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Ny dåpspraksis
Kyrkja i Nome har gjennom åra fått 
fødselsmeldingar frå Folkeregisteret 
når medlemar i Den norske kyrkja har 
født barn. Derfor har det vore enkelt 
for kyrkjelyden å kontakte foreldre og 
invitera dei til dåp og samtidig infor-
mera om kyrkja sitt tilbod som gjeld 
babyar og småbarnsforeldre. Denne 
praksisen stansa opp 1. oktober 2018. 
Det betyr at dei som ønskjer å få 
døypt barna sine må sjølv kontakte 
kyrkjekontoret dersom dei ønskjer 
dåp.Bakgrunnen for dette er den nye 
folkeregisterlova, og konsekvensane 
for den norske kyrkja er endra. Lova 
inneheld overgangsføresegner, noko 

som gjer at dei største endringane for Den norska kyrkja tre i kraft 1. 
oktober 2018. Endringa som får konsekvensar er at Den norske kyrkje 
ikkje lenger vil få informasjon om ein person sine familierelasjonar. 
Utan tilgang til desse familierelasjonane blir det ikkje mogeleg å vite 
noko som nyfødde barn som har foreldre som er medlem av Den nor-
ske kyrkje. Når Den norske kyrkje mister oversikta over nye tilhørige, 
blir det heller ikkje mogeleg å sende ut dåpsinvitasjon til desse barna. 
Den nye folkeregisterlova, har allereie medført at fødselsmeldingar 
på papir har stansa. Kyrkjekontor har kunna bruke medlemsregisteret 
si oversikt over tilhørige som grunnlag for utsending av invitasjon til 
dåp. Informasjon om kven som er ein person sine foreldre og barn, er 
definerte som informasjon som no er underlagt teieplikt, jf. folke-
registerlova § 9-1. Desse opplysingane kan etter ny folkeregisterlov 
berre utleverast dersom det finst heimel i lov til å innhente slike 
opplysingar, jf. § 10-2.

Den norske kyrkja er etter kyrkjelova pålagt å ha oversikt over dei 
barna som meinast å høyre innunder Den norske kyrkje, jf. § 3 num-
mer 10. Dette er i utgangspunktet berre mogeleg dersom Den norske 
kyrkja sitt medlemsregister mottek informasjon om medlemskaps-
statusen til foreldra. Vedtaket i kyrkjelova anses likevel ikkje for å vere 
ein tilstrekkeleg heimel som folkeregisterlova no krev. Kulturdepar-
tementet har i brev av 5. mars 2018 informert Kyrkjerådet om at dei 
ikkje ser tilstrekkeleg behov for å gjere endringar i kyrkjelova no. Dei 
gir uttrykk for at dei heller vil vurdere eit eventuelt behov for lovregel 
om tilgang til taushetsbelagte opplysingar i Folkeregisteret i arbeidet 
med ny lov om trus- og livssynssamfunn.  

Kyrkje sitt medlemsregister har stadig tilgang til dei nemnde opplysin-
gane, men dette er fordi tilgang til folkeregisteropplysingar gitt med 
heimel i førre folkeregisterlov, som ei overgangsordning er gyldige 
inntil eitt år etter ikrafttredelse av den nye folkeregisterlova. 
Dette betyr at tilgangen har stansa 1. oktober i år. Det er ikkje gitt 
opning for at den generelle overgangsordninga som gjeld fram til 
1. oktober 2018, kan forlengjast. Kyrkjerådet gjer merksam på at 
kyrkjelova si avgjerd om plikta til å ha oversikt over tilhørige, ikkje 
er oppheva. Allereie gjeldande tilhøyrige vil ikkje bli sletta. Dersom 
foreldre sjølv gir melding om at dei ønskjer barnet sitt registrerte som 
tilhørig, skal kyrkjebokførar framleis sjå til at dette blir registrert i 
medlemsregisteret.
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Noe uforutsett har skjedd!
Hvorfor feirer kirken jul? Vi feirer ikke jul fordi vi tror at Gud er til, eller fordi Gud har 
skapt den fantastisk flotte jordkloden som vi bor på. Heller ikke fordi han har skapt 
hver eneste en av oss unike. Dette tror vi og bekjenner vi i hver eneste gudstjeneste. 
Gud som skaper er en umistelig tanke for kirken. Vi forkynner derfor at det er vår 
plikt å kjempe for menneskeverdet som er truet, og å ta vare på skaperverket som vi 
er i ferd med å ødelegge. 

Men jul feirer vi av en annen grunn. Vi feirer jul fordi noe helt uventet og nytt skjedde 
i vår verden. Noe som aldri hadde skjedd før og som var fremmed for alle filosofer og 
religiøse ledere. 

Vi feirer jul fordi Gud, som var til før verden ble skapt, valgte å bøye seg ned til oss 
mennesker. Når Betlehemsmarken fylles av sangen: «Ære være Gud i det høyeste 
og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!», er det fordi det uventede har 
skjedd. Han som har all makt, gav avkall på sin verdighet for å bli født som en av oss. 

Vi mennesker har en dobbelthet i oss. Ingen ting er som et menneske, selve kronen 
på skaperverket. Samtidig er det ingen som kan ødelegge de relasjonene vi står i, 
som oss mennesker. Det gjelder forholdet til våre medmennesker, skaperverket og til 
Skaperen. Jens Bjørneboe sier derfor: «Hvem er et menneske som ikke vet, vi trenger 
nåde og barmhjertighet?» Ole Paus undrer: «Hvem kommer til meg når andre går 
bort, hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort, og likevel kalle seg venn?» 
Julen er Guds svar på dette.

Jesus ble født fordi han elsker oss og kom til jorden for å frelse oss. Han kan gjøre 
hel de brutte relasjonene. Han kan gjenopprette det som var ødelagt ved å sone vår 
synd og bryte syndens, dødens og Djevelens makt. Det er det som Bibelen kaller 
Guds nåde. 

Gud gjør seg så sårbar at han stiller seg slik at han kan bli avvist: «Han kom til sine 
egne, men hans egne tok ikke imot ham.»  Vi kan si nei til Guds nåde. Men vi kan 
også si ja: «Alle som tok imot ham, de gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på 
hans navn.» (Joh 1,11f )
Derfor feirer vi jul!

Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark
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VELLYKKET BASAR PÅ FREDHEIM
Basaren lørdag 10. november ble en hyggelig og vellykket tilstelning. Været var rik-
tig ufyselig og gata var stengt utafor kirken, men folk lot seg ikke skremme.  Dørene 
åpnet kl.14 og det ble snart fullt hus. I kafeen i kjelleren ble det solgt deilig kjøtt-
suppe, kaffe og kaker. 

Oppe var det salg av forskjellige varer, åresalg og loddsalg på bok med gevinster for 
både barn og voksne.  
Kl. 15 var det sang av barna fra Supertorsdag og andakt ved Bjørn Sturød. De litt 
eldre i forsamlingen sang høylytt med på Basarvisa av Alf Prøysen.

Mengden av gevinster var enorm, og det var stor stemning under trekningene. 
Barna som delte ut gevinster gjorde stor lykke og løste oppgaven til alles glede og 
tilfredshet. 
Også loddsalget på forhånd hadde gått bra, og menigheten kan si seg meget godt 
fornøyd med resultatet, - hele 55000 kroner til utbyggingen av Fredheim.

Alle som kom fikk se at resultatet av utbyggingen er blitt riktig bra. Mye av æren for 
det skal primus motor Stein Bjørn Lia ha, og han mottok en velfortjent blomster-
bukett for innsatsen.

Felles menighetsblad fra 2019
Da biskopen visiterte oss, ble vi oppfordret til et tettere samarbeid kirkesoknene imellom. Derfor 
har ord blitt til handling. Fra 2019 vil vi  slå sammen menighetsbladene for begge sokna til ett 
blad. Form på magasinet og prosess for et godt blad er under diskusjon og vi har begynt samtaler 
omkring hvordan dette skal bli.   
 
Vi vil med dette og oppfordre alle som leser i bladene om tips til stoff med interesse for alle. Det 
tror vi vil øke kvaliteten av menighetsbladets innhold. Vi må og finne en gos balanse mellom stoff 
fra Flåbygd, Helgen, Holla og Lunde. Her er all hjelp fra dere velkommen! 

På forhånd takk!
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Å ha det pent omkring meg betyr mye for meg,  
sier Audhild Hermansen Skori.

  
     Vi blir møtt av Tanja, en glad logrende Cava-
lier King Charles spaniel på hele 14 år. Stiv og 
støl stavrer hun oss i møte. Olav, mannen min 
hadde alltid ønsket seg en hund, sier Audhild, 
men jeg var imot. Da han fylte 55 ga jeg meg. 
Siden da har Tanja vært til stor glede også for 
henne. 

Jeg er født i Berg utafor Halden, sier Audhild.  
Begge foreldrene mine var yngstesøsken på 
gård. De fikk kjøpt et lite småbruk da de giftet 
seg under krigen. Der vokste jeg opp sammen 
med to yngre søstre. Pappa drev torghandel, 
og på bruket hadde de både ku og hest, høner 
og griser, kyllinger og kaniner

Det var nok å gjøre, husker Audhild. Vi måtte hjelpe til med alle ting. Jeg hadde alltid mye mer 
å gjøre enn venninnene mine.
Men barndommen var også full av lek og moro. Vi lekte alltid ute. Alle ungene i nabolaget, ofte 
nokså blandet i alder. Skolen likte jeg godt. Ingen i min familie hadde gått videre på skole etter 
folkeskolen. Men læreren min oppfordret foreldrene mine til å la meg gå på realskolen. Det 
kostet 40 kr. pr mnd, og det var mye den gangen. Men jeg fikk begynne. Jeg gikk med aviser 
hver dag etter skoletid, 1,5 – 2 timer. Og i helgene jobbet jeg i kiosk på Svinesund. Der tjente 
jeg i starten 3 kroner timen. For at jeg skulle rekke alt sammen, hjalp pappa meg med å kjøpe 
moped. Det var stas, hjalp godt på selvtilliten. Jeg har jo alltid vært liten av vekst, nå ble jeg 
jenta med knallerten!
Foreldrene mine hadde nok et kristent livssyn, selv om de ikke var flittige kirkegjengere eller 
med i noen kristen forsamling. Men de sendte oss på søndagsskolen. Der gikk jeg fra jeg var 
ganske liten og helt til jeg ble konfirmert. Den nærmeste søndagsskolen var i Frikirken i Hal-
den. Der hadde de også samlinger for ungdom på lørdagskveldene, på Junior’n. Der ble jeg 
med, og der trivdes jeg godt. Både der og på søndagsskolen følte jeg at jeg ble sett og verd-
satt, fikk oppgaver å vokse på. Jeg ble søndagsskolelærer og leder i ei barnegruppe de kalte 
Yngres. Det ble mitt sosiale miljø utenom skole og jobb.

Etter artium fortsatte jeg på lærerskole. Jeg hadde alltid hatt en drøm om å bli lærer. Heldigvis 
var det lærerskole i Halden, så jeg kunne fortsette å bo hjemme. Da kunne jeg fortsette med 
jobben på Svinesund, og jeg slapp å ta opp studielån.
Den første jobben min som lærer fikk jeg her på Ulefoss. Og der ble jeg siden. Det har vært en 
veldig god arbeidsplass for meg. Greie rektorer og kolleger, kjekke elever og foreldre. Men det 
var et sjokk i begynnelsen. Jeg kom på bussen med to kofferter. Ble tatt i mot av rektor. Og så 
satt jeg der på hybelen. For første gang flyttet hjemmefra. Kjente ingen. Nest yngste læreren 
på skolen var ti år eldre enn meg og etablert med mann og barn. Jeg har aldri vært den mest 
freidige til å ta kontakt med folk. Jeg lengta veldig hjem den første tida. På skolen fikk jeg an-
svar for en sjetteklasse. 

Nesten alle elevene var større enn meg. Jeg skulle ha dem i alle fag, og det var ikke noe  
2-lærersystem den gangen. Det var en tøff start.
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Men siden har jeg trivdes godt med å være 
lærer. Jeg har likt å lese og studere, og tok 
stadig fag på fritida. Kunst og håndverk har 
alltid vært favorittfaget. Da data kom inn i 
skolen, likte jeg det ikke. Jeg trodde det ville 
øke forskjellene mellom de som kom fra res-
surssterke hjem og de andre. Men jeg skjønte 
at det var kommet for å bli, så da valgte jeg 
å ta utdanning i faget. Var litt gøy som den 
eldste læreren å være en av dem som beher-
sket data. 
 
Jeg hadde egentlig bestemt meg for å jobbe 
til jeg var 70 år. Men etter hvert skjønte jeg at 
helsa ikke tillot det. Etter en stor ryggopera-
sjon i 1990 ble jeg anbefalt å slutte å jobbe. 
Men jeg er glad jeg ikke fulgte det rådet. Jeg 
er nok ganske sta. Da jeg gikk ut folkeskolen 
fikk jeg ei sølvskje fordi jeg ikke hadde hatt en 
eneste fraværsdag. Min første fraværsdag på 
skolen hadde jeg i 5.gym. Men de siste årene 
har jeg hatt mange plager. Med ansvaret for 
en stadig sykere mann også, kom dagen da 
jeg måtte innse at tiden var inne til å pensjo-
nere seg. 

Det er gått over tre år nå siden Olav døde. 
Han hadde slitt med en tiltagende KOLS i 
mange år. Jeg har prøvd å tenke positivt, sier 
Audhild. Jeg er glad han slapp å bli liggende 
helt hjelpeløs. Søsteren hans hadde samme 
sykdommen, hun satt hjelpeløs to år i senga 
på sjukeheimen i Seljord. Olav var tapper, han 
ga seg aldri. 
Han døde etter å ha vært ei lita uke på sy-
kehuset. Jeg er glad for at jeg fikk være der 
da han døde. Fikk holde ham i handa. «Eg 
svimrar», sa han og la seg bakover i senga. Så 
var det slutt. «Gud velsigne deg, Audhild», sa 
han da jeg forlot ham kvelden før. Det har jeg 
tenkt ofte på. Vi pratet ikke så mye sammen 
om slike ting. Så det har vært en god trøst for 
meg.
Hun ble ikke med i noe ungdomsmiljø, Aud-
hild, da hun kom til Ulefoss som nyutdannet 
lærer. Hun begynte å gå i kirken, og ble kjent 
med Ragnhild og Erling Mork. De betydde 
mye for meg, sier hun. Erling var jo også kol-
lega på skolen. En venninne hun fikk, ble kjæ-
rest med en mann fra Åmotsdal. Da de giftet 
seg i 1969, ble Audhild invitert i bryllupet, 

og slik fikk hun kontakt med sin kommende 
svigerfamilie. Bror til brudgommen var nem-
lig Olav Skori som Audhild seinere giftet seg 
med. Det tok tid før det ble friar-ferd av det, 
sier Audhild. Vi hadde ganske forskjellige in-
teresser. Olav hadde vokst opp i et kristent 
hjem, men på den tiden var han leder i ung-
domslaget, glad i å danse og ta seg en fest, 
ivrig elg- og reinjeger. Men i 1983 giftet de 
seg og flyttet inn i lærerboligen ved Fen skole, 
hvor hun har bodd siden. 
Jeg pleier å si at jeg har min egen vri på 4H, 
sier Audhild. De fire H-ene i livet mitt er Hus, 
Hage, Halden og Haugen. Å ha det pent om-
kring meg betyr mye for meg. HUSET mitt 
liker jeg å pynte i tråd med årstidene. Nå er 
jeg i høsten, sier hun, og peker rundt seg på 
et interiør dominert av høstfarger. Snart kom-
mer advent, da tar jeg fram det som er lilla. Så 
følger jula, vinteren, påsken, våren og somme-
ren. Om sommeren tar HAGEN mye av tiden. 

HALDEN er viktig for henne. Der treffer hun de 
to søstrene sine og sine tantebarn og grand-
tantebarn. De har hun et ordentlig bestemor-
forhold til. Minst en gang hver måned tar hun 
turen til Halden og besøker dem, følger opp 
alle fødselsdager og deltar med ungene på 
konserter og begivenheter i livet deres. Om 
sommeren er de på besøk hos henne, enten 
her på Fen eller på HAUGEN. Som er plassen 
i Åmotsdal der mor til mannen hennes, Olav, 
vokste opp. Det hadde stått tomt i mange år 
da hun og Olav overtok det i år 2000. En idyl-
lisk plass med hus og bu, fjøs og låve. Hit drar 
hun ofte, minst en gang i uka om sommeren 
for å slå gress og vanne blomster.
Misjonsgruppa her på Ulefoss er jeg glad i, 
forteller Audhild. Vi møtes en gang i måne-
den. De som vil har med håndarbeid, praten 
går om løst og fast, vi synger litt og leser ofte 
fra bøker og blader om misjonsarbeidet ver-
den rundt. 

Formiddagstreff på Fredheim er det hver an-
nen onsdag. Det er også et sosialt treffpunkt 
med kaffe og prat slik også strikkekafeene på 
Øvre Verket og RIBO er.To ganger i uka er hun 
med på trim på RIBO. Det føler hun er viktig 
for helsa. Og det er oppmuntrende å se hvor 
spreke folk kan være når de blir både 80 og 90 
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år gamle. 

Jeg pleier ikke å snakke så mye 
om troen min, sier Audhild. Jeg 
lever med barnetroen min. Jeg 
opplever at Gud lar det gå en 
tynn tråd fra Ham til meg, så 
lenge jeg ikke kutter den, kutter 
heller ikke Han den. «Min nåde 
er deg nok,» sier han. Man kan 
jo lure og tvile innimellom, men 
det har aldri vært noen krise. 
Men å snakke så mye om det er 
ikke meg. Troen min knytter seg 
opp mot det praktiske, det hver-
dagslige. Da vi skulle velge sal-
mer til bryllupet vårt, var vi enige 
om denne salmen:
Sørg o kjære Fader du, jeg vil ikke 
sørge. Ikke med bekymret hu om 
min fremtid spørge. Sørg du for 
meg all min tid, sørg for meg og 
mine, Gud allmektig, nådig, blid, 
sørg for alle dine. Fremtiden er i 
Guds hånd, jeg kan være trygg! 
    
Bjørn Sturød

Haugen

Herrens veier
Den danske TV-serien «Herrens veier» 
ble sett av mange og fikk en del opp-
merksomhet i vinter. Noen likte den 
veldig godt og pekte på at den viste fram 
det menneskelige og sårbarheten hos 
en prest som sliter. Andre mente at den 
nok viste menneskenes utilstrekkelig-
het, men at den ikke viste noe av den 
tryggheten, gleden og freden som et liv 
med Gud kan gi.
  
Vi skal ikke gå inn i den debatten, men 
har lyst til å fortelle at skuespilleren Lars 
Mikkelsen som spilte prestens rolle, nå 
har røpet i et intervju med Danmarks ra-
dio at han i etterkant av serien har valgt 
å la seg døpe. Han sier at han i alle år 
har ført en dialog med seg selv om den 
kristne troen. Han er vokst opp i en ate-
istisk familie, men var mye i kirken fordi 

han sang i et guttekor i en katolsk kirke i København. 
Han forteller at han alltid har vært redd for å leve ut 
troen fordi han har fryktet naiviteten, vært redd for 
å virke dum. Men troen har vært en del av min iden-
titet hele tiden, sier han. Han forteller i intervjuet at 
da han ble døpt i Marmorkirken i København tenkte 
han: «Nå bryter taket sammen og Gud kikker ned!» 
Man han konstaterer i ettertid at det nok ikke skjedde 
så mye. Og at han heller ikke egentlig hadde forven-
tet det. Det er bare at jeg lander litt, sier han. Han 
opplever at dåpen innebærer en fundamental aksept 
og kjærlighet som alle mennesker trenger.
Bjørn Sturød
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Liv Mari har ordet.

Nok et travelt og aktivt år går mot slutten. Det er tid for tilbakeblikk, - for å 
se hva dette året har brakt med seg. Og enda viktigere er det å rette blikket 
framover for å se det som ligger foran oss. 

På nyåret vil vi arrangere BO HJEMME LEIR for 5. klassingene en hel helg. 
LYS VÅKEN ble dessverre avlyst i november, siden det ikke var noen  
påmeldte. 
 
Lørdagsklubben og Supertorsdag går sin gang. Her koser både små og store 
seg.  
Barna undrer seg over mange ting. På Supertorsdag sitter vi ofte samlet på 
undringsteppet, og kan snakke om det vi tenker på. Ikke alltid kan vi voksne 
gi svar, men det er fint å undre seg sammen med barna. Og nå i adventsti-
den er det fint, både for små og store, å undre seg over underet som skjed-
de i Betlehem – og at vi fortsatt kan få være en del av julens mysterium.

God advent og julehøytid til dere alle, og en spesiell takk til alle dere  
frivillige som står på for barna og de unge i våre menigheter!

Meld deg som frivillig i menigheten
Nå kan du enkelt melde deg som frivil-
lig i menigheten via appen ”MinMe-
nighetsportal”. Appen er gratis og du 
kan laste den ned via App Store eller 
Goolge Play. 

Vi har listet opp funksjoner som vi 
trenger frivillige til og ved få tastetrykk 
kan du registrere deg til ønsket tjenes-
te. Vi trenger blant annet kirkeverter, 
klokkere, medhjelpere til kirkekaffe og 
til Supertorsdag.

Velkommen som frivillig i menigheten!
Benytt også appen til å få oversikt over 
bl.a. gudstjenester der du bor eller der 
du befinner deg akkurat nå. 

Slå opp informasjon om ulike aktivite-
ter, samt påmelding til aktiviteter som 
Minigospel og Supertorsdag.
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FAMILIETORSDAG og NOAS ARK – gudstjeneste

Torsdag 25.10. var 4-åringene invitert til familietorsdag på Fredheim 
sammen med familien. Her fikk de høre om Noah og alle dyrene. Vi spiste 
middag sammen, og vi øvde på sangene til søndagens gudstjeneste. Og så 
leika vi sammen.
 
Søndag 28. oktober var det klart for familiegudstjeneste i Holla kirke.  
Kirka var pynta med båt, mane dyr, regnbue med mere. 11 fireåringer var 
invitert til å komme i kirka og få MIN KIRKEBOK. Og det kom mange  blide 
4-åringer denne dagen.  
 
Mange hadde pynta seg som et dyr i arken, og i tillegg sto Vilde og Lina i 
8.klasse klar med ansiktsmaling for de som ville ha. Mia satt klar for å ta 
imot 4-åringene og skrive navnet deres i boka.  En flott gudstjeneste med 
mye sang og glede.
 
Liv Mari -menighetspedagog
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KONFIRMANTENE VÅRE

23. september var det presentasjonsgudstjeneste av årets konfirmanter. 
Når dette skrives har vi økt til 24 konfirmanter. De deltok i gudstjenesten 
med god sang.
19. september la konfirmantene og noen veivisere ut på pilgrimsvandring 
fra Holla kirke. Dagen var grå og våt, men når vi kom i gang med vandrin-
gen, så vandret de freidig mot målet, som var Romnes kirke. Underveis 
fikk de motta gode gaver når de viste fram pilgrimspasset sitt.
Vel framme gjorde konfirmantene, som de gamle pilgrimene, og gikk 3 
runder rundt målet.
Og det ble glede og jubel da de ble møtt med nybakte boller og saft. 
Vi avsluttet dagen med en kort samling i kirken med sang og ord for kvel-
den, før vi skiltes på kirketrappa.

Nytt av året for konfirmantundervisningen er at vi skal ha 3 lørdagssamlin-
ger hvor vi bruker Ulefosshallen, Fredheim og kirka. Stor takk til Gunnhil-
dur og foreldrene som er med på å gjøre dette mulig å gjennomføre. 
Konfirmantene arrangerer også lysmesse i Holla kirke søndag 9. desem-
ber. 
   Liv Mari
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Nytt fra staben
Jeg syntes det ikke er lenge siden 
jeg skrev til forrige menighetsblad. 
Vi på kontoret jobber så papirene 
flyr rundt oss. Det er masse å gjøre. 
Julen nærmer seg og planlegging av 
kirkelige handlinger våren 2019 er nå 
ferdig. Vi jobber også med budsjett 
om dagen og prøver å finne ut hvor 
vi kan redusere utgifter og hvor vi 
kan få flere inntekter. 

I høst fikk kirketjenerne ny grave-
maskin! Det var stas og våre tre kir-
ketjenere var godt fornøyd med det! 
Denne høsten har kirketjenerne også 
fått vasket ned Helgen kirke. Det ble 
så bra! Dessverre er det slik at vi har 
lite penger til drift og vedlikehold, så 
maling av Helgen kirke er utsatt på 
ubestemt tid. 
Vi jobber sammen med Riksantikva-
ren, Telemark fylkeskommune og 
Agder og Telemark bispedømme om 
å få til lys ved Romnes kirke. I går 
godkjente Riksantikvaren vårt lysfor-
slag – så vi håper å få dette til før jul. 
Det er vår plan!

I disse dager installerer vi brann- og 
tyverianlegg i Romnes kirke.Vi har 
inngått avtale med IDEA kompetan-
se, som tar seg på oppdraget med å 
stelle graver med avtale om gravstell 
fra våren 2019. Dette samarbeidet 
gleder vi oss masse til!

Dette er litt av det vi på kontoret 
og kirketjenerne driver med denne 
høsten. 
Vi ønsker dere alle velkommen til 
årets julekonserter og julegudstje-
nester. 

Vi ønsker med dette at alle får en fin 
og fredfull julehøytid og alt godt for 
det nye året vi skal gå inn i.

Hilsen staben v/ kirkeverge Mona.  
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Tre gode grunner til dåp

Som prest i Den norske kirke døper jeg små og 
større dåpsbarn med glede. Her er tre gode grun-
ner:
Dåpen er verdens største kjærlighetserklæring: 
Vi går eller blir båret fram, og Guds frelsende 
kjærlighet plasker i hodet på oss, uten at vi har 
gjort noe annet enn å komme til dåp. I samfunnet 
ellers handler det ofte om å prestere og fortjene 
oss til anerkjennelse og verdi. I Guds rike er 
utgangspunktet at vi ER grenseløst elsket, uansett 
hva vi gjør, av den kjærligheten som er større enn 
verden. Med det utgangspunktet blir vi radikalt 
utfordret på å elske Gud og mennesker og alt som 
lever. Vi er aldri alene.

Dåpen er redning. Et blikk ut i verden og inn i oss 
selv forteller at vi trenger redning fra den lille 
og store ondskapen i oss og rundt oss. Verden 
og mennesket er både fantastisk og forferdelig. 
I dåpen dør og oppstår vi med Kristus. Gud ble 
menneske, ga sitt liv for alle, og seiret over døden 
- da vant Guds kjærlighet over alt som truer livet. 
Selv om det ikke alltid virker sånn, her og nå. Vi er 
aldri alene.

Dåpen er tradisjon og tilhørighet. Vår egen fortel-
ling settes inn i en større fortelling om verden. Vi 
feirer livets under og fellesskapet i den verdensvi-
de kirke.  Vi er aldri alene.En gang jeg skulle døpe 
lille Stella, sto storebror Jakob, seks år, på den 
andre siden av døpefonten og fulgte nøye med. 

Da vi kom til stedet der jeg tegner et kors over 
dåpsbarnet for å vise hvem hun hører sammen 
med, sa Jakob upassende høyt: Hva er det du gjør 
med henda??! Etterpå snakket vi sammen om kor-
set OG om lynarret - vi er nemlig hardcore Harry 
Potter-fans begge to. Trollmannen Harry Potter 
fikk et arr i pannen i form av et lyn da han var ett 
år gammel. Den onde fyrst Voldemort prøvde å 
drepe ham ved å sende ut en mordforbannelse, 
men moren til Harry kastet seg i mellom. Lilly 
døde, men reddet livet til sønnen sin. Han fikk 
bare et arr, som for alltid minnet ham på både 
ondskapens og dødens virkelighet, OG på den 
kjærligheten som ga seg selv for ham og ga ham 
et særlig vern mot det onde.  

Jakob, Stella og jeg er ikke merket med 
lynarret, men med noe enda større: Med 
korsets tegn. Gjennom det kan også vi bli 
minnet på ondskapens og dødens realitet 
i vår verden, OG samtidig på den kjærlig-
heten som ga seg selv for oss alle, og er 
sterkere enn døden.

Tekst: Sunniva Gylver, sokneprest i Fager-
borg menighet i Oslo.
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Lørdagsklubben i Helgen 
Det har vært en travel høst i Lørdagsklubben. Ungene har fått høre sentrale 
bibelfortellinger og deltatt med sine egne tanker og innspill. Valborg, på bil-
det, viser Paulus på vei til Damaskus. 
Hanne har ledet tweens, som er en gruppe for de eldste barna.  Målet i høst 
er å bli bedre kjent med Bibelen. Aktivitetsnivået har vært høyt, både i for-
ming og lek. Det er morsomt å se hva ungene med sin fantasi kan få til. 

På slutten av medlemsmøtet har vi bitetid. Egenprodusert pizza er veldig 
populært.
Vi starter opp igjen i midten av januar, og ønsker nye og gamle medlemmer 
velkommen til bibelfortelling, sang og aktiviteter. 

Hilsen Bjørg



MENIGHETSBLADET 15

Velkomstkonsert på Øvre Verket
I høst ble den nye organisten i  
Holla og Helgen menighet,  
Gunnhildur Baldursdottir, invitert 
av Mette Sanden til å holde en 
lørdagskonsert på Øvre Verket. 

Konserten var tenkt som en  
velkomst til organisten og som en 
anledning for folk til å komme og 
bli kjent med henne.  
 
Det ble en veldig koselig musikk-
stund på Øvre Verket, hvor  
Gunnhildur sang og spilte sammen 
med sin mann Julian E. Isaacs for 
en fullsatt restaurant.  

Mange takk til Mette Sanden og 
alle som kom.

Julekonsert med Lunde kammerkor

Lunde kammerkor med 
band og lokale artister  
ønsker alle velkommen til 
julekonsert søndag 9.  
desember kl. 17.00 i Lunde 
kirke. 

Årets gjesteartister er:  
Jakob Zethner,  
Maria Halland,  
Alexander Matteo og Anya 
Isabel Boyles Johnsen.  

Gratis entré, kollekt ved 
utgangen.
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Førjulskonsert med Skala og Unge røster
2. desember klokka 1700 braker det løs med juleprogram for enhver 
smak. Den tradisjonelle førjulskonserten med barnekoret Unge røster 
og med de litt eldre (bare litt) damer og herrer i Skala, under ledelse av 
Torgeir Hegland og ”verneverdig” pianist, Runar Johansen med band. 

Sørg for å sikre deg billett plass i kinosalen på det naturlige samlings-
stedet på Ulefoss, Ulefoss samfunnshus! Her rigger  Bjørn Lona til god 
lyd og husets lysfolk sørger for en fargerik lyssetting. Forhåndssalg fra 
klokka 15 på Samfunnshuset.

Gladsangkveld i Holla kirke

I oktober samarbeidet di-
rigent Torgeir Hegland og 
organist Gunnhildur  
Baldursdottir om en 
gladsangkveld i Holla kirke. 
Skala og Unge Røster med 
tilhørende band var også 
med og bidro med sang og 
musikk. Det ble en ettermid-
dag med mye sangglede og 
moro!  
Og til slutt ble det en liten 
quiz om siste orgelstykke. 
Det var ikke vanskelig, for 
folk fant fort ut at det var 
Halleluja av Handel. Tusen 
takk til alle som bidro og 
alle som kom, og ikke minst 
takk til Torgeir Hegland for 
unikt innsats!

Foto: Bjørn Olav Haukelidsæter
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Julegaven 2018 i Holla kirke
Trine Rein gjentar suksessen fra i fjor, og får med seg fantastiske operasanger 
Eli Kristin Hanssveen på en ny runde med årets varmeste julekonsert,  
Julegaven. De kommer til Holla kirke onsdag 5. desember kl. 17.30.

Konserten har rørt og gledet mange i årenes løp, og i år er det sjette året 
Julegaven besøker norske kirker i førjulstiden. Med disse sterke og varierte 
stemmene sammen er publikum sikret en bredspektret musikalsk opple-
velse med klassisk- og tradisjonell julemusikk i skjønn forening. Her får både 
humor og andektighet en plass på repertoaret, og Julegaven deles i form av 
julens budskap.
 
Velkommen til en julekonsert du kan ta med deg i hjerte og sjel på veien 
videre. Kjøp billetter via ticketmaster.no. Billetter kan også kjøpes i døra. 
Pris: Kr. 440,-  Dørene åpner ca. 20 minutter før konsertstart. Varighet ca. 80 
minutter uten pause.

114-gruppa i Lunde ønsker folk fra Holla og Helgen velkommen!

Kjære Gud,  
Gi meg et lite øyeblikk til å puste med magen 
Ta av meg skoene 
Åpne øynene 
Lukke munnen,  
Lytte med hjertet for å ane at du er nær or å kjenne at stedet jeg står på er hellig grunn  
For å kjenne pulsen av en kjærlighet som er sterkere.

Diktet er nr. 114 i ei diktbok de brukte, og den ga navnet til gruppa.

114-gruppa er et åpent fellesskap for de unge voksne. Samlingene er på Solhaug  
menighetshus kl. 19:30 ca. én onsdag i måneden.  
Opplegget for kvelden er likt fra gang til gang:  
 
Dette avtales i vår lukkede facebook-gruppe som du kan bli medlem i hvis du vil.  
Første gang du kommer, trenger du ikke ta med noe – det pleier å være rikelig med mat.
Nye og nysgjerrige er ønsket og velkomne til å bli med! Neste samling er: 
Onsdag 12. desember.  Kontakt Katrine Burmester - epost: katrine@familie-burmester.de
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Gullkonfirmanter i Holla og Helgen 2018

FOTO: Kåre Pedersen,Bilde for Bilde.

1. rekke fra venstre: 
Gro Hørthe, Bjørg Knutsen, Marit Krogstad, Asgeir Sæle (prost), Inger Marie Kaasa Høvring,  
Anna Marie Slaattedahl, Grethe Sannes.

2. rekke fra venstre: 
Aud Irene Holskar Nervold, Eli Merete Slåtta, Tove Heisholt Bjørge, Hilde Solvang, 
Ingrid Elisabeth Plassen, Helga Hjelseth Glendrange, Ingrid Marte Fæhn Betten.

3. rekke fra venstre: 
Ole Albert Juliussen, Knut Agnar Skjørholt, Roar Traaen, Bernt Isak Tufte, 
Tormod Halvorsen, Kjell Håvard Holte.

4. rekke fra venstre: 
Mathias Sannes, Knut Nedrebø, Harald Øverbø, Jan Odinsen, Øyvind Thorstensen.
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Emil Solli-Tangen er en kjent san-
ger og musiker i Nome. Sammen med 
gode venner har har gledet oss med et 
rikt og variert sang og musikkprogram i 
adventstida.  
 
I år blir den fjerde konserten enda rikere 
og med stor variasjon! 

Den er 16.desember i Holla kirke.  
Dørene åpner 1600!

Emil begynte sitt musikkliv som gitarist, 
men ble huket inn av operasanger  
Anders Vangen som 15-16 åring. Siden 
har det blitt 5-6 år på Barrat Due 
musikkinstitutt og videre på operahøg-
skolen i Oslo. Etter dette har han vært 
freelace og skapt egeninitierte ting. Han 
startet i det små med en kompisgjeng 
og begynte med konserter i Sauherad 
kirke, Seljord kyrkje, Borgestad kirke og 
Eidanger kirke – 4-5 konserter i begyn-
nelsen som neste år ble mange fler.

I år har han etablert en håndterlig 
mengde med ca 14 konserter. Gjengen 
holder konserter fra onsdag til søndag 
frem mot 22. desember. Det betyr mye 
reising, rigging, oppvarming, nedrigging 
og kooridinering. Det kan være slitsomt, 
men det er MORO! 
Når jula kommer er det godt å være fer-
dig, samtidig som der oppstår et «tom-
rom» når en er ferdig. Emil presiserer at 
det er godt å ha så mange gode venner 
å samarbeide med. I år er det Jan Birger 
Akerhaugen på gitar og Terje Meisingset 
på orgel, piano og trekkspill!
Vi koser oss når vi er på reise, og kame-
ratskapet smitter på publikum. Når vi 
har det gøy, opplever vi at publikum og 
gleder seg og trives. 

Misjonen min med min musikalse kar-
riære er at vakker sang, skjønnsang 
og klassisk musikk ofte forbindes med 
pertentlighet og kan oppleves som om 
en må sitte med foldede hender. Jeg 
er opptatt av at en skal oppleve god 
musikk og samtidig kunne le litt innimel-

lom. Det skal være ordentlig og godt, men 
med løs snipp. Dette er nok en arv etter 
Andres Vangen. Hans ide var å folkeliggjø-
re sang og musikk med stor kvalitet. Dette 
vil jeg og være en talsmann for. Kvalitet og 
munterhet. 

Salmen «Nu hvilar hele jorden» har jeg 
fått god respons på. En organist fortalte 
at under en konsert sovnet ho nesten når 
denne ble sunget. Det tar jeg som et stor 
komplement! Og når musikk blir gjen-
stand for en slik ro og nedstressethet, blir 
jeg glad.
I år har vi noe nytt med gitar, orgen, piano 
og trekkspill! Det blir et variert program 
med noe moderne innslag, litt opera, men 
og kjente gamle «svisker». Det blir vari-
ert med forkjellige tidsepoker. Vi dekker 
flere sjangere og musikkarter. Den som 
liker trekkspill kan glede seg. Vi ønsker å 
fylle kirkerommet med mystikk, glede og 
åndelighet – det som hører jula til.
Det fine med musikk er at det kan røre 
ved ting ikke andre ting kan. Alle har 
sine egne preferanser til musikk. Det kan 
være helt andre ting enn det som jeg som 
utøver hadde. Og det gir meg som sanger 
helt andre innspill enn det jeg hadde sett 
for meg. Derfor er musikken veldig mektig 
og den evner å røre oss på et dypt plan. 
Jeg håper at publikum opplever en ro og 
en glede av å ha vært på konserten.
Det håper redaktøren også! 
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Ledig annonseplass
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Slekters gang
Døpte
09.09 Emil Elefskås Ødegården, Holla kirke
09.09 Jessica Madelen Pettersen, Holla kirke
07.10 Elise Fæhn Hanedalen, Holla kirke
18.11 Frøya FinckenhagenBergheim, Holla 
kirke 
 
Gravlagte
11.09 Berit Nelly Karlstad, Kronborg kapell
21.09 Borgny Bergkåsa, Kronborg kapell
27.09 Kari Johanne Vibeto, Holla kirke
01.11 Magnhild Myhra¸ Kronborg kapell
06.11  Aage Hansen, Kronborg kapell

Filmmusikk konsert i Holla kirke
I høst arrangerte menighetens organist, Gunnhildur Baldursdottir, en 
konsert med tema «musikk i filmer», sammen med sin mann Julian 
E. Isaacs, og deres to døtre (Brynhildur 12 år, Ulfhildur 8 år). Andreas 
Grossmann gav oss en vakker andakt om bruk av musikk i formidling av 
historier. Tusen takk til alle som kom for en stemningsfull musikkveld.

ULFHILDUR LIF ISAACS ANDREAS GROSSMANN
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Søndag 2. desember 
1. s. i adventstiden 
Helgen kirke kl. 11.00 
 
Søndag 9. desember 
2. s. i adventstiden 
Holla kirke kl. 18.00 
Familiegudstjeneste og 
lysmesse 
 
Søndag 16. desember 
3. s. i adventstiden 
Holla kirke kl. 11.00 
 
Søndag 23. desember 
Ingen gudstjeneste 
 
Mandag 24. desember 
Julaften 
Helgen kirke kl. 14.00 
Holla kl. 16.00 
Familiegudstjenester 
 
Tirsdag 25. desember 
1. juledag 
Holla kirke kl. 11.00 
Høytidsgudstjeneste 
 
Onsdag 26. desember 
2. juledag 
Nome sjukeheim  
kl. 11.00 
 

Tirsdag 1. januar 
1. nyttårsdag 
Holla kirke kl. 12.00 
Høytidsgudstjeneste 
 
Søndag 6. januar  
Kristi åpenbaringsdag 
Helgen kirke kl. 11.00 
Familiegudstjeneste 
 
Søndag 13. januar 
2. s. i åpenbaringstiden 
Holla kirke kl. 11.00 
 
Søndag 20. januar 
3. s. i åpenbaringstiden 
Helgen kirke kl. 11.00 
v/ Ragnhild Halden 
 
Søndag 27. januar 
4. s. i åpenbaringstiden 
Holla kirke kl. 18.00 
 
Søndag 3. februar 
5. s. i åpenbaringstiden 
Holla kirke kl. 11.00 
 
Søndag 10. februar 
6. s. i åpenbaringstiden 
Holla kirke kl. 11.00 
 
Søndag 17. februar 
Såmannssøndag 
Helgen kirke kl. 11.00 
 

Søndag 24. februar 
Ingen gudstjeneste 
Vinterferie 
 
Søndag 3. mars 
Fastelavnssøndag 
Holla kirke kl. 11.00 
Karnevalsgudstjeneste 
Utdeling av 3-års bibel 
 
Onsdag 6. mars 
Askeonsdag 
Holla kirke kl. 18.00 
Felles gudstjeneste  
for begge sokn 
 
Søndag 10. mars 
1. søndag i fastetiden 
Holla kirke kl. 18.00 
 
Søndag 17. mars 
2. søndag i fastetiden 
Helgen kirke kl. 11.00 
v/ Ragnhild Halden 
 
Søndag 24. mars 
Maria budskapsdag 
Holla kirke kl. 11.00 
 
Søndag 31. mars 
3. søndag i fastetiden 
Holla kirke kl. 11.00 
 

Med forbehold om endringer
Leif Raustøl foretter der  
ikke annen er nevnt



MENIGHETSBLADET24

Foto: Arne Granheim


