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

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

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

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

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

Lørdag 16. september:
Kl. 14.00: Foredrag og ikonutstilling i
Galleri Skippervold.
Utstiller: Ragnhild Elisabeth Nyhei
Grønseth.
Sted: Øvre Verket (utstillingsåpning
9. september kl 13.00).
Søndag 17. september:
Kl. 18.00: Konsert med Anne Gravir
Klykken.
Sted: Romnes kirke.
Mandag 18. september:
Kl. 19.00: «Gravminner gjennom tidene»
Sted: Auditoriet på Holla 10-årige skole.
Foredragsholder: Helge Klingberg
+ lokalt innslag.
Tirsdag 19. september:
Kl. 15.00: Utstilling «Vitrage Art
- gjennom et kirkevindu».
Utstiller: Elever i visuelle kunstfag ved
Nome kulturskole
Sted: Galleri Blindramma, Ulefoss
samfunnshus
Kl. 16.30: Utstilling «Sermoni
-og kirketekstiler»
Kl. 19.00: Foredrag om utstillingen
«Sermoni -og kirketekstiler».
Kirkekaffe etter foredraget
Sted: Holla kirke
Utstillingen er åpen hver dag fra
kl. 14.00 - 17.00 fram t.o.m lørdag
23. september. Søndag 24. september
er utstillingen åpen under festgudstjenesten og kveldens konsert.

Onsdag 20. september:
Kl. 19.00: «De tre organister», konsert
Organistene: Bruno Hagemann, Magne
Hanssen og Chris Denton.
Sted: Holla kirke.
Torsdag 21. september:
Kl. 18.00: Pilegrimstur fra Romnes kirke
til Holla kirkeruin.
Kl. 20.00: Lystenning av Holla kirkeruin
Fredag 22. september:
Kl. 19.00: «Musikkfortellinger» med
Bruno Hagemann.
Sted: Romnes kirke.
Lørdag 23. september:
Kl. 14.00: «Hollaluja» - jubileumsforestilling ved Holla kirkeruin.
Sted: Holla kirkeruin.
Medvirkende: Nome kulturskole, elever
ved Holla 10-årige skole, skolekorpsene,
frivillige lag og organisasjoner.
NB! Ved dårlig vær flyttes forestillingen
til Ulefoss samfunnshus
Søndag 24. september:
Kl. 11.00: Festgudstjeneste v/ Biskop
Stein Reinertsen Gudstjenesten avsluttes
med urfremføringen av bestillingsverket.
Sted: Holla kirke.
Kl. 19.00: «800 år med kirkemusikk»
- jubileumskonsert
Medvirkende: Kammerkoret Con
Vocale, Quartet on the corner, Cecilie
Rønning (sopran).
Komponist: Henrik Ødegaard.
Dirigent: Cedomir Popadic.
Lystenning av Holla kirke etter konsert.

Velkommen til
kirkejubileet 2017
Kirkejubileet er et samarbeid med følgende instanser, lag og foreninger.
Holla og Helgen menighetsråd
Nome kirkelige fellesråd
Nome kommune
Holla 10-åriges ungdomstrinn (DKS) og Nome kulturskole
Skolekorpsene
Ulefoss Idéforum
Høydens Venner
Øvre Verkets Venner
Ulefoss Turlag
Midt-Telemark Fotoklubb
Skala
Hovedgaardskonserter
Holla historielag
Holla og Helgen bygdekvinnelag
Tusen takk!
Jubileumskomiteen ønsker å rette en stor takk til alle som bistår som frivillige på de
ulike arrangementene – dere får jubileet til å gå rundt!
Evt. spørsmål kan rettes til koordinator: Heidi Elise Kvale, epost:
heidi.elise.kvale@nome.kommune.no

