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ÅRSMELDING 

FOR 

HOLLA OG HELGEN MENIGHET 

2019 
Holla og Helgen menighet ser tilbake på året 2019 som et år hvor menigheten har videreført 
sitt arbeid i tråd med tidligere vaner og tradisjoner. Vi ønsket sterkt - og arbeidet ivrig - for å 
få til en fornyelse ved menighetsrådsvalget høsten 2019. Ikke uventet viste det seg vanskelig 
å få mange nye kandidater til lista. Da var det godt at mange av de tidligere medlemmene 
var motivert for å ta på seg en periode til. Etter valget har vi fått en ganske god blanding av 
erfarne og nye medlemmer og varamedlemmer. 

En viktig sak for menigheten i 2019 var ansettelse av ny sokneprest. Vi var forberedt på at 
Andreas Grossmann ikke ville komme tilbake etter permisjonen som utløp 1. august. Som 
vikar fra 1. august til 31. januar 2020, ble ansatt Vebjørn Sagedal. Da stillingen ble lyst ut, var 
han også eneste søker og ble fast ansatt fra 1. januar 2020.  

Det mest utfordrende nå som før, er å få nye generasjoner voksne til å delta aktivt i 
menighetens arbeid. 

 

1. Menighetsrådets sammensetning før valget i 2019 

Leder: Bjørn Stuød, Nestleder: Ellen Grimstad Nilsen, Sekretær: Berit Lia 

Medlemmer: Erna Kristin Hoksrud, Tone F. Kjeldsen, Helge Skippervold, Thomas Lyngstad, 
Andreas Grossmann, Thora Betten 

Varamedlemmer: Lars Olav Hegland (fast møtende), Kristin E. Larsen, Rolf Petri Blåstad, Elin 
Bakke 

 

Kirkevalg 2019  

Høsten 2019 ble det gjennomført kirkevalg for de neste 4 årene. Det var 324 som stemte ved 
kirkevalget i Holla og Helgen sokn. De fleste var først og fremst interessert i 
menighetsrådsvalget. Som tidligere var det relativt liten interesse for valget på nytt 
bispedømmeråd.  

Menighetsrådets sammensetning etter valget i 2019 – gjeldende fra 01.12.2019 til 
30.11.2023 

Leder: Bjørn Sturød, Nestleder: Stian Refsdal, Sekretær: Berit Lia 

Medlemmer: Morten Tjostolv Karlsson, Thora Betten, Thomas Lyngstad, Helge Asbjørn 
Skippervold og Jane Salte Hjelseth. 

Varamedlemmer: Bjørn Werner Nilsen (fast møtende), Valborg Nokevje Lindgren, Anne-
Mette Borgersen Bøe og Olaug Aspheim Teigen. 

 

Menighetsrådet har i 2019 avholdt 10 møter og behandlet 103 saker.  
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2. Ansvarspersoner i råd og utvalg 

 Menighetsrådets arbeidsutvalg: soknepresten, leder, nestleder og sekretær 

 Representanter til Nome kirkelige fellesråd: 

 Før valget:  Bjørn Sturød og Helge Skippervold,  
▪ Vara: Erna K. Hoksrud og Rolf Petri Blåstad 

 Etter valget: Thora Betten og Bjørn Werner Nilsen, 
▪ Vara: Jane Salte Hjelseth og Stian Refsdal 

 Regnskapsfører: Else-Marie Lindseth 

 Revisor: Telemark Kommunerevisjon 

 Arrangementskomite: Ellen Grimstad Nilsen, Erna Kristin Hoksrud, Thomas Lyngstad,  
Tone Foss Kjeldsen. 

 Frivillig klokkertjeneste; administrert av Liv Mari B. Bøstein,     
o Holla: Mia Sturød, Ellen Grimstad Nilsen, Ragnhild Mork,      
o Helgen: Åse Helgen, Bjørg Y. Langeland, Liv Mari B. Bøstein 

 Kirkekaffe: Administrert av Gerd Ringsevjen og Tone F. Kjeldsen. 
o Bente Vogsland, Thomas Lyngstad, Audhild Hermansen 

 Kirkeverter: Lars Olav Hegland, Gerd Ringsevjen, Ola Vea Gustavsen og Audhild  
Hermansen. I Helgen er klokkerne også kirkeverter. 

 Kirkeskyss fra Dagsrud: Administrert av Lars Olav Hegland, fram til høsten 2019, da 
overtok Bjørn Werner Nilsen.   
Sjåfører: Ole Melteig, Erna Kristin Hoksrud, Mari Røland Halvorsen, Bjørn Sturød og 
Berit Lia 

 Husstyre for Fredheim: Stein Bjørn Lia, Mari Røland Halvorsen og Lars Olav Hegland. 
Fra høsten 2019 overtok Morten Karlsson for Lars Olav Hegland. 

 Kontaktperson Kirkens SOS: Ellen Grimstad Nilsen 

 Kontaktperson Kirkens Nødhjelp: Kristin Egelandsdal Larsen 

 Trosopplæringsutvalg: Liv Mari B. Bøstein, Anne Guro Lia Ringsevjen, Olaug Aspheim 
Teigen, Gry Anette Stigen, Bente Vogsland og Kristin E. Larsen. 

 

3. Menighetens ansatte 

Sokneprest: Andreas Grossman (Permisjon fra 1.aug 2018 til 31.juli 2019) 

Sokneprest Leif Raustøl vikar i 80% stilling i samme periode. 

Fra 1. august overtok Vebjørn Sagedal som vikarprest i 100% stilling ut året. 

Kantor/organist: Gunnhildur Baldursdottir  (100%) 

Kirketjenere: Morten Karlsson, Hellek Sannes (80%) , Knut Arne Stoa (50%) 

Kirkeverge: Mona Halsvik (100%) 

Liv Mari Bjerva Bøstein er menighetspedagog i 25% og klokker i 15%.  

Sekretær på kirkekontoret: Anette S. Krøgli (60 %+10%) 

 

4. Gudstjenester og samlinger 

I 2019 ble det gjennomført 53 gudstjenester med totalt 2996 deltakere. Det er en nedgang på 
henholdsvis 1,9% og 6,3% fra året før. 
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Kirkevandringer for barnehager og skoleklasser før jul og påske har vært gjennomført som 
tidligere. 

Sammen med Lunde og Flåbygd kyrkjelyd har vi andakter på Nome sjukeheim og Bjervatun 
alderspensjonat hver torsdag i vinterhalvåret. 

Olsokgudstjenesten i Romnes med salg av rømmegrøt etterpå, var i år som tidligere godt 
besøkt og givende. Det kommer mange også fra Lunde, og vi føler at dette er blitt en meget 
god tradisjon. 

Oppstartfesten i Helgen 25.august ble også i år en vellykket dag, tross stort arrangement på 

Ulefoss samme dag. Vi bør prøve å unngå kollisjon med den store fotball-cupen til neste år. 

Presentasjon av 24 nye konfirmanter i september. 

Samling av gullkonfirmantene 1.oktober. 

Minnegudstjeneste i Holla kirke lørdag 3. november. 

 
Litt statistikk 

Konfirmanter: 24   Gravferder: 38 
Kirkelige vielser: 3   Gudstjenester: 53 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall gudstjenester 63 56 58 58 52 53 

Besøk 3 283 3 473 3 426 4 260 3 196 2 996 

Besøk/gudstj 52 62 59 73 61 57 

Nattverd 719 828 674 953 499 547 

Nattverd/gudstj 31 46 26 29 19 20 

Gravferd 31 43 39 50 36 38 

Vielser 5 5 5 4 2 3 

 
Innkommet ved ofringer:  

Formål 2019 2018 2017 

til formål utafor menigheten 43 880 20 428 52 359 

menighetsarbeidet 52 853 67 554 62 460 

misjonsprosjektet 6 620 16 738 11 485 

Givertjeneste 70 600 58 000 58 500 

Andre gaver 21 000 109 580 7 919 

I henhold til tidligere vedtak, foretok menighetsrådet en evaluering av nåværende 

nattverdsordning. I Holla kirke og Romnes kirke praktiseres til vanlig nattverd med 

intinksjon. Det betyr at nattverdgjestene ikke kneler ved alterringen, men i stedet får 

oblaten av presten og selv dypper den i vinen. I Helgen kirke kneler nattverdgjestene ved 

alterringen.  
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Menighetsrådet ønsker at nåværende ordning; som beskrevet ovenfor, fortsatt blir den 

vanlige praksisen i våre kirker. 

Vi har fortsatt som hovedregel at det skal være en enkel kirkekaffe bak i kirken ved hver 
gudstjeneste. Dette har etter hvert fungert meget godt, og er blitt en fin rutine som mange 
setter stor pris på. 

I januar 2019 inviterte menighetsrådet Stian Refsdal, Liv Mari B Bøstein, Hellek Sannes, 

Gunnhildur Baldursdottir og Torgeir Hegland til et møte hvor vi ønsket å drøfte hvilke 

aktiviteter og arrangementer vi skulle satse på i vår menighet. Hvordan kan vi engasjere 

flere?  

Det kom opp mange idéer og det vi konkret bestemte å satse på, var å øke antallet 

familiegudstjenester og forsøke å fylle dem med innhold som familiene i målgruppa ville 

kunne like. Det ble satt ned ei gruppe bestående av Gunnhildur Baldursdottir, Erna Kristin 

Hoksrud, Liv Mari B Bøstein, Torgeir Hegland og Stian Refsdal. Gruppa samarbeider med 

presten. Gunnhildur har trukket seg fra gruppa, de andre fortsetter å komme sammen og 

planlegger familiegudstjenestene. 

I desember vedtok menighetsrådet også å sette ned en tilsvarende gruppe for å samarbeide 

med presten om å planlegge de øvrige gudstjenestene. Målet er å få flere folk til å komme 

på gudstjenestene våre og å gi dem som kommer, lyst til å komme igjen. Utfordringen er å 

gjøre gudstjenestene mer interessante og relevante for flere, uten å gå på akkord med det 

gudstjenester er og skal være. I gruppa sitter Bjørn Sturød, Helge Skippervold, Jane Salte 

Hjelseth og Morten Karlsson. Gruppa hadde sitt første møte i januar 2020. 

Klokkertjeneste 
Vi er så heldige å ha 5 frivillige klokkere og 4 frivillige kirkeverter i menigheten. De gjør en 
stor og viktig tjeneste. Liv Mari har nå 15 % stilling som klokker. Denne brukes til 
klokkertjeneste i kirkene, til å sette opp vaktlister for klokkere og kirkeverter og til å delta i 
besøkstjenesten. 
 
Diakoni 
Menigheten har ikke et eget diakoniutvalg. Men to representanter fra menighetsrådet sitter 
i et utvalg for besøkstjenesten. 
 
Besøkstjenesten har dessverre ikke fungert som ønsket og planlagt. Enkeltpersoner i 
menigheten gjør en innsats, men samarbeidet mellom menigheten, Røde Kors og Mental 
Helse har ikke fungert godt, og tjenesten er ikke kommet skikkelig i gang. Vi må erkjenne at 
vi som menighet for tiden kommer til kort når det gjelder diakoni. 

 

5. Misjonsprosjektet 

Menighetens avtale med NMS ble i 2016 forlenget til å gjelde ut menighetsrådets 
valgperiode, dvs ut 2019. Vi fortsetter altså å støtte arbeidet som Ave og Magne Mølster 
driver i Saku, en forstad til Tallinn i Estland. Menigheten har forpliktet seg til å gi minst 10 
000 kr pr år. 
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For de som er interessert i arbeidet som drives i Estland, anbefaler vi Magnes blogg:  

http://molsterestland.blogspot.no    Her kan vi følge med på arbeidet og se at det stadig 
bærer frukter. 

 

6. Blomster til 90-åringer i menigheten 

Også i år fikk menighetens 90-åringer en blomst i adventstiden. Flere av de gamle har uttrykt 
stor takknemlighet for dette. 

 

7. Arbeid for barn og ungdom i menigheten 

Årsmelding fra trosopplæringskoordinator Liv Mari B Bøstein 

I løpet av 2019 reviderte vi trosopplæringsplanen for Holla og Helgen sokn. Den ble sist 
godkjent våren 2016. 

Supertorsdag 
Supertorsdag er et tilbud hver torsdag på Fredheim menighetshus. Dette er istedenfor 
søndagsskole og vi bruker Søndagsskoleforbundets opplegg «Sprell Levende».  Antallet 
varierer, men ca. 10 - 15 barn kommer hver torsdag. Vi har en liten andakt, åpner 
skattekiste, tenner lys og ber sammen, og så synger vi sammen. Gjennom Supertorsdag har 
flere flyktninger blitt integrert i menighetsarbeidet. 

Siden Nasrin måtte reise til Kristiansand, ble det vanskelig med medhjelpere som kunne 
hjelpe til hver torsdag. Men heldigvis har Britt Lommerud sagt ja til å være med videre. 

Familietorsdag 

Torsdag før familiegudstjeneste inviterer vi til Familietorsdag på Fredheim menighetshus. 
Da inviterer prest, organist, trosopplæringskoordinator og frivillige barna med foreldre og 
søsken til en enkel middag på Fredheim menighetshus. Vi startet med dette høsten 2017. 
Vi spiser sammen, hører på en liten andakt og øver på sanger som vi skal ha i 
gudstjenesten.   

Lys Våken 

Lys Våken er et tilbud til barn i 6. klasse. I 2018 var det ingen påmeldte til Lys Våken. I 2019 
inviterte vi derfor både 6. og 7. klasse. 8 barn deltok på arrangementet fra lørdag 
ettermiddag til søndag ettermiddag. 

Vi utforsker kirkegården, lærer om kirkerommet og orgelet, spiser, leker, ser på nattkino og 
har forskjellige andre aktiviteter. Ungene er viktige medhjelpere på søndagens 
gudstjeneste. Det ble nok en gang et vellykka arrangement. 

Bo Hjemmeleir 

Dette er et breddetiltak for 5. klassinger. Dette er veldig populært. Vi er sammen hele 
helgen med mange forskjellige aktiviteter. Barna sover hjemme. Vi er sammen fredag kveld 
hvor vi leker, lærer nye sanger og har tema: Jeg vil gjerne se mer av Jesus. Bibelfortellingen 
er om Bartimeus – den blinde mannen ved Jeriko. Vi avslutter med nybakte boller og 
kakao. Lørdag er det supertime med forkynnelse. Så er vi ute i 3 timer med grilling, aking, 
riding og skyting med luftgevær. Deretter er det gudstjenesteverksted hvor vi forbereder 
søndagens gudstjeneste. Lørdagen rundes av med superparty hvor også foreldre og søsken 

http://molsterestland.blogspot.no/
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er invitert. Søndag er det familiegudstjeneste hvor barna deltar aktivt, og så er det aking og 
grilling i kirkeparken. Dette året vår det tolv 5.klassinger som deltok. Dette er ei veldig fin 
aldersgruppe å jobbe med, og de er åpne og nysgjerrige. 

«24 HOURS- festival»  
I løpet av vinteren arrangerer vi «24 Hours»-festivalen i Bø – i samarbeid med Bø, Seljord, 
Lunde og Sauherad menigheter i Øvre Telemark prosti. Vi leier inn team fra Skjærgårds som 
stiller med masse oppblåsbare aktiviteter, og har ansvar for sang, musikk og forkynnelse. 
Arrangementet er for 5.-7. klasse og er i Gullbringhallen fra lørdag kl. 12 til søndag kl. 12. 
Dette er et veldig populært breddetiltak, og vi har som regel ca. 250 barn sammen med oss 
i et døgn. I 2019 var det bare ca 140 unger som deltok, uvisst av hvilken grunn. Det var 20 
unger fra Holla og Helgen menighet som deltok. Vi hadde også med 4 voksne ungdommer 
fra Ulefoss samt 4 fjorårskonfirmanter. 

Noas Ark gudstjeneste 
På høsten pleier vi å ha Noas Ark-gudstjeneste med utdeling av MIN KIRKEBOK til 4-
åringene. Vi inviterer til familietorsdag og middag, før selve gudstjenestedagen. 
Supertorsdag er også med på familiegudstjenesten. Selv om vi sender ut brev til alle døpte 
og tilhørende 4-åringer, så er det færre som møter. Både på familietorsdag og på 
gudstjenesten. 

Karnevalsgudstjeneste  

Dette er et tiltak rettet mot 3 åringene. Vi inviterer til familietorsdag med middag, før selve 
gudstjenestedagen. Supertorsdag er også med på karnevalsgudstjenesten, som er på 
fastelavenssøndag. Der kan folk komme utkledd, malt eller vanlig. Barna får en solid 
barnebibel, med klare farger og gode bilder. Etter gudstjenesten er det saft, boller og kaffe. 
Også her ser vi samme tendens som ved Noahs Arkgudstjenesten: Selv om vi sender ut 
brev til alle døpte og tilhørende 3-åringer, så er det færre som møter. Både på 
familietorsdag og på gudstjenesten. 

Menighetens oppstartsfest 

I 2019 var det 3. året vi hadde OPPSTARTSFEST. Trosopplæringsutvalget og 
trosopplæringskoordinator har hovedansvaret for dette, i godt samarbeid med 
menighetsrådet. Vi lager en fest for ALLE. Vi leier Helgen klubbhus. Konfirmanter og 
Supertorsdagsbarn med foreldre er spesielt invitert. Dette er en av konfirmantenes pliktige 
gudstjenester. Dette er viktig fordi de får oppleve gudstjeneste og menighetsfellesskap på 
en annen måte enn ved tradisjonelle gudstjenester. Unge Røster var invitert og sang for 
oss. 

Det ble en på alle måter vellykket dag. Det ble en strålende dag med sol, varme og masse 
mennesker. Ca 100 stykker til sammen, selv om det kolliderte med en STOR 
fotballturnering på Ulefoss. Vi hadde gjort tiltaket godt kjent gjennom lokalavisa, 
menighetsblad, hjemmeside mm. Klubbhuset er allerede bestilt til ny oppstartsfest. 

Trosopplæringsutvalget  

I fire år nå har vi hatt et oppegående og velfungerende trosopplæringsutvalg i menigheten. 
Dette er til god hjelp for trosopplæringskoordinator. De var også delaktive i revisjonen av 
trosopplæringsplanen. Utvalget består av Bente Vogsland, Anne Guro Lia, Olaug A. Teigen, 
Kristin E. Larsen, underegnede og sognepresten. 
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Familiegudstjenesteutvalget  

Dette er et utvalg som er nedsatt av menighetsrådet. Det består av Stian Refsdal, Torgeir 
Hegland, Erna Kristin Hoksrud, Liv Mari B. Bøstein. Organist Gunnhildur Baldursdottir ble i 
utgangspunktet oppnevnt som leder, men trakk seg fra oppgaven. Utvalget møtes og 
planlegger familiegudstjenestene. 

Frivillige 

Utfordringen i arbeidet er å få med flere frivillige. Mange er engasjert i mange forskjellige 
aktiviteter i menigheten. Det er vanskelig å rekruttere flere frivillige inn i menighetens 
trosopplæringsarbeid.  

 

KLOKKERTJENESTEN fra Liv Mari B Bøstein 

Vi er så heldige å ha 5 frivillige klokkere, og 4 frivillige kirkeverter i menigheten. De gjør en 
stor og viktig tjeneste. Jeg har i 2019 hatt kun 15 % stilling som klokker. Denne brukes til 
klokkertjeneste i kirkene, sette opp vaktlister for klokkere og kirkeverter og delta i 
besøkstjenesten.  

Klokkere er: Ragnhild Mork, Mia Sturød, Ellen G. Nilsen, Åse Helgen, Bjørg Y. Langeland og 
undertegnede. 

Kirkeverter: Gerd K. Ringsevjen, Audhild H. Skori, Lars Olav Hegland og Ola Vea Gustavsen. 
Lars Olav Hegland flyttet, og Ola Vea Gustavsen døde, men vi har heldigvis fått 2 nye 
kirkeverter Ole Melteig og Erna Kristin Hoksrud. 

 

UNGE RØSTER   

Etter at bedehuset på Berget ble solgt, har barnekoret Unge Røster hatt sine øvelser på 
Fredheim. De har deltatt i menighetens samlinger en rekke ganger, alltid til stor glede for 
tilhørerne. Dirigent er som før den alltid like trofaste Torgeir Hegland.  

 

Lørdagsklubben, årsmelding for 2019 fra Olaug Aspheim Teigen 

Lørdagsklubben holder til i lokalet til Helgen Montessoriskole og er en klubb for barn fra 4 år og opp 

til ungdomsskolealder. Vi er medlem av Søndagsskolen Norge. Barn under 4 år er også velkommen, 

i følge med en voksen. 

Samlingene våre består av sang, andakt og ulike aktiviteter og foregår annenhver lørdag fra kl 11.00 

til kl 12.45. Vi har et eget opplegg under andakten for de fra 5.klasse og oppover; denne gruppa 

kalles for «Tweens». Dette er et viktig tiltak for at de eldste barna vil fortsette i klubben.  Noen av 

disse er medledere og hjelper til med praktiske oppgaver av forskjellig slag. 

Lørdagsklubben hadde 12 samlinger i 2019, hvor en var deltagelse på oppstartsfest sammen med 

resten av Holla og Helgen menighet. Den planlagte vårturen i skogen ble avlyst på grunn av kraftig 

regnvær. 

Det er 35 ulike barn som er registrert i 2019 og 19 av dem har betalt medlemskontingent. 

Medlemskontingenten frigjør frifondmidler, så det betyr mye for oss å ha betalende medlemmer. 
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I gjennomsnitt har det vært 11 barn på hver samling. Oppmøtet har variert fra 7 til 15. 

Hovedtyngden av barna er mellom 5 og 10 år. Det er også noen foreldre som ofte er med oss på 

samlingene.  Noen av foreldrene hjelper til med hobbyaktiviteter og er gode støttespillere for 

fellesskapet. 

Vi har i 2019 hatt 8 ledere knyttet til Lørdagsklubben, hvorav 2 har hatt delvis «permisjon».  Det er 

en stor styrke å ha flere å spille på og vi ser på ledergruppa som et viktig og inspirerende fellesskap.   

Årsmelding 2019 Fredheim ungdomsklubb fra Susanne Johansen 

Fredheim ungdomsklubb er et viktig og populært sted for ungdommen. Fredheim ungdomsklubb 

er åpen for alle ungdommer fra 8 trinn til 18 år, og på klubbkveldene har det vært alt ifra 60-80 

ungdommer på Fredheim. Våren 2019 besto styret av ungdom fra 9. og 10.trinn ved Holla 10.årige 

skole: Yvonne Hamborg, Anna Rui, Bartek Robak og Marthe Cathrine Tufte Røberg. Høsten 2019 

har styret bestått av ungdom fra 10.trinn og 1.års videregåendeelever: Stine Henriette Dahl, Ida 

Susanne Bakkan, Bartek Robak og Kristian Bakkan. 

Klubben har den samme struktur som vi har hatt, med disko, quiz og aktiviteter som ungdommene 

(styret) bestemmer. Glow-party er et veldig populært arrangement. 20. desember var det en fin 

juleavslutning på Fredheim ungdomsklubb, med taco, godteri og disko. 

Mvh hovedlederne Susanne Johansen, Jeanette Svendsen, Alexander Johansen og Gro Anita 

Bakkan. 

8. Konfirmantarbeidet 

Konfirmasjon ble gjennomført som tidligere år. To gudstjenester 12. mai og 
samtalegudstjeneste med etterfølgende fest 3. mai. Festen ble holdt på Samfunnshuset og 
det fungerte greit selv om det nå er litt mindre plass. 

Menighetsrådet er godt fornøyd med ordningen med to konfirmasjonsgudstjenester. Kirken 
er full, men ikke overfylt, og det er plass til alle som ønsker å være med. Da vi bare hadde en 
gudstjeneste, fikk hver konfirmant kun et visst antall billetter til gjestene sine. Dette var ikke 
bra. Folk kunne komme langveisfra for å være med i konfirmasjonen, men fikk ikke plass i 
kirken. 

Fra høsten av overtok Vebjørn Sagedal ansvaret for konfirmantene. Han var med på leiren på 
Gjennestad i august. På grunn av synshemmingen er han avhengig av å ha noen med seg på 
konfirmantundervisningen. Helge Skippervold, Erna Kristin Hogsrud og Bjørn Sturød har vært 
med som hjelpere. Thomas Lyngstad har bakt boller til samlingene som har vært holdt en 
onsdag i måneden på Fredheim etter skoletid. 

Tilbudet til fjorårets konfirmanter om å bli med på samlinger sammen med konfirmanter fra 
andre steder i prostiet, har ikke fungert dette året. Tyngdepunktet ligger i Seljord, og det er 
langt å reise for våre unge.  

 
9. Fasteaksjonen 

Som vanlig ble aksjonen gjennomført tirsdag før påske. Hovedansvarlig i år var Kristin Larsen. 
Det er i flere år nå lagt ned et stort arbeid i gjennomgang av roder og systematisering av 
rutiner for aksjonen.  Konfirmanter, konfirmantforeldre og folk fra menigheten stilte opp og 
sørget for at aksjonen også dette året ble vellykket. Det stadig synkende antall konfirmanter 
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gjør at vi i større grad enn før er avhengig av hjelp fra flere frivillige i tillegg til konfirmantene 
og deres foreldre. 

Resultatet ble kr 47 343 (kr 36 210 i 2018). 

 

10. Voksenarbeid 

 Bibelgruppe annenhver uke. Det er for tiden én gruppe i gang. Den har hatt 8 
medlemmer. 

 Fellesskapssamlinger på Fredheim har vi ikke hatt i 2019. Det var planlagt et møte i 

april med besøk av pastor Tim Peterson fra USA, men på grunn av en møtekollisjon 

på Ulefoss, ble dette flyttet til Lunde bedehus. Pastor Tim Peterson framførte deler 

av Matteusevangeliet på norsk og fortalte om norsk-amerikansk kirkeliv i USA. 

 Kirkeforeningen hadde sitt årlige møte på Fredheim. Ola Vea Gustavsen viste film fra 
kirkejubiléet i 2017. 

 Formiddagstreffene på Fredheim annenhver onsdag er blitt en solid tradisjon. Disse 
er stadig godt besøkt og er også viktig for forberedelsen av vår årlige basar på 
Fredheim i november. Nelly Buverud Sandvik er primus motor og administrerer 
samlingene. 

 Ulefoss misjonsforening (NMS) møtes i hjemmene hver måned. Ellen G Nilsen er 
kontaktperson. 

 Som et ledd i å styrke samarbeidet med Lunde, planla vi i mai en felles menighetstur 
til Granavollen med besøk i søsterkirkene. Interessen viste seg å være liten, og turen 
måtte avlyses. 

 Menigheten deltok også i år med stand på Ulefossdagen, som var lørdag 24.august. 

Fokus var satt på det forestående kirkevalget. 

11. Menighetsbladet/Nettsiden 

Redaktør av bladet har vært Ola Vea Gustavsen. I redaksjonen til Menighetsbladet sitter i 
tillegg Bjørn Sturød og soknepresten. Til vår store sorg ble Ola syk og døde like før nyttår, så 
framtida for bladet er igjen usikker. 

Bladet kom ut med fire nummer i 2019.  

I samarbeidet med Lunde og Flåbygd sokneråd i 2018 ble det fremmet ønske om å vurdere 
et felles menighetsblad for de to soknene. Det ble nedsatt en komité, og det så lenge ut til at 
man skulle gi ut et felles blad fra 2019. Da det kom til stykket, viste det seg at man nok ikke 
var helt enige om hvordan bladet skulle være, og om man i det hele tatt ønsket et felles blad. 
Saken ble tatt opp på menighetenes årsmøter, og det ble vedtatt å fortsette med to blad. 

Ansvarlig for menighetens nettside er fortsatt Berit Lia. Hjemmesiden er oppdatert til enhver 
tid og fungerer nå utmerket. Anette S. Krøgli ser til at kalenderen er oppdatert og poster 
stoff fra kirkekontoret. 

Menigheten har også sine Facebook-sider som oppdateres jevnlig og når ut til mange. 
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12. Fredheim 

Nybygget på Fredheim har vært til stor glede for menigheten. I løpet av 2019 ble også det 
nye rommet i 2. etasje fullført og er blitt et velegnet møterom. Menighetsrådet og 
Arbeidsutvalget har nå sine møter her. 

Økonomisk har det så langt gått meget bra. Vi kan med glede fortelle at menigheten allerede 
har klart å betale ned lånet vi tok opp i forbindelse med utbyggingen. Dette takket være 
gaver fra Sparebankstiftelsen, fra enkeltpersoner, og vår regnskapsfører som sørget for at vi 
fikk momskompensasjon i forbindelse med utgiftene til nybygget. 

Huset brukes flittig. Både Unge Røster og Skala har nå sine øvelser på Fredheim. 
Konfirmantene bruker huset, Supertorsdag, Formiddagstreffet og Ungdomsklubben møtes 
her.  

Lars Olav Hegland flyttet fra bygda i 2019. Hans plass i hus-styret er fra høsten 2019 overtatt 
av Morten Karlsson. Formann er som før Stein Bjørn Lia, og med i hus-styret er også Mari 
Røland Halvorsen. Hun har som tidligere hatt jobben med utleie og det daglige tilsynet av 
huset. 

Også i år ble det gjennomført en basar i november til inntekt for Fredheim. Den ble på nytt 
en stor suksess. Det var forhåndssalg på bok og to aftentrekninger og mange kom på 
basaren. Unge røster sang for oss og vi fikk inn kr 55 000.  Denne gangen var det Solveig 
Seljeflot som var «basarsjef». Det ser ut til at vi kan regne med at det er interesse for en ny 
basar også til neste år. 

 

13. Kirkemusikalsk arbeid 

Årsmelding 2019 fra organist Gunnhildur Baldursdottir 

3.februar:  Sangkveld med Gunnar Ajer i Holla Kirke. 

7.april:  Vårkonsert i Holla Kirke med Unge Røster, Skala, Ulefoss korps, Notodden 
Orkesterforening, elever fra kulturskolen, Jakob Zethner, Lise Mette 
Møllerbråten, Heddal Ensemble med andakt v. Hellek Sannes. 

3.juli:   Taizesangkveld i Romneskirke. 

6.november:  Taizesangkveld i Holla kirke. 

3.september:  Oppstart av Holla Minigospel, øver annenhver tirsdag i Holla Kirke. 

Vår 2019:  Rekrutterings prosjekt av orgelever i samarbeid med kulturskolen. Der hadde 
vi en dag hvor pianoelever fra kulturskolen fikk komme og prøve orgelet og 
fikk en orgelkonsert.  

Høst 2019:  Oppstart av undervisning av tre orgelelever i Holla Kirke, hver torsdag, 
samarbeid v. Kulturskolen. En av dem fremførte i Lysmessa før jul. 

Nå har Julian også begynt å undervise noen orgelelever i Bø, og etter hvert 
håper vi å ha samarbeid. 
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14. Kirker og kirkegårder 

Kirkelig fellesråd arbeider for tiden med å vurdere muligheter for en navnet minnelund for 
urnegraver ved Holla kirke. Her vil etterlatte få en navnet gravplass å gå til, men ingen grav å 
stelle.  

Det er også ønske om en gravplass for muslimer i kommunen. Det arbeides her med å skille 
ut et område fra Kronborg kirkegård hvor dette kan realiseres. 

Fellesrådet fikk i 2018 en henvendelse fra prost Asgeir Sæle om å vurdere mulighetene for å 
få til en skulpturpark for en samling på 9 skulpturer som kunstneren Ferdinand Wyller har 
laget. Flere forslag til aktuelle steder har vært til vurdering, men det ble ikke tatt noen 
avgjørelse i 2019. 

 

15. Annet fra Kirkelig fellesråd 

Det nye fellesrådet, gjeldende fra 01.12.2019 – 30.11.2023 er som følger: 

 

Nils Steinar Stavsholt Leder 

Thora Betten Nestleder 

Øyvind Berg Andersen Medlem 

Bjørn Werner Nilsen Medlem 

Bjørg Tveito Lundefaret Medlem, kommunens representant 

Ragnhild Halden Medlem, bispedømmets representant 

 

Økonomien i Kirkelig Fellesråd er stram. Det har vært stadige krav til innstramminger gjennom 
mange år. Med vår kommunes vanskelige økonomiske situasjon, er det ikke grunn til å tro at dette vil 
bli lettere i de kommende år. 

Kommunens tilskudd til fellesrådets drift var kr 5 964 000 i 2019 - i realiteten kr 36 000 økning fra 
2018. Tilskuddet dekker drift av de lokale kirkene og kirkegårdene i kommunen. For øvrig bestemmer 
fellesrådet hvordan midlene anvendes. 

I tillegg fikk fellesrådet tildelt kr 800 000 av Nome kommune til investeringer i 2019. 

Disse pengene ble brukt til  

 Helgen kirke. Brannalarmanlegg 

 Romnes kirke. Lyssetting ferdigstillelse.  

 Landsmarka kapell. Brannalarmanlegg 

 Bårehus i Lunde (ferdigstilles i 2020) 

 Holla og Helgen sokn. Gressklippere inkl. en snøfreser 

 

Ulefoss, februar 2020 
Bjørn Sturød, 
leder av Menighetsrådet 


