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Ola Vea Gustavsen

Det er snart sommer og ferie-
tid. Til høsten er det valg både 
til kommune ogfylkesting.  
Og det er valg til kirkelige 
organer. 

Her ville vi i menighetsbladet 
være i forkant og sendte 8. mai 
ut spørsmål til de politiske 
partiene i Nome som stiller 
liste i år.  På grunn av frister og 
planlegging satte vi svarfrist til 
20. mai. 2019. 

Vi hadde tre spørsmål: 

Til alle politiske partier i Nome kommune! 
Det er valg til høsten. Både kommunevalg og kirkevalg.  
I den forbindelse har vi utarbeidet noen spørsmål vi gjer-
ne ønsker besvart. Vi vil presentere svarene i neste me-
nighetsblad og ber om svar på spørsmålene under. Frist 
for svar er 20.mai. Kirkerådet har fra Samarbeidsrådet for 
tros- og livssynssamfunn fått en liste over de forskjellige 
partienes programutkast når det gjelder spørsmål om tro 
og livssyn. 

Kirka i Nome ønsker tilbakemelding fra partiene om 
disse spørsmåla: 
- Hva er partiets syn på kirkas fremtidige plass i  
kommunens kulturforvaltning? 
- Hvordan vil partiet prioritere fremtidig støtte til 
barne- og ungdomsarbeid gjennom kommunens lov-
pålagte bevilgninger? 
- Hva betyr det at Norge og Nome har en kristen og  
humanistisk arv?
Vi fikk inn svar på våre spørsmål fra to partier. Det var 
Kristelig folkeparti (KrF) og fra Sosialistisk Venstreparti 
(SV). Svarene kan du lese i bladet.

Arbeiderpartiet, De Kristne, Fremskrittspartiet, Høyre, 
Partiet De Grønne og Senterpartiet har ikke svart på vår 
henvendelse?!
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Takke, tro og tjene.
Om en måneds tid er min tjeneste i Holla over. Det har 
vært gode dager med en rik tjeneste. Når en som pensjo-
nist tar på seg en slik vikartjeneste blir det selvfølgelig 
mest konsentrasjon om de kirkelige tjenester og ikke så 
mye administrativt.  Det er det andre i Holla som gjør på 
en utmerket måte. Jeg har for spøkt sagt at min oppgave 
er å forkynne og drikke kaffe med folk. Takk for felles-
skap i sorg og glede, i de store festsamlinger og i de min-
dre fellesskap i hverdagen. Takk for samarbeid med stab 
og frivillige. Her har det vært godt å ha tjeneste. 
I dette nummeret av menighetsbladet kan du lese mye om 
menighetsrådvalget. Går vi ei god tid tilbake var nok me-
nighetene mye prestestyrt. Nå er det ulike organer med 
hver sine oppgaver. Og i menigheten har menighetsrådet 
en viktig oppgave. Vi er ulike mennesker, med forskjelli-
ge interesser og anlegg. Det er viktig at hver enkelt stiller 
opp og bidrar slik at menigheten kan utvikle seg og vokse.      
I Bibelen er det mange fine bilder på kirken, på Guds menighet. Paulus omtaler kirken som Kristi 
legeme. Slik som øre, munn, fot o.s.v. ar hver sin oppgave men er en kropp, slik også med menig-
heten: ulike oppgaver men et legeme. Vi er en enhet som er avhengig av og skal styrke hverandre.                                                                                       
Et annet bilde er i Joh. 15 hvor Jesus snakker om at han er vintreet og vi er greinene. « Jeg er 
vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan 
dere ingenting gjøre.»    

Og bibelen snakker mye om tjenester og nådegaver. Ikke alle skal sitte i menighetsråd, men 
alle har sin oppgave og kan finne sin plass. Hør hva Paulus skriver i Rom. 12: «Vi har forskjel-
lige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den 
i samsvar med troen, den som har en tjeneste,skal ta seg av tjenesten, den som er lærer skal 
undervise, og den som trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten 
baktanker, den som er satt til å lede, skal gjøre det med iver, den som viser barmhjertighet, 
skal gjøre det med glede.»++

Vi snakker i kirken både om ytre og indre kall. Ytre  kall er når du blir spurt om noe, f.eks. 
menighetsråd, eller barnearbeid. Ta forespørselen alvorlig. Et indre kall er at du opplever at 
dette er min oppgave. Meld deg gjerne til tjeneste hvis du ser behovet. Jeg avslutter min hilsen 
med noen ord av Paulus: 1.Kor. 3,5. Det var  i ferd med å bygge seg partier. Noen holdt seg til 
Apolos, andre til Paulus. «Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? 

Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos van-
net, men Gud ga vekst. Den som planter og den som vanner, er ett, men de skal få lønn hver etter sitt 
eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere, dere er Guds åkerland, Guds bygning.» Vi er medvan-
drere. Ulike oppgaver. Men hver enkelt kan bidra.  Lykke til i Holla menighet. Gud velsigne dere.  

Leif Raustøl.
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Liv Mari har ordet.                 

Nok et travelt og aktivt år går mot slutten. Det er tid for tilbake-
blikk, - 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. 
I Holla og Helgen menighet skjer det mange gode ting, både for barn, ungdom 
voksne og eldre. Det gir grunn til takknemlighet og glede. 
Supertorsdag og Lørdagsklubben har gått sin jevne gang hele året. Her møter vi 
mange barn og unge som gir oss glede, utfordringer og energi. I tillegg har vi tiltak 
for enkelte alderstrinn. 
Slik som Bo Hjemmeleir, Lys Våken, 24 HOURSfestival med mere. I tillegg til  
utdeling til 3 og 4 åringer på karnevalsgudstjeneste og Noas Arkgudstjeneste.
Vi skal heller ikke glemme tilbudet til konfirmantene med leir, undervisning og andre 
happeninger. Takk til foreldre som har bidratt der dette året.

Jeg vil også benytte sjansen til å rette en spesiell takk til alle dere frivillige som står på 
for barna og de unge i våre menigheter!  Uten dere hadde vi ikke kunnet drive barne 
og ungdomsarbeidet.
                                                               GOD SOMMER!

Liv Mari Bjerva Bøstein er menighetspedagog og 
trosopplæringskoordinator. 
Ta gjerne kontakt med henne på telefon 452 78 256 
eller på epost: liv.mari@nome.kirken.no 
eller boestein@hotmail.com.

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON
Det er en fast tradisjon at konfirmantene har hovedansvaret for å samle inn penger til de som ikke 
har det så bra som oss. Med god hjelp fra foreldre, og andre i menigheten, samlet de i år inn ca. 
46.000.Alle gjorde en flott innsats, og kvelden ble avsluttet med saft og pizza som 
konfirmantforeldrene hadde laget. TAKK til alle som bidro til en vellykket aksjon.
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BOHJEMMELEIR
Holla og Helgen menighet arrangerer 
hvert år Bo Hjemmeleir for 5.klassinger. 
Dette året var intet unntak, og 12 unger 
var påmeldt. Vi startet som vanlig med 
samling fredag kveld. Her fikk vi et 
møte med den blinde mannen 
Bartimeus, som Jesus ga synet tilbake! 
Gjett om han ble glad. Vi fikk prøve 
hvordan det er å ikke kunne se.
Vi avsluttet kvelden med boller og 
kakao. Lørdag var vi ute i mange timer. 
Vi var heldige med været, og hadde  
mye moro med skyting, grilling og fall-
skjermleik. Etter å ha øvd til søndagens 
gudstjeneste var det SUPERPARTY hvor 
foreldre og søsken var invitert. Da ble 
det pizza, sang, quiz og leik!
Søndag var det familiegudstjeneste hvor 
5.klassingene deltok aktivt med sang, 
tekstlesing, drama, bønner med mer. 
Det er fint å oppleve hvor ivrige de er, 
og menigheten syntes det var en flott 
gudstjeneste. Etterpå var det menig-
hetens årsmøte på Fredheim med saft, 
kaker og kaffe. Ungene bidro med sang 
her også, og så fikk vi se film fra det som 
hadde skjedd i løpet av helgen.
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KONFIRMANTTREFF I SELJORD
 
Fredag 5. april møttes ca 200 konfirmanter i Seljord. Disse kom fra de samme menighetene 
som var på leir sammen i august. Det ble stor gjensynsglede for mange.Det var full aktivitet 
med fotball- og kanonballturneringer. Mange ivrige supportere, og ungdommer som ga alt i 
kampens hete. Ja, faktisk så ivrige at vi måtte innom legevakta for en sjekk i løpet av 
kvelden. Men det gikk bra. Konfirmantene fikk også lære mer om fasteaksjonen til Kirkens 
nødhjelp. En fin kveld, og mange slitne og trøtte konfirmanter tok på hjemvei da klokka var 
23.30. 
                 Liv Mari  



MENIGHETSBLADET 7

24 HOURS-FESTIVAL
30. - 31. mars arrangerte menighetene i Seljord, Bø, Nome og Sauherad festival for 
barn i 5. - 7. klasse. Det er et flott tiltak. Med over 100 unger var det full rulle fra 
dørene åpnet, og nesten hele døgnet igjennom. Her var det mange muligheter for alle 
og enhver. Det var kke like lett for alle å få sove i denne natta.1 Idrettshall, 1 døgn, 1 
Gud, 1 opplevelse for livet. 24 timer aktiviteter, musikk, venner, kreativ forkynnelse, 
hoppeslott, konkurranser, bading, soving, kino. 
24 Hours Festival er en omreisende festival i regi av Stiftelsen Skjærgårdsgospel som 
arrangeres i samarbeid med lokale menigheter. 
Søndag var det avslutningsstage / samling som var åpent for alle som hadde lyst til å 
se litt av det ungene hadde opplevd dette døgnet. 
Som alltid var det sterkt å oppleve ungene dramatisere og  synge OUR FATHER / 
FADER VÅR. 
Som menighet ønsker vi å gi ungene en spennende, engasjerende og utfordrende  
festivalopplevelse der de møter fellesskap, Jesus og aktivitetene de kun har drømt 
om, i store, men trygge omgivelser.  

Tekst og foto: Liv Mari Bøstein
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HUSK Å STEMME VED KIRKEVALGET 8. OG 9. SEPTEMBER

Det skal velges et lokalt menighetsråd og et bispedømmeråd. Valget foregår på samme dag 
og samme sted som kommunevalget, men i separate lokaler.
Forhåndsstemming kan skje på Kommunehuset på Ulefoss mandag, onsdag og fredag kl. 
9-14 fra 1.august til 6.sept.

Hvem kan stemme ved kirkevalget?
Alle som er over 15 år, eller fyller 15 år i 2019, og er medlem i Den norske kirke kan 
stemme. For å være medlem må man være døpt. Den som er døpt i et annet kristent tros-
samfunn i eller utenfor Norge må meldes inn i Den norske kirke for å bli medlem. Man må 
være bosatt i Norge eller være norsk statsborger dersom man er bosatt utenfor Norge. Du 
kan sjekke om du er medlem og melde deg inn eller ut på denne nettsiden: 
https://kirken.no/

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet. Menighetsrådet har stor innflytelse på 
de lokale oppgavene og utfordringene i kirken. Menighetens arbeid spenner over mange 
temaer – bl.a., gudstjenester, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og øko-
nomiforvaltning. Holla og Helgen menighetsråd har to representanter i Nome kirkelige 
fellesråd. 
Det samme har Lunde og Flåbygd menighetsråd. Fellesrådet tar seg av administrative og 
økonomiske oppgaver på vegne av soknene. Stemmetallene ved valget har ingen innvirk-
ning på hvem som får de forskjellige vervene i rådet. Disse fordeles innad i rådet når det 
konstituerer seg.

Til menighetsrådsvalget har en nominasjonskomite satt opp en kandidatliste i prioritert 
rekkefølge, på de neste sidene gir vi en kort presentasjon av kandidatene.
Velger du å levere stemmeseddelen uten endringer, får alle kandidatene på listen én 
stemme hver.  

Vil du endre på stemmeseddelen kan du:
• Gi inntil tre kandidater tilleggsstemme ved å sette kryss i ruten til venstre for
 kandida tens navn. Kandidaten får da to stemmer.
• Tilføye navn på inntil tre valgbare personer i menigheten. Disse kan ikke gis 
 tilleggsstemme og får da én stemme hver.
 Øvrige kandidater får én stemme hver. Andre endringer vil ikke regnes med. 
 Det er ikke lenger lov å stryke noen kandidater! 
 Slik stemmer du ved bispedømmeråds-/kirkemøtevalget
 Ved valg til bispedømmeråd er det i år tre lister å velge mellom. 
 Velger du å levere stemmeseddelen uten endringer, får alle kandidatene på listen  
 én stemme hver.

 Vil du endre på stemmeseddelen kan du:
• Gi inntil tre kandidater tilleggsstemme ved å sette kryss i ruten til venstre for 
 kandida tens navn. Kandidaten får da to stemmer.
• Tilføye inntil tre navn fra andre valglister. Disse kan ikke gis tilleggsstemme. 
 Kandidaten får da én stemme.Øvrige kandidater får én stemme hver. 
 Andre endringer vil ikke regnes med.
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SKULPTURPARK PÅ ULEFOSS?
 

Høsten 2018 ble Kirkelig fellesråd i Nome kontaktet av prost Asgeir Sæle. Han lurte på 
om vi kunne være interessert i få til en skulpturpark ved Holla Kirke. Kunstneren Fer-
dinand Wyller som bor i Sauherad, har en omfattende produksjon av skulpturer bak 
seg. Skulpturene som i første omgang er aktuelle for oss er en serie på 9 skulpturer som 
henger tematisk sammen. Det er tre naturalistiske skulpturer i full menneskestørrelse, tre 
såkalte livs-søyler i halv menneskelig størrelse og tre skulpturer med et lam som bærende 
symbol. 

Fellesrådet var svært interessert i prosjektet, og ønsket å bidra i prosessen med å få det 
realisert. Skulpturene, støpt i full størrelse i gips, står for tiden lagret på en låve i Lunde. 
Journalist Kristian Karlsen i Kanalen fattet interesse for saken, ble imponert av skulptu-
rene og skrev en stor artikkel i avisa. Dette utløste lokalt engasjement, og flere aktuelle 
lokalisasjoner ble kastet fram som egnet for skulpturene. 

For Fellesrådet var økonomien det som gjorde det mest vanskelig å ta saken videre. 
Budsjettramma for støping av skulpturene ligger på rundt to millioner kroner, og vi innså 
jo straks at det ikke var mulig for Fellesrådet å påta seg en slik utgift. Vi ble derfor meget 
glad da Sparebankstiftelsens leder Guri Ramtoft signaliserte sin interesse. Dersom Spare-
bankstiftelsen ville gå inn, ble det plutselig realistisk å tenke seg en realisering av planene.

Når det gjelder lokalisering av parken, er det fortsatt ikke kommet til noen avklaring. 
Kunstneren selv ser på området mellom Øvre Verket, bobilparkeringen og brygga som 
meget godt egnet. Dette området disponeres av Ulefoss Bryggepark Drift A/S. Styreleder 
Jan Thorsen sier at de ønsker å se på en eventuell utsmykking her i et noe større perspek-
tiv i samarbeid med kommunen og grunneier Cappelen.      
 
Bjørn Sturød
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 Nr. 1 Bjørn Sturød, 71 år, bosatt på Ulefoss. Jeg er pensjonist, 
har vært med i menighetsrådet i flere perioder tidligere. Er opp-
tatt av at kirken skal være åpen og inkluderende, være et sted 
for de store øyeblikk i livet, i glede og i sorg. Samtidig håper jeg 
at mange skal finne et godt fellesskap i menigheten, i barne- og 
ungdomsarbeid og i voksenarbeid. Som pensjonist er jeg glad i 
å være ute i frisk luft, sykler, spiller golf og går på ski. Jeg er en 
stor lesehest og en liten sportsidiot. Jeg er opptatt av at våre nye 
landsmenn skal få et godt liv i Norge, og er flyktningevenn og 

leksehjelper i Røde Kors.

   

    Nr. 2     Berit Lia, 68 år, fra Eidsbygda. Jeg har vært lærer ved  
Lunde 10årige skole og tillitsvalgt for Utanningsforbundet. Jeg 
liker organisasjonsarbeid, arbeider mye med data, bilder og 
ulike former for håndarbeid. Jeg er glad i sang og musikk og 
går gjerne turer i naturen. Jeg har vært med i menighetsrådet i 
flere perioder. Selv om vi er ulike på mange vis, ønsker jeg at 
alle skal kunne kjenne seg heime i menigheten vår, oppleve 
fellesskapet og omsorgen for hverandre. Alle mennesker er 
unike og sammen får vi utrettet mer. Jeg ønsker å fortsette det 
gode samarbeidet på tvers av menighetene.

Nr. 3   Stian Refsdal, 47 år  
Jeg er 47 år og opprinnelig fra Skien. Jeg har bodd på Ulefoss 
i 10 år og jobber her som lærer på Holla 10-årige skole. Jeg har 
jobbet som lærer i drøyt 20 år og trives godt med det. Jeg  
underviser hovedsakelig i samfunnsfag, KRLE og musikk på 
ungdomstrinnet. Jeg er gift og er aktiv på ulike interessefelt. 
Foto, musikk og hund er blant interessene. Jeg har flere verv i 
Norske Redningshunder og har sammen med kona hatt  
godkjente redningshunder.  Om jeg kommer inn i menighets- 
rådet vil jeg å bidra inn mot ungdom og sang og musikk.  

Jeg tror det er klokt å finne innfallsvinkler som interesserer ungdom og finne en  
gudstjenesteform som fanger flere.

Kandidatene til menighetsrådet
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Nr.  4  Thora Betten, 55 år , bor i Helgja, kone, mamma og beste-
mor. Har sittet flere perioder i menighetsrådet. Ønsker at vi kan få 
til å engasjere ung voksen/ barnefamilier  i menigheten. 

 
Nr. 5  Helge Asbjørn Skippervold, 66 år Jeg husker med 
glede tilbake til kirkejubileene i 2017. Vi feiret 150 års jubi-
leum for Holla kirke og 800 år for middelalderkirkene våre. 
Og med “vi” så mener jeg alle, det var stor innsats fra lag og 
foreninger i hele bygda. Det var den store menigheten som 
skapte “Hollaluja”! I høst gikk konfirmanter, foreldre og friv-
illige på dørene for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelp. 
Det er en fin tradisjon, et vindu ut i verden og en fin gudstje-
neste! Jeg har et hjerte for den store flokken, for fellesskapet, å 
bære hverandres byrder eller i det minste ville hverandre vel.
Nå er det valg og jeg har lyst til å fortsette i M-rådet, det er et 

givende og viktig arbeid som står i en lang tradisjon. Godt valg! 

Nr. 6   Valborg Lindgren, 67 år

 Nr. 7  Thomas Lyngstad, 59 år Jeg har vært med i menighetsrå-
det siden 2015.  Dengang som nå er jeg fortsatt interessert i 
besøkstjeneste i regi av kirken. Vet at mange sitter alene og 
trenger noen å prate med om løst og fast. Ser på dette tilbudet 
som nødvendig og en viktighet i vår lille bygd. Interessene mine 
er lesing og turer i skog og mark. Hagearbeid er også en av mine 
store interesser.
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  Nr. 8  Bjørn Werner Nilsen , 70 år. Jeg er født i Larvik i 1949, er 
pensjonert allmennlege, har bodd i Lier, i Oslo, på Notodden 
og i Eivindvik før jeg kom til Ulefoss i 1977og giftet meg i 1980. 
Kirken er en forankring i tilværelsen for meg, og jeg ønsker å 
bidra til at den også kan være det for andre, uansett interes-
semotsetninger ellers i livet. Bildet Jesus bruker, om vintreet 
og grenene, er det beste bildet jeg kjenner på en Jesus-sentrert 

menighet: I et svensk dikt heter det, fritt oversatt: «Vintreets grener kan vokse, fra 
hverandre, så langt som øst fra vest. Nærmest sitt feste er de hverandre nærmest.» 
Holla og Helgen menighet er et fellesskap der jeg kan komme som jeg er, og man-
gfoldighet er et honnørord. 

  Nr. 9    Anne Mette B Bøe, 57 år.

Jeg bor i Helgja   sammen med min mann Egil, og 12 
høner, 2 kaniner, katt og hund.  Har bodd her i Nome 
kommune i 9 år. Jeg er hjelpepleier, samt at jeg har et lite 
firma.  Vi har 5 voksne jenter, barnebarn  og svigersønner.

Har tidligere vært med i menighetsarbeid. Er med i annet 
organisasjonsarbeid i dag. Jeg jobber der blant annet med 
minoritetskvinner som har flyttet hit til Nome. Ønsker en 
åpnere kirke i det daglige, en god møteplass i alle livets 
situasjoner. 

 NR. 10 Morten Karlsson, 53 år singe og har en sønn som 
jeg har 50 % Jobber som kirketjener ved Nome kirkelige 
fellesråd i 8 år. Før det så jobbet jeg hos Resconsult i 15 år 
som spesialarbeider.

Interesser har vært håndball, har dømt i 39 år og skal holde 
på med det så lenge jeg synes det er gøy og helsa er med 
meg, har også trent en del lag på Ulefoss.

Elsker å reise og se litt av verden, så jeg reiser mye.

For menigheten og kirken så er jeg ikke vanskelig og be på 
når det trengs, jeg har ikke helt samme trua som mange 

andre i menigheten, men kanskje jeg kan tilføye noe nytt 
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Nr. 11 Jane Salte Hjelseth, 60 år, bor på gård i Helgja. Til 
daglig jobber jeg på kjøkkenet på Nome sjukeheim. Jeg er 
gift med Anders, og har barn og barnebarn. 

For meg er kirken er viktig tradisjonsbærer som vi må ta 
vare på. Menigheten gjør også mye bra arbeid for barn og 
unge. Jeg har selv litt erfaring med organisasjonsarbeid et-
ter å ha vært mangeårig medlem i Holla bygdekvinnelag. 
En av mine største fritidsinteresser er å se på vintersport, 
og jeg drar gjerne på mesterskap rundt omkring i Norden. 
Sist var vi på Skiskyting-VM i Östersund.

Nr. 12  Olaug Aspheim Teigen, 52 år, fra Helgen. Gift. 2 vok-
sne barn. Jobber som bioingeniør.

Interesser: Miljø og natur, kjøkkenhage, matlaging, 
birøkt.  Leder i Lørdagsklubben. Tidligere medlem av me-
nighetsråd. Ønsker at menigheten kan utgjøre en forskjell i 
lokalsamfunnet og for enkeltmennesker. Kirken skal møte 
mennesker på en måte som gjør at de føler seg hjemme der.
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EKSOTISK
Som ung leste jeg en bok som het «På kryss og tvers med kinesisk kone». Det var en ek-
sotisk reiseskildring. Jeg kom til å tenke på det da jeg nylig kom over en artikkel av  
Tomm Kristiansen på nettet. Her er noen utdrag: 

Jeg har en sørafrikansk kone. Farget, oppvokst under 
apartheid i Cape Town. Første gang hun kom til Norge 
trodde hun ikke sine egne øyne. Det var det mest ek-
sotiske hun noen sinne hadde opplevd og sett. Hun 
hadde drømt om at det kunne være slik, men hun vis-
ste ikke at det fantes et land som hadde gjort det.

Vi var på hytta og sov for åpent vindu. Vi låste ikke 
engang døra. Fra balkongen i byleiligheten så hun ned 
på kvinner på vei til fest, alene, i ellevetida. Eller de lå 
på byens plener i bikini. Byens slott var uten gjerder og 
med soldater som bare var til pynt. Gamle folk hadde 
hjemmehjelp og pene leiligheter. I barnehagene ble 
ungene snakket med, og de fikk ikke juling.

Vi dro på bærtur, og hun var livredd for at godseieren 
skulle komme. Vi tente et bål og slo opp teltet. Er det 
lov? Kan vi bli ranet? Hva sier politiet? Får vi en bot? 
«Nå er vi gærne!» Neida, darling. Allemannsretten, all 
man’s right. «Are you kidding?» Hun sperrer opp øynene over et skilt på gamle Svinesund. 
«Tollstasjonen er ubetjent». Og jeg forteller henne om et annet oppslag, fra Värmland: «Grens-
en følger bekken». Hun ser at kvinner i dongeribukser og stygge sko er blitt sjefer. De opp-
fører seg ikke slik hun er vant til at kvinner gjør, at de må bruke ynde, høyhælte sko og dype 
utringninger for å bli hørt. Hun møtte utenriksministeren på en parkeringsplass. Han kom på 
sykkel. Hun har sett bildet av Erna Solberg barbeint på kjøkkenet, og mannen på sokkelesten. 
Skal hun bli statsminister? 

Vi så det 22. juli for noen år siden. Det var et folk som sto sammen, som delte sorg og som 
løftet en rose i stedet for en knyttneve. Til daglig kan vi være smålige, misunnelige, kranglete, 
sjåvinistiske og skeptiske til folk vi ikke kjenner. Men når det røynet på viste vi hva det vil 
si å være norsk. Rausheten vant. Det er en vakker historie fra Sundvolden Hotell, som knapt 
er fortalt, og som sier en del om det vi vil holde som norsk. To jenter driver gjennom reseps-
jonen, nakne, de er tyllet inn i hvert sitt  
badehåndkle. De gråter og rister. Så glir de inn i favnen til en gammel mann som vil trøste 
dem. Han rugger de to jentene, og så ser den ene av dem opp på ham. Og deretter på vennin-
nen. Så sier hun: «Du, det er kongen.»

Bjørn Sturød
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Svar fra partiene i Holla som har besvart spørsmålene vi stilte: 
Kristelig Folkeparti: 
1. Hva er partiets syn på kirkas fremtidige plass i kommunens 
kulturforvaltning?
Svar: Vi i KrF ønsker at kirken fortsatt skal kunne videre-
formidle den kristne kulturarven i fremtiden gjennom blant 
annet skolegudstjenester, påske- og julevandring og at kirken 
generelt skal være en aktiv og viktig aktør i kommunens 
kulturtilbud.
2. Hvordan vil partiet prioritere fremtidig støtte til barne- og 
ungdomsarbeid gjennom kommunens lovpålagte bevilgninger?
Svar: Vi ønsker at kirken skal ha et forutsigbart, øremerket 
budsjett for barne- og ungdomsarbeid og at de ikke skal måtte 
søke om nye midler hvert år.
3. Hva betyr det at Norge og Nome har en kristen og humanistisk arv?
Svar: Det betyr at vi i Norge og Nome har et verdigrunnlag som er bærekraftig og godt der 
mennesket er hellig og har iboende verdi som barn av Gud. Derfor er det riktig og viktig å støtte 
opp om menneskerettighetene og behandle alle mennesker med en ærbødighet og respekt som 
er uavhengi av deres bakgrunn eller stilling i samfunnet. Derfor er kjærlighet, frihet, tillit og 
troen på det gode hjørnesteiner i vårt samfunn lokalt og nasjonalt. Og derfor er det også en vik-
tig oppgave at vi som en nasjon og som en kommune må videreføre grunnprinsippene i denne 
arven til nye generasjoner.

Nome SV.
Grunnpilaren for SV er et samfunn der alle mennesker 
fritt skal kunne tenke, tro og uttrykke seg. For å utnytte 
åndelig frihet, må godene fordeles så ingen trenger å 
bekymre seg for det daglige brød.
En like viktig sak for SV er å ta vare på skaperverket. 
Vi skal levere videre ei jord som ikke bare er et godt 
sted for mennesker, men også alle andre skapninger og 
planter som har sin plass her.

Norge har de seinere år blitt velsignet med mange nye 
innbyggere, som har brakt med seg sin kultur og sin 
tro. De er blitt en berikelse for landet vårt, og nesten 
uten unntak viser de respekt for og tilpasser seg vår kriste-humanistiske arv.  
Med forskjellig ståsted, skal vi sammen bygge landet videre. Men den kristne tro 
må fortsatt ha forrang i samfunnet vårt.
Kirka er ikke bare et samlingssted for troende, men en av pilarene i det kulturelle 
livet i lokalsamfunnet.

Vår aller viktigste ressurs er barn og unge. Voksenlivet skal bygges på en god 
oppvekst. Ved siden av gode skoler, må samfunnet tilby meningsfylte kultur- og 
fritidsaktiviteter. Kommunens midler skal dekke mye og er begrensede.

Det frivillige arbeid er en enorm ressurs for ethvert lokalsamfunn.  
Kommunen må støtte opp om og samarbeide tett med disse kreftene.

SAMMEN FOR ET GODT NOME
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Første rekke fra venstre:
Ida-Susanne Bakkan, Eline Kabbe Gulliksen, Alina Ramtoft, vikarierende sokneprest  
Leif Raustøl, Sofie Knedahl-Bech, Aurora Grini, Sanna Johansen.
Andre rekke fra venstre:
Amalie Knutsen, Hanne Jørgensen, Stine Henriette Dahl, Marthe Cathrine Tufte Røberg,  
Emilie Cannon Olsen, Hedda Ødegård Gaaserud.
Tredje rekke fra venstre:
Vetle Aarnes Nilsen, Christoffer Ingulstad, Felix Kristoffer Moen, Stian Opedal, Bjørn Rune 
Glenna Bråthen.
Fjerde rekke fra venstre:
Konfirmantlærer Liv Mari Bjerva Bøstein, Jon Berdalen Solli, Marius Vibeto Danielsen, Sondre 
Bergland, Ole Petter Fosse.
Bakerst fra venstre:
Vemund Brandtzæg, Jacob André Namløs Høidalen, Per Asbjørn Reistad.

KONFIRMANTER I HOLLA KIRKE 12. MAI 2019

Foto: Bilde for bilde
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Pinsen - kirkens fødselsdag
Pinsen er festen som markerer at Den hellige ånd ble sendt til disiplene.

Ordet pinse kommer av det greske ord pentekoste, som betyr den femtiende, noe som gir me-
ning når man husker at pinse feires 50 dager etter påske.

Opprinnelig var pinsen en jødisk fest som markerte avslutningen på påsken og minnet om mot-
takelsen av de ti bud på Sinai, der Moses fikk lovens tavler.
De første menighetene har sitt utspring i pinsebegivenheten. Derfor kaller mange også pinseda-
gen for kirkens fødselsdag. I Det nye testamente fortelles det hvordan Den hellige ånd ti dager 
etter Jesu himmelfart kommer over apostlene, som var samlet for å feire den jødiske pinsefesten.
På merkelig vis blir de i stand til å forstå og tale alle mulige språk. Deretter går de ut i verden 
for å forkynne budskapet om Jesus Kristus.

Pust av liv
Bibelen forteller om Livets Gud som er skaper av alt, og som puster sin egen pust inn i men-
neskets nese. Vi leser at Guds ånd svevde over vannet (1. Mos 1,2). På hebraisk kan dette også 
oversettes med ‘ruget’. Ånden ruget, den var med på å gi liv. Det er også pinsens fortelling, det 
er en ny skapelse. 

Kirkene i Norge har denne bønnen som Dagens bønn på Pinsedag:
Hellige Ånd, vår livgiver, vi takker og lovpriser deg. 
Du kom med din ild over disiplene pinsedag og ga dem visdom og kraft. 

Vi ber deg: 
Hold troen og kjærligheten brennende blant oss, 
så vi frimodig forkynner evangeliet om Jesus Kristus, vår Herre, 
han som med deg og Faderen lever og råder, 
én sann Gud fra evighet til evighet. 

Amen. 
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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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45
www.ulefoss-sportsforening.no

45
www.ulefoss-sportsforening.no

Kaldekjeldeveien 20a, Ulefoss – Tlf. 35 94 57 41

Trenger du noen 
å snakke med?

Kirkens SOS
22 40 00 40

En gave til menighetsbladet 
blir mottatt med takk! 

Kontonr.: 2650.20.06672

Vi oppfordrer også 
næringslivet til å 

annonsere hos oss. 

Alle bidrag er kjærkomne
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Orgelverksted
I vår har Nome kulturskole og 
Gunnhildur Baldursdottir, organist 
i Holla kirke,  
samarbeidet med å rekruttere 
orgelelever. I den sammenheng 
hadde Gunnhildur og pianolærer 
Solveig R. Åmland et orgel  
verksted for pianoelever fra  
kulturskolen. 

Elevene fikk komme og prøve seg 
på orgelet i Holla kirke. Elevene 
hadde forberedt et stykke, som de 
skulle få hjelp til. 
Etterpå fikk de framføre hvert sitt stykke på orgelet for 
foreldrene. 

Vårkonsert
Denne våren har det også vært vårkonsert i Holla kirke. Her kom mange  
musikkrefter» sammen om å lage variert og morsom musikk. Her var 
bl.a. Ulefoss musikkorps, elever fra Nome kulturskole, Skala og Unge 
Røster under ledelse av Torgeir Hegland, Notodden orkesterforening, 
Heddal ensemble og solistene Jakob Zethner og Lise Mette Møllerbråten. 

Andakt ved Hellek Sannes. 
Koordinator var organist Gunnhildur Baldursdottir. 

Tusen takk til alle som kom og bidro til 
en spesiell og fin musikkveld i Holla kirke!
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Holla minigospel  
høsten 2019  
Holla minigospel starter opp igjen tirs-
dag 3. september fra kl. 17.15 til 18.00 i 
Holla kirke. Det blir øvelser annen hver 
tirsdag utover høsten. Holla minigospel 
er et barnekor for alle barn mellom 3-6 
år (med en voksen). På øvelsene er det 
mye sang og musikk.  
Påmelding via https://minkirkeside.no/nome eller via 
app’en «MinMenighetsportal». 

VELKOMMEN! Kontakt: Gunnhildur (organist)  
Tlf: 458 11 916 / gunnhildur@nome.kirken.no

Nytt fra staben      
 
Vi er kommet til mai og det er bare to dager til 17 mai. Plener blir  
klippet, kirkene vaskes og prest og organist forbereder seg til gudstjeneste 
på nasjonaldagen. Jeg syntes flagget vårt er så flott, derfor har vi  
flaggstang hjemme, til min manns store fortvilelse.  
Vi har vimpel hele året, men på offentlige flaggdager skal flagget til topps! 
-Så sant vi er hjemme. 
Gravstellavtaler
Vi har inngått avtale med IDEA AS om å plante på alle gravsteder som 
har avtale om gravstell. Det har vært litt av en jobb, for Sunniva, som har 
ansvaret for gravstellet. Det blir så fint! Stemor er satt ned til 17. mai, for 
de som har den gamle avtalen nr. 3 (planting 2 ganger pr. år), samt nye 
avtaler fra 2019. Sommerblomster settes ned fra slutten av neste uke og vi 
håper å bli ferdig til Kr. himmelfartsdag. Sunniva har gjort en kjempejobb! 
Det er ikke bare bare å plante på ca. 140 gravsteder for første gang.  
Hun er kjempeflink!
Ferie
Staben skal ha en velfortjent sommerferie og ferieoversikten er som følger:
Knut Arne Stoa   Uke 28, 29, 30, 31
Hellek Sannes   Uke 32, 33, 34, 35
Liv Mari Bøstein   Uke 29, 30 ,31, 32
Gunnhildur Baldursdottir  Uke 30, 31, 32, 33
Anette S. Krøgli   Uke 28, 29, 30 og 32
Leif Raustøl   Uke 30 ,31, 32, 33
Mona Halsvik   Uke 26 + 3 d i uke 27, 29, 30,  
    31 og leir/ferie i uke 32.
Kirkekontoret har sommerstengt i uke 29, 30 og 32. 
Håper alle får en fin vår og sommer!
Staben v/ Mona.



MENIGHETSBLADET22

Slekters gang

Taizé sangkveld i Romnes kirke 
Velkommen til meditativ sangkveld i Romnes kirke med Taizésanger og andakt 
onsdag 3. juli kl. 19.00. Musikkledelse av Julian E. Isaacs og Gunnhildur 
Baldursdottir.  

Døpte
03.03 Magnus Apalnes Stigen, Holla kirke
12.05  Falk Nathaniel Bjurling-Gustavsen, 
 Holla kirke
 
Gravlagte
01.03 Haakon Bjønnes, Kronborg kapell
07.03 Ole-Bjørn Susaas, Kronborg kapell
20.03 Aase Langeland, Kronborg kapell
26.03  Gunhild Ingeborg Berglund, Kronborg 
kapell
26.03 Liv Unni Odden, Holla kirke
02.04 Peder Thoralf Lommerud, Kronborg kapell
30.04 Vibeke Melteig Kristiansen, Kronborg  
 kapell
09.05 Birgit Hill, Holla kirke
10.05 Torhild Strigen, Kronborg kapell
10.05  Hans Olav Bjørndalen, Kronborg kapell
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GUDSTJENESTER 
Søndag 16. juni 
Treenighetssøndag 
Friluftsgudstjeneste 
på Øvre Verket kl. 11.00 
v/Ragnhild Halden 
Felles gudstjeneste 
Apg 17,22-34  
 

Søndag 23. juni 
2. s. i treenighetstiden 
Friluftsgudstjeneste 
Lauvbukta kl. 11.00 
v/Leif Raustøl 
(ved dårlig vær blir det  
i Landsmarka kapell) 
Felles gudstjeneste 
Joh 3,1-13  
 

Søndag 30. juni 
3. s. i treenighetstiden 
Romnes kirke kl. 11.00 
v/Leif Raustøl 
Felles gudstjeneste 
Mark 10,13-16  
 

Søndag 7. juli 
4. s. i treenighetstiden 
Lunde kyrkje kl. 11.00 
v/Leif Raustøl 
Felles gudstjeneste 
Matt 9, 35-38  
 

 

Søndag 14. juli 
5. s. i treenighetstiden 
Romnes kirke kl. 11.00 
v/Leif Raustøl 
Felles gudstjeneste 
Matt 18, 12-18  
 

Søndag 21. juli 
6. s. i treenighetstiden 
Flåbygd kyrkje kl. 11.00 
v/Leif Raustøl 
Felles gudstjeneste 
Mark 3, 13-19  
 

Mandag 29. juli 
Olsok 
Romnes kirke kl. 18.00 
v/Ragnhild Halden 
Felles gudstjeneste 
Luk 22, 24-27  
 

Søndag 4. august 
8. s. i treenighetstiden 
Friluftsgudstjeneste  
Lunde sluse kl. 11.00 
v/Ragnhild Halden 
Felles gudstjeneste 
Mark 12, 28-34  
 

Søndag 11. august 
9. s. i treenighetstiden 
Kilen kapell kl. 11.00 
v/Møyfrid Lunde  
Felles gudstjeneste  
Luk 6, 36-42  
 

 

Søndag 18. august 
Ingen gudstjeneste,  
men «Allsang på slusa» 
kl.17.00 i Lunde sluseamfi  

Søndag 25. august 
11. s. i treenighetstiden 
Helgen klubbhus kl. 12.00 
Oppstartsfest og 
familiegudstjeneste  
Joh 8, 31-36  
 

Søndag 1. september 
12. s. i treenighetstiden 
Romnes kirke kl. 18.00 
v/Ragnhild Halden  
Joh 4, 27-30. 39-43  
 

Søndag 8. september 
13. s. i treenighetstiden 
Holla kirke kl. 11.00 
Familiegudstjeneste 
Apg 6, 1-7  
 

Søndag 15. september 
14. s. i treenighetstiden 
Helgen kirke kl. 11.00 
Felles gudstjeneste 
Matt 19, 27-30 
 

Søndag 22. september 
15. s. i treenighetstiden 
Holla kirke kl. 11.00 
Joh 15, 9-12  

Med forbehold  
om endringer. 
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Menighetens 
oppstartsfest 

Tradisjonen tro inviterer Holla og Helgen til oppstartsfest for  
alle ved Helgen klubbhus 

Søndag 25. August klokka 1200  
Familiegudstjeneste med mye sang og musikk 

Grilling, aktiviteter, leik og moro  
 

 


