir for 5. klassinger. 
17 tiåringer deltok på leiren.

Vi var sammen på dagen, men sov hjem-
me. Tema for helgen var: SE MER AV JESUS! 
Vi hadde supertimer og aktiviteter som 
skyting, ridning, aking, drama, musikk og 
sang. På lørdag var vi ute i flere timer, og 
grilling av pølser i gapahuken var helt su-
pert. Om kvelden var det superparty med 
pizza, brus og diverse aktiviteter.

På søndag bidro deltakerne med drama og 
sang på familiegudstjenesten. Leiren ble 
avsluttet med kirkesaft/-kaffe på Fredheim 
hvor vi var ca 50 stk. Ei flott helg som frister 

til gjentagelse. De mange deltagerne kosa 
seg sammen, og ville gjerne gjøre dette of-
tere.

Bohjemmeleiren er en del av trosopplæ-
ringen som det nå satses på i menigheten 
vår. Tanken er at det etter hvert skal være et 
tiltak for hvert årstrinn. Til dette trengs det 
mange hjelpende hender som kan bidra 
med matlaging, aktiviteter, bare være med 
som voksenperson etc.

Hvis du kjenner at dette har du lyst til å 
være med på, er det bare å si ifra til en av 
oss på menighetskontoret på Rådhuset.

Tekst og foto: Liv Mari Bjerva Bøstein



MENIGHETSBLADET8
MENIGHETSBLADET 9

Barn&ungdom Barn&ungdom 

8. klassetur til Jomfruland 25. - 26.5

I strålende solskinn og lett havbris fyltes 
kaia i Valle av glade ungdommer. Alle med 
samme mål for helgen: Jomfruland. Fredag 
var det utelek i blanda grupper – Ulefoss- 
og Lundeungdom i skjønn forening. Lør-
dag var det supertime etter frokost. Visste 
du forresten at å respektere betyr å se på 
nytt, å gi noen en ny sjanse? Vi fikk høre om 
Jesus som ga mennesker en ny sjanse. Vi 
ble oppfordret til å gi hverandre, - og an-
dre, - en ny sjanse.

Ungdommene var lydhøre, og fikk nok 
noen nye tanker.

Ellers var dagene fylt av uteaktiviteter: Na-

tursti, tur til fyret, tur på stranda, tur i robåt, 
ballspill og mye mer. Masse tid til å bli be-
dre kjent og knytte nye vennskapsbånd.

Takket være flinke medhjelpere og greie 
ungdommer, så ble dette en kjempeflott 
helg.

Søndag var det avslutning med gudstje-
neste i friluftskirken, og grilling etterpå.

Været var fantastisk hele helgen, og det var 
mange ungdommer som gjerne ville blitt 
på Jomfruland enda lenger.
     

Tekst og foto: Liv Mari Bjerva Bøstein

Gruppene fikk i oppdrag å lagen en kroppsskulptur. Den ene gruppa valgte å lage en motorsykkel.

Mari Røland Halvorsen ble populær blant ungdommene da hun overrasket med nystekte sveler.
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Galleri på Fredheim i sommer også
Kulturkirken HollaKulturkirken Holla

Middelaldermusikk i Romnes kirke

Etter forrige sommers gallerisuksess var 
ikke Kulturkirken Holla, med kunstner 
Helge Skippervold i spissen, i tvil om at 
dette skulle være en årviss begivenhet. Og 
dermed satte han i gang med å gjøre Fred-
heim menighetshus til et enda friskere og 
mer attraktivt gallerilokale.

Uante liter maling bragte yttergangen og 
lillesalen fra et sted langt bak i forrige år-
hundre fram til et lyst og moderne 2013. 
Og dermed fikk Skippervold det bakteppet 
for bildene sine som han ønsket seg.

Utstillingen, hvor Helge Skippervolds bil-
der danner ryggraden, har fått tittelen ”I 
all takknemlighet” og er en direkte fortset-
telse fra fjorårets utstilling. Kunstneren har 
kommet videre i sin indre reise, og dette 
bærer både farger og motivvalg preg av.

Men Skippervold blir ikke alene om å stille 
ut sin kunst på Galleri Fredheim denne 
sommeren. Med seg har han både foto-
grafer og andre kunstnere. I tillegg selges 
vakkert kunsthåndverk laget av et knippe 
lokale damer. Overskudd av alt salg går til 
Fredheim menighetshus.

Utstillingen varer fra 15. juni til 4. august, 
og vil være åpen fra 12 til 18 hver dag unn-
tatt mandag. Det blir også en liten kafé med 
servering av kaffe/te og litt godt å bite i.

Ellen Hageman stiller ut 5 malerier un-
der tittelen ”Et todimensjonalt perspek-
tiv på diskrimineringsdebatten”. I tillegg 
bidrar hun med opplevelsesinstallasjo-
nen ”Elsk meg” der du kan oppleve 100 
ulefossinger si det du helst vil høre! Hun 
selger også foto av kantoren i Holla og 
Helgen: her får du se Bruno Hageman 
som du garantert aldri har sett ham før! Søndag 11. august får Romnes kirke et 

spennende musikalsk besøk. Maria Schar-
wiess er kantor i Tyskland, og sammen 
med Heidi Frielinghaus utgjør hun duoen 
”Zweyerley Pfeifferey”. De reiser rundt og 
holder konserter der middelaldermusikk 
utgjør hovedvekten av repertoaret, men de 
er også innom jazz, musikaler og salmer.

Scharwiess spiller forskjellige sekkepiper, 
både tyske, spanske og skotske, samt pia-
no. Frielinghaus spiller på geitehorn, bass-
blokkfløyte og fiolin i tillegg til rytmeinstru-
menter. Hun har fire forskjellige geitehorn 
som alle har forskjellige egenskaper. I mot-
setning til norske bukkehorn blåser hun på 
disse i den tykkeste enden.

Scharwiess spiller på flere forskjellige sek-
kepiper, og også disse har helt unike egen-
skaper. Den skotske Highland Bagpipe har 

en svært kraftig klang. Det har også den 
spanske Gaita. Schäferpfeife er en tysk re-
nessansesekkepipe, mens Hümmelchen er 
den minste av de tyske sekkepipene og har 
en sart, nasal klang.

Mange tror sekkepipen opprinnelig er et 
skotsk instrument, men den er beskrevet 
allerede i det gamle testamentet og fantes 
i mange varianter i mange land i tidligere 
tider. Sekkepipen er faktisk kirkeorgelets 
mor, og er altså grunnen til at orgelet har 
både belg og piper.

Duoen vil å by på spanske middelalder-
stykker, såkalte Cantigas, men også folke-
musikk fra Norge, England og Skottland. 
De kommer til å spille postludiet etter 
gudstjenesten i Romnes kirke kl. 11.00 som 
en liten ”teaser” før konserten. Selve kon-
serten starter kl. 16.00 og koster  kr. 100,-.
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Nå skjer det ting på Fredheim!

I april hadde Holla og Helgen menighet 
årsmøte. I årsberetningen ble det nevnt at 
Fredheim fyller 90 år dette året. ”Det hadde 
vært flott om huset kunne få nytt tak i år. 
Tenk for en bursdagsgave det ville ha vært!” 
ble det sagt.

Som mange har fått med seg, har det vært 
et ønske i mange år å få lagt nytt tak på 
Fredheim. Men økonomien har satt en 
stopper for gjennomføring av prosjektet. 
Vi har hatt lotteri og loppemarked, auksjon 
og andre innsamlinger, men det monner så 
lite når kostnadene er så store. 

Men bursdagsgaven kom! 
I april delte Sparebankstiftelsen Telemark- 
Holla og Lunde ut gaver til mange gode 
formål i kommunen vår. Det var spennen-
de for oss da vi fikk invitasjon til å møte 
på Pensjen i Lunde 24. april, der det skulle 
deles ut gaver fra den nye stiftelsen. Etter 
hvert som de mindre summene ble fordelt, 
skjønte vi at det kunne bli en stor sum på 
oss. Gleden og lettelsen var stor da jeg 
mottok den store sjekken på 220 000 kr. Nå 
kan vi få realisert ønskene våre, jublet jeg 
innvendig.

Menighetsrådet har hatt dette prosjektet 
oppe på mange møter siden vi kom i gang 
på nyåret 2012. Vi har vært innstilt på å ta 
opp lån, dersom det ikke kom penger da-
lende ned over oss. Nå er vi frie til å gå i 
gang for alvor. 

Status nå i slutten av mai, er at vi har gjort 
avtale med snekkere som har lovt å gjøre 
jobben i slutten av august/begynnelsen av 
september. 

Det er mange detaljer som må tas hensyn 
til. Vi må ha folk som kan stille på dugnad 
for å få bort den gamle taksteinen. Vi må 
kjøre bort takstein, gamle lekter og annet 
avfall. Vi må ha pressenning til å dekke 
taket for å hindre at vann trenger inn i ar-
beidsperioden. Så er det ikke en enkel ope-
rasjon, dette her, men vi har tro for at vi skal 
få nytt og tett tak på Fredheim før høsten 
kommer for alvor.

Vi kommer til å få bruk for mange velvillige 
hjelpere. Har du lyst til å delta, så ta kontakt 
med noen i menighetsrådet eller med Pre-
stekontoret.

Men det skjer mer på huset!
Denne våren er yttergangen blitt malt. Det 
er en fryd å komme inn i det lyse rommet 
etter så lang tid med mørk panel på veg-
gene. Lillesalen er også blitt malt, og det 
er Helge Skippervold som står bak. Det er 
ikke bare bilder han kan male! I det hele 
tatt gir Fredheim nå et mye mer friskt og 
tiltalende inntrykk når du kommer inn, enn 
det gjorde før; takket være arbeidet som er 
gjort.

I sommer blir bygget igjen forvandlet til 
”Galleri Fredheim”. I fjor var det stort sett 
utstilling av Helge Skippervolds bilder. I 
år blir det flere utstillere, og det blir også 
mulig å kjøpe en del gjenstander. Alt som 
selges, gis til inntekt for Fredheim. Det blir 
også gallerikafe, så Galleri Fredheim burde 
bli et møtested for bygdefolk og gjester 
denne sommeren.

Utenfor Fredheim står to gamle lindetrær. 
De er de siste trærne av en gammel lindeal-
le i Kirkebakken. Menighetsrådet har ved-
tatt å felle disse trærne. Det er stort behov 
for bedre parkeringsmuligheter utenfor 
Fredheim, og i tillegg gjør disse trærne at 
sikten oppover i bakken blir vanskelig. Ved 
å ta dem bort, vil vi unngå trafikkfare ak-

kurat der. Vi vet nok at mange ønsker å be-
vare trærne, men vi må ta en bestemmelse 
ut fra hvordan situasjonen er i dag.

Når vi nå får taket ordnet, er det neste pro-
sjektet å få reparert på bordkledningen 
her og der, og så kan vi gå løs på å få malt 
Fredheim utvendig. Det har vært ønsket i 
mange år, men taket er viktigst.

I det hele tatt er det mange ting å ta fatt på. 
Men vi er nødt til å starte ett sted og ta ting 
ettersom vi kan makte det.

2013 er et godt år for Fredheim. 90-åringen 
vil etter denne sommeren framstå som en 
sprek olding med mye energi og pågangs-
mot. 

Huset blir brukt i mange anledninger, til ar-
rangementer i menighetssammenheng, til 
ungdomsklubb og til feiringer av mange 
slag. Vi ønsker at huset blir brukt. Vi ønsker 
at alle i Ulefoss og Helgen skal føle at dette 
er deres hus. 

Velkommen til sommerens gleder, og vel-
kommen til høstens og vinterens aktivite-
ter. 

Ellen Grimstad Nilsen

Menighetsrådsleder 
Ellen Grimstad Nilsen 
og ”husfar” på Fred-
heim, Stein Bjørn Lia 
med den generøse 
gaven. Foto: Liv Mari 
Bjerva Bøstein.
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Tanker om 
liv og tro

Det er deg og meg Gud elsker

sier Anne Dorthé Sannes

«Jeg blir lei meg når folk tror at vi kristne er 
så prektige. Når de tror at vi ser ned på an-
dre og dømmer andres væremåte. Det har 
nok dessverre vært mye av dette tidligere, 
at folk kunne henge seg opp i ytre ting. 
Men det er jo ikke det det dreier seg om. 
Det er fint å være grei og snill og mestre li-
vet, men det er ikke det som er avgjørende 
for om man kan kalle seg kristen eller ei. 
Det å være kristen er en hjertesak, det er en 
relasjon. Å være kristen er å leve i relasjon 
til Jesus, det handler ikke først og fremst 
om noe man gjør eller ikke gjør.»

Hun er nok litt redd for å virke veldig «kris-
telig», Anne Dorthé, når hun forteller om 
livet sitt. Oppvokst på Sørlandet, kom tidlig 
med i kristent barne- og ungdomsarbeid, 
gikk på bibelskole med Ungdom i Oppdrag 
(UIO) og drev med evangelisering på full-
tid, til sammen i to år av ungdomstida.

«Men det var ikke noe strengt hjem jeg 
vokste opp i . Det var ikke det folk forbinder 
med sørlands-kristendom. Det var raust og 
romslig. Foreldrene mine var med i kirken 
og i menigheten, ikke i noe bedehusmiljø. 
Men bedehuset var like i nærheten av der 
jeg bodde, og jeg kom tidlig med på søn-
dagsskolen og i barneforeningen.

Jeg har visst alltid vært en litt alvorlig sjel. 
Allerede i 12-års alder, på møter og leirer i 
Yngres møtte vi forkynnelse som fortalte 
oss at vi måtte velge. Merkelig nok kan jeg 
ikke huske at jeg på noen måte opplevde 
dette som negativt. Det var bare slik det 
skulle være. Men jeg har det ikke slik at jeg 
kan tidfeste noe bestemt eget valg. Jeg 
tenker nok at jeg alltid har vært en kristen. 
Ble båret til dåpen, vet at det var folk som 
ba for meg. Veien ble bare slik for meg.

Likevel ble det et vendepunkt i 15-årsalde-
ren, der troen ble mer levende for meg. Det 
skjedde i møte med noen ungdommer fra 
Ungdom i Oppdrag, som var på sommer-
team i Arendal, der jeg bodde. Kanskje jeg 
best kan beskrive det som at troen flyttet 
fra hodet og ned i hjertet.

På ungdomsskolen kom jeg med i skolela-
get, var en periode leder der. Samtidig ble 
jeg med i Klubb og Tensing i KFUK/M. På 
denne tida vokste det fram et felleskristelig 
miljø i Arendal. Der følte jeg meg hjemme. 
Det var et miljø preget av stor frimodighet 
med tydelige impulser fra UIO og den ka-
rismatiske vekkelsen som gikk over landet 
på den tida. Vi sto på stand og gikk på hus-
besøk, hadde gatemøter og vitnet og sang. 
Folk lurte på om jeg ville bli prest, - jeg var 
jo så frimodig!»

«Tenkte du selv på å gå den veien?» spør 
jeg. «Nei. Aldri! Men jeg tenkte en periode 
på om jeg skulle bli menighetssekretær el-
ler lignende, og jobbe i kirken. Diakon, kan-
skje… Egentlig var jeg nok litt sjenert. Men 
vi hadde mange klare svar. Alt var mye mer 
svart/hvitt den gangen. Troen har foran-
dret karakter med livsfasene. Det viktigste 
er ikke lenger å ha de rette svarene, men 
å leve hos Gud med livet mitt. Troen lever 
i dialog med det livet man lever, - og det 
er så mangt! Alt er ikke bare lettvint. Man 
må slåss litt med troen og med Gud. Alt er 
lettere, også troen, når livet går på skinner. 
Det er jo lettest å være rik og frisk!

Siden 1989 da jeg ble sjuk, har jeg opplevd 
betydelige innskrenkninger i livet. Livet 
ble plutselig noe helt annet enn jeg hadde 
drømt om. Samtidig ble det en utfordring 
for teologi og tro. Å be om helbredelse var 
jo naturlig i det kristne miljøet jeg kom fra.

Det ble mange vanskelige kamper. Jeg 
måtte finne en annen basis.  Heldigvis fø-
ler jeg at jeg er kommet dit. Jeg kan bli 
sint og frustrert på Gud, men kan likevel 
finne hvile. Jeg må gi meg over, anerkjenne 
Gud. Den Gud som ER, selv om alle mann 
var døde og alle land lå øde. Jeg har også 
ofte tenkt at det er godt å ha et perspektiv 
utover dette livet, utover døden. Jeg har 
ikke lenger noen klare tanker om hvordan 
dette kan bli, men får ha troen på at det er 
EN som har oversikten, som har kontrollen 
tross alt. Og han er rettferdig, han er god. 
Det er en hjelp i vonde tider, når livet byr 
på vel mange utfordringer.

En ting har jeg fått med meg hjemmefra: 
troen på alle menneskers verdi. Det er in-
gen forskjell på Kong Salomo og Jørgen 
Hattemaker. Likevel er jeg blitt overrasket 
mange ganger over hvor dypt det stikker i 
meg dette at min verdi og selvfølelse hen-
ger så sterkt sammen med hva jeg kan yte. 
Det er så lett å bedømme hverandre, og seg 
selv, etter hva man gjør Jeg har alltid vært 
veldig engasjert, men i lange perioder har 
jeg hatt lite overskudd. Det smerter meg. 
Jeg ser så mange mennesker, så mange 
behov som jeg ikke orker å gjøre noe med. 
Jeg må bare overgi det til Gud.

Det kristne fellesskapet er viktig. Slik jeg 
ser det, er det naturlig å høre til i en menig-
het når man har en kristen tro. Vi trenger 
hverandre, og vi hører sammen.»

Bjørn Sturød

- ikke et glansbilde
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Romnesdagen 2013
Romnes kirke har vært åsted for mye akti-
vitet det siste året. Riksantikvaren og kirke-
vergen samarbeider godt om restaurerings-
arbeidet og store ting er blitt gjort. Det ble i 
fjor påvist råteskader i gulvet under alteret. 
Dette var faktisk såpass graverende at man 
med det blotte øye kunne se at altertavlen 
stod skjevt. Nå i vår er dette gulvet blitt byt-
tet, og i den forbindelse hadde man en ar-
keolog på besøk. Han behøvde ikke grave 
lenge før han fant flere middelaldermynter; 
en håndfast kobling til en tid da kirken var i 
mer aktiv bruk enn idag.

Nytt og solid tregulv holder nå alter og al-
tertavle trygt på plass. Menighetens kirke-
tjenere har gjort en kjempejobb. Men som 
på alle byggeplasser, trengs det en skik-
kelig rengjøring når snekkerne er ferdige 
med sitt. Onsdag 5. juni ble det derfor ar-
rangert vaskedugnad i kirken så alt skulle 
være klart til Romnesdagen søndag 9. juni.

En håndfull ildsjeler brettet opp ermene, 
og kort tid etter var støv og skitt erstattet 
med grønnsåpelukt. Til og med altertav-
lens mange utskjæringer ble møysomme-
lig vasket for hånd.

Selve Romnesdagen opprant med det va-
kreste forsommervær Midt-Telemark kan 
by på. Romnes kirke fyltes godt opp til 
gudstjeneste, og Nøtterø guttekor gledet 
kirkelyden med vakker sang.

Den alltid energiske Morten Kravik fra Den 
norske Israelsmisjon sang, spilte gitar og 
prekte. ”Jesus lever!” var hans budskap, og 
oppfordret oss til å være nyhetsopplesere 
som formidler dette videre. Etter prekenen 
fikk han blomster og takk for jobben han 
gjorde for Holla og Helgen menighet i de 
årene han ledet vårt misjonsprosjekt.

Etter en pause med medbragt kirkekaffe 
fortsatte Romnesdagen med et program 
lagt opp av Ragnhild Hagen fra Ulefos 
Hovedgaards Venner. Dessverre måtte Lise 
Fjeldstad, som mange hadde gledet seg til 
å høre, melde forfall. Men publikum, som 
fylte Romnes kirke til randen, fikk likevel 
en flott opplevelse. Bygdas egen Sigmunn 
Ytterbøe leste en prolog om Henrik Ibsens 
historiske forbilder fra Midt-Telemark og 
Ulefoss, som vi finner igjen i Ibsens mange 
skuespill.

Anne Gravir Klykken sang både morsomme 
og tragiske viser fra Telemark, og beviste at 
hennes plass i landets musikalske eliteserie 
er høyst fortjent.

Erik Gjestvang holdt et engasjert foredrag 
om Henrik Ibsen, til stor interesse for tilhø-
rerne. Gjestvang er fra Skien og har virket i 
en årrekke som lektor i Larvik. Han er filolog 
med bl.a. historie og norsk i fagkretsen. Han 
har et sterkt og omfattende kulturengasje-
ment og innehar verv i Hamsun-selskapet, 
Ibsenforbundet og Diktets venner.

Ulefos Hovedgaards Venner kan se seg 
godt fornøyde med en Romnesdag som 
på alle mulige måter var både flott og inn-
holdsrik.

Tekst og foto: Anne-Jorunn Strand
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Tro og tåle

I en av sine siste diktsamlinger har Arnold 
Eidslott et dikt med denne tittelen. Det er 
liksom ikke helt den type overskrifter vi 
møter mest for tiden. ”Fordi du fortjener 
det”, heter det i reklamen, - og ingen sy-
nes visst å tenke seg at det da skulle kunne 
være noe ubehagelig i vente. 

”Vente” er vel strengt tatt heller ikke noe 
populært ord. Vi blir ikke bare opplært til å 
tenke at vi fortjener å ha det behagelig og 
få det vi ønsker oss, vi blir også oppfordret 
til å ”kjøpe nå og betale seinere”. ”More! 
Now! Again!” er tittelen på en bok av en 
ung amerikansk forfatter. Så blir vi vel lyk-
kelige da, vi som tror vi fortjener det.

Nei, de fleste erfarer at slik er det ikke. Ikke 
i det virkelige livet. Der er kanskje mer 
misnøye og depresjon blant oss enn noen 
gang. Dette synes å gå hånd i hånd med 
kravmentalitet og en opplevelse at all lidel-
se i livet er en ”feil”. Helst vil vi finne synde-
bukker som kan bøtelegges, og det må da 
gå an å søke erstatning i det minste…

Et livssyn som mer eller mindre bevisst ska-
per forventninger om et liv uten lidelse og 
sorg, er nødt til å føre til skuffelse. 

Forholdet til lidelsen er sentralt i ethvert 
livssyn. Buddha kom til den slutning at liv 
og lidelse er ett. Og at løsningen er på en 
måte å si nei til livet. Hinduismen hevder 
vel mer at all lidelse er et resultat av syn-
der begått i tidligere liv. Og at løsningen 
er å leve rett og satse på bedre lykke neste 
gang. 

Langt fra den moderne livsholdning står de 
gamle stoikernes: Du må erkjenne lidelsens 
kjensgjerning og tåle den. Stålsette deg. En 
indianerstamme hilser de nyfødte barna 
sine med disse ord: ”Du er født inn i en ver-

den full av vanskeligheter. Hold munn, vær 
rolig og tål det!”

Også kristendommen har problemer med 
lidelsen. Det ondes problem er et uover-
stigelig hinder for tanken: Hvordan kan en 
allmektig og kjærlig Gud tillate all denne 
lidelse? Noen kristne synes å forkynne at 
bare du tror og ber, så vil Gud spare deg for 
sykdom og lidelse. Slik forkynnelse får også 
problemer i møte med levd liv.

Jesus gir oss ikke noe teoretisk svar som 
kan tilfredsstille vår fornuft. Men han av-
viser at vi får som fortjent – verken han el-
ler hans foreldre har syndet, sier han, om 
en mann som ble født blind. Og så ga han 
ham synet i gave. Det er alltid håp! Gud 
er der, også i lidelsen, sier han. Ja, kanskje 
særlig der. Gud gir sine gaver, ikke minst til 
dem som lider.  Selv måtte han lide en lang 
og smertefull død på et kors for å fullføre 
sitt verk. Drevet av kjærlighet til oss går han 
inn i den største lidelse. 

Også din og min lidelse kan vendes til noe 
bedre, vi får lov å tro at alt vendes til det 
beste for den som tror. Gud er med, vår 
svakhet og skrøpelighet kan være et red-
skap for ham. Og vi skal absolutt ikke være 
passive overfor lidelsen i verden. Vår ho-
vedoppgave er å være der for hverandre, 
ikke minst i andres lidelse. Men vi får hvile i 
tillit til Gud; går alt galt i dette livet er heller 
ikke håpet ute. Vi har en himmel over livet 
vårt som ingen lidelse kan ta i fra oss.

Det høres lettvint. Og det er det, hvis du 
greier å ta i mot. Troen er en gave til alle 
som tar i mot. Men noen beskyttelse mot 
lidelsen får vi ikke. Den blir bare lettere å 
tåle. Hvis vi greier å ta imot troen.

Slik er diktet til Arnold Eidslott:

Av Bjørn Sturød

TRO OG TÅLE

Fordi 
du intet vet

Tro og tål menneske

Fordi
Gud er alt

og du intet tro bare

Alt hva
Han legger på deg

er av kjærlighet tro bare

Tro og tåle
alle dine dager

i den blinde tjeneste bror

Det er Ham
i alt bare Herren
Ham ditt liv Hans gave

I forklarelsen
får du alt å vite
Tro og tål du menneskebarn

Arnold Eidslott

La oss takke Gud for:

- Trosopplæringsarbeidet i kirken
- Kulturkirken Holla med konserter
- Naturens skjønnhet og alt som spirer

La oss be for:

- Bøndene som har sådd og plantet
- Ansatte og ledere ved Ulefos Jernværk
- At Gud gir oss hvile og nye krefter  

Gud skap i meg et rent hjerte, gi 
meg en ny og stødig ånd!

Salme 51, 12

Menighetstur til Jønnbu

2. juni hadde Holla og Helgen menighet menighetstur til Jønnbu fjellkirke på Lifjell. Det 
var ca 40 mennesker som hadde tatt turen dit denne søndagen. Først hadde vi familie-
gudstjeneste sammen. Ungene deltok, og Bruno Hageman og Arnvid Løvbukten bidro 
med vakker musikk. Axel Bugge ledet det hele. Etter gudstjenesten sto grillen klar, og 
det var tid for mat og drikke. Og til slutt var det mange forskjellige aktiviteter for barn 
og voksne. Det ble en koselig søndag som fristet til gjentagelse. Og neste fellesutflukt er 
grilldag og familiegudstjeneste ved klubbhuset i Helgen den 25. august. Sett av dagen 
allerede nå.           Liv Mari Bjerva Bøstein
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Årets konfirmanter i Holla og Helgen

1. rad fra venstre: Silje Fæ
rstaul, Kristine N

eset, M
arthe Jordgrav A

skedalen Skogli, Sokneprest A
xel J. Bugge, A

nette Bratt Larsen, A
ndrine Stener 

Salom
onsen, M
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adelen W

aal H
alvorsen. 2. rad: H
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ørte 

Søfteland, Eline H
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elene Bergm
ann Johnsson Tinholt, Em

ilie Tufte Bjørklund, Kevin Keiseraas. 3. rad: Klokker Liv M
ari Bjerva Bøstein, Jan H
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ndersen, Eirik A
skedalen Jordgrav Skogli, Johannes G

jervik Juliussen, Em
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aatveit, M
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le Byberg Engeskaug, A
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A
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ahlseng. Bakerst: O
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undersen Johansen, A

lexander Johansen, Christoffer W
æ

rstad Rasm
us-

sen, Bendik Skovlund Kristiansen, Kristoffer N
ordskog Trontveit, Christian Johansen.

Bøker, musikk og film – rett hjem
9 000 barn får pakker med bibelfortellinger, kveldsbønner 

og filmer i postkassen tre ganger i året. 

Av Turid K. Vevatne, kommunikasjonsrådgiver i IKO-Forlaget

–Den viktigste trosopplæringen, de beste 
samtalene og den ærligste undringen skjer 
i hjemmet. Midt mellom middagsrester, 
legoklosser og sofaputer. Hver gang pak-
ken fra Tripp Trapp kommer, så er produk-
tene med på å skape rom for tro, håp og 
undring hjemme hos oss, sier Karen Kilane, 
trosopplærer i Den norske kirke og mam-
ma til to små jenter.

Dåpsklubben Tripp Trapp er et tilbud for 
foreldre, besteforeldre, faddere og andre 
voksne som ønsker at barn de er glad i skal 
få opplæring i kristen tro. Klubben tilbyr tre 
pakker i året. Disse er varierte og innehol-

der bøker, CD-er, DVD-er, tøyprodukter og 
andre produkter som passer for barnets al-
der og utviklingsnivå.

Tro i hverdagen
– Jeg og barna mine er spesielt glad i Kir-
kerottene og Bo og Nora, som vi har blitt 
kjent med gjennom klubben, sier Karen. – 
Vi har ledd og grått, pratet om det skumle 
og det gode sammen med disse gode figu-
rene, sier hun. 

Daglig leder i klubben, Cecilie Holdø sier at 
produktene i klubben, sammen med sam-
taler og ritualer som lystenning, aftenbøn-
ner og lignende vil kunne styrke fellesska-
pet i familien, og dessuten gi troen en plass 
i barnets hverdag. 

Leve livet
IKO-Forlaget som drifter klubben, ønsker å 
videreformidle bibelfortellinger til barna, 
men også å presentere de gode skjønnlit-
terære fortellingene til dem. Holdø mener 
disse fortellingene kan vise at verden be-
står av mer enn det vi kan ta og føle på.  – Å 
hjelpe barn til å leve livet og finne menin-
gen med det – det er teologi på sitt beste, 
sier hun.

Dåpsklubben Tripp Trapp er for barn mel-
lom 0 og 12 år. Klubben har ingen krav til 
minstekjøp, og som i andre bokklubber 
kan man velge å avbestille pakker eller å 
bestille ekstraprodukter til gode tilbuds-
priser. 

Se www.tripptrapp-klubben.no for mer 
informasjon.
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Oppslagstavla
Kirkeverge Audun Østtveit har sagt opp 
stillingen sin som kirkeverge i Nome kom-
mune fra 1. april i år. Audun Østtveit be-
gynte som kirkeverge 1. mai 2010 og har 
virket i nesten 3 år.

Under Auduns tid som kirkeverge har Holla 
kirke fått på plass sitt nye orgel som er full-
finansiert, og oppgradert stillingen som 
kontorsekretær til 100 %. På datasiden har 
det kommet nye programmer som har vært 
under utvikling.

I alt er det 7 kirker med Kronborg kapell 
med kirkegårder som skal driftes og ved-
likeholdes. I tillegg kommer budsjettering, 
økonomistyring og ledelse som krever mye 
av en kirkeverge.

Vi takker Audun Østtveit  for en  viktig  tje-
neste som kirkeverge og ønsker ham alt 
godt videre.

Ut året 2013 vil Fellesrådet avvente med å 
ansette ny kirkeverge for å spare penger. 
Leder i fellesrådet, Hans  Olav Lahus  funger 
nå  formelt som kirkeverge inntil videre, 
mens sekretær Mona Halsvik administrerer 
mange av de oppgavene  som kirkevergen 
hadde. Som sekretær for prestene og me-
nigheten er Tine Høllre (bildet) i 40 % stil-
ling. 

Axel Jørgen Bugge

Takk til Audun ØsttveitPrestens ferie
Sokneprest Axel Bugge har ferie fra 
15. juli  til  19. august. 

Vikarer:
Uke 29:
Kristin Helgen Spernes
 Tlf : 95 29 35 13
                  
Uke 30,31,32:
Leif Raustøl 
Tlf : 46 63 45 48

Uke 33:
Rune Lia
Tlf : 90 98 08 03

Besøksvenn
Kunne du tenke deg å være besøksvenn 
for en person som trenger litt hjelp til å 
komme på gudstjeneste, og at du stikker 
innom og tar en prat to-tre ganger  i må-
neden ?

Kontakt Axel Bugge for mer informasjon. 
Tlf 95 28 91 18.

ET GLIMT AV SOL

Et glimt av sol
bryter gjennom
skoddeheimen

som en strime av håp 
i gråtung sjel.

Slik viker mørket
når lyset

trenger gjennom.
Intet mørke kan

trosse lysets kraft.

Barbro Hegland

Sankthansaften
Holla og Helgen menighet inviterer i 

samarbeid med Fokuskirken til 

Sankthansfeiring med grilling
på Nomestranda 

søndag 23. juni kl. 18.00

Det blir andakt, dåp, sang og leker

Ta med stol og grillmat 

Olsok
Alle er hjertelig velkommen

til Olsokfeiring

i Romnes kirke
mandag 29. juli kl. 18.00

Leif Raustøl forretter

Etterpå blir det salg av rømmegrøt.

Ta med stol

Hagefest i Helgen

Søndag 25. august

Familiegudstjeneste
Helgen klubbhus 

kl. 13.00

Grilling og moro etterpå

Ta med grillmat og stol
Alle er hjertelig velkomne!

Holla og Helgen 
&

Lunde og Flåbygd

inviterer til

musikk- og
kunstgudstjeneste

med
Bruno Hageman og
Helge Skippervold

Holla kirke
Søndag 21. juli

kl. 11.00
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Slekters gang
DØPTE
Holla kirke:
17.03.13 Nathalie Slaathaug
07.04.13 Maria Madelen Waal Halvorsen
 Ine Marie Oterholt
 Leander Lindgren
03.05.13 Kevin Keiseraas
20.05.13 Kristoffer Sørdal Fæhn
 Even Lunde Brauti

Helgen kirke:
28.04.13 Frida Waal Lunden
 Victor Betten Løvgren
 Matilde Landsdal
 Daniel Andre Kåsastul Haugen

Andre kirker: 
19.05.13 Pia-Nelly Gonsholt-Nicolaisen i Siljan kirke

VIGDE
Helgen kirke:
18.05.13 Wenche Lauvsland og Odd Steinar Eik

DØDE
Holla kirke:
24.02.13 Ann Kristin Myrvold Nenseter
04.06.13 Martin Hoksrud, gravlagt fra  Helgen kirkegård

Kronborg kapell:
06.03.13 Solveig Ellingsgård Sannes
18.03.13 Alf Susaas
01.05.13 Mård Sigurd Nyberg
05.05.13 Britt Stulen
29.05.13 Reidar Johnsen

Helgen kirke:
29.03.13 Hans Herman Nørbygaard
09.04.13 Torbjørn Fotland
22.04.13 Hans Vidar Larsen

Andre kirker:
05.03.13 John Tveitan gravlagt fra Seljord kyrkje

Tannlege Salomonsen
Stårrvegen 8

(v/Cigill og Sport 1)
Tlf: 35 94 43 45

Menighetsbladet
ønsker alle

en riktig
god sommer!

Mangler vi din bedrift
blant våre annonsører?

Ta kontakt med Geir Strand
på tlf 918 00 031



MENIGHETSBLADET26
MENIGHETSBLADET 27

Sokneprest Axel J. Bugge for-
retter der ikke annet er nevnt

Gudstjenester

Kirkens SOS
815 33 300

Juni
Søndag 16. juni
4. søndag i treenighetstid
Helgen kirke kl. 11.00
Nattverd
Leif Raustøl forretter
Matt 9, 35-38

Søndag 23. juni
5. søndag i treenighetstid
Sankthansaften
Familiesamling på Nome-
stranda kl. 18.00 sammen 
med Fokuskirken
Andakt, dåp, sang og leker
Ta med stol og grillmat

Søndag 30. juni
6. søndag i treenighetstid
Romnes kirke kl. 11.00
Mark 3, 13-19

Juli
Søndag 7. juli
7. søndag i treenighetstid
Holla kirke kl. 18.00
Nattverd
Mark 5, 25-34

Søndag 14. juli
8. søndag i treenighetstid
Helgen kirke kl. 11.00
Dåp og nattverd
Mark 12, 28-34

Søndag 21. juli
9. søndag i treenighetstid
Holla kirke kl. 11.00
Kunst- og musikkgudstje-
neste
Helge Skippervold taler
Fellesgudstjeneste med 
Lunde og Flåbygd menig-
het
Luk 6, 36-42

Søndag 28. juli
Ingen gudstjeneste
Se Lunde og Flåbygd 
menighet

Mandag 29. juli
Olsok
Romnes kirke kl. 18.00
Leif Raustøl forretter
Salg av rømmegrøt etterpå
Luk 22, 24-27

August
Søndag 4. august
11. søndag i treenighetstid
Holla kirke kl. 18.00
Nattverd
Ungdomsprest Anette 
Emilie Tøndel forretter
Joh 8, 31-36

Søndag 11. august
12. søndag i treenighetstid
Romnes kirke kl. 11.00
Ungdomsprest Anette 
Emilie Tøndel forretter
Joh 4, 27-30, 39-43

Søndag 17. august
13. søndag i treenighetstid
Lunde sluse kl. 17.00
Fellessamling med Lunde 
og Flåbygd menighet
Sommerkonsert
Ved sokneprest Rune Lia

Søndag 25. august
14. søndag i treenighetstid
Helgen klubbhus kl 13.00
Familiegudstjeneste og 
grillfest
Matt 19, 27-30

September
Søndag 1. september
15. søndag i treenighetstid
Romnes kirke kl. 11.00
Joh 15, 9-12

Søndag 8. september
16. søndag i treenighetstid
Jønnbu fjellkirke kl. 14.00
Konfirmantleir
Matt 11, 16-19

Ulefos Jernværk AS
Postboks 24, 3830 Ulefoss

Telefon: 35 94 96 00
Epost: post@ulefosnv.com

www. ulefosnv.no

Søndag 15. september
17. søndag i treenighetstid
Helgen kirke kl. 18.00
Rune Lia forretter
Mark 5, 35-43

Søndag 22. september
18. søndag i treenighetstid
Holla kirke kl. 18.00
Konfirmantpresentasjon
Mark 1, 40-45

Søndag 29. september
19. søndag i treenighetstid
Holla kirke kl. 11.00
Luk 9, 57-62

Oktober
Søndag 6. oktober
20. søndag i treenighetstid
Holla kirke kl. 11.00
50 og 60-års konfirmanter
Høsttakkefest
Matt 18, 1-11

Søndag 13. oktober
21. søndag i treenighetstid
Holla kirke kl. 18.00
Lik 12, 13-21

Søndag 20. oktober
22. søndag i treenighetstid
Holla kirke kl. 11.00
Noahs ark-gudstjeneste
Utdeling av 4-årsbok
Kirkekaffe
Luk 10, 25,37

Søndag 27. oktober
Bots- og bønnedag
Helgen kirke kl. 11.00
Taler fra Misjonssambandet
Luk 15, 11-32
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