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Ola Vea Gustavsen

Gode matvaner!
Eg vaks på Karmøy. Her stod kristendomen sterk og øya har blitt kalla 
«den Hellige ø». Her ligg bedehusa på rekkje og rad. Mange med un-
der 100 meters avstand imellom. I barndom og ungdom blei vi prega 
av kva dei gamle snakka om og kva dei prioriterte. Søndagsskulearbei-
det stod også sterkt, så sterkt at idrettslaget måtte leggje trening og 
kampar opp etter kva som føregjekk på bedehuset - der nær 100% av 
alle gutar og jenter deltok på yngres eller søndagsskole. 
 
Vi hadde eit brødfat med påskrifta omtrent slik: «Nokre har brød, 
men kan ikkje ete, andre kan ”spise”, men har ikkje brød! Vi har brød 
og vi kan ”spise”, derfor vil vi Herren prise.» Og det blei stadig sagt 
at det var synd å kaste mat! Til slutt trudde vi nok på dette og åt som 
regel opp alt, slik at ingenting blei kasta. 
 
I 2017 einast matbransjen og regjeringa om å redusere matsvinnet 
med 50 prosent innan 2030. og dette var i tråd med bærekraftmål 
til FN.  Ca. ein tredjedel av maten som blir produsert i verda blir 
øydelagt eller kasta. Og vi ser positive tiltak for å få ned matsvinnet i 
butikkane i Telemark som i resten av landet. 
Matvarer der bruksfristdatoen er kort blir seld på butikkane i Ulefoss 
til halv pris eller mindre. Ein venn av meg brydde seg ikkje om dato-
stemplinga, men om det lukta eller smaka godt eller vondt!  
Mange av desse varene, som feks ostane, smaker gjerne best når dei 
nærmar seg «best før»-datoen. Q-melkekartongene har fått endra 
informasjon. «Best før» er erstatta med «best før (dato), men ikkje 
ikkje dårleg etter». 
 
Alt dette er positivt. Statistikk viser likevel at matvareindustrien og 
varehandelen berre står for om lag 40 prosent av matkastinga. Den 
resterande delen av matsvinnet på 60 prosent skjer hos deg og meg 
som forbrukarar. 
 
Det kastast i gjennomsnitt 42 kg mat kvart år. Dette er mykje, ikkje 
sant? Og det antas at folk i Nome er som nordmenn flest. Slik praksis 
er lite lønnsam! Matsvinn er eit velstandsfenomen. Og det aukar i 
gode tider. Då finanskrisa kom for 10 år sidan, blei vi flinkare å ete 
opp det som låg på tallerkenen sin, og mat som var i ferd med å gå ut 
på dato i butikkane blei delt ut til fattige og andre trengande etter eit 
meir effektivt system. Vi trur det er riktig at det også blir ført kamp 
mot matsvinnet der der potensialet er størst, nemleg hos deg og meg. 

At betre haldningar til matsvinn gi betre personleg økonomi er klart. 
Betre samvit blir ein ekstragevinst. I dag er det laga moderne ting som 
apper som for eksempel FoodWaste og Too Good To Go, som er lasta 
ned av snart 500 000 nordmenn, (og kvinner) Gå hen og gjer likeså!
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Nytt fra Kirkevergen
Etter en fantastisk sommer er det godt å komme i fast gjenge, med den vanlige hverdagen. 
Dette gjelder også for oss som jobber i kirka. Alle har hatt en velfortjent ferie og vi er klar for 
ny oppstart. 

I skrivende stund arbeides det med oppstart av Holla minigospel, SuperTorsdag, den store 
oppstartfesten, gullkonfirmanter, utdeling av bøker, konserter m.m. Følg med på våre nettsider. Masse 
spennende skjer framover – og du er velkommen!
 
Andreas Grossmann er innvilget permisjon skoleåret 2018/2019. Han skal jobbe som lærer i et år ved en 
videregående skole i Skien. Vi har fått inn Leif Raustøl som vikarprest i denne perioden, som vil ta seg av 
dåp, begravelser, vielser og gudstjenester. Liv Mari Bøstein vil dette året ha ansvar for konfirmantene. 

I sommer har vi fått fjernet mange gamle råtne trær rundt om på kirkegårdene. Trea var så råtne 
at det var farlig, dermed er en svært viktig jobb gjort for lang tid framover.
Romnes kirkegård vil få lys til høsten, samt at brann og tyverianlegg vil bli installert i kirken.

I løpet av september tenker jeg den nye gravemaskinen til kirketjenerne kommer. 
Det blir veldig bra! – og jeg tror guttane venter på den nå.
Vi har kjøpt inn selvvanningspotter til alle som har gravstellavtale hos oss. De fleste er satt ned, 
men vi må ta kontakt med noen av festerne pga av kantstein som dessverre må bort. 
Med ny type blomster og selvvanningskasser tror jeg dette blir veldig bra i framtida. 

I sommer har det vært en utfordring å få vannet gravene, pga tørken, men vi har gjort så godt vi kan. Kir-
kelig fellesråd har bestemt seg for å endre på avtalene framover i tid. Tilbudet blir kjøp av planter 2 ganger 
pr år, vanning, luking og ettersyn. I tillegg vil det bli lagt på granbar før allhelgensdag. 
Ta kontakt med kirkevergen for mer informasjon, tlf. 35 94 62 62. 

Det er gledelig å se hvor fint Fredheim blir! Vi gleder oss til å ta huset i bruk!  

                                                                                                                                            Hilsen fra staben v/ Mona. 

Leif Raustøl bor i Lunde og var prest der fra 
1994 til 2011. Etter det var han seniorprest 
i prostiet fra 2011- 2016 da han ble alders-
pensjonist. Tiden etter 2016 har Leif har en 
del vikaroppdrag og er nå klar for enda en 
vikarperiode his oss i Holla og Helgen. Det er 
vi glade for.

Leif kommer fra Vågsbyd ved Kristiansand og 
etter endt teologistudium dro han nordover - 
til Kvænangen. Her traff han Edna fra Danmark 
og som ble hans følgesvenn og prestekone. 
Han tjenestegjorde videre 5 år på Rødoy og  
7 år i Valle i setesdal.

Interesse for naturen og bruke den til mosjon 
er en stor interesse for Leif. 
Litteratur er også høyt skattet –  
natur og litteratur, kan en vel si! 

Velkommen Leif Raustøl!
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Oppstartsfest med «stinn brakke»
Det er kanskje ikke riktig å skrive «stinn brakke» om det flotte og moderne idrettshuset i  
Helgen, men jeg våger meg bare som et uttrykk for å fortelle at her var mye folk. 

Ca 120 med stort og smått hadde satt av søndagen formiddag til felles hygge med en  
feiende flott gudstjeneste. Her var det er friskt program som preget en time med  
Gudsord og med flott sang fra det nystartede Holla minigospel under ledelse av vår nytilsatte 
Gunnhildur på piano. Stian Refsdal akkomgangerte på gitar.  
Unge røster med sin leder Torgeir Hegland hadde og sine avdelinger med kraftfull sang med 
musikk fra CD. En flott opplevelse for alle fremmøtte.

Dagens tekst var om når kvinnene kom med småbarn til Jesus og disiplene nekter dem. Noe 
som Jesus ikke var enig i. Dagens liturg, Liv Mari, hadde engasjert gode tekstlesere av den 
mindre garde. Og de hadde øvd!

Etter gudstjenesten gikk turen til grilling og prat rundt tønnegrillene for grilling av medbrakt 
mat i store variasjoner. Etter matøkta ble det servert kaker og kaffe og saft som menighets-
rådet og frivillige hadde bistått med. Vi fikk utdelt et aktivitetsark med flere poster som 
skulle gjennomføres. Her var årets konfirmanter blitt engasjert på postene og kanskje var 
det en konfirmant som var Gulliver???

Sola varmet nesten like godt som grillene og arrangementet var ferdig i 1500 tida. 
Her er det bare å glede seg til neste års oppstartsfest!
                                                                                                                                                    Ola VG

Det myldret av store og små i solskinnet.                                             Flere bilder side 13 og 14
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Bli fast giver og støtt arbeidet på Fredheim
For tiden bygges det på Fredheim menighetshus. Det skal bli ny inngang og nytt toalett fordi 
vi ønsker at alle som har lyst, skal ha samme mulighet for å komme inn. Fredheim er et godt 
sted å være for barn, unge og voksne med mange ulike aktiviteter.  

Eksempler på dette er Minigospel og Super Torsdag for barn, ulike aktiviteter for  
konfirmanter, ungdomsklubb, fellesskapskvelder og temakvelder for voksne og formiddags-
treff. Huset benyttes også til korøvelser for Unge Røster og Skala, barnebursdager, minnesam-
vær og andre selskapeligheter. 

Her er det plass til enda flere aktiviteter. For å få det til må vi ha et hus som er universelt  
utformet og hvor trapper ikke er et hinder. Siden vi ikke lenger er en statskirke, blir det 
overført færre midler til menighetsarbeid. Det er derfor behov for flere faste givere for at det 
gode arbeidet, som allerede er i gang, skal kunne fortsette og utvides. 

Nå har du muligheten til å støtte arbeidet med å blir fast giver. Som fast giver vil du få 20%  
reduksjon i leie dersom du ønsker å benytte Fredheim menighetshus til private  
arrangementer.  
Sett opp en betaling i nettbanken din på et fast månedlig beløp til kontonr: 2650 03 57583. 
Man kan f.eks. sette av kr 250,- pr. mnd eller et annet selvvalgt beløp.  
Merkes med: Fredheim menighetshus. Eventuelle spørsmål kan rettes til: 
 
                                                                                                                   Bjørn Sturød, tlf. 938 08 446
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Bli fast giver og støtt oss i arbeidet  
på Fredheim! 
Sett opp en betaling i nettbanken din på et fast 
månedlig beløp til kontonr: 2650 03 57583 

Merk med «Fredheim menighetshus». 

Beløp pr. måned 

kr. 250,-    eller annet beløp___________  

(Også mulig å gi en engangssum øremerket Fredheim) 

Navn:________________________ 

E-post (eventuelt postadresse): 

____________________________ 

Telefon/mobil:__________________ 

Dersom du ønsker skattefradrag for gaven 
(Beløpet for skattefradrag er 500 kr. - 40 000 kr. pr. 
person/pr. år), må du også fylle ut fødselsnummer 
(11 siffer): 
 
____________________________ 
 
Send skjemaet til Else-Marie Lindseth på 
mailadresse: lerkebo@outlook.com eller  
pr. brev til:  Elgfaret 11A, 3801 Bø 

Ved opplysning av epost og telefonnummer, gis det 
samtykke til å kommunisere via epost og sms.  
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Gullkonfirmanter 2018

Vi inviterer alle gullkonfirmanter til gudstjeneste og fest søndag 7. oktober fra kl. 11.00.  
 

Invitasjoner blir sendt ut i posten, men hold gjerne av datoen nå.

       Det heter på Den norske kirkes hjemmeside:
I Den norske kirke understrekes at det er Gud som bekrefter sine løfter.  
Konfirmanten ses mer som objekt enn som subjekt i konfirmasjonsgudstjenesten.

I de øvrige lutherske kirker som praktiserer konfirmasjon, er meningen mye av den 
samme, skjønt elementet med at konfirmasjonen skal føre den enkelte frem til kris-
ten bekjennelse og inn i sin kristne menighet er ofte mye sterkere.
I samsvar med oppdraget fra Kirkens Herre døper kirken barna når de som bringer 
dem til dåpen, vil at barna skal døpes og oppdras i den kristne forsakelse og tro. 

Opplæringen i konfirmasjonstiden er en viktig del av kirkens arbeid med å oppfylle 
sitt ansvar for dem som er døpt: Kirken vil be for de unge, undervise dem og hjelpe 
dem til å leve som kristne i forsakelse og tro, tilbedelse og tjeneste. 
Vanlig konfirmasjonsalder er i Den norske kirke 14-15 år.              
        (Fra Dnks hjemmesider.)
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Konfirmanter i Holla og Helgen menighet 2018 
(alfabetisk rekkefølge):

Anders Egeland Febakke
Andrea Dalen Sandstå
Andrine Stoa Bjerke
Anna Bjaaland Rui
Anne Marthe Grønstein
Benedicte Aasland Stoa
Eirik Sundby
Elisa Paola Plassen Nilsen
Eskil Kleppo Thoresen
Helene Lindgren
Ida Myrland-Folkestad
Ida Pettersdatter Skippervold
Inger Marie Halvorsen
Jesper Undem Eriksen
Joakim Tufte Bjørklund
Jon Wåsjø Hartviksen
Jonathan Fjellvang
Jonny Schmidt

Kristian Bakkan
Maria Abrahamsen Pershaug

Marius William Waal Halvorsen
Mats Wines Tufte

Oscar Enger Jørgensen
Peder Andreas Eide Mølmen 

Pernille Bø-Normann
Sander Haugerud

Sandra Slåtta Dukane
Sara Dokka Simonsen

Sigurd Lindalen Nilsen
Siver Waal

Sondre Lundemo
Stine Nilsen Glenna
Tobias Tufte Røberg

Trine Elise Nergård
Trygve Skoe Syvertsen

Yvonne Svendsen Hamborg

             Foto: Kåre Pedersen, Bilde for Bilde.
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   Program høsten 2018 
 
Lørdagsklubben holder til i lokalene til Helgen Montessoriskole og er en klubb for 

barn fra 4 år og opp til ungdomsskolealder. Vi er medlem av Søndagsskolen Norge, og 
samlingene våre består av sang, andakt og ulike aktiviteter. Når det passer med 

opplegget ellers har vi en egen gruppe- «Tweens» - for 5.klasse og oppover.  
Her er en oversikt over høstens samlinger (OBS: tid for avslutning!): 

 
Lørdag 15.sept. 
kl.11.00-12.45 

Lørdagsklubb.  Vi leker ute ved gapahuken i 
skolegården. Husk uteklær. Vi er inne hvis 
det regner. 

Lørdag 29.sept. 
kl.11.00-12.45 

Lørdagsklubb. 
Snekkergruppe og matgruppe. 

Lørdag 13.okt. 
kl.11.00-12.45 

Lørdagsklubb. 
Hobbyaktiviteter. 

Lørdag 27.okt. 
kl.11.00-12.45 

Lørdagsklubb.  
Eksperimenter og hobbyaktiviteter. 

Lørdag 10.nov. 
kl.11.00-12.45 

Lørdagsklubb.  
Vi har inneleker og alle lager sin egen pizza. 

Lørdag 24.nov. 
kl.11.00-12.45 

Lørdagsklubb. 
Vi spiser sammen og har juleverksted.  

 
Husk kontingent: 50 kr pr. kalenderår (frifondstøtte etter antall betalende 

medlemmer) 
Følg med på www.hollaoghelgen.no 

Håper vi ser deg! 
Er det noen som trenger skyss, ta kontakt med en av oss! 

☺☺☺☺☺☺☺ 
Hilsen oss som er ledere i lørdagsklubben. 

Spørsmål? ring Bjørg (41 17 85 03) eller Olaug (48 19 10 05) 
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SUPERTORSDAG høsten 2018 
Fredheim menighetshus, torsdag 17.30 – 19.00 

På grunn av utbygging på Fredheim starter ikke Supertorsdag  
før torsdag 20.september. 

DATO BIBELFORTELLING KOMMENTAR 
20.9. Den takknemlige samaritanen  

27.9. Paulus første misjonsreise  

4.10. Paulus og Silas i fengsel  

11.10. 
 

HØSTFERIE Ingen Supertorsdag 

18.10. Fariseeren og tolleren  

25.10. 
 

NOAHS ARK Familietorsdag Invitasjon 
til 4åringene. 
Foreldre og søsken 
inviteres 

1.11. Saulus ved Damaskus  

8.11. 
 

Ingen Supertorsdag Kursdag  

15.11. 
 

Sakkeus  

22.11. 
 

Paulus skriver om oppstandelsen  

29.11. 
 

Josefs juledrøm 
 

 

6.12. Juleavslutning  Foreldre og søsken 
inviteres. 

Søndag 6. jan 
2019 

Vismennene hyller Jesus Hellige 3 kongers dag i 
Helgen kirke 

 

Har du spørsmål kontakt: Liv Mari Bjerva Bøstein 
e-mail: liv.mari@nome.kirken.no, mobil: 45 27 82 56 
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For 3. år på rad så reiste konfirman-
tene fra Holla og Helgen på leir på 
Gjennestad videregående skole i 
Stokke i Vestfold. Her tilbragte vi 6 
dager sammen med mange andre 
konfirmanter. 145 konfirmanter to-
talt, i tillegg til hjelpeledere, les ung-
dommer, og hovedledere.

Det blei ei flott, men travel uke.
Mye program, og mange aktivite-
ter. Vi fikk lære mer om Bibelen, om 
menneskeverd, om døden og håpet.
Vi fikk også lære mer om hvor farlig 
rus er, og det var et sterkt møte med 
en tidligere narkoman.
Men det var også tid til fotball, vol-
leyball, vannkrig, kubb, badetur og 
mye mer.

Hver kveld ble avsluttet med skum-
ringsstund med masse levende lys 
på gulvet, lyskors, ingen elektriske 
lys. Gode ord i natten, musikk og tid 
til ettertanke.
Ei intens og flott uke, som jeg tror de 
aller fleste reiste slitne, men  vel for-
nøyd hjem fra.

                         
Liv Mari Bjerva Bøstein

Konfirmantleir på Gjennestad

              Lars Olav, Oscar, Joakim og Oliver
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Konfirmantleir på Gjennestad...  forts...
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Billedkavalkade fra åpningsfesten  på Helgen  Klubbhus

På åpningsfesten var  årets konfimanter og andre frivillige til stor hjelp for å få 
aktivitetene til å  bli en god opplevelse for de minste detakerne.
Gulliver var en fin attraksjon for de minste og noen konfirmanter.  :)
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Billedkavalkade fra åpningsfesten  på Helgen  Klubbhus

Gode medhjelpere på gudstjenesten

                   Malene, Sandra og Julie syntes det var morro med ansiktsmaling...
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Fargelegg dette bilde av Noah, og send det inn til redaksjonen ved olavg2007@gmail.com.   
Det trekkes ut en vinner som får sitt fargebilde på neste menighetsblads forside!

Illustrasjonen er hentet fra http://coloringbookfun.com 
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Store forventninger til Grandes steinkirkeløft
Kulturminister Trine Skei Grande viser 
ambisjoner om økte statlige bevilgninger 
for å ta vare på våre gamle steinkirker. 
Det gleder oss at regjeringen ser be-
hovet for et krafttak for å redde denne 
viktige delen av kulturarven, sier lederen 
i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.
I avisen Vårt Land 20. august uttalte kul-
turminister Grande (V): «Vi skal ta vare 
på kulturarven vår sammen. Stavkirkene 
er restaurert. Nå er steinkirkene fra mid-
delalderen utfordringen. Til høsten vil 
jeg kjempe for et steinkirkeprogram på 
budsjettet. Men jeg vet ennå ikke om jeg 
vinner fram.»
Leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud 
Raaum- Vi heier på kulturministeren og 
står klare til å bidra til at pengene blir 
brukt på en best mulig måte, sier kirk-
erådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum 
(bildet)

Kulturministeren kvitterte slik: «Nå er 
det middelalderkirkene sin tur, men når 
den turen kommer – det vet vi ikke. Men 
vi jobber med det. Ingen kan vite utfallet 
før vi er blitt enig om et budsjett, men 
dette er hvert fall noe som står på min 
ønskeliste.»

I desember 2015 vedtok et enstem-
mig storting å be regjeringen «utar-
beide en forsterket strategi for hvordan 
steinkirker fra middelalderen, fredede 
etterreformatoriske kirker og særlig 
viktige kirker fra etter 1650, kan sikres 
et forsvarlig vedlikeholdsnivå.» I tillegg 
ble det vedtatt å be regjeringen i strate-
giarbeidet vurdere om det bør opprettes 
bevaringsprogrammer etter inspirasjon 
fra Riksantikvarens ‘Stavkirkeprogram’ 
(...)»
I en debatt KA Arbeidsgiverorganisasjon 
for kirkelige virksomheter arrangerte un-
der Arendalsuka, (se opptak av debatten 
her)  ga både kulturkomitéleder Kristin 
Ørmen Johnsen (H) og andre nestleder 
Geir Jørgen Bekkevold (KrF) uttrykk for 
en klar forventning om at staten nå kom-
mer på banen og tar et særlig ansvar for 
de kirkene som er nevnt i 2015-vedtaket.

Det store behovet for tiltak for å ta 
vare på steinkirkene fra middelalderen, 
er dokumentert i den store kirkekon-
trollen som ble gjennomført i fjor. Der 
ble det avdekket at det er disse kirk-
ene som er i dårligst forfatning av alle 
landets kirker. 
KA-direktør Marit Halvorsen Hougsnæs 
sier at KA sammen med Kirkerådet og 
Riksantikvaren er klare til å bidra til 
gjennomføringen av et statlig bevaring-
sprogram.
Hun er opptatt av at en statlig til-
skuddsordning ikke skal virke under-
gravende på kommunenes finansier-
ingsansvar og -vilje.

– At stat og kommune samhandler 
om oppgaveløsning og finansiering, er 
godt kjent både fra kirkelig sektor og 
fra andre viktige samfunnsområder. En 
lignende delingsmodell, for eksempel 
50/50, mener vi vil være aktuell når 
det gjelder middelalderkirkene, sier 
Marit Halvorsen Hougsnæs.

              Foro: Kirken.no 
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Vandring for et bedre klima
Da biskop Herborg deltok på Kirkens Nødhjelp sitt seminar om vann og klima under 
Olavsfestdagene, var det naturlig å avslutte med en vandring for et bedre klima.

Prosjektet Klimapilegrim er et samarbeid mellom Den norske kirke, Kirkens nødhjelp 
og en rekke andre kristne aktører. Målet med prosjektet er å «gjøre oppbrudd fra de 
forbruksmønstrene og politiske strukturene som skader jorda, og vandre i solidaritet 
med de som rammes av klimaendringer og som tvinges på flukt».

Pilegrimsprest Einar Vegge ledet an i klimapilegrimsvandringen gjennom Trondheims 
gater under Olavsfestdagene. Herborg Finnset var ikke den eneste biskopen i følget, 
også biskop Geoff Davies («den grønne biskop») fra Sør-Afrika deltok.

De to hadde rett før vandringen deltatt i et seminar som Kirkens Nødhjelp arran-
gerte på Trondheim folkebibliotek. Biskop Herborg og Geoff Davies utgjorde panelet 
sammen med den islamske filosofen Farhan Shah og konsituert generalsekretær Lisa 
Sivertsen i Kirkens Nødhjelp. De diskuterte ansvaret for å ta vare på skaperverket, 
både ut fra islamsk og kristen tenkning, og hvorfor det er så viktig at religiøse aktører 
engasjerer seg for klima og miljø.

Mange deltok i klimapilegrimsvandringen under Olavsfestdagene. 
                                                                                                                                                      Foto: Kirken.no
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Minikonsert på Øvre Verket
Sesongens første Mini-konsert på Spiseriet på Øvre Verket starter opp 
22. september kl. 15.00. 
Da får vi anledning til å bli kjent med bygdas nye organist, Gunnhildur 
Baldurdottir. Fra kl. 14.00 er det suppebuffet å få kjøpt. Gratis inngang/kollekt. 
Velkommen til hyggelig treff en lørdags ettermiddag på Øvre Verket. 
                                                                                                        Regi: Øvre Verkets Venner.

Ivar  Skippervold kommer til  Fredheim for å snakke om   
tigging og tiggere

Tirsdag 16. oktober kl. 1900 kan du høre ham på Fredheim.  
Uka etter at Ivar Skippervold kommer med sin nye bok
 «Tiggeren» på Z-Forlag, kommer han på besøk til Ulefoss. 

Han har de siste fem år vært ansatt som sokneprest i Agder 
og Telemark bispedømme, og har i denne perioden fulgt 
tiggeren Venus tett. Det har utviklet seg til et vennskap, 
og for Ivar et utvidet kjennskap til romfolkets historie. 

Det er et folk uten land, uten hellig bok, og uten felles 
nedskrevet historie. De utvandret fra India for omtrent 1000 
år siden, og har levd et omflakkende liv. Mange av de som i 
dag gjester vårt land kommer fra Romania. 

Der var romfolket slaver i 500 år, helt frem til 1860. «Det lærte 
jeg ikke på skolen», forteller Ivar. «Da fikk vi vite at slaver var afrikanere som ble tatt til Amerika». Ivar 
ønsker med denne boka å skape en større forståelse for romfolkets situasjon, og fortelle om den 
humanitære hjelp som foregår i våre fylker.  
Dagen før Ivar kommer til Ulefoss vil han møte de fleste ordførerne og sentrale næringslivsfolk på 
Agder til et dagsseminar på Lillesand rådhus. Byen som har vært tydeligst på tiggernekt. Der ønsker 
han å tegne et mulighetsbilde for hvordan vi kan hjelpe romfolk både her og i eget land. 
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Velkommen til Holla Minigospel!
Minigospel er et barnekor for alle barn mellom 3-6 år (med en voksen). 

Vi har øvelser hver torsdag kl. 17:00-17:45. i Holla kirke.

Påmelding via: https://minkirkeside.no/nome eller via app’en «MinMenighet».
For mer informasjon, ta kontakt med Gunnhildur (organist):

Tlf: 458 11 916 / gunnhildur@nome.kirken.no

GRENSELØS NESTEKJÆRLIGHET

VANN FORANDRER ALT!

Rent vann redder liv. Rent vann forandrer liv. Sammen forandrer vi verden, 
ett liv om gangen.

Gi vann – redd liv! Send sms GAVE til 2426 (200 kr).
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Ledig annonseplass
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Slekters gang
Døpte
01.04 René Thomter Eriksson Flamsgård, Solum kirke
15.04 Ludvig Lindgren Wik, Holla kirke
10.05 Halvor Svartangen Gille, Romnes kirke
10.05 Maria Abrahamsen Pershaug, Romnes kirke
24.06 Ellinor Marie Larsen, Romnes kirke
22.07  Linnea Jubskås Romnes, Romnes kirke
 
Gravlagte
13.03 Erling Mork, Holla kirke
16.03 Kjell Myhre, Rikets sal
20.03  Olaug Dalen Nyberg, Kronborg kapell
03.04 Magda Ingebjørg Næset, Helgen kirke
05.04 Ragnhild Marie Granheim Tufte, Holla kirke
11.04 Reidar Kabbe, Kronborg kapell
24.04 Hans Tore Hansen, Kronborg kapell
26.04 Gunhild Lindalen, Kronborg kapell
03.05 Arne Grotthing, Kronborg kapell
29.05 Line Strigen, Kronborg kapell
01.06 Ivar Lindgren, Kronborg kapell
21.06 Arne Henning Nilsen, Holla kirke
27.06 Lilly Birgit Sæverhagen Hørthe, Kronborg kapell
28.06 Helga Jørgensen, Kronborg kapell
06.07 Anne-Marie Simonsen, Romnes kirke
10.07 Ester Bjerke, Kronborg kapell
12.07  Signe Katinka Nordbø, Rikets sal
26.07 Anne Marie Teigen, Kronborg kapell
24.08 Olav Arild Lie, Helgen kirke

Filmmusikk-konsert i Holla kirke

Velkommen til filmmusikk-konsert tirsdag 
25. september kl. 19:00 i Holla kirke. 

Det er mulig å sende inn ønsker til: 
gunnhildur@nome.kirken.no 
innen mandag 10. september.  

Medvirkende er Gunnhildur Baldursdottir, 
Julian E. Isaacs og Stian Refsdal. 

Fortelling og andakt ved  
Andreas Grossmann.
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Leif Raustøl forretter der 
ikke annet er nevnt. 

   GUDSTJENESTER 
SEPTEMBER 
Søndag 2. september 
15. s. i treenighetstiden 
Holla kirke kl. 11.00 
Luk 10,38-42 
 
Søndag 9. september 
16. s. i treenighetstiden 
Holla kirke kl. 11.00 
Familiegudstjeneste 
1 Pet 4, 12-19 
 
Søndag 16. september 
17. s. i treenighetstiden 
Lunde kyrkje kl. 11.00 
Fellesgudstjeneste v/Ragnhild Halden 
Luk 7, 11-17 
 
Søndag 23. september 
18. s. i treenighetstiden 
Holla kirke kl. 18.00 
Konfirmantpresentasjon 
Matt 8, 5-13 
 
Søndag 30. september 
19. s. i treenighetstiden 
Helgen kirke kl. 11.00 
Joh 7,14-17 
 
OKTOBER 
Søndag 7. oktober 
20. s. i treenighetstiden 
Holla kirke kl. 11.00 
Høsttakkefest & Gullkonfirmanter 
Mark 10, 2-9 
 
Søndag 14. oktober 
Høstferie - ingen gudstjeneste 

 
 
 
 
 
 
 

  Søndag 21. oktober 
  22. s. i treenighetstiden 
  Helgen kirke kl. 11.00 
  Ordsp 6, 20-23a 
 
  Søndag 28. oktober 
  Bots og bønnedag 
  Holla kirke kl. 11.00 
  Familiegudstjeneste 
  Luk 18, 9-14 
 
  NOVEMBER 
  Lørdag 3. november 
  Holla kirke kl. 16.00 
  Minnegudstjeneste 
 
  Søndag 4. november 
  Allehelgensdag 
  Helgen kirke kl. 11.00 
  Matt 5, 13-16 
 
  Søndag 11. november 
  25. s. i treenighetstiden 
  Holla kirke kl. 18.00 
  v/ Ragnhild Halden 
  Matt 14,22-34 
 
  Søndag 18. november 
  26. s. i treenighetstiden 
  Holla kirke kl. 11.00 
  Joh 9, 1-7.35b-38 
 

  Søndag 25. november 
  Domssøndag / Kristi kongedag 
  Holla kirke kl. 11.00 
  Matt 25, 1-13 

Med forbehold om endringer. 
Følg med på www.hollaoghelgen.no 



MENIGHETSBLADET24

Hvor er dette?  
Send svar til redaktøren og bli med i trekning av en gratis sitteplass i kirka - hver 
søndag om du vil... 

Grønt kirkestoff
Registrering og oppfølging av «grønne menigheter» skal (etter sommerferien) skje i 
et spennende samarbeid med stiftelsen Miljøfyrtårn om kirkelig miljøledelse.  
Du kan lese mer om dette under fanen «Grønn menighet».  
Menigheter som vil registrere seg nå som grønn menighet bes sende en epost til 
hs772@kirken.no!
En økumenisk grønn kirke-nettside ble opprinnelig utviklet av Den norske kirke. 
På www.gronnkirke.no finner du ressursstoff og inspirasjon til arbeidet med 
klima- og miljøspørsmål i Den norske kirke.

                      Foto: Tore Rell

PILEGRIMSVANDRING 19. SEPTEMBER.
Møt opp ved Holla kirke kl. 18.00

Alle er velkommen til å vandre til Romnes kirke denne kvelden  
sammen med årets konfirmanter.


