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Konfirmasjon
På nettestedet Wikipedia står 
det forklart om hva konfir- 
masjon er og en del fakta om 
tradisjoner dette ritualet har 
betydd gjennom tidene.  
De som er litt opp i årene har 
nok en helt annen opplevelse 
om konfirmasjonstiden sin, 
enn den vi praktiserer i dagens 
kirkleliv. 

I år ca 450 ble ordet  
konfirmasjon nevnt i en  

pinsedagspreken som biskop Faustus av Riez skrev og ble 
her nevnt som et uttrykk for å forklare den teologiske 
grenseoppgang i forhold til dåpen. 
«I dåpen blir vi gjenfødt til livet, etter dåpen blir vi  
«konfirmert» til kamp. I dåpen ble vi «tvettet» og etter 
dåpen blir vi styrket». 

Andre organisasjoner bruker og ordet i et overgangs-
ritual, eller en ungdomsfest, som markering av overgang 
fra ung til voksen. Disse ritualene finnes verden over og 
er alle forskjellige i alle kulturer.

I Den Norske kirke har konfirmasjon fra 1981 vært regnet 
som en ren forbønnshandling der det er Gud som  
bekrefter løftet som ble gitt konfirmanten i dåpen. 
I kirka sees konfirmasjonen først og fremst som en  
forbønnshandling der kirka bekrefter løftene som Gud gir 
i dåpen. Og dåp er en forutsetning for å delta i den av-
sluttende forbønnsgudstjenesten. Da skal det understre-
kes dåpens grunnleggende betydning for tro og tilhørig-
het til Kristus og til kirken. Før dette har konfirmantene 
gjennomgått en opplæring i troen.
I min konfirmasjonsforberedelse var det litt pugging, 
mindre enn i mine foreldres konfirmasjonstid!  
Og mange eldre ser kanskje tilbake på streng oppplæring 
og pugging av salmevers og bibelord. Tidene forandrer 
seg, heldigvis! Og mine minner fra min tid som  
konfirmant er bare gode og lystige!
Presten som lærte oss var forstandig og mild og vi fikk 
alle spørmåla på overhøringsdagen i god tid til å finne 
svarene. Det ble overhøring og ikke «overhøvling»!
Lykke til med din konfirmasjonstid og med voksenlivet 
som kommer sigende på, etter som tiden går!  

Kanskje vil du oppdage noen du ikke hadde tenkt deg?
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  Oppbyggelse
Oppbyggelse - ordet brukes ikke så ofte i dag. 
Før kunne en snakke om «å gå til oppbyggelse», 
samme som å gå på møte. Og ofte kunne en si at 
det var et oppbyggelig møte. Det var godt og vi fikk 
noe godt med oss videre i livet.  
Og noen ganger så får vi jo mer enn ellers.  
Kristentroen min styrkes. Jeg blir mer frimodig,  
Det er viktig å bygge troen.

Samtidig: Når Bibelen snakker om oppbyggelse så 
dreier det seg ikke først og fremst om den enkeltes 
oppbyggelse, men om fellesskapet, menigheten. 

I 1. Peters brev kap.2 står det noen ord om hvordan 
menigheten bygges: «Kom til ham, den levende 
steinen, som ble vraket av mennesker, men er  
utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende  
steiner som bygges opp til et åndelig hus!» «Men 
dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har 
vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte der fra mørke og inn i 
sitt underfulle lys.»

Så min hilsen til dere i Holla og Helgen som jeg har fått lov til å være prest for noen 
måneder (og skal være frem til sommeren):  
Takk til hver og en som er med og bygger opp menigheten, Det mange oppgaver.
Noen er med i barne-og ungdomsarbeidet, noen i dugnad o.s.v. Og så samles vi alle 
i fellesskapet i kirka ved gudstjenester. Og denne hilsen og andakt skal munne ut i 
noen viktige punkter:
Delta i fellesskapet.  
Det står (gml. oversettelse) at Jesus gikk etter sedvane i synagogen på  
sabbaten. Det er en god vane å gå til gudstjenester. Vi går ofte på møter og gudstje-
nester for å «få noe», bli oppbygget. Tenk på at du også kan gå for andres skyld, for å 
styrke fellesskapet, delta i lovsangen, være med å skape et fellesskap. Paulus omtaler 
menigheten som et legeme hvor hvert enkelt lem har sin oppgave.
Omsorg og oppmuntring.  
Hvordan snakker vi sammen i menigheten. Hvor godt er det ikke å få et oppmun-
trende ord med hjem fra gudstjenesten. Vil vi hverandres vel? Ja det tror jeg virkelig. 
I min ungdoms bibel sto det en oppfordring: «Kappes om å hedre
hverandre» Er vi flinke til å dele troen og troserfaringer med hverandre? Lytter vi 
skikkelig til hverandre?
Bønn  
Bønn er åndedrettet i det kristne livet og i menigheten. Og om de første kristne 
heter det, Ap.gj.2,42: «De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til 
brødsbrytelsen og bønnene.» Et flott uttrykk er: å be for og med hverandre. Det er 
så mange måter å be på: Skrevne bønner (f.eks. Salmene i Bibelen), stille bønn, bønn 
med egne ord.
Ja , menigheten er virkelig et nådens og bønnens fellesskap.
 
Leif Raustøl, vik. sokneprest
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Hver første torsdag i måneden har Frelsesarmeen på Ulefoss samling. 
Da er det fullt hus, masse sang og musikk, gode taler og ikke minst  
nydelige smørbrød og deilige kaker.

Torsdag 7. februar var intet unntak. Det var fullt hus. Men det spesielle 
denne dagen var at det var mange barn der.
Unge Røster skulle synge, og siden mange av barna der også er med i 
Supertorsdag, så flyttet vi likegodt Supertorsdag til Frelsesarmeen denne 
torsdagen.

Unge Røster gledet oss med masse vakker sang, og det samme gjorde 
Torgeir og Barbro. Alle koste seg med deilig mat, og damene hadde til  
og med bakt sjokoladekake spesielt for barna.

Etter matpausen gikk Supertorsdagsbarna opp i 2. etasje og hadde an-
dakt, sang og leik. Det blei en fin ettermiddag, og jeg tror både barna og 
de voksne koste seg sammen.
       Liv Mari

Frelsesarmeen - Supertorsdag
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Liv Mari har ordet:
Det er mange ting som skjer i menigheten vår. Det tar for mye plass å skrive om det 
her, men se på hollaoghelgen.no. Der finner du informasjon.

22. – 24. mars er det BO HJEMMELEIR for alle 5. klassinger.  
Den er åpen for alle, selv om vi bare får sendt ut invitasjon til alle medlemmer og  
tilhørige i kullet. Bare å melde seg på. Se hollaoghelgen.no.

30. – 31. mars er det igjen klart for årets store happening i Bø.  
Dette er et tiltak flere menigheter samarbeider om:  
 
24 HOURSFESTIVALEN for alle som går i 5. – 7. klasse.

Tirsdag 9. april er det klart for konfirmantenes store dugnadsinnsats, nemlig

FASTEAKSJONEN.  
Her trenger vi mange voksne også, både foreldre og andre. Så det er gode muligheter 
for å være med i et viktig arbeid, enten man er barn, ungdom eller voksen.
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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 konserter, sangkvelder samt  
venner/vennersfester med mer.  
Gjennom sangen og musikken ønsker de å formidle 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.

Stor Gla`sangkveld på Solhaug med   vi 3
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Dette året har jeg ansvaret for konfirmantene våre.
vi har 3 lørdagssamlinger hvor vi leier Ulefosshallen og har aktivitet der.
Vi har undervisning på Fredheim, spiser sammen og synger i Holla kirke.  
 
Lørdag 2. februar kom Helge og fortalte oss om hva Jesus betyr for han. Kon-
firmantene fikk stille spørsmål, og de fikk også komme med faktaopplysninger 
om Jesus.

Det ble en fin samling.
Stor takk til de konfirmantforeldrene som stiller opp for å gjøre et slikt  
opplegg mulig.
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DEN KRISTNE FASTEN ER EN TID FOR   GRENSELØS NESTEKJÆRLIGHET
Har du noen ganger feiret fastelavn, karneval eller Mardi Gras? Da har du feiret inn-
gangen til den kristne fastetiden, selv om du kanskje ikke har vært klar over det. Selve 
fastetiden er det mange av oss som ikke kjenner så godt til. Hva er egentlig faste? En 
kristen ramadan? Snarveien til sommerkroppen? En spareperiode før påskeferien? El-
ler kanskje en mulighet til å øve seg på grenseløs nestekjærlighet?

HVA SLAGS FASTE VILLE DU VALGT?
Den kristne fastetiden strekker seg over de nesten sju ukene mellom fastelavn og 
påske. Mens de gule posene med påskegodt dukker opp i norske butikkhyller, faster 
mange kristne over hele verden i førti dager og bruker mer tid til bønn enn ellers. 
Dette gjør de til minne om Jesus, som gikk omkring i ødemarken i førti dager uten å 
spise, mens djevelen prøvde å friste ham på utspekulerte måter (Luk 4). Mange kutter 
ut kjøtt helt eller delvis seks dager i uken. Søndagene er nemlig ikke fastedager. Andre 
velger å legge bort mobilen eller ha shoppestopp.
Hva ville du vært villig til å avstå fra i fastetiden?
Men det er ikke bare kristne som faster. Mange av oss forbinder først og fremst faste 
med den muslimske fastemåneden ramadan. Mange muslimer unngår helt å spise og 
drikke fra soloppgang til solnedgang. Siden den muslimske kalenderen følger måne-
fasene, beveger ramadan seg omtrent ti dager bakover i vår kalender for hvert år. De 
siste årene har ramadan kommet midt på sommeren, og det betyr at norske muslimer 
er verdensmestere i faste. Ramadan er også en tid der man skal øve seg litt ekstra på 
å være et godt menneske, og i forbindelse med id-feiringen i slutten av måneden gir 
man mat og gaver til familie, venner og fremmede som trenger en hjelpende hånd.

LØSE URETTFERDIGE LENKER
Vi kan også lese om fasten i det gamle testamentet, den delen av Bibelen som handler 
om tiden før Jesus ble født. Jødene fastet for å gjøre bot for syndene sine og få Guds 
tilgivelse. Men Gud sa til profeten Jesaja at han ikke ville at folk skulle plage seg selv i 
fastetiden:
«Nei, dette er fasten jeg har valgt: løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, 
sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjel-
peløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu 
ryggen til dine egne.» (Jes 58,6)

AKSJONSFASTE
Siden 1967 har Kirkens Nødhjelp arrangert Fasteaksjonen før påske, og i dag er den 
Norges nest største dør-til-dør-aksjon etter TV-aksjonen. Bak aksjonen står 40 000 bøs-
sebærere fra 1200 menigheter over hele Norge. Pengene som samles inn brukes til å 
redde liv og forandre liv over hele verden. Men ikke nok med det. Hvert år mobiliserer 
Fasteaksjonen mange tusen nordmenn i en beslutningspåvirkende kampanje som skal 
endre årsakene til urettferdighet, nød og krig.
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Nytt fra staben        
 
Vi skriver februar. Det har snødd i mange dager, men i dag skinner solen!  
Det er deilig temperatur ute – og mange bruker nok skiløypene flittig.  
 
Siden sist gang jeg skrev til menighetsbladet, har vi vært 
gjennom jul og kommet inn i et nytt år. Vi driver i disse 
dager med planlegging av konfirmantkullet 2020 – og alle 
dere som har konfirmant neste år, vil etter hvert få 
invitasjon til kirkelig konfirmasjon. Mht. til ny lov, har vi 
dessverre ikke mulighet til å sende ut invitasjon til dere 
som ikke er medlem av statskirken. Men, dere er 
selvfølgelig velkommen! Vi går ut i Kanalen med 
tidspunkt for informasjonsmøte i mars – og vi starter 
konfirmasjonsforberedelser i Seljord lørdag 27. april ‘19 
med årets Kick-off, sammen med mange andre 
konfirmanter fra Øvre Telemark Prosti. Det er viktig å 
merke seg UKE 32. Da reiser vi på konfirmantleir på Gjennestad i Stokke i Vestfold. 
Dette blir gøy! 
 
Videre jobber vi med Kirkevalg 2019. Samtidig med 
kommunestyre- og fylkestingsvalget er det også Kirkevalg i 
år. Kanskje du har lyst til å stille til valg? Da får du anledning 
til å være med på å skape framtidas kirke! Kirkerommet er 
stort. Høyt til taket. Sterkt fundament. Plass til alle. 
Verdensvidt fellesskap. Nye impulser. Gode tradisjoner. Ulike meninger. I kirken kan du 
spørre, snakke, be eller være stille. Det er interessant å være med i menighetsråd og 
fellesråd. Du vil garantert få høre mer om valg framover mot september.  
 
Årets investeringer i Holla og Helgen sokn, er to nye gressklippere til kirketjenerne i 
Ulefoss, samt brannvarslingsanlegg – direktekoblet mot 110 – i Helgen kirke. På lager 
ligger lysarmaturer klare for å settes i jorda ved Romnes, så til høsten er det lys på 
kirkegården på Romnes.  
 
Årsstatistikk, årsregnskap og årsmeldinger er noe annet vi jobber med.  
Det skal rapportertes over alt. Årsmøte i Holla og Helgen sokn blir 24. mars 2019 på 
Fredheim direkte etter gudstjenesten.  
 
Vi i kirkelige fellesråd har i flere år fått redusert kontantoverføringen fra Nome kommune, 
med store summer. Derfor har vi vært nødt til å øke inntektene våre, -festeavgiften. 
Festeavgiften er økt til kr. 200,- pr. grav og festetiden er 15 år – gjeldende fra 2019. 
Dette ble gjort i kommunestyrets møte 13. desember 2018. Festeavgiften blir sendt ut i 
disse dager. Mer informasjon kan du lese på våre nettsider www.hollaoghelgen.no 
 
Da gjenstår det å ønske dere alle en fin vinter! Dagene blir lysere og det går mot vår. 
Det er en fin tid vi går inn i.  
  
 
Hilsen fra staben v/ Mona.  
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Fasteaksjonen
er en tradisjon som strekker seg langt tilbake i tid. 

For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig 
innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Fasteaksjonen er i dag den 
nest største innsamlingsaksjonen i Norge, etter TV-aksjonen. Aksjonen er 
lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden. Fasten varer i 40 dager helt fra 
askeonsdag, men selve Fasteaksjonen arrangeres over hele landet tirsdag før 
palmesøndag.

Hos oss i Holla og Helgen menighet er det konfirmanter og konfirmantforel-
dre som har vært med å samle inn penger til denne aksjonen. I fjor ble det 
samlet inn over 36000 kroner.

I år er det ikke så stort konfirmantkull, og menighetsrådet vil derfor opp
fordre alle til å være med å støtte opp om innsamlingen. Vi trenger først og 
fremst frivillige til å være med som sjåfører og bøssebærere.

Innsamlingen foregår tirsdag 9.april kl. 1730 – 2000. Oppmøte på Fredheim.
Kan du være med, er det fint om du kan melde deg til Kristin E. Larsen, tlf 
99270347, helst i god tid før innsamlingen. Men du kan også møte direkte på 
innsamlingsdagen dersom det er vanskelig å vite på forhånd. 

Og til alle som ikke har anledning til å være med:  
Støtt opp om aksjonen!  
Ta godt imot bøssebærerne! La det bli en god opplevelse for konfirmantene!
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JEG LIKER NOK AT TING SKJER GANSKE FORT,
sier Oddbjørn Vogsland Gustavsen

 7 år har han bodd på Ulefoss nå. Sammen med  
broren Torstein har Oddbjørn blitt et navn vi 
har møtt ofte i nyhetene om hva som skjer i 
bygda.  
Ikke minst overtakelsen av bibliotekbygget på  
Ulefoss gjorde mange oppmerksom på ham. 
 
 
TANKER OM 

LIV OG TRO 
Etter at kommunen skrinla sine planer om å starte næringshage der, endte 
det med at Soly Group som brødrene driver, kjøpte bygget og de er nå i full 
gang med å renovere det.  
Jeg møter Oddbjørn i den nyoppussete andre-etasjen i bygget. Her er det et 
lyst og trivelig kontorlandskap for ca 20 personer. 

Han har vokst opp på Gvarv. Da han ble født, bodde familien på Jønnbu fjell-
kirke og leirsted på Lifjell. Til selskapet etter dåpen hans hadde folk med seg 
både finklær og arbeidsklær. Etter festen var det dugnad, - alle hjalp familien 
med å flytte til Sagavoll, der moren hans hadde fått jobb som husmor.  
Etter hvert flyttet de inn i eget hus. Der vokste han opp som nr. 2 av tre brø-
dre.  
Det var ei fin tid, sier han. De var ekstremt mye ute. Det var mange unger i 
gata og alltid noe å finne på.

Helt siden han gikk på Videregående har Oddbjørn vært forretningsmann.  
Etter andre året tok han pause fra skolen for å prøve seg i arbeid. Sammen 
med en kamerat kjøpte og dreiv han MIX-kiosken på Gvarv i et år.
Siste året på videregående tok han på Drottningborg ved Grimstad. Det er en 
kristen internatskole. Vennene hans var ferdige på skolen, og moren anbefal-
te Drottningborg. Jeg lovte å prøve en måned, sier han. Det gikk ikke mer enn 
en dag, så hadde han bestemt seg. Han  kjente ingen der, men fikk venner 
med en gang. Sine beste venner har han fortsatt fra denne tida.

Etter at han var ferdig på skolen, flyttet han hjem til Gvarv og begynte på 
Økonomi og Administrasjon på Høyskolen i Bø. Samtidig begynte han å jobbe 
i Teleperformance i Oslo. Det er et globalt selskap med mer enn 19 0000 an-
satte i 65 land. Etter et års tid fikk han en trainee-stilling der.  

I åra 2007 til 2011 bodde han i Oslo og var fag- og kvalitetsansvarlig for en 
avdeling med 50 ansatte. Jeg jobba vanvittig mye, på det meste opptil 450 
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timer i måneden, sier han. Da var det ikke plass til studier, så de har han siden 
tatt igjen sånn litt etter hvert, innimellom alle jobber og prosjekter.

Så mye arbeid ga inntekter og muligheter til å sette noe av teorien ut i praksis. 
Han begynte å kjøpe eiendommer, og fikk etter hvert med seg broren Torstein. 
I dag eier de flere leiligheter og en del næringsbygg, til sammen en bygnings-
masse på 8500 kvadratmeter. 

Hvorfor havnet du på Ulefoss, spør jeg? Jo, vi hadde virksomhet på Notodden, i 
Lunde og i Grenland, svarer han. Så da lå Ulefoss veldig passende til. I tillegg var 
det billig å etablere seg her. I 2012 kjøpte han det gamle apoteket på Lanna og 
flyttet dit med sin svenske kone Emelie. Broren Torstein kjøpte hus i Vesthagen 
og sammen overtalte de foreldrene til å kjøpe hus på Berget. Så han er godt for-
nøyd nå, med nærheten til familien, også besteforeldre i Drangedal. Oddbjørn 
og Emelie har fått tre barn som nå er 0, 3 og 5 år gamle. Heldigvis greier han å 
jobbe litt mindre, sier han, men helt ned på 100% er det vanskelig å komme.

Som barn på Gvarv var Oddbjørn en aktiv deltaker i kristent barne- og ungdoms-
arbeid. Han var veldig glad i å være på leir. Barneleirer på Jønnbu Fjellkyrkje på 
Lifjell, sommerleirer på Oksøya hvert år og høst-, vinter- og påskeleir på Tro-
vassli. Først som deltaker, og da han ble eldre som hjelpeleder. Samtidig var han 
aktiv speider og glad i turer og 
friluftsliv. 
 
Moren, Bente Vogsland, hadde i mange år en fredagsklubb for ungdom fra 12 
til 18 år på menighetshuset på Gvarv. Der var det alltid mange med. Ofte hadde 
de besøk fra Ungdom i Oppdrag og fra ACTA ,som er indremisjonens barne- og 
ungdomsarbeid. Det ble mange interessante samtaler og diskusjoner. Og i denne 
perioden forandret troen hans seg fra barnetro til en mer voksen og personlig 
tro. Og det er en tro som jeg har følt meg trygg på siden, sier han. 

Akkurat det å diskutere troen synes han ofte det kommer lite utav. Folk ber om 
bevis, sier han. Men jeg føler ikke noe behov for å bevise noe. Man kan ikke 
bevise det mot
satte heller. 
 
Kona hans har ingen kristen bakgrunn hjemmefra, men de er enige om at de 
ønsker å døpe barna sine og vil gjerne høre til i kirken. Nå har barna begynt på 
supertorsdag, og det er blitt et lite høydepunkt i uka.  

De vanlige gudstjenestene frister egentlig ikke hverken meg eller ungene, sier 
han. Men familiegudstjenester hvor det skjer litt mer, setter de pris på. 

Som småbarnsforeldre flest kjenner de på tidsklemma.  
Samlinger etter gudstjenesten med kirkekaffe eller grilling ute i sommerhalvåret, 
synes han er fint.
    

Bjørn Sturød
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Lysmesse
I adventstida har konfirmantene hvert år ansvar for lysmessen i Holla kirke.

2018 var intet unntak. Det er stemningsfullt når alle de flotte ungdom-
mene våre kommer inn i kirka i prosesjon med lys i hendene.
Konfirmantene leste profetier om Jesus fra det gamle testamentet mens 
de tente lys i den 7arma lysestaken. 
De sang og de hadde lysopptrinn. Og de tente adventskransen mens me-
nigheten sang.

Etter gudstjenesten var det tenning av julegrana utenfor kirken og serve-
ring av gløgg og pepperkaker.
     Liv Mari
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ÅRSMELDINGA FOR 
HOLLA OG HELGEN MENIGHET 2018

er nå lagt ut på menighetens nettsider. Har du kommentarer eller bemerknin-
ger kan du fremme dem på menighetens årsmøte søndag 24 mars.

Vi siterer fra innledningen:
Året 2018 har vært et år med gleder og utfordringer for menigheten vår. Ved 
årets begynnelse startet vår nye kantor Gunnhildur Baldursdottir opp som 
vikar på orgelkrakken, og hun har vært og er til stor glede for menigheten vår. 

Da Anna Cecilie Norlund sa opp sin stilling, fikk Gunnhildur fast stilling hos oss 
fra 1/7-2018. Det er vi meget glad for.

Sokneprest Andreas Grossmann søkte og fikk innvilget et års permisjon fra 
stillingen sin fra 1. august. Det var ikke lett å få på plass vikar, men heldigvis 
sa Leif Raustøl seg villig til å ta på seg 80 % av jobben. Liv Mari Bjerva Bøstein 
tok på seg ansvaret for konfirmasjonsforberedelsene. Begge fortjener en stor 
takk for å hjelpe menigheten vår ut av en svært vanskelig situasjon.

En stor glede i året som gikk har det vært å følge utbyggingen av menighets-
huset Fredheim. Det har lenge vært et stort problem at huset ikke var tilret-
telagt for rullestolbrukere. Under ledelse av initiativtager og ildsjel Stein Bjørn 
Lia er forbedringen nå gjennomført på en flott måte.

Som vi vil komme inn på etter hvert i de forskjellige kapitlene i denne årsmel-
dingen, har arbeidet i menigheten stort sett fortsatt som i årene før. 

Ønsket om å få med yngre krefter i menighetsarbeid og ansvarsposisjoner har 
hatt og har kontinuerlig oppmerksomhet. 

Vi minner altså om
MENIGHETENS ÅRSMØTE PÅ FREDHEIM

SØNDAG 24. MARS ETTER GUDSTJENESTEN
MØT FRAM OG SI DIN MENING!

Vær med å påvirke utviklingen i menigheten!
Menighetens visjon:
I Kristus, nær livet- 

en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke
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Tur til  Granavollen og Søsterkirkene 

25. til 26. mai 2019 skal vi på  
felles menighetstur for Holla  
og Helgen sokn og Lunde og  
Flåbygd sokn. Turen går til  
Granavollen og Søsterkirkene.  
 

Program for turen:  
Lørdag 25. mai: 
 Avreise fra Ulefoss / Lunde kl. 08.00 
 Blaafarveverket, omvisning, tid for lunsj på egen hånd,  

utstillinger og butikker 
 Koboltgruvene, gruvevandring med guide, Kittilsen-museet 
 Presteenkesetet Sjo, omvisning 
 Granavollen Gjæstgiveri, middag, sosialt samvær og overnatting 
 
Søndag 26. mai: 
 Etter frokost: Kort vandring rundt Granavollen, omvisning  

i Søsterkirkene på Gran 
 Gudstjeneste i Grymyr kirke 
 Hadeland Glassverk, tid for lunsj på egenhånd, butikker 
 Ankomst Ulefoss / Lunde ca. kl. 16.00 

 

Praktisk info: 
Pris pr. person ved 40 deltakere:  kr. 2 200,- 
Pris pr. person ved 30 deltakere:  kr. 2 350,- 
Tillegg for enkeltrom:       kr.    100,- 
 

Bindende påmelding innen 28. mars til: 
Bjørn Sturød, tlf: 938 08 446 / sturoed@online.no 

Søsterkirkene på Gran  

Blaafarveverket 
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Formiddagstreff på Fredheim
Mars: 13. og 27. Fra klokka 1100 
April: 10. og 24. Fra klokka 1100 
Ta med nista di og kom til en hyggelig prat!

Kjære venner i Norge!     
Jeg var på dagsenteret i Saku kommune sammen med menighetsansamblet vårt, Saku 
Gospel. Det er ikke selvsagt med kristne innslag på en julefest i en offentlig institusjon – ikke 
i Estland. Samarbeidet med dagsenteret har vært godt i flere år. Jeg fikk fortelle og vi fikk 
synge om den første jula – og om Guds kjærlighet som ble kjøtt og blod i Jesus Kristus. 
Det er en dypere mening med at Gud valgte å komme til verden som en liten, hjelpeløs baby. 
Når jeg ser en baby som også ser på meg, har jeg lyst til å ta den opp og holde den inntil meg, 
inntil hjertet mitt. I jula får vi på ny sjansen til å se Jesusbarnet (og bli sett av ham), ta imot 
ham på ny, og i troen holde ham inntil hjertet vårt. Det var en tanke jeg fikk delt på dagsente-
ret idag som - om ikke annet - betyr noe for meg selv.
Saku er et tettsted utenfor hovedstaden Tallinn med drøyt 10 000 innbyggere. Her har NMS 
vært involvert i om lag sju år. Saku St. Thomas menighet ble plantet (eller stiftet) 2. februar 
2013. Vi har gjennomsnittlig vokst med 20 medlemmer i året siden da. Per i dag har vi 117 
døpte medlemmer. De fleste har kommet til gjennom dåp og konfirmasjon i menigheten.

Vi har hatt en spennende høst. Ett av flere høydepunkter var nå på søndag, 3. advent. Sju 
mennesker mellom 19 og 47 år ble både døpt og konfirmert i èn og samme gudstjeneste. 
Fullt hus. Sju konfirmanter høres sikkert puslete ut for dere norske, men for oss er det kjem-
pebra! I tillegg hadde vi nylig tre konfirmanter som gikk på den nasjonale konfirmasjonssko-
len for handikappede. 

Nytt kirkebygg, ja. For de av dere som følger med på bloggen molsterestland.blogspot.no er 
ikke dette noe nytt, men for dere andre: I november bestemte stiftelsen Saku Kirkebygg å 
starte bygginga av Saku kirke! Dette gjorde vi på bakgrunn av at vi nå har samlet inn nær 200 
000 euro - nok penger til å få forarbeid, graving, kabler, rør og fundament osv. ferdig. I tillegg 
ser det særdeles lyst ut med tanke på de 300 000 euroene Saku kirke har blitt forespeilet fra 
det statlige kompensasjonsfondet. For noen dager siden ble pengene ført over fra staten til 
kirkeledelsen (Konsistoriet)! Så nå skal dette gå i orden!

Noen dager etter avgjørelsen i kirkebyggstiftelsen om å starte byggearbeidet, var avtalen 
med Audium OÜ (=AS) et faktum. Det er disse som skal lede byggearbeidet, og det ser ut til 
at vi har fått i stand en grei avtale som også tar høyde for at det kan bli midlertidige stopp i 
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byggeprosessen. Vi er glade for utviklingen! Det har vært informert i estiske riksmedier også, og 
selv ble jeg intervjuet på estisk dagsrevy om saken. 
Det vil si at vi til sammen har en halv million euro til å begynne å bygge Saku kirke for. Vi håper 
kirka skal bli ferdig (eller i alle fall nesten ferdig) utvendig i løpet av 2019. Så budsjetterer vi per 
idag med en halv million euro til for å få kirka ferdig innvendig. Disse pengene er fortsatt «i det 
blå», dvs. i Guds hånd. Men vi tror det å ha et halvferdig kirkebygg er et godt signal til givere 
både her i Saku og ellers i Estland, og i utlandet (i praksis Finland, Tyskland og Norge) om at kir-
kebygget kommer! Vi har tro på at det kan være helt ferdig (uten anneks) i løpet av to til fem år.

Tusen takk til alle dere venner i Norge som er med på denne dugnaden – både i forhold til mi-
sjonsarbeid og kirkebygg i Estland!

Per i dag har kirkebyggstiftelsen en gjeld på 230 000 euro i påvente av at millionen fra kom-
pensasjonsfondet skulle komme. Når pengene er ført over til kirkebyggstiftelsen, vil gjelden bli 
betalt, og det vil da gjenstå 770 000 euro. Dette vil bli brukt til neste etappe i byggeprosessen, 
som vil være å få hele kirka ferdig innendørs med alle tekniske systemer, varmekabler, gipsvegger 
osv., men uten innredning, lamper, brytere, toalettskåler, maling osv. Dette koster 800 000 euro,  
og dette skal det være mulig å få til i løpet av det neste drøye halve året eller så.
Dersom menigheten / stiftelsen i Mustamäe klarer å samle inn ytterligere 300 000, vil man (gitt 
dagens priser) ha midler nok til å få kirka såpass ferdig at de kan få en midlertidig brukstillatelse. 
Da vil for eksempel kirkesalen og kirkekontorene være ferdig til bruk, og menigheten kan flytte 
inn. 

Akkurat dette hadde passet særdeles bra, for menigheten må nemlig ut av de nåværende lokale-
ne sine neste år, sannsynligvis på sommeren eller høsten. Disse lokalene eies idag av Mustamäe 
bydel, og er i bruk for bydelens administrasjon. Men neste år flytter bydelen inn i nye lokaler, og 
skal selge de gamle. Dersom menigheten klarer å samle inn disse 300 000 euroene innen juni-
juli,  kan menigheten kanskje å slippe flytting til et midlertidig sted. Uansett blir nok dette den 
siste julen i de nåværende menighetslokalene.

Den siste nyheten fra Mustamäe, er at vi har begynt å gi ut en menighetsavis. Ikke alle medlem-
mer er aktive, og noen har en helse som ikke tillater dem å være aktive. Vi ønsker å nå også 
disse. Avisen skal gis ut hver måned. Den inneholder en andakt, nytt om menighetslivet, et por-
trett av et medlem, og barnas side. Jana-Maria Unga er ansvarlig redaktør, og så er det forskjel-
lige som skriver, forteller Tiina.

Forbønnsønsker
Be om en ungdomsleder til Mustamäe menighet.
Be om at Gud finner en vei så kirkebyggene i Saku og Mustamäe snart kan bli ferdig bygget og til 
velsignelse for stedene og menighetene.
Be for de som nylig har blitt døpt og konfirmert.
Be for medlemmene våre, både barn, ungdom, voksne og eldre -  og deres helse.
Be for Märt og Siim, to unge gutter (brødre) i Saku menighet med en sjelden muskelsykdom.
Be for julegudstjenestene, og om at nye mennesker må finne veien til gudstjenestene våre.

Tusen takk for at dere er med! Med ønske om en fredelig jul og et velsignet godt nytt år!

Magne Mølster
NMS-misjonær, Estland
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Orgelundervisning i Holla kirke
Lørdag 23. mars holder menighetens organist, Gunnhildur  
Baldursdottir, i samarbeid med Nome kulturskole, orgelundervisning 
for pianoelever ved kulturskolen.  
Denne dagen vil pianoelevene få en introduksjon til orgelet i Holla 
kirke.  
Det blir holdt orgelkonsert og elevene vil få muligheten til å spille på 
kirkens orgel.

Vårkonsert i Holla kirke
Søndag 7. april kl. 19:00  
er det klart for vårkonsert i 
Holla kirke i samarbeid med 
Nome kulturskole. 

Her kommer elever fra kultur-
skolen, Ulefoss Musikkorps, 
Unge Røster, Skala,  
Notodden Orkesterforening, 
Heddal Ensemble, solist Jakob 
Zethner m.m. 

Andakt ved Hellek Sannes.  
Merk av dagen nå og bli med 
på en variert og morsom  
musikkopplevelse. 
 
Gratis inngang.  
Velkommen!
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BYGGI Ulefoss
Romnesveien 27, 3830 Ulefoss. Tlf: 35 94 41 07

Åpningstider: 7–18 (9–15)

ALT DU TRENGER
- GJORT ENKELT!

AS Nome Elektro
- Din lokale elektroinstallatør

Kaldekjeldevn.21, 3830 Ulefoss
Tlf. 35 94 55 66 Fax. 35 94 41 74

Mob.tlf: 975 56 402

Lambertus van der Linde

Tlf. 913 09 422

Tilleggsfarger/komplimentærpallett

2 eks. str. 100 cm. bred

1 eks. str. 275 cm. bred

1 eks. str. 275 cm. bred

1 eks. str. 53,7 cm. bred

1 eks. str. 55,7 cm. bred

1 eks. str. 95,7 cm. bred

One Way-vision folie
til bakruta
160x60cm.

1 eks. 78 cm. bred 

2 eks. str. 100 cm. bred

1 eks. str. 275 cm. bred

1 eks. str. 275 cm. bred

1 eks. str. 53,7 cm. bred

1 eks. str. 55,7 cm. bred

1 eks. str. 95,7 cm. bred

One Way-vision folie
til bakruta
160x60cm.

1 eks. 78 cm. bred 

MIDT-TELEMARK � 900 46 339

SERVICE PARTNER LÅSER OG BESLAG

SERTIFISERT MONTØR AV BRANN- OG LYDDØRER

DIN SERVICEPARTNER PÅ DØRER LÅS OG BESLAG

LÅSESMED

3830 Ulefoss | Tlf: 35 94 48 60

DAGER!

Alle Levis’ 
gutt/herre

-200,-
Buksen damer 

prater om

-200,-

Tilbudet gjelder torsdag, fredag og lørdag

ÅPNINGSTIDER
Man - fre 9-18
Lør           9-16

Klær - Blomster - Kiosk - Bank - Post i butikk - Apotek - Frisør - Gaver 

Velkommen til Åpent 9-18 (16)
Meny 8-22 (9-20)

Tlf. 911 10 465

Tlf. 485 14 956

Tlf. 35 94 48 00

Klær - Blomster - Kiosk - Bank - Post i butikk - Apotek - Frisør - Gaver 

Velkommen til Åpent 9-18 (16)
Meny 8-22 (9-20)

Tlf. 911 10 465

Tlf. 485 14 956

Tlf. 35 94 48 00

Klær - Blomster - Kiosk - Bank - Post i butikk - Apotek - Frisør - Gaver 

Velkommen til Åpent 9-18 (16)
Meny 8-22 (9-20)

Tlf. 911 10 465

Tlf. 485 14 956

Tlf. 35 94 48 00

Klær - Blomster - Kiosk - Bank - Post i butikk - Apotek - Frisør - Gaver 

Velkommen til Åpent 9-18 (16)
Meny 8-22 (9-20)

Tlf. 911 10 465

Tlf. 485 14 956

Tlf. 35 94 48 00

Klær - Blomster - Kiosk - Bank - Post i butikk - Apotek - Frisør - Gaver 

Velkommen til Åpent 9-18 (16)
Meny 8-22 (9-20)

Tlf. 911 10 465

Tlf. 485 14 956

Tlf. 35 94 48 00

ULEFOSS AUTO A/S
Tlf: 35 94 42 20

E-post: post@ulefossauto.no

Kaldekjeldeveien 11, 3830 Ulefoss
Tlf. 456 02 686 - joraand@rettpro�lering.no
www.rettpro�lering.no

JUBILEUM og FESTIVAL

ALT MED LOGO PÅ

PRODUKTER I ALLE PRISKLASSER

Vi leverer...

Eksempel:

v/500 stk 1 farger. (eks.mva)

17,-
pr stk.

 - Vi leverer alt med logo på

Firmagaver, profilklær,  
reklameartikler og premier
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Slekters gang

Døpte
03.02 Ole Iver Søgnen Trygstad, Holla kirke
17.02 Anders Holt Hjelseth, Helgen kirke 
 
Gravlagte
23.11  Sven Erik Nilsen,  Holla kirke
27.11  Liv Reidun Trondsen, Kronborg kapell
28.11 Åshild Halvorsen, Kronborg kapell
29.11 Bjørg Hadland, Helgen kirke
06.12 Ingebjørg Tinholt, Helgen kirke
11.12  Georg Lia, Kronborg kapell
03.01 Anne-Lise Lie, Helgen kirke
09.01 Iris Eva Gudny Eklund, Kronborg kapell
11.01 Helga Elise Aabø, Kronborg kapell
25.01 Aashild Marie Nordgård, Kronborg kapell
29.01 Per Kristoffersen, Holla kirke
31.01 Heidi Tove Hansen Febakke, Holla kirke
05.02 Finn Asbjørn Reistad, Kronborg kapell
08.02 Lasse Rein Rolandsen, Kronborg kapell

KOMMENDE ARRANGEMENT
I juni vil det bli arrangert Taizé sangkveld i Romnes kirke. 

Følg med på menighetens nettside, kunngjøringer og andre oppslag for mer  
informasjon. 
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GUDSTJENESTER 
Søndag 3. mars 
Fastelavnssøndag 
Holla kirke kl. 11.00 
Karnevalsgudstjeneste 
Utdeling av 3-års bibel 
Luk 18, 31-34  
 

Onsdag 6. mars 
Askeonsdag 
Holla kirke kl. 18.00 
Felles gudstjeneste  
for begge sokn 
Mark 2, 18-20  
 

Søndag 10. mars 
1. søndag i fastetiden 
Lunde kyrkje kl. 11.00 
Felles gudstjeneste 
Matt 26,36-45  
 

Søndag 17. mars 
2. søndag i fastetiden 
Helgen kirke kl. 11.00 
v/ Ragnhild Halden 
Felles gudstjeneste  
Luk 13, 22-30  
 

Søndag 24. mars 
Maria budskapsdag 
Holla kirke kl. 11.00 
Luk 1, 39-45  
 

Søndag 31. mars 
3. søndag i fastetiden 
Holla kirke kl. 11.00 
Luk 22, 28-34  

Søndag 7. april 
4. søndag i fastetiden 
Holla kirke kl. 11.00 
Joh 6, 24-36  
 

Søndag 14. april 
Palmesøndag 
Helgen kirke kl. 11.00 
Felles gudstjeneste 
Joh 12, 1-13  
 

Torsdag 18. april 
Skjærtorsdag 
Holla kirke kl. 19.30 
Joh 13, 1-17  
 

Fredag 19. april 
Langfredag 
Holla kirke kl. 11.00 
Matt 26, 30-27, 50  
 

Søndag 21. april 
Påskedag 
Holla kirke kl. 11.00 
Høytidsgudstjeneste 
Joh 20, 1-10  
 

Søndag 28. april 
2. søndag i påsketiden 
Helgen kirke kl. 11.00 
v/ Ragnhild Halden 
Joh 20, 24-31  
 

Fredag 3. mai 
Holla kirke kl. 18.00 
Samtalegudstjeneste 
 

Søndag 5. mai 
3. søndag i påsketiden 
Romnes kirke kl. 11.00 
Mark 6, 30-44  
 

Søndag 12. mai 
4. søndag i påsketiden 
Konfirmasjon i Holla kirke 
kl. 10.30 og kl. 12.30 
Apg 8, 26-39  
 

Fredag 17. mai 
Holla kirke kl. 09.00 
Helgen kirke - se  
nettsiden / nærmere 
kunngjøring for tidspunkt 
Luk 17, 11-19  
 

Søndag 19. mai 
5. søndag i påsketiden 
Holla kirke kl. 11.00 
1 Kong 8, 12-13. 27-30  
 

Søndag 26. mai 
6. søndag i påsketiden 
Helgen kirke kl. 11.00 
Felles gudstjeneste 
Matt 6, 7-13  
 

Torsdag 30. mai 
Kristi himmelfartsdag 
Helgen kirke kl. 11.00 
v/ Ragnhild Halden 
Joh 17, 1-5  
 

Med forbehold  
om endringer. 

Leif Raustøl forretter  
der ikke annet er nevnt.
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Foto: Signe Vreim Østveit

Foto: Rune Løberg


