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Ola Vea Gustavsen

Kommunevalg og kirkevalg 
gjennomført. Noen ble  
fornøyde, andre ikke.  
”Et valg er en prosess for be-
slutningstaking hvor et elekto-
rat utpeker personer til poli-
tiske verv. I dag forbindes valg 
ofte med demokratiske valg, 
men dette er ingen selvfølge. 
Valg kan også brukes av autori-
tære makthavere som forsøker 
å skaffe seg legitimitet. Slike 
valg har sjelden reell konkur-

ranse, fordi opposisjonen ikke får delta og / eller det sit-
tende regimet utøver press for å få folk til å stemme.  
Valg er den vanligste og mest realistiske måten å orga-
nisere et moderne demokrati på. Selve ordet demokrati 
kommer fra gresk og betyr folkestyre. Opprinnelsen 
til demokratiet var imidlertid ganske annerledes. Her 
foregikk det loddtrekning blant Athens ”frie” menn 
(ikke slaver). Dette var mer en oligarkisk institusjon enn 
et demokrati. Etter middelalderen har demokrati blitt 
en styreform hvor alle borgere skal få anledning til å gi 
uttrykk for sin mening i avgjørelser som påvirker livene 
deres. Ideelt sett betyr det lik (og mer eller mindre di-
rekte) deltakelse i forslag, utvikling og vedtak av lover.” 
Fra Wikipedia. 
Du som har valgt å velge har derved bidratt til en demo-
kratisk og lur prosess der du får være med å bestemme 
hvilke personer som skal jobbe med konkrete oppgaver 
for de arbeidsområder de er satt til å styre! Dette gjelder 
og i kommune-Norge og i kirkenorge. Alle valgte er 
ombudsmenn, jeg liker heller ombudspersoner, som skal 
ivareta folkets beste på alle samfunnsområder. 
Jeg ønsker og håper oppgavene og utfordringene som  
ligger foran blir gjort i samarbeid og med de beste  
resultat for menneskene i Helgen og Holla, ja i hele  
kommunen vår.  
Og til sist: Takk for at dere ville stille dere til disposijon 
for vår felles fremtid med positiv og bærende utvikling,  
byggende relasjoner og med vennskap uten de store 
konflikter.  
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Ta med Jesus i hverdagen 
  
Nå er vi i gang med en ny høst. Et nytt semester, en 
ny start. For mange er det et nytt skoleår, og for en 
del er det kanskje ny jobb. For meg er det mye nytt 
denne høsten, siden jeg er blitt ansatt som vikarp-
rest her i Holla og Helgen menighet. 

Det er mye nytt å sette seg inn i, og mye å lære.  
Og så har jeg fått møte mange hyggelige mennesker,  
og jeg opplever at jeg har blitt tatt godt imot på 
Ulefoss.

En ny høst kan ofte være en spennende tid, og det 
kan være en litt hektisk tid i starten, til man har fått 
hjulene ordentlig i gang. Og høsten kommer alltid litt for fort, synes 
jeg i hvert fall. Plutselig er sommeren over, ferien er slutt og den 
travle hverdagens plikter kaller.  

Men midt i en travel hverdag så er det så fint å av og til stoppe opp 
og koble av. Jeg liker for eksempel å løpe en tur i skogen for å finne 
roen.   
Jesus og disiplene måtte også koble av noen ganger, da dro de ut på 
sjøen i båten og rodde til et øde sted hvor de kunne hvile seg. Og 
Jesus sier: ”Kom til meg alle dere som strever, og bærer tunge byr-
der, så vil jeg gi dere hvile» (Matt 11,28). Jesus vil gi oss hvile, når vi 
trenger nye krefter. 

Men vi skal ikke bare hvile. For han fortsetter med å si: «Ta mitt åk 
på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere 
skal finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er godt og min byrde lett» 
(Matt 11,29-30). Jesus oppfordrer oss til å ta på oss hans åk. Et åk er 
en slags stang man har over nakken for å bære tunge ting, for eksem-
pel vannbøtter. Åket skal fordele vekten slik at de tunge bøttene blir 
lettere å bære. 

Jesus vil at vi skal ha han med oss i hverdagen, og han vil hjelpe oss 
og styrke oss i våre oppgaver. Og det synes jeg er fint å tenke på, at 
midt i en travel hverdag så kan vi stoppe opp, finne en stille plass, og 
legge det vi tenker på fram for Gud i bønn. 

Dette er viktig uansett hva vi driver med, men kanskje særlig i me-
nighetsarbeidet. I Holla og Helgen menighet er det mye som skjer, og 
da er det godt å vite at vi ikke skal gjøre alt i egen kraft, men at Jesus 
skal være med oss i arbeidet. 
Og i vissheten om dette er vi klare for å møte høsten og hverdagen 
igjen.  

Vebjørn Sagedal - Vikarprest i Holla og Helgen menighet
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Liv Mari har ordet.                 

Nå er høstsemesteret godt i gang igjen, med alle sine oppgaver og 
aktiviteter. Det er mye godt som skjer i menigheten vår, og mye å være 
takknemlig for.
For 3. år på rad startet Holla og Helgen menighet oppstart av høstse-
mesteret med OPPSTARTSFEST på Helgen klubbhus. Det er blitt en 
god tradisjon, og du kan lese mer om dette et annet sted i bladet.

Det er fint å kunne være en del av et større fellesskap.
Ekstra kjærkomment for en menighet er jo alle de frivillige. Men her er 
rom for flere, så har du tid og lyst så er vi takknemlige for alle som tar 
kontakt.

Så ønsker jeg alle en god høst, og velkommen til det som skjer for barn,
ungdom og voksne i vår menighet.

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.

FAMILIETORSDAG OG SUPERTORSDAG
Torsdag 12. september var det klart for familietorsdag på Fredheim.
Årets 6-åringer var spesielt invitert denne dagen, og det møtte 3 stykker.

Ungdomslederne våre hadde drama om Den barmhjertige samaritan, og 
Vebjørn prest fortalte om hva de ville si å være en god neste.

Det ble både dans, sang, leik og tomatsuppe denne dagen.
Vi øvde også på sanger til familiegudstjenesten i Helgen kirke.

Liv Mari
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OPPSTARTSFEST FOR HOLLA OG  
HELGEN MENIGHET
Tekst og foto: Liv Mari Bjerva Bøstein
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En søndag med strålende sol, og fullt av glade mennesker på Helgen 
klubbhus. Søndag 25. august opprant med strålende sol, akkurat slik vi 
hadde bedt om. Klokka 12 var alt klart for Holla og Helgen menighets  
OPPSTARTSFEST.

Dette er tredje gang vi arrangerer denne, så nå er den vel å regne som 
en tradisjon. En god tradisjon. Menigheten ønsket å samle alle til en 
fest for å markere at et nytt semester er i gang.

Og fest ble det! Dagen startet med gudstjeneste med mye sang, felles-
sang, og med god hjelp fra fire flinke ungdommer .
Det møtte ca. 100 mennesker i alle aldre.
Gulliver gikk rundt og hilste på store og små.
Gulliver er Søndagsskoleforbundets maskot.

Etter gudstjenesten var det grilling, og alle kosa seg ute i det flotte som-
merværet.

Det var også lagt opp til forskjellige aktiviteter som hoppeslott, svam-
pekasting, ansiktsmaling og mye mer. Det vanket premie til alle som 
deltok., og mange deltok med liv og lyst.  
Konfirmantene var gode hjelpere denne dagen. De fikk også kaste våte 
svamper mot presten.

Dette ble en vellykka dag, og vi gleder oss allerede til neste gang.
Takk til alle som kom og var sammen med oss denne dagen, og ikke 
minst takk til alle som bidro til at dette nok en gang ble en flott  
oppstartsfest!
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Familiegudstjeneste i Helgen kirke
Søndag 15.september var 6-åringene spesielt til Helgen kirke. Her skulle 
de få boken «tre i et tre».
Det kom mange unger denne dagen, selv om det ikke var så mange 
6-åringer. 

Vi fikk bli kjent med Sakkeus. Han var en liten mann, men fant på noe 
lurt for å få se Jesus da han gikk forbi. Han klatret opp i et tre.
Det ble en flott gudstjeneste med mye sang og musikk. 

Ellen, Hedda og Carmen bidro med både sang, lystenning og tekstle-
sing.  Etterpå var det kirkekaffe på kirkebakken.

Liv Mari

Fra supertorsdag på Fredheim
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Invitasjon til LYS VÅKEN.
Alle 6. og 7. klassinger inviteres til å overnatte i Holla kirke helgen  
23. - 24. november. Invitasjon sendes i posten til medlemmer,  
men alle er velkommen.

KONFIRMANTER 2020
Mandag 5. august 2019 dro denne herlige gjengen med konfirmanter 
fra Holla og Helgen sokn, med buss sammen med Lundegjengen til 
Gjennestad videregående skole, for å være med på leiren Ønsket og 
Elsket. Her var vi sammen med over 200 andre konfirmanter og ledere 
fra Øvre Telemark prosti. Da vi kom til Gjennestad, og hadde fått ut-
delt rom, møtte vi vår nye vikarprest Vebjørn Sagedal for første gang.

Det var en fantastisk fin leir. Her ble vi kjent med andre konfirmanter 
på tvers av Telemark. Det var fellesskap, eget husband, masse sang og 
musikk, bibeltimer i grupper, ulike temaer, vannkrig, fotball, kiosk, 
milkshake, eple/pærecider fra Hageland, masse god mat, forelskelser, 
nye vennskap, litt hjemlengsel, noen rampestreker -jada… vi vet om 
det - og «tøpp stemning.»
Takk til dere foreldre som var med! Dere gjorde en kjempejobb med 
oppvasken! Nå er konfirmantene godt i gang med undervisning 
sammen med Vebjørn, Helge og Thomas.  
Det går fort fram mot konfirmasjon i mai –  og vi gleder oss.
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JEG HAR OPPLEVD AT JESUS ER DER FOR MEG,  
HAR LYST TIL AT FLERE FÅR OPPLEVE DET SAMME,

sier Vebjørn Sagedal.

MÅLJUBEL: Her feirer Vebjørn Sagedal over å ha klokket seg inn på 2.07,03 på halvmaratonet under 
Sommerløpet. FOTO: Nicolai Gaustad Olsen, Fedrelandsvennen 2013.      

Fra 1. august i år og 
fram til nyttår er Ve-
bjørn Sagedal ansatt 
som vikarprest i Holla 
og Helgen. Han er 26 
år og avsluttet studie-
ne på Menighetsfakul-
tetet (MF) i år. Menig-
hetsbladet hadde lyst 

til å gi menigheten en sjanse til å bli bedre kjent med ham.

Jeg vokste opp i en trygg og god kristen heim, forteller Vebjørn. 
Jeg er nr 2 av fire søsken. Vi ble tidlig tatt med på bedehuset, mor var 
søndagsskolelærer. Særlig som ung tilbrakte jeg mye tid på bedehuset. Der 
var det mange unge, det var liksom der det foregikk på lørdagskveldene i 
bygda. Jeg var ivrig med, ble etter hvert leder og begynte å holde andakter
Da jeg var ferdig med videregående var jeg veldig usikker på hva jeg ville 
bli. Da valgte jeg å gå et år på bibelskole. I løpet av det året begynte jeg å 
tenke på å bli prest. Men jeg var veldig usikker, tenkte at det kunne jeg vel 
ikke bli. Men jeg kjente at lysten var der. 
Året på bibelskolen var veldig intenst, sier han. Alt dreide seg om bibel 
og kristendom. Så jeg følte ikke det var rett å begynne på teologien da. Jeg 
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har alltid vært glad i å skrive og å prate med folk, så jeg valgte å studere jour-
nalistikk. Det gjorde jeg et år på Gimlekollen. I løpet av det året vokste lysten til 
studere teologi, så da begynte jeg på MF etterpå. Mens jeg studerte bodde jeg på 
Lagshuset i Oslo. Der er det et bokollektiv, tre hus med til sammen 18 studenter. 
Det er kjernemiljøet i Oslo Kristelige Studentlag (OKSL). Der hadde vi et veldig 
nært og godt fellesskap, var med i bibelgruppe og på Lagsmøter, delte hverda-
gens gleder og sorger. OKSL var også eier og driver av Nordmarkskapellet, så 
der har jeg tilbrakt mange helger, sier Vebjørn og blir varm i stemmen. 
Jeg har alltid vært glad i skog og mark, likt å gå på tur, på beina om sommeren 
og på ski om vinteren. Elsker å være ute, glad i å svømme, glad i å løpe.

Alle som møter Vebjørn vil jo merke at han har et veldig dårlig syn. Sjøl vil han 
helst ha minst mulig fokus på det. Synet ble ødelagt fordi han ble født alt for tid-
lig, så han har levd med det hele livet. Og jeg har alltid villet gjøre det som alle 
andre gjør, sier han. Men fotball har nok aldri vært noen mulighet, legger han til 
med et smil. Til gjengjeld er han veldig glad i å løpe. Har løpt halvmaraton både 
i Oslo og Kristansand. Han vet ikke helt om han liker det, men intervjueren har 
lyst til å vise et bilde fra 2013 etter målgang på halvmaraton! En kneskade har 
tvunget ham til å trappe ned den siste tiden.
Jeg trivdes godt med teologistudiet, sier han. Det kunne nok være en kulturfor-
skjell mellom bedehuset og det akademiske miljøet. Studiet var veldig teoretisk, 
men det er mye som er veldig interessant. Jeg liker nok best det som er litt prak-
tisk og konkret, sier han. Men samtidig er han veldig glad i språk, det kommer 
godt med på teologistudiet. Språk, bibelfag og kirkehistorie var det jeg likte best, 
sier han. Litt mindre begeistret for det mer filosofiske. Masteroppgaven sin skrev 
han om Paulus’ brev til korinterne hvor det handler om idrettsmannen som løper 
for å få seierskransen. Det passet jo bra.
I løpet av studietiden fikk han flere anledninger til å prøve seg i praksis, har hatt 
perioder både i Ålesund, Harstad og Kristiansand. I disse periodene fikk han 
gode tilbakemeldinger fra kolleger og veiledere som oppmuntret han til å fort-
sette. For han har nok hatt tider hvor han var usikker og lurte på om det var rett 
for ham å bli prest. Nå har han en drøy måned bak seg her i Holla og Helgen. Det 
har vært hektisk i starten, sier han. Mye å sette seg inn i for en som er fersk og ny 
i jobben. Men det har vært en fin tid, sier han. Jeg liker å forkynne, jeg liker å bli 
kjent med folk. Trives godt i samtale med noen få. En viktig del av jobben som 
prest er å være der for dem som ønsker en samtale. Det er viktig at dette ikke 
drukner i alle gjøremålene i en travel hverdag. Folk må gjerne ta kontakt, sier 
han. På tlf 95828354 eller e-post : vebjorn@nome.kirken.no  
Er det noe du vil legge til nå? spør jeg til slutt. Ja, du har kanskje ikke spurt så 
mye om hvorfor jeg ville bli prest, sier han. Det er fordi jeg har opplevd at Jesus 
har vært der for meg hele tiden. Og da har jeg veldig lyst til at andre også skal få 
oppleve det samme. Han er der som en trygghet i livet her og nå, jeg får styrke. 
Men jeg kjenner også på vissheten om at Jesus har frelst meg til evig liv, gitt meg 
håpet om en himmel.                                                          
                                                                       
Bjørn Sturød
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Ut av gamle rom - og inn i nye
Hva gjør man når man må ut av det gamle gudstjenesterommet, og det nye ennå ikke er 
ferdig? For Mustamäe menighet ble svaret å flytte inn på kirkekontoret i den nye kirka.

I nesten ni år har Mustamäe menighet holdt hus i kjellerlokalene til bydelshuset i Mus-
tamäe i Tallinn, Estland. Det er omtrent like lenge som menigheten har eksistert. Rom-
mene i seg selv har vært greie nok, selv om det til tider kunne være trangt. Den største 
utfordringen har vært at et lokalene knapt kunne være mer bortgjemt: Inn i en bakgård 
og ned en trapp. Imidlertid har dialogen med bydelen hele tiden vært god, og kirkebyg-
get som nå er godt over halvveis ferdig bygget, var i første omgang den tidligere bydels-
lederens initiativ.
I mellomtiden har bydelen bygget nytt hus. Det gamle skal jevnes med jorda – og tomta 
selges. Siste frist for å flytte ut var egentlig før sommeren, men menigheten fikk utsatt 
frist til 1. september på å flytte ut av kjelleren. Håpet og bønnetemaet var at det nye 
kirkebygget skulle være mest mulig ferdig til da, for eventuelt å kunne flytte direkte inn. 
Det lyktes!

Søndag 25. august flyttet menigheten. Det skjedde slik: Først feiret menigheten gudstje-
neste i de gamle lokalene, og delte Guds ord, brød og vin, slik de har for vane å gjøre på 
søndager. Så ble lysestaker, blomster, Bibelen, kors og annet ryddet av alteret. Gudstje-
nesterommet ble avvigslet med egen liturgi, før menigheten gikk i prosesjon ut av de 
gamle lokalene med lys, kors og Bibelen. Noen mannfolk tok med seg alteret. Barn og 
ungdom var med og bar. Menigheten gikk opp og ut fra kjellerlokalene sine, inn i bilene, 
kjørte til den nye, vakre kirka si;  og gikk så fra bilene og inn i den nye kirka i prosesjon.

- Vi skulle gjerne gått hele veien i prosesjon, men det ville fått for mye oppmerksom-
het. Nå som kirka ikke er ferdig, og vi ikke har offisell tillatelse til å ta det i bruk, må vi 
ta hensyn til at åpne arrangement egentlig ikke kan finne sted der, sier Tiina Klement, 
som er hovedprest i menigheten - 50-60 stykker deltok. Det ville sikkert vært flere om vi 
hadde invitert til det som et åpent arrangement, forteller Tiina. Etter en velsignelseshan-
dling i den nye kirka, var det festlig kirkekaffe og stor glede tross alt.

For prest Tiina og menighetsrådet har spørsmålet vært: Hvor skulle menigheten flytte seg 
når den måtte ut av de gamle lokalene? For den nye kirka er jo ikke ferdig! Imidlertid er 
et par av rommene i nybygget, deriblant kirkekontoret, ferdige. Svaret ble å flytte inn der.

-Det er ingen ideell løsning, men det ville samtidig vært meningsløst og kostbart å flytte 
menigheten til et nytt sted midlertidig, sier Tiina. - Vi håper at det ikke blir noen proble-
mer, og håper samtidig at byggingen kan fortsette så fort som mulig.
I beste fall blir det biskoppelig vigsling av Mustamäe kirke på Maria Magdalenas 
minnedag, 22. juli neste år.

På kirkekontoret har menigheten nå gudstjenester og smågrupper. Det er riktignok 
trangt der for gudstjenester, men det er menigheten vant til. Det er verre med barnear-
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beid, for det er viktig at barna blir passet på når de er innomhus, så de ikke løper dit de 
ikke skal.

Dermed er det verken babysang eller barnekirke (søndagsskole) i Mustamäe i høst. Til 
babysang trengte menigheten ny leder uansett. Barnearbeidet må ta nye former fram til 
bygget er ferdig.

I hovedetasjen er det nå lagt fint gulv, men det mangler en del. I kjelleren er mye fort-
satt uferdig.
- Problemet er at nå er det ikke penger igjen på kirkebyggskontoen. Vi trenger i hvert 
fall 400 000 euro (4 millioner kroner) til for å bli ferdig med det viktigste. Men enda 
mer for å bli helt ferdig med alt. - Det har kommet på noen ekstrakostnader underveis. 
Nå er det byggepause inntil videre, forteller Tiina.
Foto: Endel Apsalon
Tekst: Magne Mølster

http://molsterestland.blogspot.com/
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Liker du sang og  
musikk?
 
Liker du å synge selv og sammen 
med andre, kanskje i et kor? 
Sangkoret skala øver på Fredheim 
mandager klokka 1900-2100.  
Brumlebasser, tenorer, alter og  
sopraner er velkomne!

Avskjed og velkommen! 
Søndag 22. september ble en spesiell dag. Vår tidligere prest, Andreas 
Grossmann tok avskjed med menigheten, Leif Raustøl ble behøring 
takket av for sin vikartjeneste og vår nye vikarprest, Vegjørn Sagedal, 
ble ønsket godt velkommmen til bygda. Prosten vår, Asgeir Sele deltok 
også.. Etter gudstjenesten ble det kirkekaffe med blomsterhilsninger og 
takketaler av menighetsrådets leder og av kirkevergen. 
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«Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er 
godt for alle mennesker. 
Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere», skrev Paulus til 
menigheten i Roma (Rom 12,17f). Ordene er høyaktuelle i vår tid, med Facebook, 
Instagram og kommentarfelt på VG. Derfor lanserer vi begrepet #nettengel.
De siste årene har det stått mye om nettroll i mediene. Nettroll defineres som men-
nesker som hetser og viser hat på internett. Vi ser en utvikling der tonen i kommen-
tarfelt på nett har blitt hardere, mer polarisert og hatsk.

Lenge trodde man at nettroll ville sprekke i offentlighetens lys. På mange måter 
virker det som om det motsatte er tilfelle. Når man får en arena å spre hatet på, vir-
ker det å vokse – og det går i alle retninger: politisk til høyre, sentrum og venstre, 
mot de fleste religioner, mot innvandringskritiske og innvandringsliberale. Fravær 
av kjærlighet finnes i alle leirer, også hos mennesker som bærer kristennavnet. Og 
dette fraværet avler forakt, som utvikler seg til hat.

I Tro & Medier tror vi ikke offentlighetens lys gjør at nettroll sprekker, men deri-
mot kjærlighetens, forsoningens og sannhetens lys. Derfor ønsker vi å se nettengler 
som lyser opp i nettets mørke. En nettengel er et redskap for Guds fred, en som 
bringer kjærlighet der hatet rår, for å låne ord fra Frans av Assisis bønn. En netten-
gel deler det gode i sosiale medier, kommenterer og liker det som bygger opp, står 
opp mot urett og forsvarer de svake på nett.

Vi kommer til å jobbe mer med å utvikle kampanjen utover året, med sikte på 
endelig lansering over nyttår. Men allerede i dag kan vi kristne være nettengler. Be 
for menneskene som uttaler seg i kommentarfelt i nettaviser eller i sosiale medier. 
Be Gud om å gi deg kjærlighet, slik at du kan gjenspeile ham når du selv kommen-
terer, liker eller deler noe. «La alle mennesker få merke at dere er vennlige», er en 
god formaning fra Fil 4,5.

Be til slutt om at Åndens frukt må prege oss kristne når vi er på nett: «kjærlighet, 
glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeher-
skelse.» Gal 5,22
Jarle Hauglend, daglig leder i nettstedet Tro og Medier



MENIGHETSBLADET16

Misjon og disippelgjøring i det  
digitale Babylon

av Jarle Haugland sep 19, 2019
«– Kirken har ikke tatt den digitale tidsalderen på alvor, advarer forfat-
tere i ny bok» stod det på forsiden til Dagen 12.september. Boken artik-
kelen viser til, er «Faith for Exiles», som undersøker hva som gjør at 
unge mennesker bevarer troen i et «digitalt Babylon». Hvis forfatterne 
har rett – noe jeg frykter at de har – er det på tide for kristne ledere å 
våkne opp. Til tross for hederlige unntak, lekker kristenheten i vesten 
som en sil. Mennesker forlater troen og nye generasjoner vokser opp 
uten å ha en anelse om hvem Jesus er og hva kristen tro innebærer. Og 
vi, som kristen-Norge, tar i alt for stor grad utgangspunkt i at vi befinner 
oss i «Jerusalem». Eller vi lengter tilbake til en tid da vi var der. Det er på 
tide å realitetsorientere seg.
Bakgrunnen for begrepet «digitalt Babylon» er historien om da israels-
folket – inkludert Daniel og hans venner – ble bortført fra Jerusalem til 
Babylon. De gikk fra en homogen, monoreligiøs kultur til et flerkulturelt 
og pluralistisk samfunn. Fra trygghet til usikkerhet. Fra kjente jødiske 
omgivelser til et land med fremmede guder og religiøse skikker.  

På samme måte har det skjedd en forflytning i vesten. Vi har gått fra en 
kristen majoritetskultur til et flerkulturelt og -religiøst samfunn. Og en 
av de sterkeste driverne for endringene, er vår digitale mediehverdag. 
Her pushes et kommersialisert budskap av ulike verdier, verdensbilder 
og livssyn. Troslivet vårt rives og slites fra skjermer på alle kanter, som 
vil ha vår tid, prege våre holdninger og forme våre prioriteringer.  

«Dype åndelige lengsler, som burde være omsorgsfullt pleid og dyktig 
dyrket, blir kvalt i hjel av «binge»-TV, altoppslukende spill og sosiale 
medier. (…) Teknologien og de opplyste rektanglene vi ser på hele tiden 
er ikke dårlig i og for seg selv. Men hvis vi ikke er årvåkne og målret-
tede, vil det digitale Babylons glitter og blitzing oppta våre dager så full-
stendig, så vi aldri kommer i gang med å følge livets dypere spørsmål» 
(min overs.), skriver forfatterne David Kinnaman og Mark Matlock i 
boka. 
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Parallelt med «Faith for Exiles» og forskningen bak, publiserte Barna 
Group og World Vision undersøkelsen «The Connected Generation». Her 
har man spurt 15 000 personer mellom 18 og 35 år i 25 forskjellige land 
om deres mål, frykt, relasjoner, rutiner og tro. Funnene er interessante, om 
ikke sjokkerende: 
Generasjon Y, eller millennials, er påkoblet, men ensomme. De er åndelig 
søkende. Forskerne skriver: «Det er en generell (og til tider overraskende) 
åpenhet for spiritualitet, religion og, i mange tilfeller, kirken.» Det er også 
en generasjon preget av angst og uro. Og de søker svar, men nesten halv-
parten av respondentene som har en kobling til kristen tro, opplever at 
kirken ikke gir svar på deres spørsmål. 
Hvordan kan vi som kirke møte unge mennesker, generasjon y, slik at de 
får en sterk, levende og smittende tro, midt i det digitale Babylon? 
Det finnes ingen enkel oppskrift på det. Det krever målrettet og langsiktig 
arbeid der vi anerkjenner at vi lever i et digitalt Babylon. Og der må vi – 
som Daniel og vennene – praktisere vår dyrking av en levende Gud, selv 
når andre stemmer drar oss mot de digitale avgudene. Selv når det koster 
å tilbe Gud. Vi må gjøre det sammen, som et fellesskap i en individual-
istisk tid. Vi må gjøre det med ekte liv, midt i de sosiale medienes glans-
bilder. Vi må gjøre det med forståelse for og kompetanse på tiden vi lever 
i, for lettvinne løsninger aksepteres ikke. Vi må gjøre det med en kjær-
lighet som gir, i et landskap av egoismens begjær. Vi må gjøre det med 
senkede skuldre, i en tid fylt av krav om suksess. Vi må gjøre det med en 
trygg identitet i Kristus, midt i en generasjon som jakter etter bekreftelser 
og hauger av likerklikk. 
Jeg tror vi trenger en strategi med to bein (noe som gjør det lettere å bev-
ege seg i en tid med kontinuerlig endring). For det første må vi være på de 
digitale arenaene som denne generasjonen er på, med et frigjørende bud-
skap om Jesus og et kall til disippelskap. Samtidig må vi utruste generas-
jonen til å bruke mediene på en måte som styrker deres etterfølgelse av 
Jesus. Vi lanserer nå Preach! som en liten, men forhåpentlig viktig, brikke 
i dette store puslespillet. Kanskje kan vi se en oppvåkning i kristenheten i 
vesten, slik at forskerne neste gang kan bli sitert på følgende: «Nå ser vi at 
kirken endelig har tatt misjon og disippelgjøring på alvor i en digital tid!» 
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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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Jeg er derfra. Jeg er herfra.
jeg er ikke der og jeg er ikke her.
Jeg har to navn som nærmer 
og fjerner seg fra hverandre
og jeg kan to språk 
jeg glemte på hvilket jeg drømte
ett, med sølvtone, for å skrive
og ett som var dialogens språk mellom 
himmelen og Jerusalem
men dette adlyder ikke fantasien min.

Identiteten er en selvforsvarssak
og den er fødselens sønn
men i dybden er den en personlig 
kreativitet ikke fortidens arv
jeg tilhører offerets spørsmål
hvis jeg er ikke derfra
ville jeg trene mitt hjerte 
til å oppdra der en gasell av meta-
forer. Bær hjemlandet ditt hvor du 
flytter og vær narsissistisk om det er 
nødvendig.

Den eksterne verden er et eksil
den interne verden er et eksil
hvem er du mellom dem?
Jeg kjenner ikke meg selv for å ikke 
miste det
om jeg skriver dikt, sier jeg:
Jeg er to i ett som to vinger til en svale
hvis våren er forsinket vær jeg  
fornøyd med å bringe nyheten.

Jeg elsker et land og jeg forlater det
[er det umulige langt borte?]
jeg liker å reise til hva som helst
i den frie reisen mellom kulturer
kanskje de som leter etter den men-
neskelige kjernen 
finner nok plass til alle.
Her er en periferi som er på frammarsj
eller et senter som er på stagnasjon
Østen er ikke helt Øst 
og Vesten er ikke helt  
Vest fordi identiteten er åpen for 
mangfoldet ingen festninger eller  
skillelinjer.

Jeg elsker et land og jeg forlater det
Jeg er den jeg er og den jeg skal være
Jeg skal skape meg selv og velge eksilet 
mitt eksilet mitt er en bakgrunn til den 
episke scenen
Jeg forsvarer dikternes behov til fremtiden 
og minnene Jeg forsvarer trær som fuglene 
søker asyl i Jeg forsvarer en måne som er 
gyldig for et kjærlighetsdikt
Og jeg forsvarer et land som ble bortført 
av mytene.

I en verden uten himmel blir jorden en 
avgrunn og poesien er en nådig trøst
og en av vindenes adjektiv, østlig eller 
sørvestlig.
Kameraet beskriver ikke sårene dine
skrik for å høre deg selv
og opprør for å vite at du er fremdeles i 
livet og at livet på denne jorden er mulig
lag eller dyrk et håp for å snakke om
oppfinn en retning eller en illusjon som 
kan forlange håpet og syng fordi det 
skjønne er friheten et liv som defineres 
som dødens motsatt er ikke et liv.

Jeg prøvde, jeg prøvde gjennom en roman
å samle mitt bilde i speilene til de fjerne 
kvinnene men de gikk dypere i deres 
uovervinnelig natt.
de sa: Vi har en verden som er uavhengig 
av teksten. mannen kan ikke skrive den 
drømmeaktige og gåtefull kvinnen
og kvinnen kan ikke beskrive den symbol-
ske mannen ingen kjærlighet ligner på en 
annen kjærlighet ingen natt ligner på en 
annen natt la oss telle mennenes  
bragd og le.

Ibrahim El Haj
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Nytt fra staben        
 
Innspurt til kirkevalget  
Vi er midt i innspurten av kirkevalget og det 
blir spennende å se resultatet når stemmene 
er telt opp. Det nye menighetsrådet trer i 
funksjon 1. november og nytt kirkelig felles-
råd 1. desember. 

Menighetsrådet her i Holla og Helgen er 
en positiv og hyggelig gjeng, som virkelig 
jobber for kirka vår. Sammen har vi fått til 
mange prosjekter, og flere skal det bli. Vi 
gleder oss til videre samarbeid. 
 
Lyssetting av middelalderkirken Romnes 
Endelig er det ferdig, lyssettingen av Romnes kirke. I tillegg til lysset-
tingen av kirken,  har vi satt opp to lysmaster ved parkeringsplassen. 
Dette har mange ventet på.  

Søndag 1. september ble lysene offisielt slått på av Andrè, lillebroren til 
Bjørn Tore Dahl, som ligger gravlagt på Romnes. Det ble så fint!  
Ta gjerne turen til Romnes en mørk kveld og opplev den spesielle  
stemningen lysa gir.  
 
 

Ny prest Som de fleste vet har Andreas Grossmann sagt opp sin stilling. 
I den anledning har bispedømmet tilsatt vikarprest Vebjørn Sagedal 
fram til jul. Ledig stilling som sokneprest er lyst ut i disse dager og  
ligger tilgjengelig på nett.  
 
Håper alle får en fin høst!                        Høsthilsen fra staben v/Mona 
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Slekters gang
Døpte
30.06  Emrik Haukedal Wesenlund, Romnes kirke
14.07 Nathaniel Bøstein-Hofland, Romnes kirke
14.07 Adrian Fiskaaen Enger, Romnes kirke
08.09 Ellinor Dalen Kåsin, Holla kirke
08.09 Celine Stauch-Hansen Thorsberg, Holla kirke
08.09 Ingrid Alina Bringsværd-Kåsastul, Holla kirke
08.08 Vetle Kvernmo Røysland, Søndeled kirke
22.09 Eliah Larsen Tveitstul, Holla kirke
22.09 Jens Steinhaug-Røli, Holla kirke
 
Gravlagte
04.06 Birger Dalen, Kronborg kapell
12.06 Ragnhild Katrine Johansen, Holla kirke
18.06 Sigrun Finckenhagen Borgen, Holla kirke
24.07 Marie Aasmundsen, Kronborg kapell
07.08 Kjell Martin Sætre, Kronborg kapell
13.08 Asbjørn Johansen, Holla kirke
15.08 Nils Sommund Garmo, Holla kirke
21.08  Hans Jørgen Aandahl, Kronborg kapell
30.08 Karl Teigen, Helgen kirke
11.09  Ole Bjørn Stoa, Holla kirke

Orgelundervisning i Holla kirke
Nå i høst starter vi med undervisning av orgelelever i Holla kirke. Det 
er et samarbeidsprosjekt mellom Nome kulturskole og organisten i 
menigheten. Allerede sist vinter var prosjektet i gang med rekruttering, 
hvor pianoelevene fikk komme og prøve orgelet og oppleve en 
orgelkonsert. Undervisningen er en fordypningsmulighet for 
pianoelevene i kulturskolen. Vi ønsker å fremme interesse og kunnskap 
for orgelet, og samtidig gjøre det mer tilgjengelig. 
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GUDSTJENESTER 
Søndag 29. september 
16. s. i treenighetstiden 
Holla kirke kl. 18.00 
Konfirmantpresentasjon 
Matt 11, 16-19   
 

Søndag 6. oktober 
17. s. i treenighetstiden 
Holla kirke kl. 11.00 
v/ vikarprest 
Høsttakkefest og  
Gullkonfirmanter 
Fil 1, 20-26  
 

Søndag 13. oktober 
Høstferie  
 

Søndag 20. oktober 
19. s. i treenighetstiden 
Holla kirke kl. 11.00 
Noas ark gudstjeneste 
Utdeling av 4-års bok 
Luk 9, 57-62   
 

Søndag 27. oktober 
Bots og bønnedag 
Helgen kirke kl. 11.00 
Luk 15,11-32  
 

Lørdag 2. november 
Holla kirke kl. 16.00 
Minnegudstjeneste 

Søndag 3. november 
Allehelgensdag 
Helgen kirke kl. 11.00 
Jes 60, 18-22  
 

Søndag 10. november 
22. s. i treenighetstiden 
Holla kirke kl. 18.00 
v/Ragnhild Halden 
Luk 10, 25-37  
 

Søndag 17. november 
23. s. i treenighetstiden 
Holla kirke kl. 11.00 
Matt 24, 35-44   
 

Søndag 24. november 
Domssøndag/ 
Kristi kongedag 
Holla kirke kl. 11.00 
Familiegudstjeneste og  
Lys Våken - helg 
Joh 9, 39-41  
 

Søndag 1. desember 
1. s. i adventstiden 
Helgen kirke kl. 11.00 
Matt 21, 1-11 
 

Søndag 8. desember 
2. s. i adventstiden 
Holla kirke kl. 18.00 
Lysmesse  
Joh 14, 1-4 
 

Søndag 15. desember 
3. s. i adventstiden 
Holla kirke kl. 11.00 
Matt 11, 2-11 
 

Søndag 22. desember 
Ingen gudstjeneste 
 

Tirsdag 24. desember 
Julaften 
Helgen kirke kl. 14.00 
Holla kirke k. 16.00 
Luk 2, 1-20 
 

Onsdag 25. desember 
Juledag 
Holla kirke kl. 12.00 
Høytidsgudstjeneste 
Joh 1, -14 
 

Torsdag 26. desember 
2. juledag 
Nome sjukeheim kl. 11.00 
v/Ragnhild Halden 
Felles gudstjeneste  
for begge sokn 
Matt 2, 16-23 
 

Onsdag 1. januar 
Nyttårsdag/ 
Jesu navnedag 
Holla kirke kl. 12.00 
Luk 2, 21 
 

Med forbehold  
om endringer. 

Vebjørn Sagedal forretter  
der ikke annet er nevnt.
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Gjenbruk angir bruk mer enn én gang. Konseptet er sterkt knyttet til 
miljøvern som det andre nivået i avfallshierarkiet, men gir utvidet 
mening i alle situasjoner der en eksisterende gjenstand eller et konsept 
brukes på nytt, etter å først ha blitt brukt i den tiltenkte hovedanven-
delsen. 
Den nye anvendelsen kan være den samme som første gang eller brukt 
som noe annet, i motsetning til gjenvinning der gjenstanden blir pluk-
ket fra hverandre til råvarer for ny anvendelse.

Gjenbruk er et energiøkonomisk og ressursbesparende element i beste 
miljøpraksis.
Eksempel på gjenbruk omfatter også bruktsalg, oppussing og gjenbruk 
av kode i høynivå programmering.

Hensynet til ressursknapphet er hovedgrunnene til å bruke gjenstander 
og konsepter på nytt, men i svært mange tilfeller er det også økono-
misk lønnsomhet i å gjenbruke gjenstander eller konsepter. På bilde er 
en gammel sykkel lakkert og skal minne oss om gamle dager?


