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Jesus blei teken til fange i Getsemanehagen og ryktet gjekk om korleis han 
blei behandla inne hjå Pilatus. Han blei spytta på, mobba, ledd av, piska 
og utspurd. Han hadde blitt upopulær blant sitt eige folk fordi han ikkje 
følgde normene – han åt med dei utstøytte, han prata med dei som ein 
helst berre skulle gå forbi, han tala imot dei skriftlærde og han utfordra 
samfunnet sine normer. Ja, og så i tillegg hadde han sagt at han var komen 
for å frelse verda. Mange meinte Jesus var ein vits. Men var dette nok til å 
få han dømd?  

Pilatus fann ikkje noko å dømme han for, og han ville eigentleg la Jesus gå, 
men han gav etter for presset frå folket om å krossfeste han. Det var den 
verste utgangen på livet. Romarane hadde pussa på denne avrettingsme-
toden og gjorde den til å bli så audmjukande, langsam og smertefull som 
mogeleg. Jesus var berre ein blant mange tusen som blei drepe på denne 
måten. Romarane var blitt ekspertar på dette, og dei eksperimenterte med 
ulike måtar å hengje folk på kors. 

Jesus blei avkledd, spikra fast til krossa gjennom hendene og føtene og 
hang på ei høgd slik at alle kunne sjå det. Skiltet med påskrifta” Jesus frå 
Nasaret, jødane sin konge” hang over hovudet på han nesten som ein 
parodi der han sakte men sikkert nærma seg døden. 
Mørket søkte seg over byen. Jesus døydde på krossen denne dagen. 
Somme lo nok av heile situasjonen, andre visste ikkje helt kva dei skulle 
synast og somme sørgde.

Langfredag. 
Håpet om at Jesus skulle bli ein stor konge, ein som skulle frelse folket sitt, 
begynte å bleikne. Jesus hadde ikkje eingong stritta imot når dei tok han 
til fange. Han hadde ikkje prøvd å prate seg ut av krossfestinga. Han hadde 
ikkje sikta nokon andre. Han var ordknapp, men høfleg. Når han hang på 
krossen snakka han vennleg med røvaren ved sidan av seg og sa at han 
ville ta han med seg til himmelen. 
Det var noko med denne Jesus. Kvifor gjorde han ingen motstand? 
Kvifor gjekk han med på å bli hengt på krossa? Kvifor fortalde han ikkje om 
uskulda si? Vi har jo faktisk fått heile historia. Vi veit at langfredag ikkje får 
det siste ordet. Gåta på langfredag var skjult for dei som var rundt Jesus. 
Det som verka håplaust for dei er akkurat det som gir Håp med stor H for 
oss alle. Men om vi skal klare å ta innover oss storleiken, gleda og sigeren 
fyrste påskedag, må vi gå inn i langfredagens mørke, og sorg. 

Kanskje er ikkje denne dagen noko spesielt for deg. “ Det er jo berre ein 
vanleg feriedag”. Kanskje du er på hytta med familien? Kanskje er du på 
sjøen og fiskar med bestefar? Eg veit ikkje kva du bruker dagen til. Men 
kanskje du skulle lese bibelhistoria på nytt? Sjekke ut ryktet? God Påske!

Svein Ellingsen sier det slik i en av sine vakre salmer: 
Herre du våker i verdens natt, 
Herre, du bor i mørket, 
Herre du viser oss Kristi dag, selv under livets tyngste slag, 
er vi hos deg, du vår Gud

Ryktet sprer seg!

Ola Vea Gustavsen
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Prestens hjørne

Andreas  Grossmann

Gjennom hele det nye testamentes fortelling møter vi Jesus, som skritt for skritt  
bekjentgjøres som verdens frelser. Gjennom ord og handling- under og lære  
vekker han folks tro og datidens ledernes harme. 

Han taler om Guds vilje med livet som han ga menneskene i gave, og vitner om hans 
kjærlighet til menneskeslekten. Han reiser opp, helbreder. Han ser mennesker for det 
de er, og ikke som de rollene samfunnet har tildelt dem. Han går til rette med vår 
selvrettferdighet og åpner oss øyne for våre nestes nød. 
Han høyner terskelen når vi søker å tjene oss inn i Guds rike. Og river den ned igjen når 
han gir seg selv, slik at vi skal kun arve det ufortjent. Påskedagens seier over døden er 
grunnlaget for vår tro og selve innholdet i det håpet som er gitt oss. 

Korset og den tomme graven blir stående som både minnesmerke og formaning om 
hvor langt Gud er villig til gå for deg og meg.

h t t p : / / a l e s u n d - k a t o l s k . o r g /
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BISPEVISITASEN BLE EN FIN OPPLEVELSE FOR HOLLA OG HELGEN MENIGHET.

Det hele startet tirsdag 6. mars med møte på 
kommunehuset mellom biskopen, staben i kir-
ken og rådmann og ordfører. Biskopen roste 
kommunen for støtte og godt samarbeid. Han 
hadde ikke glemt jubileumsfeiringen i høst og 
var full av lovord over det han da hadde opp-
levd. Deretter gikk turen til Holla10-årige skole 
hvor biskopen møtte barn i 5. klasse. De hadde 
forberedt spørsmål og fikk en fin samtale med 
biskopen. Biskop Stein som han liker å kalle seg, 
har en fin evne til å komme i kontakt med folk, 
både unge og gamle. Barna i 5. klasse fikk vite 
både hva en biskop er og gjør, og hvilket fotball-
lag han holder med. Og de fikk beundre det 
flotte kunstverket av en bispekåpe som Borgny 
Svalastog har brodert.

Etter å ha brukt formiddagen på onsdag i Lunde 
og Flåbygd, kom biskopen til Ulefoss på etter-
middagen. Her ble det spist middag på Fred-
heim under et felles menighetsrådsmøte med 
Lunde og Flåbygd. Dette ble et inspirerende 
møte med særlig fokus på mulighetene for 
samarbeid. Det er alltid hyggelig å være mange 
sammen, og det er lettere å få til når vi samler 
begge menighetene.

Kvelden ble avsluttet med en fantastisk konsert 
i Holla kirke. Her fikk vi virkelig oppleve noe av 
hva vår nye organist Gunnhildur Baldursdóttir 
kan gi oss av musikalske gleder. Sammen med 
sin mann 
Julian E. Isaacs, som er organist i Heddal, og 
musikervenner fra Heddal, ga hun oss en kveld 
som vi vil huske lenge. Gunnhildur er både 
organist og sanger, og først ga hun oss et ut-
valg sanger som varierte fra Solveigs sang og 
islandsk folkesang til opera av Saint-Saëns. 
Deretter spilte Heddal Ensemble en sonate av 
Händel, før Gunnhildur slapp orgelet løs med 
tre orgelstykker. Hun uttrykker stor begeistring 
for det fine orgelet vårt, og vi som hørte på kan 
bare istemme denne rosen. Igjen var det en 
imponerende variasjon; først film-musikk fra 
Wonder Woman, så en stille andakt i et styk-
ke av Arvo Pärt, og tilslutt et fyrverkeri av en 
romantisk Toccata av Leon Boëllmann. Denne 
konserten ga virkelig mersmak, og vi gleder oss 
til neste gang Gunnhildur!

Torsdagen startet med morgenbønn i Helgen kirke, 
før biskopen besøkte Montesorriskolen. Også her 
var det godt forberedte og entusiastiske elever som 
møtte biskopen. Han var tydelig imponert over hva 
man her har fått til på denne skolen.
Etter skolebesøket gikk turen til Ulefos Jernverk. 
Her fikk biskopen og hans følge en innføring i jern-
verkets historie og dets plass i kommunen fram til 
i dag, etterfulgt av en omvisning på verket. Bedrif-
tens fokus på miljø, og det faktum at alle råvarer 
er gjenvunnet materiale gjorde inntrykk. Bisko-
pen roste det at bedriften har greid å integrere så 
mange innvandrere, og hørte interessert på hva 
man gjorde for å få dette til.

Et høydepunkt for biskopen var det å se familiens 
bibel som er en gedigen utgave av Christian Kvarts 
bibel fra 1633. Bak i bibelen er det sirlige hånd-
skrevne nedtegnelser fra begivenheter i familien 
siden tidlig på 1700-tallet.

Fra jernverket gikk turen til Søve Videregående 
skole hvor elever i 3.klasse fikk møte biskopen. Det 
ble en spennende samtale om etikk og eksisten-
sielle spørsmål, om ungdommenes syn på livet og 
framtida, yrkesvalg og livssyn. Om religionens plass 
i samfunnet og om hva den norske kirken kan gjøre 
for å komme deres behov i møte. Og da var det nok 
hyggelig for biskopen å høre at en ting de mente vi 
kunne gjøre mer av, var å komme slik ut til dem og 
samtale ansikt til ansikt.

Før han reiste hjem til Kristiansand på torsdag rakk 
biskop Stein å være med på Holla Minigospel og 
Familietorsdag på Fredheim. Også her gjorde den 
flotte bispekåpa stort inntrykk.
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Søve videregående skole er en tradisjonsrik skolen med mange fagtil-
bud inne tilbud. 10.-12. april avholdes NM i skogbruksferdigheter her.

Biskoppen sa i sitt visitasforderag blant annet at besøket på Ulefos Jernverk var 
spesielt. Han fikk bla i Christian 4. bibel som er i familien Cappelens eie. Dett er 
er en stor kulturkatt.
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MUSIKKEN ER EN FORM FOR BØNN,
sier Gunnhildur Baldersdottir

Jeg elsker musikk, sier vår nye organist  
Gunnhildur Baldersdottir. Flere ganger i livet 
har jeg tenkt at jeg kanskje burde gjøre noe 
mer fornuftig i livet enn bare å drive med mu-
sikk. Men det går ikke. 

Jeg vokste opp øst på Island, forteller hun, 
i ei lita grend med bare 100 familier. Men 
bare 10 minutters kjøring unna var det en 
by med 1500 mennesker, så her kunne hun 
fullføre skolegang til og med videregående. 
Jeg vokste opp med to yngre brødre. Far var 
byggmester og hadde bygd de fleste husene 
i bygda. Som ikke lå ved havet. Da jeg bodde 
i Nord-Norge trodde alle at jeg som kom fra 
Island, måtte være vant til hav og båter, sier 
hun. Men jeg liker meg slett ikke i båt. Snø er 
jeg derimot vant til, sier hun, og ser ut på et 
Ulefoss som drukner i hvit snø. Om vinteren 
kunne vi være isolert i flere perioder på grunn 
av all snøen. Jeg liker snø, da er det så fint for 
barn og voksne å være i aktivitet ute.

Musikk har alltid vært viktig for meg. Mormor 
hadde orgel hjemme. Jeg begynte tidlig å 
spille blokkfløyte og piano. Musikk-skolene 
er tradisjonelt bra på Island. Det er ofte små 
klasser, men stor drivkraft og godt utdannede 
lærerkrefter.
Jeg ble mye mobbet på skolen, mange ble det 
egentlig. Musikken ble trøsten for meg. Der 
fant jeg noe jeg mestret og merket at jeg var 
god til. Jeg opplevde at folk så meg, at de så at 
jeg gjorde noe bra og at de satte pris på det. 
Ved siden av videregående tok jeg timer hos 
en amerikansk operasanger som bodde der. 
Han drev også et operakor. Vi hadde stadig 
konserter, reiste rundt og traff likesinnede. 19 
år gammel bestemte jeg meg for å satse på 
musikk som yrkesvei.

21 år gammel flyttet jeg til Reykjavik for å stu-
dere. Jeg studerte engelsk på universitetet og 
orgel og sang på en kirkemusikkskole. Etter 4 
år var jeg ferdig organist. Dette var en fin tid. 

Vi var heldig med lærerne. Det var velstand 
på Island i denne tida før finanskrisen, vi had-
de ofte besøk fra utlandet. Studentene på 
kirkemusikkskolen og de teologiske studen-
tene var mye sammen. Det var et godt miljø.

Da jeg var 19 år traff jeg han som skulle bli 
mannen min. Han var fra England, og jobbet 
som rektor på en musikkskole. Han ble pia-
nolæreren min. Vi giftet oss i 2001 og har fått 
to jenter som nå er 8 og 12 år gamle.

TANKER OM
LIV OG TRO
I 2008 rammet finanskrisen Island. Det ble 
innstramming på alle hold og gikk særlig 
hardt ut over kunst og kultur. Ville vi fort-
sette å leve av musikken, følte vi oss tvunget 
til å flytte. Da kom vi til Rødøy i Nord-Norge. 
Mannen min fikk jobb som organist, og jeg 
jobbet i kulturskolen. Det var en tøff periode, 
vi hadde ikke flyttet fordi vi ønsket det, men 
fordi vi måtte.  Det var små forhold, vi ønsket 
snart å kunne bo litt mer sentralt og få større 
muligheter til å utøve musikken vår. Så i 2013 
flyttet vi til Notodden. Mannen min fikk jobb 
som organist i Heddal, og jeg fikk 50% jobb 
som menighetsmusiker. 

Men jeg har hele tiden ønsket å være orga-
nist, så etter å ha vært i Rjukan i to år, søkte 
og fikk jeg denne jobben her på Ulefoss. Jeg 
er så imponert over orgelet i Holla Kirke, det 
er et fantastisk instrument.

I samtalen har vi ved flere anledninger vært 
innom spørsmålene om tro og kirkeliv, både 
på det personlige planet og mer generelt 
om forskjeller og likheter mellom Island og 
Norge. Biskopen vurderer å bli musiker? eller er det bare 

et hint i å bruke ”fløyte” i kaffien???



MENIGHETSBLADET 7

Pappa snakket mye om religion med meg da jeg 
var barn, forteller Gunnhildur. Vi deltok i gudstje-
nester og jeg var med ham når han hadde snek-
kerarbeid å gjøre i forskjellige kirker. Troen bare var 
der da jeg var barn. Jeg husker en gang da jeg var 
ca 5 år gammel, jeg sang en Jesussang i en kirke. 
Det var en spesiell opplevelse, Det var rett å være i 
kirken. Jeg var glad i historiene om Jesus.

I studietida ble det annerledes. Jeg opplevde flere 
svært vanskelige ting i familien og miljøet rundt 
meg. Hvordan kunne alt dette vonde skje? Jeg ville 
ikke tro på Gud, jeg ville bli ateist. Slippe unna alle 
disse vanskelige spørsmålene. Men jeg klarte aldri 
helt å leve uten Gud. Han forandret i stedet karak-
ter for meg. Jeg fant ham mer som et mystisk nær-
vær i hjertet, i musikken. Seinere opplevde jeg at 
Martin Lønnebo og Kristuskransen hjalp meg til å 
oppleve mer av Guds nærvær i livet mitt.

Etter som jeg blir eldre, og barna blir eldre, blir 
også de kristne verdiene viktigere for meg. Kirken 
blir viktig, og jeg håper at den skal bli det også for 
barna mine. De tankemessige problemene med 
Gud blir ikke borte. Det å være kristen fjerner ikke 
smerten, men man er ikke aleine. 
Det er det viktige.
 
Bjørn Sturød.

HILSEN FRA UNGDOM I OPPDRAG

Tusen takk for at vi fra UIO fikk lov til å være 
sammen med dere i menigheten denne 
uken. (Uke 5)
Spesielt takk til Bjørn og Mia, og Bjørn og 
Ellen for at vi kunne sove hos dere. Og takk 
til alle dere som tok så vel imot oss. Og til 
dere vi fikk spise middag hos. Takk også til 
Liv Mari som la alt til rette slik at det ble ei 
flott uke for oss alle.
Vi skal fortsette å be for deres konfirmanter, 
og for barnearbeidet deres. Gud velsigne 
dere rikelig i Jesu Kristi navn.

Med vennlig hilsen Roby, Samantha,  
Samuel, John og Kendal
  Ungdom i Oppdrag  Skien

Biskopen vurderer å bli musiker? eller er det bare 
et hint i å bruke ”fløyte” i kaffien???



MENIGHETSBLADET8

Lørdagsklubben fikk kongebesøk

På Hellige trekongersdag, lørdag 6. januar, 
fikk Lørdagsklubben anledning til å stå for 
regien under gudstjenesten i Helgen kirke.  
«Prekenteksten» måtte naturlig nok bli den om 
de vise menn fra Østerland, som ved hjelp av en 
stjerne fant veien til Jesus-barnet.

De var nok astrologer, og de hadde muligens 
hørt om forventningene om en ny, mektig som 
skulle komme til verden i Israel. Da stjernen 
viste seg, salte de på og tok med seg sine gaver.
Dette ville vi vise gjennom drama. 
Åse, Olaug og Bjørg var vise menn.  
Hanne og Randi hadde tatt plass som engler 
høyt oppe på prekestolen.

De fleste barna var høyst uenige i vismennene 
beslutning om først å dra til Jerusalem, og det 
skulle vise seg at barna fikk rett. Heldigvis fant 
vismennene Jesus til slutt. 

Så er spørsmålet: Hvordan kan vi finne Jesus? 
Hva er vår ledestjerne? I samarbeid fant vi ut at 
Guds ord i bibelen er vår ledestjerne.
Barn og ledere var forsangere til Jesus sier:  
Jeg er veien, sannheten og livet.

NMS Gjenbruksbutikk i Bø

Butikken har frivillige medarbeidere fra Bø, Nome og Sauherad. Vi er en fin gjeng som liker å 
være med i dette arbeidet. 
De fleste har vært med siden butikken startet opp for snart 7 år siden. Alle blir eldre og kjen-
ner at kreftene ikke er det de var, og noen velger å slutte av den grunn. Andre har måttet gi 
seg på grunn av sykdom. Vi trenger derfor nye medarbeidere! Har du lyst, eller vet om andre 
som kan ha lyst til å være med, er dere hjertelig velkommen! 

       Kontakt Mia Sturød, tlf 48428110 eller Reidun L Erikstein (butikkleder),Bø tlf.97198906
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KARNEVALSGUDSTJENESTE OG BIBLER TIL 3ÅRINGENE 
PÅ FASTELAVENSSØNDAG.

Søndag 11. februar inviterte Holla 
og Helgen menighet til karnevals-
gudstjeneste i Holla kirke. 

Alle barn født i 2015 var også invi-
tert til kirken denne søndagen for å 
få en fin barnebibel.

Kirken var pyntet til karneval, og 
det kom mange festpynta barn 
denne dagen. Barna og 3 konfir-
manter gikk inn i prosesjon, og 
sang sammen med Holla Minigos-
pel og Supertorsdag sang denne 
søndagen.

3 åringene fikk sin barnebibel og 
noen begynte straks å studere den.
En flott gudstjeneste som ble av-
sluttet med saft / kaffe og masse 
deilige fastelavensboller.
Liv Mari
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BO HJEMMELEIR
Holla og Helgen menighet arrangerer hvert år Bo Hjemmeleir for 5.klassinger. Dette året var 
intet unntak, og 14 unger var påmeldt. Vi startet som vanlig med samling fredag kveld. Her 
fikk vi et møte med den blinde mannen Bartimeus, som Jesus ga synet tilbake!

Gjett om han ble glad. Vi fikk prøve hvordan det er å ikke kunne se.
Vi avsluttet kvelden med boller og kakao. 
Takk til Anne Dorthe og Audhild for kjempegode boller. De forsvant fort.

Lørdag var vi ute i mange timer. Vi var heldige med været, og hadde  mye moro med fall-
skjermleik, skyting, ridning og grilling. 
Ekstra stas var det nok for ungene at vi hadde med oss 5 ungdommer fra Ungdom i Opp-
drag. Etter å ha øvd til søndagens gudstjeneste var det SUPERPARTY hvor foreldre og søsken 
var invitert. Da ble det pizza, sang, leik og dans i diskoteket!

Dessverre skulle nesten alle ungene på håndballcup i Vestfold på søndag, så de kunne ikke 
bli med på familiegudstjenesten. Men Thea stilte opp!  
Supert!   Og etter gudstjenesten var det grilling, kaffe, saft og kaker og på kirkebakken i vak-
kert vintervær. 

Forsidebidet ble årets bilde i  
Midt Telemark Foroklubb! 
Takk til Marja Susanne Sipilâ Solvang!
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Liv Mari har ordet.

Det er mye spennende som skjer i Holla 
og Helgen menighet.
Vi har akkurat hatt menighetens  
årsmøte, og det er alltid en aha-opple-
velse.

For da får vi se alt som skjer i menighe-
tens regi, og det er sannelig ikke lite.
Både for barn, ungdom, voksne og de 
godt voksne.

Utfordring i arbeidet for barn og ung-
dom er å være nok voksne.
Så om du som leser dette har lyst til å 
være med, så blir vi som driver arbeidet 
glade og takknemlige.
Bare ta kontakt!
 
Gledelig er det også at det i løpet av 
våren blir byggestart på Fredheim 
menighetshus. Nå blir Fredheim også 
tilgjengelig for bla. rullestolbrukere, 
gjennom en ny og universell utforming.

Og dermed oppfylles også et krav i 
trosopplæringsplanen, - nemlig at alle 
kan delta i aktivitetene, uansett funk-
sjonsnivå.  
 
Takk til dere som står på for Fredheim, 
både nå og tidligere. Dere gjør en 
utrolig viktig innsats for at vi skal ha et 
funksjonelt hus.
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BILLEDKOLASJ FRA BISPEVISITASEN



MENIGHETSBLADET 13Heddal Ensemble spilte en flott en sonate av Händel

Menighetsrådets leder, Bjørn 
Sturød overrakt blomster til 
Gunnhilldur som  hadde an-
svaret for den flotte konserten 
onsdag kveld! Det ble en stor 
musikalk opplevelse for den 
som hadde tatt veien tiul kirka 
denne kvelden.

”Gjennom alle tider har kunsten 
gitt form til kirkens budskap og 
formidlet det som ord ikke har 
maktet å forklare og uttrykke. 
Kunsten har en verdi i seg selv.  
Kirken ønsker derfor at all kunst, alle 
kunstformer og alle kulturelle ut-
trykk skal tas i bruk og utforlde seg 
i kirkerommet med dets liturgiske 
inventar og utstyr.”
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UTDRAG FRA VISITASMESLDING HOLLA OG HELGEN

Kirken og skolen
Det er to skoler i Holla og Helgen menighet: 
Helgen Montessoriskole i Helgen og Holla 10 -
årige skole på Ulefoss. Videre er det tre barne-
hager: Helgen barnehage i Helgen, Fagerli
barnehage og Herregårdshavna barnehage 
på Ulefoss. Samarbeidet er stabilt og godt, og
preget av gjensidig respekt. Det gjennomfø-
res både påske- og julevandringer for barne-
hagene og 1. trinn i kirken. Vi har sporadiske 
besøk av barneskolen i kirken og i kapellet på
Kronborg, spesielt ifm undervisning om sorg 
eller lokal kirkehistorie. Slik det er nå gjennom
føres det 2 skolegudstjenester i forbindelse 
med jul: En for barne- og mellomtrinnet og en 
for ungdomsskolen ved Holla 10 - årige skole. 
Ved førstnevnte har 5. trinn ansvar for egne
innslag. Samme trinn deltar også med innslag 
i gudstjenesten på 17.mai.
 
Arbeid i menigheten
Generelle vurderinger
Holla og Helgen menighets visjon er:
«I Kristus, nær livet – en bekjennende,  
misjonerende, tjenende og åpen folkekirke»
Menighetslivet i Holla og Helgen menighet er 
preget av spennet mellom en liten, trofast
menighetskjerne og en stor kontaktflate mot 
lokalsamfunnet. Det er ikke mange, men tro-
faste menighets medlemmer som står for 
«driften» av menigheten, samtidig som kirken 
som institusjon står høyt i folks bevissthet. 
Det er høy oppslutning om konfirmasjoner 
og høytider, og et stort flertall velger kirken 
ved gravferder. Kirkejubileet i 2017 har også 
bidratt til at kirken blir oppfattet som en viktig 
del av den lokale identiteten.

Menigheten arrangerer en del aktiviteter gjen-
nom året og det er mye aktivitet knyttet til
menighetshuset Fredheim. Et av de store må-
lene er å komme i gang med utbyggingen av
Fredheim, blant annet med hensyn til univer-
sell utforming. Menigheten arrangerer basar 
til inntekt for Fredheim i 2016 og 2017, med 
svært gode resultater. Holla og Helgen menig-
het utgir eget menighetsblad som distribue-
res til alle husstander. I tillegg har menigheten

mulighet til å ha andakter i lokalavisen «Kana-
len» som utgis en gang i uken. Det finnes in-
gen bedehus i soknet, etter at Berget bedehus 
ble solgt i 2017, og det kristne foreningslivet 
utenfor menigheten har avtatt de siste årene.
Gudstjenester: Utvikling av gudstje-
nestelivet og gudstjenestedeltagelse  
 
År  2014  2015  2016  2017
Antall  63  56  58  58
Besøk  3283  3473  3426  4260
Besøk/gudstjeneste 
 52  62  59  73
Nattverdsgjester 
 719  828  674  953
Nattverdsgjester/gudstjeneste 
 31  46  27  29
Gravferd 31  43  39  50
Vielser  5  5  5  4

Det seinere år har det skjedd en reduksjon i an-
tall forordnete gudstjenester, uten at det har på 
virket inn på deltagertallet. Deltagertallet lig-
ger stabilt fram til 2016, med en markant økning  
18 på 24 % i 2017. Antall nattverdsgjester er 
mer ustabil, noe som blant annet kan forklares 
ved at det fra 2016 ble en overgang fra natt-
verd ved alterringen til intinksjon. Tilbakemel-
dinger fra kirketjenerne tyder på at det gjør 
det noen ganger utfordrende med å holde 
oversikt med deltagelsestallene under natt-
verden. Om sommeren er det et samarbeid 
med Lunde og Flåbygd sokn om gudstjenes-
tene og vi har opplevd at terskelen for å være 
på besøk hos hverandre har blitt lavere de sis-
te par år. Det er organisert frivillig klokker- og
kirkeverttjeneste i menigheten, i tillegg til kir-
kekaffe. Det er en variasjon av «vanlige»
høymesser, familiegudstjenester og ung-
domsgudstjenester gjennom kirkeåret.
De aller fleste gravferder på Ulefoss og Helgen 
sokn skjer med medvirkning fra kirken. 
På Ulefoss var Kronborg kapell det foretrukne 
alternativ, men strengere krav fra brannvese-
net har ført til at flere velger Holla kirke som 
seremonilokal for begravelsen.
Antall vielser er lav men stabilt.
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Trosopplæring
Menigheten har egen trosopplæringsplan med di-
verse tilbud fra 0-18år. Deler av den er under
revisjon. Dermed gir planen et ufullstendig bilde 
av arbeidet som drives i Holla og Helgen
menighet. Av tiltak som er satt i gang, men som 
ikke har kommet inn i planverket kan det
spesielt nevnes tiltakene som er knyttet til ung-
doms fasen. Her er det flere tiltak som er
samarbeidsprosjekter på prostibasis. Mange av 
trossopplæringstiltak for barn er knyttet opp
mot gudstjenester og er godt innarbeidet.
Våren 2018 startet det et nytt tiltak «Holla Mini-
gospel» som er et kirkemusikals trossopplærings-
tiltak for småbarn.
Det drives søndagskole både på Ulefoss og i Hel-
gen. Supertorsdag på Fredheim har møte stort
sett hver uke i skoleåret, mens Lørdagsklubben har 
samlinger en gang i måneden på Montessorisko-
len i Helgen. Fram til 2016 drev menigheten egen 
klubb «Vision Club» på Fredheim. Klubben ble lagt 
ned etter kutt i tilskudd til ungdomsarbeiderstil-
ling fra kommunen. Klubben videreføres men et 
forandret profil i regi av engasjerte foreldre.
Konfirmantarbeidet er siden 2016 knyttet opp mot 
prostiets leiropplegg «Ønsket og Elsket».
Konfirmantåret starter med en 6 - dagersleir i som-
merferien. Det gir gode muligheter å bygge
relasjoner til konfirmantene, noe som vi kan dra 
nytte av gjennom resten av konfirmantåret.
Siden omleggingen av opplegget har det skjedd 
en økning i antall konfirmanter fra 26 i 2015
til 35 i 2017. Fasteaksjonen gjennomføres lokal 
med en regional inspirasjonssamling i Seljord
helgen før. Det er 3 gudstjenester som konfirman-
tene deltar i: presentasjonsgudstjeneste,
lysmesse og samtalegudstjenesten. Etter sistnevn-
te inviterer menigheten til fest på
samfunnshuset.
Trosopplæring (0-18 år) –barne – og ungdomsar-
beid
Trosopplæringen
Trosopplæringsplan for Holla og Helgen sokn er 
godkjent. Den ble sist godkjent våren 2016,
og 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 Søndagsskolefor-
bundets opplegg «Sprell Levende». Antallet  
19 varierer, men ca. 10 - 15 barn kommer hver 
torsdag. Vi har en liten andakt, åpner skatte-
kiste, tenner lys og ber sammen, og så synger 
vi sammen. 

Familietorsdag
Torsdag før familiegudstjeneste inviterer vi til 
Familietorsdag på Fredheim menighetshus. 
Da inviterer prest, organist, trosopplæringsko-
ordinator og frivillige barna med foreldre og 
søsken til en enkel middag på Fredheim me-
nighetshus. 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.

Holla Minigospel
Dette tiltaket startet januar 2018. Det er vår 
nye organist som har hovedansvaret for koret.
Arbeidet drives i nært samarbeid med Super-
torsdag og trosopplæringskoordinator.
De øver 30 minutter, og så er de med på 
Supertorsdag resten av kvelden. (Se over)

Lys Våken
Lys Våken er et populært breddetiltak i menig-
heten. Det arrangeres siste helg i november, og 
har adventsfokus. Her inviterer vi inn 6. klasse.  
Det er en fijn gjeng som overnatter i 
kirken. Som regel mellom 12-15 stk. 
Vi inviterer til familietorsdag og mid-
dag, før selve gudstjenestedagen.  
Holla minigospel og Supertorsdag er også 
med, og de er også med på familiegudstje-
nesten.

Menighetens oppstartfest
Dette tiltaket var nytt høsten 2017. Trosopp-
læringsutvalget og trosopplæringskoordina-
tor ønsket å prøve noe nytt.
Vi ville lage en fest for ALLE.
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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.  
 
Scala 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 forskjel-
lige aktiviteter.
Vi hadde gjort tiltaket godt kjent gjennom lokala-
visa, menighetsblad, hjemmeside og «munn
til munn»-metoden.
Både menighetsråd, prest, trosopplæringskoordi-
nator og trosopplæringsutvalg var enige om at
dette vil vi gjenta.
Vi har allerede leid Helgen klubbhus for høstens 
oppstartfest søndag 26. august.

MILK – minilederkurs
Vi har i mange år hatt lederkurs for fjorårskonfir-
manter 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 o& elsket»

Trosopplæringsutvalget
I to år nå har vi hatt et oppegående og velfunge-
rende trosopplæringsutvalg i menigheten.
Dette er en god og viktig ressurs for meg som tros-
opplæringskoordinator. Og de var gull verdt
da vi planla menighetens OPPSTARTFEST. De var 
også aktivt med i gjennomføringen av
oppstartfesten.

Integrering
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 et-
nisk bakgrunn som deltar på Supertorsdag.
Frivillige Utfordringen i arbeidet er å få med flere 
frivillige. Det er en liten menighet med godt voks-
ne mennesker.
De er engasjert i mange forskjellige aktiviteter i 
menigheten.

Det er sjelden det er barnefamilier i kirka. 
Det er stort sett bare ved dåp og familie-
gudstjenester.
Ungdommer er som regel konfirman-
ter som må fylle «kvoten» sin med 
gudstjenester. Dermed er det van-
skelig å rekruttere flere frivillige inn i 
menighetens trosopplæringsarbeid. 

Voksenarbeid
Det er bibelgruppe(r) i menigheten, videre 
er det misjonsforening for NMS og egen
kirkeforening i tilknytting til Holla kirke. Det 
er sporadiske kveldssamlinger med
undervisning på Fredheim.

Diakoni
Menigheten har ingen vedtatt diakoniplan. 
Det fantes flere diakoniforeninger som 
bidro til menighetens diakonale ansvar. I 
2017 ble den siste av disse lagt ned. Det er 
flere diakonale tiltak i menighets regi eller 
i samarbeid med andre. I 2017 ble det tatt 
initiativ til en besøkstjeneste gjennom et 
samarbeid med Mental Helse og Røde Kors. 
Videre har menigheten kirkeskyssordning 
for mottaket på Dagsrud. Det arrangeres 
formiddagstreff på Fredheim og utdeling 
av blomsterhilsener til bygdas 90åringer. 
Menigheten har i samarbeid
med Lunde og Flåbygd sokn andakter på 
Nome sjukeheim og Bjervatun alderspen-
sjonat i Lunde. Disse utføres ved den re-
spektive prest og organist i egen turnus. 
Kirkekaffe etter gudstjenesten er også et 
tiltak med diakonalt preg.

Diakoni
Menigheten har ikke et eget diakoniutvalg.
Men to representanter fra menighetsrådet 
sitter i en nyopprettet utvalg for besøkstje-
nesten. Klokkeransvarlig i menigheten tok 
kontakt med menighetsrådet med fore-
spørsel om menigheten ville være med å 
bygge opp besøkstjeneste i Holladelen av 
kommunen.
Vi har et besøkstjenesteutvalg med repre-
sentanter fra Holla og Helgen menighet, 
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Røde Kors og Mental helse.
Vi har skaffet flere personer som vil være be-
søksvenner. Utvalget er blitt kurset i det å 
være besøksvenn, og vi skal snart ha et kurs 
for de frivillige som har meldt seg som be-
søksvenn. 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 samarbeidspro-
sjekt.

 Misjon/SMM
Menigheten har i samarbeid med Lunde en 
misjonsavtale til støtte NMSs arbeid i Estland.
Ellers har menighets offer til andre misjons-
organisasjoner. Vi har besøk fra team fra Ung-
dom i Oppdrag opp til to ganger i året, som 
gir en uvurderlig støtte til vårt eget arbeid.

Kirkemusikalsk arbeid
Det finnes to selvstendige kor på Ulefoss: Sca-
la (voksenkor) og Unge Røster (barne- &
ungdomskor), begge har god kontakt med 
kirke og inviteres flere ganger i året til å bidra 
på gudstjenester. Korene flyttet til Fredheim i 
2017, etter at Berget bedehus ble solgt. Våren
2018 startet organisten vår et eget tiltak «Hol-
la Mini-gospel» som er et kirkemusikals
trossopplæringstiltak for småbarn.

Menigheten benytter den «nye» salmeboken. 
Forrige kantor gjennomførte en rekke med
salmekvelder med formålet om å gi en innfø-
ring i salmeboken. Holla kirke fikk nytt orgel i
2011.
Samarbeid med organisasjoner  
og menigheter
Det er et samarbeid med flere menigheter i pro-
stiet om konfirmantopplegget. Videre er det 
et tett samarbeid med Lunde og Flåbygd sokn 
om gudstjenester, andakter og avvikling av  
tjenestefri for ansatte. Menigheten har startet 
et samarbeid med Mental Helse og Røde Kors
for å få til en besøkstjeneste. Dette arbeidet er 
fortsatt i oppstartsfasen.

Konfirmanter

Holla kirke 13.05.2018 10:30
Kristian Bakkan
Joakim Tufte Bjørklund
Pernille Bø-Normann
Sandra Slåtta Dukane
Jonathan Fjellvang
Stine Nilsen Glenna
Inger Marie Halvorsen
Yvonne Svendsen Hamborg
Helene Lindgren
Sigurd Lindalen Nilsen
Elisa Paola Plassen Nilsen
Tobias Tufte Røberg
Andrea Dalen Sandstå
Jonny Schmidt
Sara Dokka Simonsen
Trygve Skoe Syvertsen
Eskil Kleppo Thoresen
Marius William Waal Halvorsen

Holla kirke 13.05.2018 12:30
Andrine Stoa Bjerke
Jesper Undem Eriksen
Anders Egeland Febakke
Anne Marthe Grønstein
Jon Wåsjø Hartviksen
Sander Haugerud
Oscar Enger Jørgensen
Sondre Lundemo
Ida Myrland-Folkestad
Peder Andreas Eide Mølmen
Trine Elise Nergård
Maria Abrahamsen Pershaug
Anna Bjaaland Rui
Ida Pettersdatter Skippervold
Benedicte Aasland Stoa
Eirik Sundby
Mats Wines Tufte
Siver Waal
Totalt antall konfirmanter: 36
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Nytt fra Kirkevergen
Jeg sitter her på kontoret mitt i Ulefoss.  
Vi skriver februar og om få uker er det vinterferie
allerede. Tida har gått så fort!  

Vi gleder oss til Bispevisitas i mars. 6. – 11. mars 
kommer Biskop Stein Reinertsen med følge til 
Nome. I dette bladet vil dere få et innblikk i hvor 
biskopen har vært på besøk og hva vi har gjort.
Denne vinteren har det vært mye snø. Kirketjenerne 
jobber så godt de kan med snømåking og strøing 
på glatta. Men, vær forsiktig!

Vi er inne i en tid, der risikokartlegging er viktig. 
Dette gjelder også kirkelig fellesråd. Så fram til 1. 
april har vi fullt fokus på å lage en risikokartlegging 
med tilhørende handlingsplan. Vi har fått mange
gode tips av Bedriftshelsen AS, og er allerede godt 
i gang.

Neste møte i kirkelig fellesråd er i midten av mars. 
Her vil vi bl.a. gjøre vedtak på regnskapet fra i fjor. 
Driftsregnskapet viser et lite overskudd. Det er vel-
dig bra! I tillegg har vi fått gjort viktige investeringer 
her i Ulefoss.

Kirkelig fellesråd har planlagt nye investeringer for 
2018. I år vil bli prioritere lyssetting av Romnes kirke 
inkl. et lyspunkt på parkeringsplassen samt trepleie 
av gamle trær nedenfor Holla kirke, på den gamle 
kirkegården. Dette med hensyn til sikkerhet. Det er 
mye arbeid som ligger i forkant av dette. Bl.a. må vi 
sende ut anbud til flere firmaer og Riksantikvaren 
og Agder og Telemark bispedømme skal godkjenne 
det. Likevel håper jeg at vi rekker dette i løpet av 
2018.

I et menighetsblad i 2017 informerte jeg om at ved 
begravelse skal kisten senkes med tau ned i graven, 
som en vanlig ordning her i Holla og Helgen sokn. I 
enkelte tilfeller, der pårørende ønsker å bruke sen-
keapparat, er det fortsatt mulighet for det.

Vi har fått tilbakemelding på at noen reagerer at 
våre kirketjenere er tilstede under begravelser i 
Kronborg kapell.  

Bakgrunnen for dette er at de er 
brannvakter og behjelpelig med an-
dre ting, dersom det er behov for det.  
 
Kronborg kapell har lov å ha 90 delta-
kere inne i kapellet mht til brannfor-
skrifter.  
 
Dersom familien vet at det kommer 
flere enn 90 deltakere i begravelsen, 
anbefaler vi at Holla kirke brukes.  
 
Festeavgifter blir sendt ut før påske. 
Vi har også tilbud om blomsterstell  
av gravsted.  
 
Dette kan du lese mer om på  
 www.hollaoghelgen.no
 
Menigheten har i januar fått sitt nye 
gospelkor – Holla minigospel. Dette 
er blitt et populært tiltak – og vi har 
plass til enda flere barn!  
 
Når barna er
store nok – kan de synge videre i 
koret Unge Røster.

Vi vil takke alle de frivillige som hjel-
per oss å få ulike arrangementer til. Vi 
hadde ikke klart dette uten dere.  
Vi ønsker alle en fin påske og vår.

Vennlig hilsen oss i staben i Holla og 
Helgen sokn v/ kirkeverge Mona.
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BOKANMELDELSE
Vokser troen opp, eller bort?
Boktittel: Jesus gikk videre: og menigheten står igjen
Forfatter: Carl-Henric Jaktlund
Skrevet av Kristian Nesbu Vatne

Litt tilfeldig snubla jeg denne sommeren over svenske 
Carl-Henric Jaktlunds bok “Jesus gikk videre – og me-
nigheten står  
igjen”. Det skulle vise seg å bli et spennende bekjent-
skap. Forfatterens problemstilling uttrykkes på mange 
måter i dette sitatet:

“Menigheten er ment å være et sted der en kan gå 
videre og vokse til, i troen og som menneske. Me-
nigheten burde være det perfekte stedet for å vokse 
opp og vokse til. Men slik er det altså ikke. Mange 
vokser i stedet bort når de vokser opp.”
I ei kort og lettlest bok, stiller Jaktlund så mange gode 
og alvorlige spørsmål at det tar lengre tid å reflektere 
over boka enn å lese den.
La meg ta at kort steg til siden, og gi noen linjer om min 
egen inngang til bokas tematikk, før jeg sier noe mer 
om selve boka.
Siden jeg runda 20 har jeg stort sett alltid vært 
involvert i arbeid med studenter og unge voksne på 
en eller annen måte. For ca. 3 år siden satt jeg med 
en frustrasjon: Stadig vekk synes jeg og observere 
mennesker som, når de vokser seg ut av tenårene og 
livet blir annerledes, mer sammensatt, og enkelte ting 
ikke så sort hvit, fikk et stadig mer tilbakelent og ofte 
også distansert forhold til troa si. Jeg begynte å spørre: 
Hvordan ser trosbegeistring ut etter tenårene?
Å dele alle refleksjoner som er gjort siden den gang er 
det ikke plass til her. Men et av stedene jeg fant hjelp 
var hos Andy Crouch, som i sin bok Culture making 
åpner med å si:
For meg er dette blitt vesentlig: Målet vårt kan aldri 
være å forsøke å holde folk i “tenåringstroa” så lenge 
som mulig. Oppdraget må snarere være å hjelpe 
hverandre til å se troa vokse opp, modnes, og bli et 
utgangspunkt for å prege verden rundt oss. Bli kultur-
skapere, om du vil. Så tilbake til boka. Den er født ut 
av mye av samme frustrasjonen: Etter mange år med 
ungdomsarbeid gikk Jaktlund trøtt av å se ungdom-
mer som en gang hadde sterke opplevelser med Jesus 
forsvinne, ofte helt bort. Også Jaktlund tar til orde for 
at det naturlige er at ting forandrer seg, ikke at vi blir 
stående i tenårenes tro. Så hvordan kan vi hjelpe unge 
mennesker til å vokse opp – og ikke bort?
Med Bibelens beretning om Emmausvandrerne som 
følgesvenn, foreslår han fire momenter som er viktig, 
veldig stikkordsmessig antydet her:
* Utvidet perspektiv. Å vokse opp innebærer ofte at 
virkeligheten ser mer sammensatt ut, og ikke så svart 
hvitt som før. Unge mennesker bør få hjelp til å bygge 

en tro som har godt rom for spørsmål, og kan kombinere 
tydelighet og nyanser.

* Følelser. I tenårene er ofte opplevelser og følelser mer in-
tense, også trosmessig. Med årene endrer dette seg gjerne. 
Unge mennesker bør få hjelp til å bygge en tro som tåler 
tider hvor følelsene ikke er så sterk, en tro som står på en 
annen grunn enn følelser.

* Generasjoner. Mye ungdomsarbeid er bygget rundt at 
“like barn leker best”. Jevnaldrende får være sammen. I 
dette er det mye godt, men behovet for voksne, modne 
mennesker er skrikende. Det bør legges til rette for at unge 
kan få leve i nærheten av mennesker som har gått lengre 
på veien.

* Ny beslutning. Mange har levd tenårene, også trosmes-
sig, med en sterk gruppeidentitet. Å få hjelp til å ta en slags 
andre beslutning som voksen, kan være til stor hjelp.

Jeg synes alle Jaktlunds punkter gir mening. Skal jeg sette 
to streker under et poeng jeg særlig kjenner igjen, og er 
opptatt av, så må det være kontakten mellom generas-
jonene. Det er tydeligere og tydeligere at unge mennesker 
ønsker kontakt med mennesker som har levd lengre. Vi 
trenger åndelige mødre og fedre! Og dette handler ofte vel 
så mye om å ville være tilstede sammen med noen, som å 
sitte på en hel masse kunnskap.Mitt inntrykk er at en del 
mangler frimodighet på hva de kan bety for mennesker 
som er yngre enn dem. La oss frimodiggjøre hverandre på 
det!

Enten du har lyst til å reflektere over din egen tro, eller 
hvordan vi kan hjelpe unge mennesker til å vokse opp og 
ikke bort, så er dette en god bok å lese. Den reiser viktige 
spørsmål, og gir deg ingen formler, men hjelp til å lete etter 
noen svar selv.
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Slekters gang

Stor Gla`sangkveld på Solhaug
Fredag 13.april 2018  kl.19 får Solhaug besøk av 
country-gospel sanggruppa ” Vi 3” fra Østfold. 
” Vi 3” består av Asbjørn Melby, Rakkestad på 
bassgitar, Jan Pihlstrøm, Halden sologitar og 
sang, Vidar Nilsen, Halden kompgitar og sang.
De har sunget sammen i flere år og holder kon-
serter, sangkvelder  samt ” venner/venners” 
-fester med mer.
Gjennom  sangen og musikken ønsker de å for-
midle Guds kjærlighet, nåden og friheten.
Vi gleder oss til å høre gitarspill og sang 
på høyt nivå, mye country gospel og  
” Shadows-inspirert” instrumentale innslag.

Friske allsanger med Gunnar Ajer ved pianoet.
Hyggelig sosialt samvær rundt småbordene.
Gratis inngang, men det vil bli tatt opp en  
kollekt !
Håper på fullt hus der alle er velkomne!
Lunde og Flåbygd sokneråd står som arrangør.

Andreas Grossmann har studiepermisjon f.o.m. 
uke 11 t.o. uke 17. 
Kirkelige handlinger og gudstjenester vil bli 
forrettet av vikarer i denne perioden. 
Ved behov for samtale, kontakt kirkekontoret 
som formidler kontakt med prest.

 
KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON.
Aksjonen går av stabelen 20.mars. Da vil årets                                                      
konfirmanter og andre frivillige aksjonere i Holla   
og Helgen. Vi håper du sørger for å ha kontan-
ter  tilgjengelig. Det er også mulig å betale med  
VIPPS. Nummeret står på bøssen.
 
I fjor kunne vi sende i underkant av 40  000 kr  
etter innsamlingen. Blir det mer dette året? Du 
avgjør! Det er nå 37. gangen Kirkens Nødhjelp 
inviterer til fasteaksjon. De siste årene har rent 
vann vært formålet for aksjonen. 
Rent vann er helsebringende, og våre innsam-
lede midler skal brukes til å gi flere mennesker 
et bedre liv.

TA VEL IMOT BØSSEBÆRERNE NÅR DE
RINGER PÅ HOS DEG DEN 20.MARS.

Døpte
03.12 Julian Wang Rui, Helgen kirke
03.12 Mats Landsdal, Helgen kirke
14.01 Vetle Haugen Gjærum, Holla kirke
28.01 Even Myran, Holla kirke
04.03 Ingeborg Lindgren, Holla kirke
04.03 Sunniva Slaathaug, Holla kirke

Gravlagte
06.12 Kari Kabbe, Kronborg kapell
07.12 Diderik Cappelen, Holla kirke
19.12 Hedvik Margot Olsen, Kronborg kapell
09.01 Ingrid Trondsen, Kronborg kapell
23.01 Hilda Solvold, Holla kirke
14.02 Hans Kabbe, Helgen kirke
02.03 Gudrun Marie Otterkjær, Kronborg kapell
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GUDSTJENESTER 
MARS 
Søndag 18. mars 
Maria budskapsdag 
v/ Ragnhild Halden 
Holla kirke kl. 16.00 
Luk 1, 46-55 
 
Søndag 25. mars 
Palmesøndag 
v/ Asgeir Sele 
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 
Joh 18, 1-19, 42 
 
APRIL 
Søndag 1. april 
Påskedag 
Høytidsgudstjeneste 
Holla kirke kl. 11.00 
Matt 28, 1-10 
 
Søndag 8. april 
2. søndag i påsketiden 
v/ Ulf Vege 
Helgen kirke kl. 11.00 
Joh 21, 15-19 
 
Søndag 15. april 
3. søndag i påsketiden 
Vikarprest 
Holla kirke kl. 11.00 
Joh 10, 1-10 
 

 
 
 
Søndag 22. april 
4. søndag i påsketiden 
Vikarprest 
Holla kirke kl. 11.00 
Joh 13, 30-35 
 
Søndag 29. april 
Ingen gudstjeneste 
 
MAI 
Fredag 4. mai 
Samtalegudstjeneste 
Holla kirke kl. 18.00 
 
Søndag 6. mai 
Ingen gudstjeneste 
 
Torsdag 10. mai 
Kristi himmelfartsdag 
Romnes kirke kl. 11.00 
Luk 24, 46-53 
 
Søndag 13. mai 
Søndag før pinse 
Konfirmasjon 
Holla kirke  
kl. 10.30 & kl. 12:30 
Joh 3, 16-21 
 
Torsdag 17. mai 
Grunnlovsdagen 
Holla kirke kl. 11.30 
Helgen kirke kl. 10.30 
Matt 22, 17-22 
 
Søndag 20. mai 
Pinsedag 
Helgen kirke kl. 11.00 
Joh 14, 15-21 
 
 

 
 
 
Søndag 27. mai 
Ingen gudstjeneste 
 
JUNI 
Søndag 3. juni 
2. søndag i treenighetstiden 
Friluftsgudstjeneste 
Øvre Verket kl. 11.00 
Gal 3, 23-29 
 
Søndag 10. juni 
3. søndag i treenighetstiden 
v/ Ragnhild Halden 
Romnes kirke kl. 18.00 
Joh 1, 35-51 
 
Søndag 17. juni 
4. søndag i treenighetstiden 
Helgen kirke kl. 11.00 
Matt 16, 24-27 
 
Søndag 24. juni 
5. søndag i treenighetstiden 
Jonsok 
Romnes kirke kl. 12.00 
Matt 7, 21-29 
 

 

 

 

 

 

 

 
Andreas Grossmann 
forretter der ikke annet er 
nevnt. 
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