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LYSET FRA GUDS 

FREMTID 

 

Jeg har nett-
opp fått min 
andre vaksine-
dose.  Håpet 
om et normalt 
liv blir stadig 
sterkere, men 
brytes fortsatt 
av nye smitte-

utbrudd, her og der, fjernt og nært,-
heldigvis ikke så mye i Nome. Tanke-
ne veksler raskt mellom håp og be-
kymring. Kanskje ikke først og fremst 
på egne vegne, selv har jeg gode da-
ger, privilegert på nesten alle måter 
uansett hvem jeg sammenligner meg 
med. 

Men det blir god tid til å tenke i disse 
tider. Tiden blir nærværende på en ny 
måte. Jeg har god tid til å følge med på 
hvordan snøen har forsvunnet  utenfor 
kjøkkenvinduet, hvordan gresset gror 
og blomstene spirer. Sola stiger høyere 
og høyere på himmelen over nabohu-
set, det er ikke lenger mørkt når vi 
spiser frokost. 

Husker du før i tida? Spurte sønnen 
min meg en gang for mange år siden, 
da han kanskje for første gang ble klar 
over denne lysets endring med årstide-
ne. «Husker du før i tida, da det var 
mørt om morra’n!» Før i tida, for meg 
kanskje en fjern barndom, for foreldre-
ne mine dystre minner fra en krigstid. 
For femåringen min et minne om at vi 
spiste frokost før det var blitt lyst ute. 

For meg har dette blitt et godt bilde på 
hvor forskjellige perspektiv vi har,  
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VÆR STERK MIN SJEL  

Vær sterk, min sjel, i denne tid 

når du har tungt å bære. 

Hold ut i prøvens stund og lid 

de døgn du går i lære. 

En dag til slutt 

blir mørket brutt 

av lyset fra Guds fremtid. 

Gi håpet rom i denne tid 

hvor langt du enn er nede. 

Hos dem som taper i sin strid, 

er Herren skjult til stede. 

Ved Kristi verk 

skal du bli sterk 

og hvile i Guds fremtid. 

Se, mørket blir din modningstid! 

Hold ut til natten vender! 

Se bort fra angst og indre splid, 

du er i gode hender. 

Se, du er fri 

og lever i 

Guds løfterike fremtid. 

Svein Ellingsen 

vi mennesker. Ikke minst forskjelli-
ge tidsperspektiv. 

Det gjør det lettere for meg å forstå 
ungdommens utålmodighet, ung-
dommens sorg over et år med be-
grenset sosialt liv. Må det snart være 
slutt nå. Bekymring er et slags nega-
tivt håp, leste jeg nylig. Det er en 
hovedtanke i Bibelen at vi skal slip-
pe å bekymre oss. Gud hart kontrol-
len, det er han som eier fremtiden. 

Disse håpets ord er skrevet til folk 
som levde et ytterst usikkert liv, 
truet av farer på alle kanter. Tar vi 
dette håpet til oss, kan vi bli fri for 
bekymring og leve i tro og tillit. En 
dag til slutt, blir mørket brutt av ly-
set fra Guds himmel. 

Bjørn Sturød 

 
 

Foto: Morten Karlsson 



4 

I Bibelen, hos Forkynneren står det at det 

er en tid til alt: 

«En tid til å rive ned og en tid til å bygge 

opp, en tid til å gråte og en tid til å le, en 

tid til å klage og en tid til å danse », og 

så videre. 

Når jeg nå har tatt beslutningen om å si 

opp jobben som trosopplærer og klokker 

i Holla og Helgen menighet, er det tid for 

å se tilbake. 

Det har vært 18 gode år i kirkens tjenes-

te, med både gleder og utfordringer. 

Jeg er nå bedt om å gi et lite tilbakeblikk, 

i form av tanker og bilder. 

18 år som klokker, ungdomsabeider og 

trosopplærer har gitt meg mange gode 

opplevelser. Og det er nå engang sånn 

her i livet at det er de gode tingene vi 

husker best. 

For eksempel alle 17.maifestene vi hadde 

med Vision Club på Fredheim. Stappen-

de fullt med dresskledde gutter og fest-

pynta jenter. Når vi alle sto og sang «Ja, 

vi elsker» og gutta la høyrehånda på hjer-

tet….  det var både sterkt og rørende. 

Eller når vi måtte avvise ungdom i døra 

fordi de var berusa, eller ringe etter for-

eldre for å komme og hente sin ungdom. 

Det er trist å tenke tilbake på. 

Men stort sett var det flotte klubbkvelder 

med masse ungdom og fullt trykk. 

Jeg vil her benytte anledningen til å rette  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en stor takk til alle voksne som opp gjen-

nom årene har tilbrakt noen fredagskvel-

der av livet sitt på Fredheim. Som har 

vært med på å skape et trygt sted å være 

for ungdommene våre. Det har betydd 

mye for mange, og for noen vært helt 

avgjørende for en god retning videre. 

Menigheten har hatt et veldig godt 

samabeid med UIO (Ungdom i Opp-

drag). Opp gjennom årene er det mange 

team med ungdommer som har hatt prak-

sis i menigheten vår. 2 år på rad reiste jeg 

og 10 ungdommer på Mission Adventure 

til en menighet i Estland i samarbeid med 

UIO. Der utførte vi praktisk arbeid og 

hadde superdager for over 100 unger 

med sang, forkynnelse, leik og mat.  

LIV MARI HAR ORDET 

I dag er det tid for tilbakeblikk 
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Ledertreningsarbeid har vært en viktig 

del av jobben min i alle disse årene. Og 

det jeg lærte hos min mamma i ungdoms-

årene har jeg prøvd å videreføre i leder-

treningsarbeidet. Ved å gi ungdommen 

oppgaver der tryggheten er større enn 

utfordringen. Det gir vekst og utvikling. 

Vi har også tidsavgrensede tilbud som 

Sleep over, Etter skoletid, Bo Hjemme-

leir, Lys Våken og interkommunal  24 

Hours festival for å nevne noen. På sist-

nevnte hadde jeg med 56 unger fra 4. -7. 

klasse fra Holla 10-årige vinteren 2020. 

Vi rakk det akkurat før korona ble en del 

av hverdagene våre. 

Her en dag kjørte jeg med en tidligere 

konfirmant. Jeg oppdaget en kristuskrans 

som hang rundt speilen i bilen hennes. 

Hun fortalte at da faren hadde vært på 

konfirmantforeldremøte laget han sin 

egen Kristuskrans, og så hengte han den 

på speilen i bilen sin. Og den fulgte med 

etter hvert som han skiftet biler.  Og den 

tradisjonen fulgte datteren videre med sin 

Kristuskrans etter noen år. 

I alt mitt arbeid med barn og unge har det 

vært fokus på Jesus og det han har gjort 
for oss. Jeg har ønsket å formidle en 

trygg tro på en venn som alltid er med 
oss, både i gode og vanskelige dager. 

Liv Mari Bjerva Bøstein 

 

Tirsdag 27. mai var siste dag med Supertorsdag. Vemodig og trist, for dette er en 

aktivitet som har vært helt siden 2012. og de eldste barna har faktisk vært med helt 

fra starten. Nå er de med som hjelpeledere.  

Bildene er fra siste gang, da vi var samla i kirkeparken. 

SUPERTORSDAG 
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Supertorsdag på tur til Speiderhytta. 

De gode hjelperne. 

Nasrin har vært trofast medhjelper gjennom alle disse årene, og i de senere årene 

også Britt. Vi er mest på Fredheim, men også ute på tur.  
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GLIMT FRA LIV MARIS ALBUM 

2012: 8.klassinger på 

leir på Jomfruland 

17.mai– fest på 

Fredheim 

24 hours festival 

Bo hjemme-leir 2014 

Milkere på ledersamling på Lifjell 
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Det var mye usikkerhet rundt all feiring denne 

dagen. Menigheten valgte å ha sin gudstjeneste 

utendørs, da kunne vi lettere følge alle smitte-

vernregler og likevel ta imot alle som ønsket å 

delta. 

Kommunens opplegg var jo at så få som mulig 

skulle være tilstede på arrangementene, men at 

alt skulle strømmes på nettet. Og dette fungerte 

bra. All ære til 17.mai-komiteen som la ned en 

svær jobb både på forhånd og på selve dagen. 

Så det var ikke så mange til stede på gudstje-

nesten, men de som møtte fram fikk en fin 

stund. Skolekorpset var med og sørget for 17.mai-stemningen, Hege prest talte fint 

for dagen, og organist Gunnhildur spilte. Sangen lød kanskje litt spinkelt der vi sto 

med god avstand, det var kaldt og blåsende, men værmeldinga tatt i betraktning var 

alle glad for at regnet lot vente på seg.  

Etter gudstjenesten var det kransnedleggelse og tale ved ordføreren og to ungdoms-

skoleelever, Julia Torgersen og Kittil Waal. Tradisjonen tro. 

Bjørn Sturød 

KORONAPREGET 17.MAI I ÅR OGSÅ 
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VI TVILERE 

Vi tvilere fornemmer at det fore-
går noe viktig i de hellige hus som 
menneskene har bygd. Men vi 
greier ikke å tro. Ikke helt og fullt, 
slik at vi med lepper og hjerte og 
oppslått blikk frimodig kan framsi 
«Trosbekjennelsen». Vi blir ståen-
de forlegne nede ved inngangen, 
med en ekkel følelse av ikke riktig 
å være til stede. 
 

 

 
Likevel fortsetter noen av oss å 
oppsøke disse rommene. Kanskje 
fordi vi i kirken ikke må prestere 
noe. Møt oss ikke med rettroen-
hetskravet på kirketrappa. Si hel-
ler: «Her er en benk. Sett deg ned 
og hvil. Jeg er også på leting etter 
min vei. Kom, la oss gå sammen 
et stykke.»   

Inge Eidsvåg 
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Du har sikkert mye du lengter etter å gjøre. Her er det gjemt en rekke 
ord du kanskje forbinder med sommer. Du finner dem loddrett, vann-
rett og diagonalt, både ovenfra og nedenfra. Håper du får en god som-

mer sammen med familie og venner! 

BJØRNS ORDLEK FOR BARN 

- og de som føler seg sånn - 

S I B L O M S T E R A L 

J T E R M O S F I S K E 

Ø E I S O M M E R H G I 

B L S O L J Z R K O S R 

S T G L B O B I L R M B 

O T R K Å R U E Y T S Å 

L U I R T D D F S S O L 

B R L E T B A D E N L O 

R K L M U Æ B R U S B C 

E S T V R R E G N V Æ R 

N Y H C A M P I N G R I 

T W S Y K K E L T U R F 

Er du flink, kan du finne alle disse ordene: telttur, sommer, ferie, bo-

bil, bade, jordbær, camping, fiske, båttur, brus, lys, termos, sjø, regn-

vær, solbær, sol, solkrem, shorts, grill, blomster, solbrent, kos, is, syk-

keltur, leirbål 
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Til tross for økonomisk usikre tider gikk 

Menighetsrådet høsten 2020 inn for nok 

et påbygg på Fredheim. Ikke før var det 

store påbygget med nytt inngangsparti, 

toalett og rullestolrampe ferdig, før det 

kom fram behov for ytterligere forbed-

ringer. For det første trengte korene 

Unge Røster og Skala lagerplass. Det var 

også veldig tungvint å skulle bære tunge 

instrumenter opp og ned fra annen etasje 

til hver øvelse. For det andre trengte byg-

get en nødutgang, en godkjent rømnings-

vei. Inkludert en betydelig dugnadsinn-

sats, var kostnadsoverslaget på kr 

310 500. 

En ekstra gevinst i denne forbindelsen 

var at det også ble skiftet ut masse, dre-

nert og gruset opp plassen slik at det ble 

større og bedre parkeringsplass. 

Også denne gangen er det Stein Bjørn 

Lia som hadde idéen og som har vært 

primus motor for gjennomføringen.  An-

svarlig for tømrerabeidet har vært Hall-

vard Slaatthaug. Torgeir Hegland, Mor-

ten Karlsson, John Erlend Gåserud og 

Roald Bøstein har bidratt med dugnads-

hjelp.  

Man skulle tro at flere gangers påbygg 

kunne skjemme bygget, men alle vi snak-

ker med er skjønt enige om at resultatet 

er estetisk meget vellykket. Æren for det 

skal Inge Midtbø ha, det er han som har 

tegnet begge påbyggene. 

Bjørn Sturød 

 

MEGET VELLYKKET PÅBYGGING  

PÅ FREDHEIM 

Torgeir og Stein Bjørn snekrer innendørs, men fotografen fikk dem ut på trappa. 
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ORD OG BILDE 

"Må solens lys leke på ditt kinn ", er tittelen på dette maleriet, og den er hen-
tet fra denne velsignelsen:  

Må din vei komme deg i møte,  
vinden alltid være bak din rygg,  

solens lys leke på ditt kinn,  
regnet falle vennlig mot din jord.  

Og må Guds gode hånd verne om deg  
til vi møtes igjen. 

Bildet blei malt på bestilling til ei jentes 18 års dag, en gave fra besteforeld-
rene. Det er bilde nr 3 av 5 i serien som har denne velsignelsen som tema. 

Helge Skippervold 
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HILSEN FRA HEGE PREST 

Vi har levd i en merkelig og til tider 

stressende tid. Koronapandemien har 

herjet og herjer fortsatt rundt om i 

verden 

Det er nok flere enn jeg som har kjent 

på både stress, uro og engstelse over 

det usikre og uforutsigbare i situasjo-

nen. Men midt i kaoset finnes det 

også håp, masse håp! 

Bare se rett utenfor døren—der er 

sommeren i full flor. Det er sol, var-

me og nye, men allikevel kjente luk-

ter. Etter en lang vinter våkner vi opp 

av dvalen, livet fyller oss igjen, vi 

puster lettere og smiler oftere. Ja, jeg 

kan glede meg over sommeren, kan-

skje mest av alt fordi jeg vet hva den 

bringer av nytt liv og i år løfter om 

gjensyn med familie og venner. Det 

er som om sommeren blir en påmin-

nelse om Guds løfter til oss mennes-

ker. I Johannesevangeliet sier Jesus 

til disiplene sine: «Hjertet deres skal 

bli fylt av glede, og ingen skal ta gle-

den fra dere.» Bibelen snakker mye 

om håp. Vi trenger håpet, vi har sett 

hvor skjørt livet er, hvor sårbare vi er. 

Troen er det som bærer håpet—Gud 

beskrives som håpets Gud. Fortel-

lingen om hvordan Gud skapte regn-

buen som et løfte om at jorden aldri 

mere skulle ødelegges, ble det siste 

halvannet året et løfte om at Gud ikke 

hadde glemt oss. Barn verden over 

tegnet dem 

på vinduene, 

på gjerder 

og på asfal-

ten—ofte 

sammen 

med ordene 

«Det blir 

bra!» En dag 

skal alt bli bra! 

Det ser ganske så lyst ut for fremti-

den, kanskje vil vi fortsatt trenge tål-

modighet. Men vi skal stole på at det 

går bra til slutt—vi blir satt fri! 

Salmedikter og prest Eivind Skeie 

skriver så fint: 

Visst skal våren komme 

Visst skal jorden bli ny 

Visst skal solen flomme 

fra en himmel uten sky 

Visst skal noen danse 

Visst skal noen le 

Visst skal barna klatre 

høyt i livets tre. 

Så møt med trass den overmakt 

som bryter livet ned 

Følg din lengsel mot en dag 

med rettferd og med fred 

Våren kommer! Se den store 

frihetsdagen gry: 

Alt det gamle byttes ut 

Snart blir verden ny! 

Ha en god og velsignet sommer! 
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JEG VISSTE ALLEREDE SOM BARN AT JEG 

VILLE BLI LÆRER 

Liv Mari er jo ikke akkurat noe nytt 
bekjentskap for lesere av menighets-
bladet for Holla og Helgen. Som 
klokker, tros-opplærer og ungdomsar-
beider har hun i en årrekke vært den 
som kanskje har bidratt med mest 
stoff i bladet. 

Men hvem er hun egentlig, dette ar-
beidsjernet av et overskuddsmenneske 
som har trukket i så mange tråder i 
menigheten vår? Det ville vi gjerne få 
vite mer om i dette intervjuet. 

Jeg vokste opp på Bjerva i Helgen, 
forteller Liv Mari. Der var jeg eldst 
av 4 søsken på en bondegård med kyr 
og grønnsaker. Mamma var utdannet 
sykepleier, men var hjemme mens vi 
barna vokste opp. Da vi ble eldre, 
gikk hun ut i yrkeslivet og var med å 
bygge opp hjemmesykepleien i byg-
da. Pappa hadde nok å gjøre på går-
den, det var nok ofte et slit. Vi var 
ikke fattige, men det var enkle kår. 

Lørdagskveldene lagde mamma fest 
på en hverdag. Pappa kom tidlig inn 
og leste for oss, og vi sang mye sam-
men. Vi hadde ikke TV, så det ble 
mye brettspill og prat.  

Vi koste oss hjemme, det var mye 
hygge med god mat, spill og sang. Jeg 
kjøpte meg gitar da jeg var 15 år gam-
mel. Da hadde jeg tjent penger på å 
plukke jordbær, som jeg gjorde 
mange somre. Sang og musikk har jeg 
alltid vært glad i, og gitaren har vært 

til stor glede og nytte for meg gjen-
nom hele livet. 

Familien min var aktiv i det kristne 
livet i bygda. Jeg var med på søndags-
skole, barneforening og ungdoms-
gruppe. Det var ikke så mange andre 
fritidstilbud for barn på den tida, så 
både søsken og nabounger var med. 
Mamma var leder i barneforeningen, 
og hun utfordret meg etter hvert til å 
være med å ta ansvar. Kan ikke du 
synge en sang, lese en fortelling, hol-
de en liten andakt? Etter som trygghe-
ten økte, ble utfordringene større. Det 
var en erfaring jeg har husket, slik har 
jeg også prøvd å utvikle barn og ung-
dom i det arbeidet jeg har hatt ansvar 
for som voksen. 

At kristent barnearbeid var noe Liv 
Mari likte, viste seg da hun etter gym-
naset søkte seg til Sagavoll folkehøy-
skole på Gvarv. Der valgte hun bibel 
og ledertreningslinje og ble vant til å 
bo hjemmefra. Jeg lengtet mye hjem i 
starten, forteller hun. Men ikke mer 
enn at hun da året var over, valgte å 
være såkalt «ettåring» for Norges 
Kristelige Skolelag.  

Da ble hun plassert i Bø i Vesterålen. 
Eldre folk i menigheten lurte fælt på 
hvem som skulle ta seg av denne ett-
åringen, forteller hun. Det måtte vel 
bli presten, selv om han hadde allere-
de 5 småunger fra før! Der var hun 
med og startet opp skolelag på ung-
domsskolen.  

sier Liv Mari Bjerva Bøstein 
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Det var en stor skole med hele 4 klas-
ser på hvert trinn. De fikk til et stort 
lag på skolen, med 10-20 aktive med-
lemmer. På samlingene de kalte «Hele 
ungdomsskolen synger» kunne det 
være opptil 50 ungdommer. 

De som kjenner Liv Mari, vet jo at 
tilknytningen til Bø i Vesterålen skul-
le bli varig. I menigheten der ble hun 
kjent med Roald, som hun seinere 
giftet seg med. Han var forpakter på 
prestegården i bygda, og de ble kjær-
ester. Hun søkte og fikk  et års vika-
riat som lærer på skolen i Bø. Jeg 
visste allerede som barn at jeg ville bli 
lærer, sier hun. Men det var  greit å få 
litt praksis først. 

 

Etter endt årsvikariat reiste hun til 
Kristiansand for å gå på treårig lærer-
skole. Det ble jo en skikkelig prøve på 
styrken i kjærligheten. Som altså viste 
seg å holde. Men det var lang tid å 
være fra hverandre. Ordningen med 
landbruksvikarer fantes ikke den 
gangen, så hun forteller at en julehelg 
i denne tida gikk medlemmene i me-
nighetsrådet sammen om å organisere 
fjøsvikar for Roald så han kunne reise 
på besøk til kjæresten. 

Etter lærerskolen ble det bryllup i 
Helgen kirke, før turen gikk nordover 
til Bø og fast jobb som lærer. Der 
ventet et travelt liv. De fikk etter hvert 
tre barn. Roald dreiv prestegården, 

Liv Mari var lærer og aktivt med i 
kirkens barne- og ungdomsarbeid. 
Sang og musikk fortsatte å ha en stor 
plass i livet, og sammen med Roald 
var hun med i et av sang-lagene i byg-
da. 

De to siste åra i Bø hadde Liv Mari 
full stilling som soknediakon i menig-
heten der.  

Familien hadde løfter om å få overta 
prestegården med tid og stunder, men 
slik gikk det ikke. I 1998 valgte de 
derfor å flytte til Ulefoss. Her fikk 
hun jobb i Voksenopplæringa. Selv 
om hun trivdes godt også med det 
arbeidet, savnet hun å jobbe med 
barn. Fra 2003 har hun vært ansatt 
dels i Voksenopplæringa og dels i 
menigheten. Her har hun hatt stilling 
som klokker, ungdomsarbeider og 
tros-opplærer. Hun har vært en dri-
vende kraft i menighetens arbeid med 
barn og unge. Hun vil annet sted i 
dette bladet dele litt av sine erfaringer 
fra dette arbeidet. 

Jeg har alltid trivdes godt med arbei-
det mitt, sier Liv Mari. Det var en 
som sa til meg for en tid siden at jeg 
nok var en ekstrovert type. Så vanske-
lige ord pleier ikke jeg å bruke, men 
jeg innså nok at hun kunne ha mye 
rett. Jeg husker da vi drev på som 
travlest med Vision Club, kunne det 
av og til være veldig fristende å bli 
hjemme og slappe av sammen med 
Roald da fredagskvelden kom. Men 
jeg måtte på Fredheim, uansett hvor 
sliten jeg var. Litt lenger utpå kvelden 
grep jeg meg selv i tenke, - var det 
ikke du som var så sliten? Jeg opplev-
de at samværet med ungdommene 
hadde gitt meg ny energi. 

TANKER OM  

LIV OG TRO 
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Fortsettelse fra forrige side 

HÅP I KORONAENS TID 

av biskop Stein Reinertsen, nov 2020 

Forkortet og tilrettelagt for menighetsbladet av Bjørn Sturød,  

mai 2021 

Enhver krise er også en mulighet. I kri-

sen ligger det også en kime til håp. Her 

vil jeg dele med dere syv tegn til håp.  

1.  Vi ser at vi hører til i et fellesskap. 

Den enkeltes rett til å være seg selv, som 

et unikt individ, er en viktig verdi som 

det er verd å kjempe for. Det er nok av 

eksempler på at fellesskapet har over-

kjørt den enkelte. Samtidig må vi erkjen-

ne at individualismen står sterkt i vår tid. 

Med den som eneste rettesnor får egois-

men gode vilkår. Horisonten blir bare 

meg og mitt og hva jeg kan tjene på. Den 

engelske poeten John Donn (1572- 1631) 

skrev de kjente ordene «No man is an 

island». («Intet menneske er en øy») Vi 

hører til i et fellesskap. I pandemien ser 

vi tydelig at vi er bundet til hverandre. 

En italiensk forfatter, Paolo Giordano, 

skriver fra Nord-Italia under den tøffe 

perioden i mars- april 2020, hvor syke-

huskapasiteten 

var sprengt og 

situasjonen 

uklar: 

«Pandemien 

setter forestil-

lingensevnen 

vår på en prøve 

den aldri har 

vært ute for 

før. Vi blir 

tvunget til å 

erkjenne at vi 

er uløselig bundet til andre mennesker, 

og at våre valg ikke bare gjelder oss selv. 

I smittens tid er vi en enkeltorganisme. I 

smittens tid blir vi et fellesskap igjen.». 

Denne erkjennelsen gir grunn til håp! 

Alle hører vi sammen uavhengig av tro 

og ikke tro. 

 

Jeg har mange ganger i årenes løp 
følt at jeg har fått være der hvor Gud 
har villet ha meg, har følt på et kall 
fra Gud og fått det bekreftet i hver-
dagens hendelser. Jeg har hele livet 
hatt en god og trygg tro på Jesus. 
Han er der og går med meg både i 
tunge og lyse dager. Han er den vi 

kan regne med og stole på. Det er 
dette jeg har så lyst til å gi videre til 
barn og unge. Venner kommer og 
går, ikke alle er til å stole på. Jesus 
er den vi kan stole på alle livets si-
tuasjoner. 

Bjørn Sturød 
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2.  Samtidig er den som er døpt og 

tror, også satt inn i et fellesskap med 

alle som tror på Jesus Kristus. Vi er 

hverandres lemmer. Det har vært en 

kamp for de svakeste, for mennes-

keverdets stilling. Aldri er så mye 

penger blitt brukt av våre politikere 

fra alle politiske partier på Stortinget 

for å ta vare på de svakeste blant 

oss. Astronomiske summer som 

ingen økonomi på forhånd hadde 

klart å forestille seg, er blitt bevilget. 

Politikerne kunne ha valgt å ofre 

noen av de svakeste, men de valgte 

en annen vei. Det er ingen selvfølge-

lighet i en tid med transhumanisme 

og andre retninger hvor nettopp 

svakhet, frykten for å bli avhengig 

av andres hjelp og aldring, er noe av 

det vi frykter aller mest. Menneske-

verdet testes på hvordan vi forholder 

oss til svakhet. «Det du gjorde mot 

en av disse mine minste, gjorde du 

mot meg.» Politikernes vilje til å 

verne de svakeste, gir grunn til håp.  

3. Møte med egen og felles sårbar-

het. Pandemien gjør at vi får et sjel-

dent brutalt møte med vår egen og 

fellesskapets sårbarhet. Det er 

skremmende, fordi pandemien er en 

reell trussel mot livet som vi må ta 

på alvor. Likevel er ikke sårbarhet 

farlig. “There is a crack in everyt-

hing. That's how the light gets 

in” («Det er en sprekk i alt, det er 

slik lyset kommer inn.») synger Le-

onard Cohen. Det er gjennom våre 

sår at lyset kommer inn i våre liv, og 

det er slik vi når inn til hverandre.  

 

Uten sårbarheten ville fellesskapet 

oss imellom vært helt annerledes. 

Det som virkelig er farlig, er usårba-

re mennesker. Da møter vi psykopa-

ten. Vi tror på en sårbar Gud. Sår-

barheten er et av kjennetegnene på 

Jesus. Den følger Han fra Betlehem 

til Golgata, fra Han fødes som et 

sårbart barn og snart må flykte fra en 

gal despot. Han opplever sårheten i 

at mennesker svikter ham og snur 

ham ryggen. Han er livredd, ja, fylt 

av angst kvelden før han skal dø. 

Han lider på korset. Tilslutt opplever 

Jesus sårbarhetens ultimate konse-

kvens: han dør. Jesaja skriver: Men 

han ble såret for våre lovbrudd, 

knust for våre synder. Straffen lå på 

ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi 

helbredet. (Jes 53,5) Sårbarheten er 

vårt håp!  

5. Fortsatt har vi kirkens viktigste 

skatt: Hva er det som virkelig truer 

nærheten mellom oss? Det er ikke 

fysisk avstand. Det er ikke «én-, to- 

eller ti-metersregel» som skaper den 

virkelig vonde avstanden mellom 

oss. Den smertelige avstanden erfa-

rer vi når det reises murer mellom 

oss. Når det blir så vanskelig å møte 

hverandres blikk fordi det ble sagt 

noen ord som ikke skulle vært sagt, 

gjort noe vi ikke burde, eller fordi vi 

ikke gjorde det vi burde gjort. Nær-

heten trues når vi med våre gale valg 

skaper en avstand mellom oss. Da er 

det bare en vei å gå, og det er å lære 

verdens viktigste setning:  
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Den er slik: «Kan du tilgi meg?» For 

er det noen ord som kan skape nær-

het når vi har kludret det til for hver-

andre som disse: «Du er tilgitt.» De 

fjerner muren mellom oss og gir oss 

en ny start. Tilgivelse og forsoning 

skaper nærhet. Slik er det også i re-

lasjonen til Gud. Også i tider med 

korona hører Gud vår bønn om tilgi-

velse. Han svarer på den med sin 

nåde. Fordi Jesus bar all verdens 

synd og naglet den til et kors, er vi 

tilgitt. Gud «dekker ham med nåde 

som med skjold» (Salme 5,13). Nå-

den og tilgivelsen skaper koronaim-

mun nærhet. Det finnes ikke et virus 

som kan rokke ved Guds nåde. Det 

gir håp!  

6. Gud lovet å gi oss sin Hellige 

Ånd. Det er krevende og energitapp-

ende å leve i tid med pandemi. Mye 

må gjøres annerledes, mer tungvint 

og for første gang. Planer må stadig 

endres. Usikkerheten er stor for 

hvordan vi skal løse utfordringene. 

Da vi ble døpt, fikk vi Den hellige 

ånd. Denne ånden beskrives slik: For 

Gud ga oss ikke en ånd som gjør 

motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, 

kjærlighet og visdom. (2. Tim 1,7) 

Heldigvis skriver Paulus et annet 

sted hvordan denne ånden 

«oppbevares». Nå er vi igjen tilbake 

til sårbarheten og det som kan opple-

ves som svakt. Men vi har denne 

skatten i leirkrukker, for at den vel-

dige kraften skal være fra Gud og 

ikke fra oss selv. Vi er alltid presset, 

men ikke knekket, vi er rådville, 

men ikke rådløse, forfulgt, men ikke 

forlatt, slått ned, men ikke slått i 

hjel. (2. Kor 4,7)4 Jeg opplever at 

disse ordene, med noen endringer, er 

en god beskrivelse av kirkens situa-

sjon i disse tider. Gud har lovet å gi 

oss sin ånd, en ånd som ikke gjør oss 

motløse. Det gir grunn til håp!  

7. Et levende håp! Jesus har ved sin 

oppstandelse brutt opp en dør som 

har vært stengt siden det første men-

neske døde. Han møtte dødens fyrs-

te, kjempet mot ham og beseiret 

ham. Og av den grunn er alt blitt 

annerledes. Dette er begynnelsen på 

den nye skapning, et nytt kapittel i 

den kosmiske historie er påbegynt. 

Slik beskriver C.S Lewis påskedags 

under. Etter første påskedag er alt 

endret. Kirken arbeider siden den 

dagen under en ny horisont. I vår 

liturgi møter vi livets inngang og 

utgang med disse ordene: Lovet 

være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, 

han som i sin rike miskunn har født 

oss på ny til et levende håp ved Jesu 

Kristi oppstandelse fra de døde. 

Det kristne håpet er basert på en 

hendelse som skjedde i vår historie. 

På denne hendelsen hviler kirkens 

tro. Hvis oppstandelsen har funnet 

sted, endres alt. Under sterk begrens-

ning i deltagelse har vi også de siste 

månedene gjennomført begravelser 

hvor sorgen og håpet på en forunder-

lig måte har gått sammen. To spader 

med jord på en kiste har talt om dø-

dens realitet og savn. Men den tredje 

spaden følges av ord sagt i protest 

mot dødskreftene: «Av jorden skal 

du igjen oppstå!»  
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Døden må vike for Gudsrikets kref-

ter! Livet er gjemt i et jord-dekket 

frø. Se, i oppstandelsens tegn skal vi 

leve. Se, i oppstandelsens tegn skal 

vi dø. (NOS 209. Svein Ellingsen) 

Jesu oppstandelse fra de døde har gitt 

oss et levende håp!  

Listen over kilder til håp, er på ingen 

måte fullstendig, men den viser meg 

at det er all grunn til å trekke frem 

håpet som det ordet vi må holde frem 

i tider som disse. Til slutt vil jeg pe-

ke på at et håp ikke bare må være 

realistisk, det handler også om hvor-

dan vi forholder oss til håpet. Et håp 

må ha makt over oss I 1947 kom 

boken «Pesten» som er skrevet av 

Albert Camus. Den handler om en by 

som blir angrepet av pest. Mange 

mener det egentlig er en kritikk av 

nazismen, men den er samtidig også 

en svært god beskrivelse av hva som 

faktisk skjer med enkeltmennesker 

og fellesskapet under en pandemi. En 

av de gode tingene med en pandemi, 

er at den til slutt går over. Når pesten 

er over beskriver Camus hvordan 

menneskene forholder seg til at nå er 

det slutt på pestens tid. Hos enkelte 

hadde pesten skapt en så sterk tvil at 

de ikke kunne bli kvitt den. Håpet 

hadde ikke lenger noen makt over 

dem. Til tross for at pestens tid var 

forbi, fortsatte de å leve etter dens 

lover. De hadde ikke fulgt med begi-

venhetene. 

Er det ikke det som er vår jobb som 

kirke? Å forkynne med ord og hand-

linger evangeliet slik at håpet får 

makt over oss? Selv i koronatider, ja, 

aller mest nå, er det viktig at håpet 

får makt over oss. Å leve som en 

kristen og som menighet, er å leve i 

håpet. Trekke konsekvensene av at vi 

har et levende håp. Over døren inn til 

Dantes Inferno står det skrevet: «Her 

må håpet vike». Over enhver kirke-

dør står det: «Her lever håpet!». Det 

er en som har sagt: Ingen stopper den 

kirken som tror på oppstandelsen. 

Det er sant. 

STOR TAKK TIL LIV MARI 

Gjennom 18 år har  
Liv Mari Bjerva Bøstein  

stått på som medarbeider i vår me-
nighet. Hun har hatt et utrolig enga-
sjement, en voldsom arbeidskapasitet 
og et stort, varmt hjerte for barn og 

unge.  
 

Vi er dypt takknemlige for innsatsen 
hun har gjort, og gleder oss til å ha 

henne med som frivillig medarbeider 
i menigheten videre! 
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Etter bortfall av såkalte «tilhørige» i kirkens medlemsregister, har man job-
bet med en løsning både for ikke-døpte barn av foreldre som er medlemmer 
og ikke-døpte barn av foreldre som ikke er medlemmer i den norske kirkens 
register. Nå er dette løst! 
-Foreldre som er medlemmer kan registrere at de ønsker trosopplæringstil-
bud til barna sine som ikke er medlemmer/barna som ikke er døpt. 
-Foreldre som ikke er medlemmer har mulighet til å registrere seg 
som trosopplæringsabonnenter og motta trosopplæringstilbud til barna sine 
som ikke er medlemmer/barna som ikke er døpt. 

Foreldre kan gå inn på min-

side: https://kirken.no/nb-NO/

om-kirken/minside/ 

- uansett foreldrenes tilhørighet 

Les mer på https://kirken.no 

og søk artikkel: Nå kan flere få 

tilbud om trosopplæring 

 

DEN STORE BARNEDÅPEN 
 

En dame fra flyktningetjenesten meldte i 

vår om at en familie fra Kongo ønsket å 

døpe sine tre barn. Familien er med på Su-

pertorsdag hver torsdag. 

Prest og trosopplærer ble koblet inn, og vi 

øvde i kirka på det som skulle skje. Søndag 

2. mai var den store dagen. 

Det var to spente foreldre som kom til kir-

ken denne dagen. Alle tre barna ble døpt i 

Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds 

navn. 

Etterpå ble det en liten fest på Fredheim for 

dåpsbarna. Det ble en virkelig flott søndag. 

 

TROSOPPLÆRINGSTILBUD TIL ALLE 
 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/minside/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/minside/
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OPPGRADERING AV KRONBORG KAPELL 
 

Arbeidet med å pusse opp seremonirommet i Kronborg kapell er i gang. 

Toalettet skal også oppgraderes til full tilgjengelighet for alle. 
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 Mai har vært en kald måned. Men, i 
dag, etter mange dager med regn, 
kom sola. Med sol og varme gror 
gresset fort og kirketjenerne er i full 
sving med gressklippere om dagen.  
Vi går mot ferien, med å ha gudstje-
nester i Holla og Lunde kirker an-
nenhver søndag. I Holla er det plass 
til 20 deltakere med sang og 50 delt-
akere uten sang. Pr. i dag er det på-
bud om bruk av munnbind i kommu-
nen fram til 3. juni 2021 og det gjel-
der også for oss i kirken.  

Året 2021 er et spennende år. Felles-
rådet har flere prosjekter på gang og 
her i Ulefoss betyr det nye rørovner i 
Helgen kirke, samt at Kronborg ka-
pell blir oppgradert med nye farger i 
seremonirommet og får nytt handi-
captoalett. Nå ønsker vi oss et nytt 
elektronisk orgel til Kronborg. Vide-
re har kirkevergen søkt Riksantikva-
ren om forprosjektmidler til murverk 
i Romnes kirke.  

MiniGospel og orgelelever har tatt 
sommerferie og i kveld (27.05) skal 
Liv Mari ha sitt aller siste Super-
Torsdag-arrangement i menigheten, 
ute på kirkebakken. Liv Mari skal gå 
av med pensjon 1. august. Det blir 
rart.  

Liv Mari har jobbet hos oss siden 
2003 og i 2012 startet hun med barne
- og ungdomsarbeid. Liv Mari, som 
«alle» kjenner, er ei engasjert, blid 
og flink dame som virkelig brenner 
for barn og unge i menigheten vår. 
Små, koselige gaver ligger på kon-
torpulten vår innimellom, som bl.a. 

en Smil, en liten papirengel, en hek-
let engel og koselige ord. Vi kommer 
til å savne deg. Det vil bli en offisiell 
avslutning i Holla kirke høsten 2021.  

Har du lyst til å søke på en trivelig 
jobb som trosopplærer?  
Ta kontakt med kirkevergen, tlf. 
35946262 / 95727214 eller e-post 
mona@nome.kirken.no  

 

 

HILSEN FRA STABEN 

God sommer! 

mailto:mona@nome.kirken.no
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FERIEAVVIKLING 2021 

Nå skal staben snart ha en velfortjent 
ferie;  

Hellek Sannes  Uke 31 – 35 

Knut Arne Stoa  Uke 27 – 30 

Gunnhildur Baldursdottir Uke 29 – 32 

Anette S Krøgli  Uke 27 – 30 

Hege A Hofsten  Uke 29 – 32 

Tone Anne Hvalen  Uke 28 – 32 

Mona Halsvik  Uke 27 – 31 

Morten Karlsson avvikler ferie i forkant 
og etterkant av feriene til Hellek og Knut 
etter egen avtale.  

Kirkekontoret holder stengt fra uke 27 – 
30. Morten Karlsson har ansvar for koor-
dinering av begravelser i Mona sin ferie 
og kan nås på tlf. 91521475.  

 

Takk til staben – for den jobben dere 

gjør    

Takk til frivillige – dere gjør en fantas-

tisk innsats    

Takk til deltakere – som bruker kirken 

og kommer til aktivitetene våre    

Mona Halsvik 

 LEDIG STILLING 

Har du lyst til å jobbe hos oss? 
Vi er en trivelig gjeng som jobber i kirken i Nome. 
Da en av våre trosopplærere går av med pensjon, 
har vi ledig stilling som trosopplærer i 40%, med 
mulighet for 50%. 

Stillingen er ledig fra 1. august 2021. 

Arbeidsted: Holla og Helgen sokn 

For mer informasjon,  

se www.hollaoghelgen.no  

eller ta kontakt med kirkeverge Mo-
na Halsvik,  

tlf. 95727214, E-post: mo-
na@nome.kirken.no 

 

Velkommen som søker! 

http://www.hollaoghelgen.no
mailto:mona@nome.kirken.no
mailto:mona@nome.kirken.no
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ANNONSER 
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ANNONSER 
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SLEKTERS GANG 

Dåp - konfirmasjon - vielser - ulike arrangementer 

https://minkirkeside.no/nome  
 

Døpte 

02.05 Johannes Krohn Løvgren, Holla kirke 

02.05 Lowanje Uwineza, Holla kirke 

02.05 Ivan Mushama, Holla kirke 

02.05 Christine Uwingabire, Holla kirke 

30.05 Astrid Gjærum Andersen, Holla kirke 

06.06 Frikk Øygarden, Romnes kirke  

 

Gravlagte 

16.03 Grethe Kristoffersen, Holla kirke 

24.03 Emma Namløs Sørensen, Holla kirke 

24.03 Inger Marie Nordhelle Skårdal, Vestre Moland kirke 

12.05 Lars Erik Johansen, Holla kirke 

19.05 Borghild Synnøve Høiseth, Holla kirke 

04.06 Hans Kristian Espevolden, Holla kirke  

 

 

PÅMELDING VIA NETT:   

Foto: beritlia 
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GUDSTJENESTER 

Med forbehold om endringer.  

Følg med på www.hollaoghelgen.no 

Søndag 13. juni 

3. s. i treenighetstiden 

Holla kirke kl. 11.00 

v/Hege Andal Hofsten 

 

Søndag 20. juni 

4. s. i treenighetstiden 

Holla kirke kl. 11.00 

v/Tone Anne Hvalen 

 

Søndag 27. juni 

5. s. i treenighetstiden 

Holla kirke kl. 11.00 

Felles gudstjeneste  

v/Hege Andal Hofsten 

 

Søndag 4. juli 

6. s. i treenighetstiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Felles gudstjeneste  

v/Tone Anne Hvalen 

 

Søndag 11. juli 

7. s. i treenighetstiden 

Holla kirke kl. 11.00 

Felles gudstjeneste 

v/Hege Andal Hofsten 

Søndag 18. juli 

8. s. i treenighetstiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Felles gudstjeneste 

v/Hege Andal Hofsten 

 

Søndag 25. juli 

9. s. i treenighetstiden 

Holla kirke kl. 11.00 

Felles gudstjeneste 

v/Ragnhild Halden 

 

Torsdag 29. juli 

Olsok 

Holla kirke kl. 18.00 

Felles gudstjeneste 

v/Ragnhild Halden 

 

Søndag 1. august 

10. s. i treenighetstiden 

Lunde sluse kl. 11.00 

v/dårlig vær: Lunde kyrkje 

Felles gudstjeneste 

v/Ragnhild Halden 

 

Søndag 8. august 

11. s. i treenighetstiden 

Holla kirke kl. 11.00 

Felles gudstjeneste 

v/Ragnhild Halden 

 

 

Søndag 15. august 

12. s. i treenighetstiden 

Lunde kyrkje kl. 17.00 

Felles gudstjeneste 

v/Asgeir Sele 

 

Søndag 22. august 

13. s. i treenighetstiden 

Holla kirke kl. 11.00 

Felles gudstjeneste 

v/ Ragnhild Halden 

 

Fredag 27. august 

Holla kirke kl. 18.00 

Samtalegudstjeneste 

v/Hege Andal Hofsten 

 

Søndag 5. september 

15. s. i treenighetstiden 

Holla kirke kl. 11.00 

Konfirmasjonsgudstjeneste 

v/Hege Andal Hofsten 

 

Søndag 12. september 

16. s. i treenighetstiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Felles gudstjeneste  

v/Ragnhild Halden 
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Blomster  

Vi er alle blomster i Guds hage. 

Kanskje ikke en rose eller orkidé, 

men alle blomster er vakre - 

Til og med løvetannen er det. 

 

Jan Mysen 

Foto: beritlia 


