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Alt skal undersøkes. Også menig-
hetsbladene i Norge. I Kirkerådets 
nye medlemsundersøkelse oppgir 
56 prosent at de har fått informa-
sjon om Den norske kirke i me-
nighetsblad siste år. Det betyr at 
antall nordmenn som mottar et  
menighetsblad i hvert fall ikke er  
lavere enn det, mer sannsynlig er 
det høyere.
Det betyr igjen at det fortsatt leg-
ges store ressurser i å lage disse 
bladene, og det er bra, for det finnes 
ingen kommunikasjonsplattform 
der kirken er i nærheten av å nå like 
langt og bredt ut som menighets-
bladet gjør. Magnhild Landrøs undersøkelse fra 2013 oppgir 80 
prosent av de som får menighetsblad i posten at de leser det 
«hver gang/så godt som hver gang eller av og til». Av disse igjen 
sier 82 prosent av leserne at de sjelden eller aldri går til en vanlig 
gudstjeneste, og 34 prosent sier de knapt har vært innom den 
lokale kirken.

Jeg spør meg av og til: Er vårt menighetsblad ok? Mangler det 
noe. Eller skal vi «kjøre på» som før? Hvis du synes noe mangler, 
er det helt greit å få tips fra deg som leser av bladet. Alle innspill 
er viktige og nødvendige for å lage et blad som favner de fleste. 
Det er alltid noe å bli bedre til og på.
Menighetsbladet vårt blir til gjennom et samarbeid mellom stab 
og frivillge medarbeidere. Stoffet henter vi mest lokalt, men og 
litt ut fra det som skjer i kirkenorge og noen ganger stoff fra  
Estland.
Det nærmer seg Jul og slutten på et kirkeår. Hva kan kirka i Holla 
og Helgen formidle av håp, tro og livskraft? Julebudskapet kan 
synes å kave litt i alt som tilbys av julebord og kjøpepress i denne 
tiden. Julebudskapet er enkelt; ei ung jente fødte en gutt i en 
stall. Gutten vokste opp og la grunnlaget for min kontakt med 
skaperen – det er det jeg tror!
En annen ungdom (Gaute Ormåsen) har skrevet en sang; 
Den første Julenatt og litt av denne lyder slik:
Var du her den natta, da stjerna lyste stor?
Var du her da engler sang om fred på jord?
Var du her da verden så en som var forlatt?
Ble fylt med engletoner.
Den første julenatt.
Jeg kjenner at jeg tviler
Jeg kjenner at jeg tror.
På engler og profeter
På håp om fred på jord.
God Jul!



3

Prestens hjørne
Fra krybben til korset…

Nå har jeg vært prest på Ulefoss i rundt tre måneder. Det har  
vært en spennende, lærerik, men også litt slitsom tid.  
Jeg har lært mye nytt, fått blitt kjent med mange hyggelige  
mennesker og jeg har vært med på nesten alt som har skjedd  
i menigheten. Og nå nylig har jeg også blitt fast ansatt som  
sokneprest i menigheten, og jeg ser fram til å bli enda bedre  
kjent med menigheten i tiden framover.  

Og nå nærmer det seg adventstid og jul. Advent er en ventetid.  
En forberedelsestid. Vi forbereder oss til jul. Vi skal handle  
julepresanger, åpne julekalender, lage julekaker og «vaske  
golvet og bære ved, sette opp fugelband og pynte tre,» som  
det heter i sangen. Og gå på juleavslutninger og julebord og alle andre ting som hører til i 
førjulstiden.  

Men midt i alt som skal ordnes før julefreden kan senke seg er det lett å glemme hvorfor vi 
egentlig feirer jul. Jeg synes det er godt å stoppe opp av og til, midt i den travle førjulstida, og 
lytte til julens egentlige budskap. At Gud sendte Jesus til jorden for vår skyld.  
Vi kan for eksempel på julegudstjeneste, lese juleevangeliet, eller kanskje gå på en julekonsert, 
eller høre en juleplate, for eksempel.  

«Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himmelen for meg,» synger vi 
i en kjent julesang.  Jesus kom til jorden som et menneske. Han ble født i en stall i en krybbe i 
Betlehem. Og han døde på korset på Golgata for at vi skulle komme til himmelen. 

Det er derfor vi feirer jul.  Og det håper jeg vi kan ta med oss inn i julehøytiden.  
God jul! 

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

UNGDOMSLEDERSAMLING 
 
I høst har vi startet opp med samling for 5 ungdomsledere en fredag i måneden. Disse jentene 
har vært deltakere på Supertorsdag  i mange år allerede.

Derfor er det fint at de nå kan være ledere og medhjelpere, og det er viktig å gi de  litt ekstra 
oppmerksomhet. Samlingene våre består av ledertrening, god mat, andakt med  
samtale om tema, og litt leik. Vi avslutter med å tenne lys for hverandre og be for hverandre.

  Liv Mari

Liv Mari har ordet 
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LØRDAGSKLUBBEN  
Det summer av stemmer i gangen til Helgen Motessoriskole annenhver lørdag. Sko og støvler må 
av, og jakker må henges opp. De frammøtte blir registrert, finner sin egen pappsommerfugl og 
henger den opp på tavla. 

Det er gjerne en av de eldre deltakerne som har ansvaret for registreringen. Så er det å velge  
aktivitet. Er det baking på programmet, må hender vaskes, før Åse tar imot på kjøkkenet. Men det 
kan like gjerne være at vi lager noe annet fint. Vi er så heldige at vi har en medarbeider med en 
masse gode formingsideer og gågangsmot. 

Mye spenning er også knytta til eksperimenter i fysikk. En og annen gang boltrer vi oss i  
skoleskogen , som byr på lavvo og muligheter for grilling. Kan vi ikke leke ute, så er det også mye, 
mye vi kan finne på inne. 

Lederne av Lørdagsklubben vil at barna skal trives, og det aller, aller viktigste er at de blir kjent 
med Jesus gjennom bibelfortellingene. Formidlingen av bibelfortellingene foregår på forskjellige 
måter, gjerne etter hvem av lederne som står for ”samlingsstunden”.

Vi synger og beveger oss, vi undrer oss og stiller spørsmål. Så sant det er mulig, har vi også spesi-
elt tilbud til unger fra 5. klasse og oppover, såkalt tweens.

Første lørdag i november snakket vi om den barmhjertige samaritan. Da var det naturlig med 
litt førstehjelpsundervisning i etterkant. Ungene praktiserte sårbehandling og stabilt sideleie på 
hverandre , bamser og dokker. Store esker var ambulanse og sykehus. vi har aldri sett så mange 
syke og bandasjerte bamser!

Bildet av tresirklene , pyntet med sau, blei laget i forbindelse med bibelfortellingen om sauen 
som gikk seg bort.

Bitetid kaller vi måltidet helt til slutt. Vi benker oss rundt bordene på det romslige 
kjøkkenet,spiser god mat og drikker saft. En del foreldre er også gjerne med oss til dette måltidet.

Guds velsignelse og søndagsskolens ”Barnas beste” blir med ungene hjem.”

Bjørg Y. Langeland
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Biskopens juleandakt:   Løfter om kjærlighet!
En håndverker var kjent for ikke å komme når han hadde lovet. Hans begrunnelse var: «Man kan 
ikke både love og holde på én gang». Vi har vel alle gjort våre egne erfaringer både i forhold til 
de løfter vi selv har gitt, og de som andre har gitt til oss. Det er ikke alltid samsvar mellom ord og 
handling.

Rudolf Nilsen skriver i et av sine dikt: «Intet er mer som skrift i sand enn løfter om kjærlighet». Det 
du skriver i sand, blir ikke stående. Vind og bølger hvisker skriften ut. Det blir glemt for alltid. Skal 
løfter ha en verdi, må de oppfylles. Løfter om kjærlighet må gi seg praktisk utslag i handlinger som 
viser at du er glad i et menneske. 

Når keiser Augustus befaler at alle skal skrive seg inn i manntall, skriver samtidig Gud seg inn i vår 
historie ved at Jesus blir født som et barn. Juleevangeliet begynner slik på latin:  
Factum est – fakta er. En har sagt at julenatt fikk Gud adresse på jorden.  

«Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden,» skriver Johannes. Ordet  
fotografere kommer fra gresk og betyr direkte oversatt «å skrive med lys». Når Jesus skriver seg inn 
i vår verden, tegner han et bilde av hvordan Gud er, med ord og ikke minst i konkret handling.  

Guds løfter om kjærlighet blir synlig når han blir en av oss. Guds løfter om kjærlighet får sitt aller 
tydeligste tegn når Jesus gir sitt liv for vår skyld. Så høyt er vi elsket av Gud.

Gud ønsker å skrive seg enda lenger inn enn i vår historie. I Østkirken sier de: «Kristus ble det vi er, 
for at vi skal bli det Han er». Han ønsker å skrive seg inn i våre liv. Det er det som kalles tro.  
Troen er relasjon til Jesus. Johannes skriver i sitt juleevangelium:  
 
«Men alle som tok imot han, gav han rett  
til å bli Guds barn, de som tror på hans navn».

Julen forteller oss at Gud ikke skriver sine  
løfter om kjærlighet i sand, men i handling. 

Med ønske om en velsignet julehøytid!

Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark
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Julehilsen til Holla og Helgen  
 
2019 er snart historie, og vi legger bak oss nok et år fullt at begivenheter, både her i Nome og 
ellers i verden.

Vi er takknemlige for at vi lever i et land med trygghet og demokrati. Denne høsten har vi  
gjennomført valg, altså lokaldemokrati i praksis. Alle innbyggere over 18 år har da anledning 
til å bruke sin stemme til å si hvem de ønsker skal styre Nome kommune de neste fire årene. 
Det er gledelig at valgdeltakelsen var litt høyere enn tidligere, selv om alt for mange fortsatt 
ikke benytter denne retten. 

Vi har nå fått et kommunestyre som består av 21 representanter fra 6 forskjellige partier. 

12 av representantene er uten politisk erfaring, mens vi andre har vært med tidligere. Jeg ser 
fram til denne perioden med en fin blanding av politikere. Vi har et felles mål på tvers av alle 
partier; Vi engasjerer oss i lokalpolitikken med mål om å utvikle kommunen vår til det beste 
for innbyggerne.

En annen sak som har satt sitt preg på Nome denne høsten, er varsel om stenging av  
mottaket vårt på Dagsrud. Det varmer når en ser det engasjementet som blir vist fra  
lokalsamfunnet. La oss håpe avgørelser blir tatt til beste for våre beboere, sånn at de også kan 
gå julen i møte med en følelse av trygghet for framtiden for seg og sin familie.

Jeg vil på vegne av Nome kommunestyre ønske alle ei fredfylt og god jul
og et godt nytt år.

Bjørg Tveito Lundefaret
ordfører
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Det nye menighetsrådet presentert 
på gudstjenesten i Holla kirke 17. 
november.
Under gudstjenesten ble det først rettet en takk til de medlemmene som 
hadde sittet i rådet siden 2015 og nå gikk ut av rådet. Det var Ellen Grimstad 
Nilsen, Erna Kristin Schwaiger Hoksrud, Lars Olav Hegland og Kristin Larsen.

Det nye menighetsrådet hadde sitt konstituerende møte 7. november. Le-
der ble Bjørn Sturød, nestleder Stian Refsdal og sekretær Berit Lia. 

Medlemmer er Morten Tjostolv Karlsson, Thora Betten, ThoMas Lyngstad, 
Helge Asbjørn Skippervold og Jane Salte Hjelseth. Varamedlemmer er Bjørn 
Werner Nilsen, Valborg Nokevje Lindgren, Anne-Mette Borgersen Bøe og 
Olaug Aspheim Teigen.

Medlemmer i Nome kirkelige fellesråd ble Bjørn Werner Nilsen og Thora 
Betten, med Stian Refsdal og Jane S. Hjelseth som varamenn.
Som nytt medlem av Fredheim-styret etter Lars Olav Hegland ble valgt 
Morten T. Karlsson.

Redaktøren oppdaget av noen rådsmedlemmer har benyttet anledningen til å ”gå i skjul” på 
samme måte som englene som ”dalte ned i skjul”.... :)
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Kirkevalget - Bispedømmerådet

Det er nå klart hvem som blir valgt inn i Agder og Telemark bispedømmeråd for de neste fire årene. 
De ni innvalgte blir samtidig medlemmer av Kirkemøtet, Den norske kirkes ”storting” der også 
biskopen sitter.
 

Øverst fra venstre: Kai Steffen Østensen (Åpen folkekirke), Markus Westermoen (Nominasjonsko-
miteens liste), Håkon Kolstad Varhaug (Bønnelista), Terje Damman (Åpen folkekirke), Turid Torland 
Håland (Nominasjonskomiteens liste), Ingvild Sommerfelt (Åpen folkekirke), Odin Adelsten Aunan 
Bohmann (Åpen folkekirke), biskop Stein Reinertsen, Kathrine Tallaksen Skjerdal (Prestenes repre-
sentant), Per Gunnar Pedersen (representant for lek kirkelige tilsatte).

Oppslutningen om valg av nytt bispedømmeråd i Agder og Telemark var på 12 prosent av de stem-
meberettigede - slik oppslutningen på landsbasis også var. Sammenlignet med forrige valg i 2015 
er dette en nedgang på fire prosentpoeng i Agder og Telemark.

Stemmene ved bispedømmerådsvalget fordelte seg slik på de tre listene:
Åpen folkekirke: 16 321 godkjente stemmesedler
Nominasjonskomiteens liste: 11 410 godkjente stemmesedler
Bønnelista: 5596 godkjente stemmesedler
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Stadig like usikkert for beboerne   på Nome mottak.

Denne høsten har vært en usikkerhetens tid for asylsøkerne på Dagsrud.  
Og også for de ansatte og for kommunen. Innbyggerne viste som vi husker 
sitt store engasjement ved å støtte mannsterkt opp om fakkeltoget i  
oktober. 

Vi gledet oss stort da det så ut til at UDI ville la beboerne bli boende til nytt 
vedtak fattes om ny avtale for mottaket. Men så vidt vi skjønner er  
virkeligheten nå at alle må ut før jul.  

Det er en trist situasjon også for alle oss som har lært asylsøkere å kjenne 
og blitt glad i dem. UDI synes å legge alle menneskelige hensyn til side og 
kjøre steilt på sin harde linje. At dette også er med å skape stor  
usikkerhet og store problemer for de ansatte og for kommunen gjør det 
slett ikke bedre.

Foto: Kanalen
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Vellykket Fredheimbasar i år også!
Lørdag 9.november var det tid for høstens tradisjonelle basar på Fredheim. 
Som tidligere år var det fullt hus og god stemning. 
Unge Røster sang og folk kjøpte lodd og varer. Kafeen i kjelleren var 
populær, suppe og pølser, kaffe, saft og kaker, 

- alt falt i smak. 
Resultatet ble ca. 55000 kroner til Fredheim, og det er vi veldig fornøyd 
med. Tusen takk til alle som har stått på og stelt i stand, strikket og laget 
gevinster, sittet og solgt lodd, bakt kaker og laget suppe. Menge flittige 
hender og villige hjerter. 

Mange kunne vært nevnt, men skal vi trekke fram et navn må det bli  
Solveig Seljeflot som kan sies å ha vært primus motor for årets basar.  
Tusen takk til henne, og til alle dere som kjøpte lodd eller var til stede og 
gjorde basaren til en suksess. 
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Seks av ti medlemmer tror på Gud
Seks av ti medlemmer av Den norske kirke i Agder og Telemark oppgir en form for 
gudstro, og like mange ber til Gud av og til. Dermed er medlemmene i vårt bispedømme 
blant dem som gir klarest uttrykk for den kristne troen blant bispedømmene her i landet. 
Det viser en stor medlemsundersøkelse som nå er offentliggjort.
Undersøkelsen er utført av meningsmålingsinstituttet Opinion for Den norske kirke, 
omfatter vel 3000 medlemmer og ble gjennomført våren 2019. Blant medlemmene i 
Agder og Telemark bispedømme oppgir 61 proset en form for gudstro. Bare i Sør-Håloga-
land er denne prosenten høyere, nemlig 65 prosent.

På landsbasis er det vel fem av ti (54 prosent) som oppgir en form for gudstro. De har 
svart bekreftende på følgende utsagn: 
-Jeg er så sikker som jeg kan være på at Gud finnes
-Jeg tror på Gud, men jeg tviler
-Jeg tror av og til på Gud, og av og til tror jeg ikke på Gud

Folkekirken står sterkt
Undersøkelsen viser samtidig at det man gjerne kaller folkekirken står sterkt blant 
medlemmene i Den norske kirke. Tre av fire medlemmer mener det er viktig at kirke-
byggene vedlikeholdes. Undersøkelsen viser videre at 64 prosent av medlemmer 
i Den norske kirke har besøkt en kirkegård eller gravplass siste året. I tillegg har 51 
prosent vært i en kirkelig begravelse.  
87 prosent av kirkens medlemmer på landsbasis besøkte kirken minst én gang det siste 
året. Av disse har 51 prosent vært i kirken mellom 6 og 12 ganger. 8 prosent har vært 
i kirken mer enn månedlig (13 ganger eller mer). I den sistnevnte kategorien, det vi 
gjerne kaller faste kirkegjengere, ligger Agder og Telemark også på topp i landet med 13 
prosent som går i kirken mer enn én gang i måneden.

Videre viser undersøkelsen at 78 prosent av medlemmene av Den norske kirke her i 
landet ville valgt å døpe barna sine pr. i dag.  Samtidig oppgir 64 prosent at de ville valgt 
kirkelig konfirmasjon, mens 60 prosent ville valgt kirkelig vielse. 

Vanskelig å fange opp menneskers tro
Kirkefagsjef i Agder og Telemark bispedømme, Bjarte Leer-Helgesen, ser mange positive 
sider ved svarene:
- Vi får bekreftet at folkekirken står sterkt her i Agder og Telemark. Samtidig er det vans-
kelig å fange opp menneskers tro i en slik undersøkelse. Men vi merker oss at bispedøm-
met scorer høyest i landet på flere spørsmål som har med troen å gjøre. 
- Men er det ikke et tankekors at ca. en tredjedel av medlemmene i vårt bispedømme 
ikke synes å ha en gudstro?- Vi har ikke noe A- og B-medlemskap i Den norske kirke. 
Dåpen er det eneste medlemskriteriet. Vi ser at det også i denne gruppen er et flertall 
som sier at det er viktig å ta vare på kirkebyggene. Dette viser en tilhørighet til kirka som 
vi tar på alvor, sier Bjarte Leer-Helgesen.
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Kyrkja arrangerte fakkeltog for 
fengselet i Fyresdal

Nittifem menneske møtte opp då kyrkja i Fyresdal baud inn til fakkelmarkering mot 
nedlegging av Skogsleiren i Fyresdal. Fengselet i Kleivgrend har ofte vore truga med 
nedlegging. 

Men dei er brennande i sin iver etter å skape gode, verdige soningstilhøve, og kjempar på. Kyrkja 
i Fyresdal er òg engasjert i denne unike soningstaden.  Dei innsette i Kleivgrend har åpen soning 
i det som liknar ein liten landsby på den naturskjønne staden. Dagane går med til hardt fysisk 
arbeid, blant anna vedhogst og tømmerdrift. Målet er at soningsforma skal gjere det lettare for 
dei innsette å tilbakeførast til samfunnet.

Sidan 1986 har prostidiakonen i Vest- Telemark organisert visitorteneste i leiren. 
No er det Andras Valebjørg, Else F. Metveit og Ragnhild Berge som vitjar fengselet jevnleg.  
Gjennom åra har hundrevis av kaker blitt sendt opp frå bygda, som gode og varme helsingar til 
dei innsette.

Under årets Diakonisamling i Vest- Telemark fekk Skogsleiren – tilsette og innsette - 
Diakoniprisen for å lage eit godt fengsel. Prostidiakon Eilev Erikstein har også arrangert 
pilegrimsvandringar for dei innsette, eit tiltak som vert kalla ”vandring mot fridom”.

Regjeringa og KrF er einige om å bevilge 10,2 millioner kroner til fengselet i Fyresdal for 2019, 
skriver avisa Varden. Dermed blir ikkje Kleivgrend fengsel i Fyresdal lagt ned 1. januar 2019, slik 
planen eigentleg var.
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- Det handler om å dele våre liv med hverandre
-For at alle skal oppleve tilhørighet i våre kirker, må vi våge å dele våre liv med hverandre.   
Det sa professor Erik Carter på kirkens landskonferanse for inkludering tirsdag. Han er hovedtaler på 
HEL-konferansen som samler vel 200 mennesker fra hele landet.

Professor Erik Carter (t.h.) var hovedtaler på HEL-konferansen. Odd Bjarne Ellefsen var tolk.  
(Denne artikkelen er laget av Agder og Telemark bispedømmekontor)

Konferansen er lagt til Kristiansand fra 12.-13. november. Det er femte gang Den norske kirke  
arrangerer en slik konferanse der inludering av mennesker med utviklingshemming er hovedfokus.
Ansatte og frivillige fra hele landet kommer sammen i Lund kirke disse dagene til et spenstig pro-
gram med foredrag, verksteder, seminarer, konsert og gudstjeneste. Biskop Stein Reinertsen var med 
under konferansen sammen med direktør i kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen.

Kirken er ikke hel uten at alle er med
Begrepet HEL spiller på at kirken og menigheten bare er hel, når alle får muligheten til å delta på lik 
linje. Rune Rasmussen, spesialprest og leder av komitéen bak konferansen, sier det slik:
- Som kirke utfordres vi til å se alle mennesker som en ressurs. Og vi utfordres til å være et fellesskap 
som inkluderer hele den menneskelige mosaikk, som ser på forskjellighet som en berikelse.   
Deltakelse må betraktes som det normale for alle, sier Rasmussen.

Erik Carter fra Vanderbilt University i Nashville, USA, har spesialundervisning som forskningsområde. 
I tillegg et han en aktiv kirkemann. Denne kombinasjonen har gitt han en innsikt i hva ekte inte-
grering av utviklingshemmede innebærer. Får å nå målet om ekte integrering er det nødvendig at 
mennesker med utviklingshemming opplever å høre til. En rekke faktorer må være oppfylt om man 
skal føle tilhørighet til menigheten:
- For det første må mennesker med utviklinghemming være til stede i våre kirker. I enkelte  
menigheter er denne gruppen praktisk talt fraværende. Slik kan det ikke være om vi skal være en  
hel kirke, poengterte han.
-Å være invitert, bli gjenkjent og savnet
Han listet opp mange viktige kvaliteter som må være på plass om folk skal føle seg hjemme i  
menigheten. Dette er kvaliteter og handlinger som er like viktige for mennesker med  
utviklingshemming som for normaltfungerende mennesker.

Det dreier seg om at folk må inviteres, må bli ønsket velkommen og bli gjenkjent når de kommer 
tilbake. Videre må de oppleve aksept, støtte, omsorg og vennskap - ja være elsket. De må også  
oppleve at de er savnet når de ikke kommer - at det er behov for dem i kirken. 
-Dette kan synes som selvsagte ting, men de kommer ikke av seg selv dersom menigheten ikke har 
et bevisst forhold til det, sa Carter. 
Carter pekte på at mange mennesker med utviklingshemming er ensomme. De har i realiteten ikke 
noen venner utenom familien og de profesjonelle hjelperne, de som er betalt for å være sammen 
med dem. 
- Som mennesker er vi skapt for fellesskap. Ensomhet er en større helsefare enn røyking og fedme til 
sammen. Dette er en utfordring for oss som kirke. Det handler om å dele våre liv sammen, sa Carter.
”Å gjøre bønn”
HEL-konferansens deltakere hadde i tillegg til foredrag, tilbud om en rekke seminarer og verksteder. 
Et av verkstedene handlet om bønnevandring der alle sanser kan tas i bruk. Dette er en bønneform 
der symboler og enkle handlinger erstatter eller supplerer ordene. Bønnevandringen, der man ”gjør 
bønn”, er et godt eksempel på en aktivitet i kirken der alle kan delta på lik linje ved god  
tilrettelegging.
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Gullkonfirmanter Holla og Helgen  
menighet Holla kirke  

1. rekke fra venstre: 
Berit Ramtoft, Anne Kirsten Eidissen, vikarprest Leif Raustøl, Aud Rose Birkeland, Ann Tove Lunde.

2. rekke fra venstre: 
Elin Bjørndalen, Svenn Ivar Sannes, Torhild Wik Ødegaard, Aud Irene Nilsen.

3. rekke fra venstre: 
Carl Normann Namløs, Dag Nilsen, Arild Bjørndalen, Svenn Magne Frydenlund.

Foto: Kåre Pedersen, Bilde for Bilde
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Vi er kommet til slutten av november, snøen er kommet og vi venter på at advent og julehøytiden 
skal komme. Jeg er så stolt av de ansatte som jobber i kirken i Nome.  

Alle jobber med ulike oppgaver. Noen ute, andre inne. Noen spiller, andre vasker, noen legger ut all 
informasjon på nettsider og i aviser, andre holder kor og trosopplæring i gang. Nå gjøres det klart til 
julehøytiden – og det er mye som skal på plass. Alle står på og jeg gleder meg over alt det de ansatte 
får til.

Helt nytt er at vikarprest Vebjørn Sagedal har fått fast stilling som sokneprest i Holla og Helgen sokn. 
Jeg er imponert over denne blide gutten fra Vennesla og gleder meg til å fortsette samarbeidet i 
årene framover. 

Denne høsten har vi hatt kirkevalg. Nytt menighetsråd er på plass og nytt kirkelig fellesråd skal 
konstituere seg i midten av desember. Kirkelig fellesråd er sammensatt av representanter fra begge 
sokn, kommunen og bispedømmet. Det blir spennende for oss ansatte, med nye personer å forholde 
oss til de neste 4 åra. Vi gleder oss til å ferdigstille prosjekter som er satt i gang og vedta nye.  

Helgen kirke har i høst fått installert brannalarmanlegg med direktekobling til 110. 
Da gjenstår bare Kronborg kapell, så har alle kirkene i soknet fått installert brannalarmanlegg. 

I vår investerte vi i to nye gressklippere, og den ene skal få koblet på snøfreser. 
Da kan vi bruke ny freser når det kommer mye snø i forbindelse med evt. gravferd.  
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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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Orgelelever i Holla   kirke 
Nå i høst har pianoelever fra kulturskolen fått 
orgelundervisning i Holla kirke som et sam-
arbeidsprosjekt mellom Nome kulturskole 
og organisten. Pianoelevene har fått orgel-
undervisning som et fordypningsstudium i 
tillegg til pianoet. På bildet ser vi orgeleleven 
Leah Amalie Knedahl Christensen, ei talentfull 
jente, som skal fremføre sitt første orgelstykke 
under lysmessa i Holla kirke den 8. desember 
kl. 18.00. Det gleder vi oss til å høre!

Nordnorsk julesalme
Sang av Trygve Hoff

Velsegna du dag over fjordan, velsegna du lys over land
Velsegna de evige ordan om håp og ei utstroken hand
Verg dettan likkje du gav oss den dagen du fløtta oss hit
Så vi veit at du aldri vil latt oss forkomme i armod og slit

Vi levde med huva i handa, men hadde så sterk ei tru
Og ett har vi visselig sainna, vi e hårdhausa vi som du
No har vi den hårdaste ria, vi slit med å kave oss fram
Mot lyset og adventstia, det e langt sør tel Betlehem

Guds fred over fjælle og åsen, latt det gro der vi bygge og bor
Guds fred over dyran på båsen og ei frosen og karrig jord
Du ser oss i mørketidslande, du segne me evige ord
Husan og fjælle og vatne og folke som leve her nord
Husan og fjælle og vatne og folke som leve her nord

Illustrasjon: Marit Bakken
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Holla Minigospel
Nå i høst har barnekoret Holla Minigospel hatt øvelser annen hver tirsdag i Holla kirke med sang, 
lek og kos. Koret er for barn fra 3 til 5 år sammen med foresatte. Det er snart klart for juleferie, 
men vi starter opp igjen på nyåret tirsdag 14. januar kl. 17.15 i Holla kirke. 

Da er både gamle og nye medlemmer hjertelig velkomne. Interesserte kan gjerne ta kontakt 
med Gunnhildur Baldursdottir på telefon 458 11 916 eller e-post gunnhildur@nome.kirken.no. 

Man kan også møte opp på en øvelse for å prøve. 

Plan for Minigospel våren 2020:
• 14. januar: Oppstart 
• 28. januar
• 9. februar: Karnevalgudstjeneste i Holla kirke kl. 11.00
• 11. februar
• 25. februar
• 10. mars
• 22. mars: Vårkonsert i Holla kirke kl. 17.00
• 24. mars
• 14. april: Avslutning

lnfo ligger på appen ”Min Menighet”. Facebook: Holla og Helgen menighet.
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Slekters gang
Døpte
06.10 Linus Gjervik Haatveit, Holla kirke
27.10 Filip Stavsholt Gusjås, Helgen kirke
17.11 Håkon Westheim, Holla kirke
 
Gravlagte
27.09 Bjørg Irene Hansen, Holla kirke
30.10  Astrid Eriksen, Kronborg kapell
01.11 Randi Tufte, Kronborg kapell
21.11 Halfdan Peder Fiskodde, Kronborg kapell

Taizé sangkveld
I november var det Taizé sangkveld i Holla kirke. 
Musikkledelse var ved organist Gunnhildur Baldursdottir. 
Andaktene var ved Hellek Sannes og Vebjørn Sagedal. 

Taizé sangene kommer fra det økumeniske kristne 
munkesamfunn i Taizé byen i Frankrike. Samfunnet ble 
grunnlagt i 1940 og utviklet sine egne meditative salmer og 
liturgi som har spredt seg verden rundt. 

Taizé-samfunnet er et populært 
reisested, spesielt for ungdom, hvor de 
deltar i bønn, undervisning og sang. 
Mange av Taizé sangene ble inkludert i 
den nye norske salmeboken i 2013. 

Sangene består av enkle fraser fra 
Bibelen som er sunget i repetisjon. 
Sangene er lette å lære og repetisjonen
gir mulighet til å meditere på bønnene. 

En Taizé sangkveld er en mulighet for 
åndelig påfyll i en travel hverdag. 

Vi gleder oss til neste Taizé sangkveld. 
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GUDSTJENESTER 
Søndag 8. desember 
2. s. i adventstiden 
Holla kirke kl. 18.00 
Lysmesse m/
konfirmanter 
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 
Matt 2, 16-23 

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

Søndag 5. januar 
Kristi åpenbaringsdag 
Helgen kirke kl. 11.00 
Familiegudstjeneste 
Matt 2, 1-12  
 

Søndag 12. januar 
2. s. i åpenbaringstiden 
Holla kirke kl. 11.00 
Matt 3, 13-17  
 

Søndag 19. januar 
3. s. i åpenbaringstiden 
Holla kirke kl. 11.00 
Joh 2, 1-11  
 

Søndag 26. januar 
4. s. i åpenbaringstiden 
Helgen kirke kl. 18.00 
v/Ragnhild Halden 
Luk 18, 35-43  
 

Søndag 2. februar 
5. s. i åpenbaringstiden 
Holla kirke kl. 11.00 
Mark 2, 1-12  

Søndag 9. februar 
Såmannssøndag 
Holla kirke kl. 11.00 
Karnevalgudstjeneste 
Utdeling av 3-års bibel 
Luk 8, 4-15  
 

Søndag 16. februar 
Kristi forklarelsesdag 
Helgen kirke kl. 11.00 
Matt 17, 1-9  
 

Søndag 23. februar 
Ingen gudstjeneste  
p.g.a. vinterferie 
 

Søndag 1. mars 
1. s. i fastetiden 
Holla kirke kl. 11.00 
Matt 4, 1-11  
 

Søndag 8. mars 
2. s. i fastetiden 
Holla kirke kl. 11.00 
Matt 4, 1-11  
 

Søndag 15. mars 
3. s. i fastetiden 
Holla kirke kl. 11.00 
Luk 11,14-28  

Med forbehold  
om endringer. 

Vebjørn Sagedal forretter  
der ikke annet er nevnt.
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