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Det var liksom litt uvirkelig dette, at Ola 

ikke kom tilbake etter sykdom. Vi var så 

vant til at han var syk, ut og inn av syke-

hus, opp og ned av rullestol, opp og ned 

fra sengeleie og feber. Men alltid like  

smilende og selvfølgelig tilbake, like full  

av liv og pågangsmot. Det er slik vi vil 

huske ham! Men vi skjønte jo at det var 

annerledes denne gangen. Det var ikke 

lenger noen vei tilbake. 
 

En begravelse og et minnesamvær kan 

fortelle mye om den som er borte. For oss 

som var tilstede vil Olas begravelse være 

et minne vi sent vil glemme. Fullsatt kirke, 

stappfullt RIBO. En dag fylt til randen av 

savn og sorg, men ikke minst av  

TAKKNEMLIGHET.  
 

Da Ola fikk sin alvorlige sykdom i 1982, 

var han nybakt far og hadde livet foran 

seg. Vi leste i leksikon, forteller kona  

Bente, at nå var det kommet nye  

medisiner, så var man heldig kunne man 

leve i både 4 og 5 år med sykdommen.  
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Og Ola kunne leve! År etter år har han levd sitt innholdsrike liv, trosset sykdom 

og handicap, jobbet og omskolert seg, tatt på seg verv og ansvar, vært seg selv 

som gledesspreder og midtpunkt i ethvert sosialt samvær. 
 

Ola kom til Ulefoss i 2015. Holla og Helgen menighet sitter igjen med en stor 

takknemlighet for det Ola har gitt, som redaktør av menighetsbladet, som  

kirkevert, som korsanger og mye, mye mer. Og ikke minst for det fantastiske 

forbildet han har vært som menneske, som en glad kristen fylt av livsmot og 

humør, glede og håp. 

          Bjørn Sturød 

PRESTENS HJØRNE 

 

Vær ved godt mot, Jesus har seiret!  
 

I disse usikre tider med Corona-virus kan det være godt  

å minne hverandre på et bibelord. Hos profeten Jesaja 

står det skrevet i Jes 41,10: «Vær ikke redd, for jeg er 

med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud! 

Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja holder deg oppe  

med min frelserhånd». Gud gir sitt løfte til oss alle at han 

vil være nær hos alle, uansett hva framtida måtte bringe.  
 

Men midt oppi alt dette så nærmer det seg likevel påske 

som vanlig. Og som vanlig skal vi gå på ski og spise Kvikk Lunsj og appelsiner,  

drikke Solo og se på Påskenøttene, være sammen med familien og nyte påske-

ferien. Men vi skal også minnes det som skjedde i påsken for 2000 år siden. Vi 

skal minnes Palmesøndag da Jesus red inn i Jerusalem, skjærtorsdag da han 

innstiftet nattverden og langfredag da Jesus døde på korset for oss. Og så skal 

vi ikke minst feire 1. påskedag. Den største festdagen i kirkeåret, da vi feirer at 

Jesus stod opp igjen og beseiret døden en gang for alle.  
 

Påsken er ikke bare en høytid der vi minnes noe som skjedde for lenge siden. 

Den har også betydning for oss i dag. For da Jesus døde på korset, gjorde han 

sånn at veien til himmelen ble lagt åpen for oss alle. Han tok straffen for alle åre 

synder, så vi kan få tilgivelse og komme til Gud. Helt frivillig valgte Jesus å dø i 

vårt sted. Og det gjorde han ikke fordi han måtte, men fordi han elsker oss. Han 

elsker oss så høyt at han gav sitt eget liv for å frelse oss. Tenk det! Det er så 

stort at vi ikke kan fatte det. Men det viser oss hva Guds kjærlighet er.   
 

Og det er det som er budskapet i påska, at Jesus har åpnet porten til himmelen, 

og han står der og tar imot alle som vil komme inn. Og han har seiret over  

døden, og derfor kan vi være ved godt mot uansett hva livet måtte bringe. 
 

Guds fred og god påske!  

               Vebjørn Sagedal  



4 

 

LIV MARI HAR ORDET 

 

Da er jeg i inne i mitt niende år som  

trosopplæringskoordinator i Holla  

og Helgen menighet. Det er både  

spennende og utfordrende.  

Jobben min består av mye arbeid  

og aktiviteter sammen med barn  

og unge, men det er også en del  

kontorarbeid med planlegging og  

samarbeid med de andre ansatte. 

 

Vi har Supertorsdag hver torsdag for  

barn fra 4 år og oppover. Her er også  

de eldste med som hjelpeledere. Og vi 

har Lørdagsklubb i Helgen annenhver 

lørdag. Begge disse stedene består samlingene av sang, bibelfortellinger, 

leik og moro. Og så spiser vi sammen. Vi har også diverse andre  

aktiviteter.  
 

Her er noe av det vi gjør: 
 

Karnevals-gudstjeneste med utdeling av barnebibel til 3-åringene som er 

spesielt invitert. Noahs Ark-gudstjeneste med utdeling av min kirkebok til 

4-åringene som er spesielt invitert. 
 

Vi har Bo Hjemme.leir for 5. klassinger, Lys Våken for 6. klassinger,  

24 HOURS festival for 4. - 7. klasse. Ledersamlinger for de unge lederne. 
 

Vi har mange visjoner og ønsker for trosopplæringen i vår menighet. Det 

er fint når barn og foreldre spør etter aktiviteter de har hørt om. Vi har 

også nylig revidert menighetens trosopplæringsplan. 
 

Så som du ser, så skjer det mye i Holla og Helgen menighet. Dette er  

bare noe av det. 
 

I januar var det 56 unger fra Ulefoss og Helgen som deltok på 24 HOURS 

festivalen. Dette er ny rekord. Og når dette leses, så har vi akkurat hatt 

Bo Hjemme leir for 5. klassingene. Det kan du lese mer om i dette bladet.  
 

Som tidligere, minner jeg om at til alt arbeidet for barn og ungdom trengs 

det mange voksne. Og jeg sier som de sa i eventyret: «Vil du være med - 

så heng på!», og du får være en del av et meningsfylt arbeid. Lite eller 

mye, - «alle monner drar». 
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Ta gjerne kontakt. Enten du vil være medhjelper i noe av dette viktige  

arbeidet, eller du har barn som ønske å være med på aktivitetene våre. 
 

Mye av det du leser om her ligger også på menighetens hjemmeside: 

www.hollaoghelgen.no   
 

Hilsen Liv Mari Bjerva Bøstein 

Trosopplæringskoordinator  

liv.mari@nome.kirken.no  

Mobil: 45 27 82 56 

 

 
1 idrettshall, 1 døgn, 1 Gud, 1 opplevelse for livet. 24 timer med  

aktiviteter, musikk, venner, kreativ forkynnelse, hoppeslott, bading, 

stillerom, konkurranser, kino og soving… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klokka 11.00 strømma det inn med 250 forventningsfulle barn fra  
4. - 7. klasse. Og 56 av disse var fra Ulefoss og Helgen.  
Det er ny rekord! I år er det 7. gang festivalen arrangeres i Bø. 
 

Det ble et døgn med masse aktiviteter, leker, fellesskap og kreativ  
forkynnelse. Vi ønsker å gi ungene en spennende, engasjerende og  
utfordrende festivalopplevelse. Vi legger til rette for at de får møte  
fellesskap, Jesus og aktivitetene de kun har drømt om, i store, men  
trygge omgivelser.  
        Fortsettelse neste side... 

25. - 26. JANUAR 2020 
I GULLBRING I BØ 

mailto:liv.mari@nome.kirken.no
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Det var stort sett bare blide  

fjes å se hele helgen, men 

mange trøtte barn som reiste 

hjem etter gudstjenesten  

søndag. Det er alltid spesielt  

å feire gudstjeneste med SÅ 

mange barn. Mange foreldre, 

besteforeldre med flere kom  

på søndagen og fikk være med  

på siste stage/gudstjenesten. 

Her fikk de se og oppleve noe 

av det barna hadde opplevd 

dette døgnet. 
 

Og det er alltid like sterkt når 

barna gjør bevegelser til  

«Our Holy Father» Fader Vår, 

mens sangen spilles på full  

guffe. Det berører meg like  

mye hver gang.  
 

Og har du ikke opplevd dette, 

så anbefaler jeg deg å komme 

på gudstjenesten på festivalen neste år!  

        Liv Mari Bjerva Bøstein 

Gøy på 24HOURS festival! 

Tre trofaste og gode hjelpere:  

Cecilie, Britt og Kristine 
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BO HJEMME LEIR 

Tema: Vi vil gjerne se Jesus 

Nok en gang har vi i Holla og Helgen 

menighet arrangert Bo Hjemme leir 

for 5. klassinger. Ni unger var  

påmeldt, og vi startet som vanlig 

med samling fredag kveld. Her fikk 

vi et møte med den blinde mannen 

Bartimeus, som Jesus ga synet  

tilbake! Gjett om han ble glad.  

Vi fikk prøve hvordan det er å ikke 

kunne se. 

Vi skulle hoppe fra stein til stein med 

bind for øynene, og det var slett ikke 

lett. Vi avsluttet kvelden med boller  

fra Thomas, og kakao.  
 

Lørdag hadde vi besøk av fire flotte 

ungdommer fra Ungdom i Oppdrag

(UIO), Skien. Vi var ute i mange timer. Været var strålende, og vi hadde 

mye moro med skyting, grilling, aking og riding. Hedda Smukkestad kom 

med både en stor og en liten hest, og alle som ville fikk prøve å ri. 

        Fortsettelse neste side... 
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Cecilie var en dyktig og trygg instruktør for alle som ville prøve å skyte 

med luftgevær. Så kom Kari og Helge med pannekaker og tomatsuppe  

til middag, og det skapte jubel. 

Etter å ha øvd til søndagens gudstjeneste var det SUPERPARTY hvor 

foreldre og søsken var invitert. Da ble det pizza, sang, dans og leik! 
 

Søndag var det familiegudstjeneste 

hvor 5. klassingene var kirkeverter og 

deltok aktivt med sang, drama med 

mer. Det er fint å oppleve hvor ivrige 

de er, og menigheten syntes det var 

en flott gudstjeneste. 
 

Etterpå var det kirkesaft, kaffe og ka-

ker på Fredheim som Tone og Gerd 

sto for. Der fikk vi se film fra det som 

hadde skjedd i løpet av helgen, og vi 

sang supersangen vår en siste gang. 
 

GUD ER SÅ GLAD I MEG AT HAN 

KAN IKKE HOLDE ØYNENE FRA 

MEG! Og det er virkelig sant! 
 

      

  Liv Mari Bjerva Bøstein 
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KARNEVALSGUDSTJENESTE  

I HOLLA KIRKE 

Søndag 9. februar var 3 åringene invitert 
til karnevalsgudstjeneste i Holla kirke. Kirken var  

pyntet med ballonger og annet. Unge Røster sang,  
og 3-åringene fikk hver sin fine barnebibel.  

Vebjørn og Liv Mari er klare for karnevalsgudstjeneste! 

Vebjørn prest holdt en fin tale, og til slutt i gudstjenesten  

var det ballongslipp fra galleriet. Det var populært. Etter  

gudstjenesten var det kirkekaffe med saft og boller.  
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På grunn av koronapandemien, må vårens konfirmasjon utsettes  

til etter sommerferien. Vi har bestemt å gjennomføre konfirmasjon 

på følgende dater, under forutsetning av at det fortsatt ikke er  

restriksjoner. Fredag 4. september 2020: Samtalegudstjeneste  

i Holla kirke kl. 18.00 med fest etterpå.  

Holla kirke 20. sept. kl. 10.30 

Ann Christine Bø Normann 

Christina Svensson 

Hanna Grindem 

Henriette Samuelsen 

Isabelle Herfoss Austevoll 

Julia Hansen Torgersen 

Katarina Lindgren 

Kevin Flod-Andersen 

Lars Olav Halvorsen 

Lykke Tomine Egeland Febakke 

Mathias Jonskås 

Mathias Langeland Stensrud 

Oliver Fritheim 

Teodor Sollid Simonsen 

Tobias Kvanli Bakken 

Tore Bjørnfeld Jørgensen  

Holla kirke 20. sept. kl. 12.30 

Anna Corazon Taquiqui Egell-Johnsen 

Even Askedalen Bergland 

Jerusalem Tesfaye Sisaye 

Kittil Waal 

Margit Gunhildgard Kjeldsen 

Marie Vik 

Mathias Andre Vikje Halvorsen 

Nikolai Sinnerud Plassen 

Sander Mäklin Andersen 

Thea Benedikte Rui Bauge  
 

Helgen kirke 27. sept. kl. 11.00 

Emilía Baldursdóttir 

Henriette Skibevåg Bakken 

Kaja Førland 

Marion Johansen Andersen 

Susanne Berberg Næset  
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PÅMELDING KONFIRMANT 2021   

Påmelding via nett: https://minkirkeside.no/nome  

NB! Egen påmelding til konfirmantleiren på Gjennestad i uke 32 

(egen link til denne i påmeldingsskjema).  
 

KONFIRMASJONSDATOER 2021: 
 

Søndag 9. mai kl. 10.30 i Holla kirke 

Søndag 9. mai kl. 12.30 i Holla kirke 

   Søndag 23. mai kl. 11.00 i Helgen kirke 

 

UNGE LEDERE  

En gang i måneden har vi ledersamling for unge ledere  

i Supertorsdag. Søndag 8. mars hadde vi samling sammen  

med ungdommer fra Ungdom i Oppdrag i etterkant  

av Bo Hjemmeleiren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Liv Mari Bjerva Bøstein 
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SORGEN ER SOM EN EVIG SVØMMETUR 
 

sier  Tone Foss Kjeldsen 

TANKER OM 

LIV OG TRO 

Det kan være alt fra stille vann til  

kraftige bølger som slår meg helt  

tilbake. Så blir det stille igjen; jeg vet 

det kommer nye bølger, men jeg håper 

at de ikke er like kraftige neste gang. 

Da er det godt å ha en tro å hvile i.  

For meg er troen nettopp det. Vi trenger ikke å prestere noe. Gud elsker 

oss som vi er og vil oss alltid vel. Dette er noe jeg vil formidle videre til de 

8 barnebarna jeg er så heldig å ha fått. De gir meg mye glede. For i  

Tones tanker om liv og tro vil alltid katastrofen i mai 2012 være sentrale. 

Mannen Tormod tok livet sitt etter halvannet år med tung depresjon. Det 

var et enormt sjokk for alle som kjente ham. Tormod som elsket å prate 

med alle han traff, som alltid var så blid og hjelpsom. Tone pleier å si at: 

Ja, han tok sitt eget liv, men han valgte det ikke. Han var så syk at han 

ikke lenger var seg selv, han hadde ikke lenger noe valg. Den siste tida 

var han bare blitt mer og mer stille, bare satt og satt. Og frøys. Han som 

aldri hadde brydd seg om kulde, nå kunne han ikke få varmen i seg selv 

foran peisen i et glovarmt rom. Satt og var redd for at NAV skulle kreve 

tilbake sykepengene han hadde fått utbetalt det siste året.  
 

Søvnproblemene han hadde slitt med gjennom hele depresjonsperioden 

ble bare verre og verre. Vi skjønte at han måtte tilbake på psykiatrisk  

avdeling hvor han hadde vært innlagt tidligere, sier Tone. Vi skulle ta  

kontakt over helgen. Da var det for seint. Han hadde aldri snakket om  

å ta livet sitt. Han hadde alltid elsket livet og familien sin. 
 

Jeg er født og oppvokst i Mjøndalen, forteller Tone. Mor og far var kristne, 

men ikke aktive i noen menighet. Da Tone var jente ble storesøsteren 

med i Junior’n, et barnearbeid på Betel som hørte til det Norske Misjons-

forbund. Der var det et flott miljø med barn og unge, så jeg gledet meg 

veldig til jeg skulle bli 13 år og kunne bli med der, husker Tone. Og der 

ser hun tilbake på ei flott ungdomstid med kor og ungdomsforening.  
 

Det var også her hun traff Tormod. Han kom fra Ulefoss, men hadde gått 

på Tomb landbruksskole og jobba på en gård i nærheten. I 1977 giftet de 

seg og flyttet til Enebakk hvor de forpaktet en stor gård. Så stor var går-

den at også Tormods foreldre flyttet dit og drev den sammen med dem. 
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Med over 40 melkekyr og 60 

ungdyr ble det mye jobb og  

lite fritid. Det var en livsstil,  

sier Tone, og vi trivdes godt 

med den. Vi fikk 4 barn og  

hadde nok ønsket å kunne  

overta gården, men slik gikk  

det ikke. I stedet havnet vi i 

1990 på Ulefoss hvor Tormod 

ble gårdsbestyrer på Holla 

Gård. Nå ble det korn som ble 

Tormods store lidenskap. Han 

elsket jobben sin som bonde. 
 

På den tida begynte vi å gå i Betania, Skien Misjonskirke. Der følte vi oss 

hjemme. En menighet med lav terskel og høyt under taket. Mye flott sang 

og musikk som vi begge var veldig glad i, og det ble forkynt en nådig og 

kjærlig Gud. Ungene Henrik, Merete, Miriam og Marianne vokste opp og 

trivdes godt på Ulefoss. Alle var i sin tid aktive i Ungdomsklubben på 

Fredheim. De ble voksne og stiftet familie og slo seg ned i distriktet. Tone 

og Tormod kjøpte seg en liten gård på Romnes, og framtida så lys ut. 
 

Men utover året i 2010 ble livet tyngre for Tormod. Han fikk problemer 

med ryggen og det utviklet seg til en svært tung depresjon. Det var  

overraskende for alle, han var jo så glad og utadvendt. Hadde vel  

egentlig hatt et høyt stemningsleie bestandig, så når depresjonen tok  

tak ble fallet ekstra stort. Var det vanskelig å beholde troen i denne tida? 

spør jeg. Nei, sier Tone. Den har visst aldri vært så sterk som da. Jeg var 

ganske utslitt. Likevel tonet de gamle kristne sangene i hodet mitt, og 

troen på Gud var til stor trøst. Jeg følte virkelig at jeg ble båret gjennom 

dagene og nettene etterpå. Begravelsen var en veldig spesiell dag. Vi 

følte på Guds nærvær og trøst i sorgen. I tida etterpå kjente vi sterkt på 

omsorgen og omtanken fra bygdefolk, venner og familie. Folk kom og 

lagde middag, fryseren ble fylt av brød og kaker. Folk kom og klipte  

plenen og hjalp oss med ting i hverdagen. Slik klarte vi å leve videre.  
 

Etter at jeg ble alene, har jeg kommet nærmere menigheten i Holla kirke. 

Jeg fikk være med i ei bibelgruppe og har fått være med å bidra på for-

skjellige måter. Har sittet i menighetsrådet en periode og er med å ha 

ansvar for kirkekaffe. Jeg kan føle meg hjemme i mange forskjellige me-

nigheter og forsamlinger.  Da føler jeg at «her er det godt å være». Føler 

på fellesskapet. Føler at vi har den samme troen. En tro jeg kan hvile i.  
 

         Bjørn Sturød 
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FANTASTISKE NYHETER 

FRA ESTLAND! 

Det begynte med bønn 
 

Saku kirkebygg er nå  

såpass ferdig at vi kunne 

invitere Sakus innbyggere 

på julekonsert!  

300 mennesker fant veien  

til kirka en stormfull, mørk 

og våt onsdagskveld før  

jul. De fleste måtte stå,  

men pensjonister, barn og 

de med skrøpelig helse fikk 

sitte. Med sitteplass var også Mihkel Reinup (85) til stede, som rørt 

kunne konstatere at Gud svarer på bønner. 
 

Mihkel har allerede et par årtier vært den store bønneinitiatoren i Saku. 

Sammen med noen andre eldre møttes de i hjemmene og ba frimodig om 

barn og unge til menigheten, om prest og organist, om eget kirkebygg i 

Saku. De fleste bønnene er allerede besvart, nå er enda et bønnesvar 

godt på vei. Det var den samme Mihkel som tok det første spadetaket  

på kirketomta den 11. april. Siden da har det gått fort framover med  

byggingen. Og det har blitt fint - et bygg som både er sakralt og moderne.  
 

På kirkekonserten opptrådte tre lokale  

ensembler. Ett av dem var menighetens 

gospelgruppe, Saku Gospel. Barn fra 

kommunens musikkskole deltok også.  

Et høydepunkt for undertegnedes del  

var fellessangen til slutt - Glade Jul. 

Sannsynligvis har det aldri noensinne 

vært så mange mennesker som har 

sunget denne sangen sammen i Saku! 
 

Vi mangler nå om lag fire millioner  

kroner på å gjøre Saku kirke ferdig.  

Det blir byggestans inntil vi har samlet 

inn noe mer. Takk til alle som er med,  

- med gaver, i omtanke og forbønn! 
 

Magne Mølster 
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MISJONSAVTALEN 

I ESTLAND 

Holla og Helgen menighet skal fortsatt støtte  

Magne Mølster og hans arbeid i Estland. 

 

Menighetsrådet vedtok i sitt møte i februar at vi ønsker  

å fortsette vårt samarbeid med Det Norske Misjonsselskap  

og støtte arbeidet i Estland. Vi har nå undertegnet  

en avtale for 4 nye år. Vi har bundet oss til å bidra  

med minst ti tusen kroner i året, og håper at så mange  

som mulig er med å gi. Og ikke minst oppfordrer vi til  

å huske på arbeidet i bønn. 

 

Følg arbeidet på Magnes blogg:  

http://molsterestland.blogspot.com/ 

 

 

Magne og Ave Mølster 
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KORONAVIRUSET 

I henhold til samtale med kommuneoverlegen i Midt-Telemark 

og Nome kommuner, avlyser vi aktiviteter inntil videre. 

Gudstjenester er avlyst til over påske, men vi jobber med å 

legge ut andakter m.m. på facebook og våre nettsider.  

Kirkerådet oppfordrer alle menigheter til å følge Folkehelseinstituttets 

råd og retningslinjer nøye. Her vil man finne den sikreste  

informasjonen og den oppdateres jevnlig. 
 

Gudstjenester 

Gudstjenester er avlyst til over påske, men vi jobber med å legge ut 

andakter m.m. Følg med på nettsider og facebook.  
 

Dåp og vielser 

Dåp og vielser som er planlagt vil bli gjennomført etter strenge restrik-

sjoner. Presten vil ta kontakt med deg. 
 

Konfirmasjon 

Samtalegudstjeneste og konfirmasjon er utsatt til september. Se våre 

nettsider for mer informasjon.  
 

Gravferd 

Gravferd vil bli gjennomført. I hovedkirkene i Nome er det satt et max 

antall for nærmeste familie og venner inkl. stab på 30 personer. Vi 

opplever at de etterlatte er positive i en vanskelig situasjon. Vi kan 

tilby minnemarkering ved et seinere tidspunkt, eller urnebegravelse 

dersom det er ønskelig. Ta kontakt med oss på kirkekontoret og  

begravelsesbyrå. Sammen får vi dette til.   
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Årets fasteaksjon blir digital for å hindre spredning av  
koronaviruset. Rent vann og god hygiene er livsviktig i  

denne ekstreme situasjonen. I dag lever 1 av 9 mennesker  
i verden uten tilgang til rent vann.  

 

DIGITAL FASTEAKSJON 

I år kommer ikke konfirmantene i Holla og Helgen menighet til  

å gå rundt på dørene og be om støtte til Kirkens Nødhjelp,  

men det er gode muligheter for deg likevel til å gi penger.  

Du vil finne den informasjonen du trenger på nettsida til  

Kirkens Nødhjelp / https://www.fasteaksjonen.no/  

 

 

Støtt Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon: 
 

Vipps til 2426 eller  

send SMS VANN til 2426 (kr 200,-) 
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ANNONSER 
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En gave til  

menighetsbladet 

blir mottatt 

med stor takk! 

Kontonr.:  

2650.20.06672 
 

Vi oppfordrer også  

næringslivet til å annonsere  

hos oss 
 

 

ANNONSER 
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ORD & BILDE 

av Helge Skippervold 

"Jeg ber om at du ikke mister livsmotet" 
 

Blikk kan drepe, suge ut livsmotet og skamfere.  

Hvordan vi blir sett er avgjørende for hvordan vi ser oss selv.  

Blikk kan også gi liv og vi trenger alle det ansiktet, blikket,  

som føder oss i kjærlighet, respekt og omtanke,  

som gir oss livets gave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derfor lyser vi denne aronittiske velsignelsen  

igjen og igjen, søndag etter søndag: 

"Herren velsigne deg og bevare deg. 

Herren la sitt ansikt lyse over deg 

og være deg nådig.  

Herren løfte sitt åsyn på deg  

og gi deg fred." 

Vi mennesker trenger et lysende,  

elskende ansikt, som evner å tenne håp og livsmot.  

- Helge Skippervold - 
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KIRKEVERGEN INFORMERER  

 

Vi er kommet til mars. Vinteren ble litt 

annerledes i år, med lite snø og mye is. 

Vi er som de fleste andre, opptatt av 

Korona smitte. I dag har vi avlyst alle 

aktiviteter fram til påske. I tillegg er 

gudstjenestene 15. og 22. mars avlyst.  
 

Begravelser skal gå som normalt, men 

med max 30 deltakere, der familien må 

invitere de nærmeste. Dåpsseremonier 

skal også gå som normalt, men kun  

med dåpsfølge. Vi legger ut oppdatert  

informasjon på www.hollaoghelgen.no  

og på menighetens FB-side.   
 

I slutten av mars, sender vi ut feste-

avgifter for gravsteder som har feste-

fornyelse i 2020, med frist 20.04.2020.  
 

Vi har tilbud om gravstell, gjennom IDEA AS. Har du behov for hjelp og 

ønsker å inngå avtale, ta kontakt med oss på kirkekontoret, så hjelper vi 

deg. Vi starter opp med å plante stemor i mai.  
 

Nå har alle kirkene i Holla og Helgen sokn fått installert brannvarslings-

anlegg, med direktekobling mot 110, med unntak av Kronborg kapell.  

Planen er å installere alarmanlegget innen 01.12.2020.  
 

Alle medlemmer og tilhørige født i 2006 har 

fått tilbud om kirkelig konfirmasjon. Dere er 

velkommen til å lese mer på våre nettsider. 

Dersom du ikke er døpt, men likevel ønsker 

å konfirmeres, er du velkommen til å ta  

kontakt med oss på kirkekontoret. 
 

Videre jobbes det med «Allsang på slusa» 

sitt 10. års jubileum. Vi har vært heldige  

å få Sigvart Dagsland (bildet) til å komme,  

søndag 23. august 2020. Hold av datoen  

allerede i dag! 
 

Vennlig hilsen staben v/ Mona  
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SLEKTERS GANG 

 

PÅMELDING VIA NETT:   

Dåp - konfirmasjon - vielser - ulike arrangementer 
 

https://minkirkeside.no/nome  
 

DØPTE: 
 

19.01: Lykke Tamlag Eriksrød, Holla kirke 

09.02: Marie Hansen Skafte, Holla kirke 

01.03: Marie Sandbakken Møllen, Holla kirke 
  

GRAVLAGTE: 
 

26.11: Anne Lise Parkstad, Holla kirke 

26.11: Susanne Eie, Kronborg kapell 

11.12: Anne Grethe Stoa, Kronborg kapell 

18.12: Charlotte Marie Fjeldstad, Kronborg kapell 

10.01: Ragnhild Elisabeth Solvang, Kronborg kapell 

10.01: Ola Vea Gustavsen, Holla kirke 

17.01: Kjell Anthon Kabbe, Kronborg kapell 

23.01: Arne Gautestad, Holla kirke 

24.01: Anne Odinsen, Holla kirke 

31.01: Berit Anette Sannes, Kronborg kapell 

18.02: Edit Margareth Pettersen, Kronborg kapell 

28.02: Svein Reidar Karlsen, Holla kirke 

18.03: Tordis Oddbjørg Andreassen, Kronborg kapell 

19.03: Terje Liane Olsen, Holla kirke  
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om endringer. 

Vebjørn Sagdal forretter  

der ikke annet er nevnt. 

Søndag 5. april 

Palmesøndag 

Helgen kirke kl. 11.00 

Familiegudstjeneste  

Felles for begge sokn 

Joh 12, 12-24  
 

Torsdag 9. april 

Skjærtorsdag 

Holla kirke kl. 18.00 

Matt 26, 17-30  
 

Fredag 10. april 

Langfredag 

Holla kirke kl. 11.00 

Mark 14, 26-15,37  
 

Søndag 12. april 

Påskedag 

Holla kirke kl. 11.00 

Høytidsgudstjeneste 

Luk 24, 1-9  
 

Søndag 19. april 

2. søndag i påsketiden 

Holla kirke kl. 11.00 

Joh 21, 1-14  

Søndag 26. april 

3. søndag i påsketiden 

Holla kirke kl. 11.00 

Joh 10, 11-18 
 

Søndag 3. mai 

Ingen gudstjeneste i 

Holla og Helgen sokn  
 

Søndag 10. mai 

5. søndag i påsketiden 

Holla kirke kl. 11.00 

Joh 15, 1-8  
 

Søndag 17. mai 

Helgen kirke kl. 10.30 

Holla kirke kl. 11.30 

Sal 127, 1-3  
 

Torsdag 21. mai 

Kristi himmelfartsdag 

Romnes kirke kl. 11.00 

Felles for begge sokn 

Mark 16, 19-20  
 

Søndag 24. mai 

Søndag før pinse 

Helgen kirke kl. 11.00 

Joh 15, 26-27  
 

 

Søndag 31. mai 

Pinsedag 

Holla kirke kl. 11.00 

Felles for begge sokn 

Joh 20, 19-23  
 

Søndag 7. juni 

Treenighetssøndag 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Felles for begge sokn 

Matt 28, 16-20  
 

Søndag 14. juni 

2. s. i treenighetstiden 

Øvre Verket kl. 11.00 

v/ Ragnhild Halden 

Felles for begge sokn 

Matt 3, 11-12  
 

Søndag 21. juni 

3. s. i treenighetstiden 

Landsmarka kapell 

kl. 11.00 

v/ Ragnhild Halden 

Felles for begge sokn 

Luk 14, 15-24  

 

 

GUDSTJENESTER 

NB! Gudstjenester er dessverre avlyst inntil videre.  

Følg med på våre nettsider og facebook. 
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Korset er kristendommens viktigste symbol.  

Det minner oss om at Jesus døde for menneskenes skyld  

og at han ved å stå opp igjen fra de døde brøt dødens makt.  

Det gir håp om at nederlag og til og med død, kan snus til seier og håp.  

Dette krusifikset i Helgen kirke er veldig gammelt, fra den gamle stavkirken. 

GOD PÅSKE 


