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LANG TRADISJON I 

KIRKEN – hva nå? 

En dag i slut-

ten av septem-

ber var kirke-

folk fra Øvre 

Telemark 

prosti samlet i 

Seljord. Med-

lemmer av 

menighetsråd, fellesråd, prester og 

kirkeverger var samlet for å bli orien-

tert om hvordan Den norske kirke 

planlegger sin framtidige administra-

sjon. 

Prost Asgeir Sele innledet med å spør-

re forsamlingen om man visste hva 

som skjedde her i Telemark i 1657. 

Selv ikke for oss fra Nome var det en-

kelt å komme på. Men svaret var at da 

ble Ulefos Jernverk stiftet. Norges 

eldste industribedrift som fortsatt er i 

drift. Et godt eksempel på at det er 

mulig å tilpasse seg stadig skiftende 

tider og samfunnsforhold. Men alle 

forstår at enkelt har det nok ikke vært. 

350 år er lang tid. 800 år er enda 

lengre tid. Tidligere i høst var vi sam-

let ved Holla kirkeruin som nå frem-

står som en juvel av et historisk min-

nesmerke. Vakkert restaurert og flom-

belyst om kvelden minner den oss om 

at her har det vært kirkeliv i over 800 

år.  
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Gjennom alle år har kirken måttet 

tilpasse seg stadig skiftende tider og 

samfunnsforhold. Alle forstår at en-

kelt har det nok ikke vært. 

Vel hundre år før jernverket ble 

etablert skjedde reformasjonen i 

Norge. Kirken i Norge ble en stats-

kirke med luthersk lære. Og statskir-

ke har vi så hatt like til 2017. Da ble 

kirken skilt fra staten.  

Spørsmålet om hvordan denne nye 

selvstendige kirken skal ledes og 

administreres er nå helt og holdent 

overlatt til kirken selv. Storting og 

departementer har ikke lenger noen 

myndighet over kirken.  

Et forslag om hvordan kirken skal 

organiseres i framtida har derfor i 

høst vært ute til høring i en rekke 

kirkelige og offentlige instanser. 

Les mer om dette på side 18..  

Bjørn Sturød 

FORMIDDAGSTREFF PÅ FREDHEIM 

Endelig kan vi treffes igjen!  

Onsdag 20.oktober startet vi opp 
med formiddagstreffene igjen. Vi 
møtes annenhver onsdag deretter. 

Vi bruker onsdagene i partallsuke i 
tidsrommet kl 11.00—13.00. Da 
kolliderer det ikke med håndarbeids-
gruppa på Øvre Verket. 

Formiddagstreffet er åpent for alle 

som ønsker det. Vi har med niste og 
kjøper kaffe/te for kr 20.  

Pengene som blir til overs bruker vi 
til påsmurte snitter siste gang før jul 
og sommerferien. Det er kun et sosi-
alt samvær med hyggelige mennes-
ker og hyggelig prat mens vi spiser 
formiddagsmaten vår. 
 
Alle er hjertelig velkomne! 
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Den kjente naturvitenskapsmannen og 
kristne filosofen Pascal skriver i sin 
dagbok om en hendelse som fikk stor 
betydning for han. I nådens år 1654. 
Mandag 23 november, den hellige pave 
og martyr Clemens og andre martyrers 
fest. Fra omtrent halv elleve aften til 
omtrent en halv time etter midnatt. Ab-
rahams Gud, Isaks Gud, Jakobs 
Gud. Ikke filosofenes og de lærdes 
Gud. Visshet! Visshet! Følelse, Glede, 
fred. Jesu-Kristi Gud. Din Gud skal 
være min Gud. (Ruth 1,16) 

Hva var det Pascal oppdaget? Han opp-
daget den store forskjellen det er på en 
gud som bare er inne i hodet til mennes-
ker, og på Abrahams, Isaks og Jakobs 
Gud som kommer inn i vår verden. Jule-
natt kommer Gud så nært at vi kan se 
Gud. Ta på han, høre stemmen, ja, se 
hvordan Gud er. Vi så en sårbar Gud, 
overlatt i menneskenes hender og om-
sorg. Julen er det sterkeste beviset på at 
vi ikke tror på en gud som bare er inne i 
hodene til filosofene og de lær-
de.  «Ordet ble menneske, og vi så Hans 
herlighet,» skriver Johannes. 

Det var også en annen viktig oppdagelse 
Pascal gjorde. Det stopper ikke med at 
Gud kommer nær, det handler også om 
en relasjon mellom Gud og oss. «Din 
Gud skal være min Gud.» Gud ble men-
neske for å nå helt inn til oss. Gjennom 
dåpen og troen på Jesus blir dette en vir-
kelighet. 

«Alle som tok imot ham gav han rett til å 
bli Guds barn, de som tror på hans 
navn.» (Joh 1)  

Da Pascal døde, fant de en lapp sydd inn 
i frakken hans. Her hadde han sydd inn 
det som var aller viktigst i livet. På den 
lappen stod ikke de viktigste formlene 
han hadde oppdaget, men der stod ordene 
han hadde skrevet ned etter opplevelsen. 

Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. 
Ikke filosofenes og de lærdes Gud. 
Visshet! Visshet! Følelse, Glede, fred. 
Jesu-Kristi Gud. 

Velsignet jul! 

Stein Reinertsen 
Biskop i Agder og Telemark 

BISKOPENS JULEANDAKT 2021 

Ikke filosofenes Gud—men Gud som er nær! 
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Søndag 24. oktober var det 
familiegudstjeneste i Holla 
kirke. Tema var Noas Ark, og 
dette var siste gudstjenesten 
for Liv Mari Bjerva Bøstein 
som trosopplærer. Samtidig 
var det utdeling av kirkebok 
til 4-åringene. Kirken var full 
av barn, foreldre og beste-
foreldre. Og etterpå var det 
kirkekaffe på Fredheim. Her 
måtte vi sette inn alt vi hadde 
tilgjengelig av bord og stoler, 
og det ble en minneverdig 
dag. Liv Mari fikk mange go-
de takkens ord, og vi skriver 
under på at alle var vel for-
tjent! 

FLOTT AVSKJEDSGUDSTJENESTE  

FOR LIV MARI 
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VAKKER LYSMESSE I HOLLA KIRKE 

Søndag 5.desember var menigheten 

samlet til lysmesse. Tradisjonen tro 

var det konfirmantene som sto for 

mye av innholdet. Både tenning av 

adventkransen, inngangsbønn og 

tenning av den syvarmede lysesta-

ken med 

tilhørende 

skriftles-

ning var 

ved konfir-

mantene.  

Siden dette 

var første 

gang de 

deltok på 

en gudstjeneste, var det naturlig at 

de også ble presentert for menighe-

ten.  

Presentert for menigheten ble også 

vår nye trosopplærer Susanne Hjer-

peland. Som mange nå kjenner til, er 

det hun som har konfirmantunder-

visningen for dette årskullet. 

Prest for anledningen var vår alles 

kjære Leif  Raustøl. Etter messen var 

det tenning av julegrana foran kir-

ken. Kari og Helge Skippervold ser-

verte varm gløgg og pepperkaker til 

alle. Det gjorde godt i det kalde, fine 

vinterværet. 

 Tekst og bilder: Bjørn Sturød 
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GJENÅPNING AV HOLLA KIRKERUIN 

Fra venstre: Geir Haatveit, Heidi Kvale, Henrik Ødegaard og Asgeir Sele 

Lørdag 11. september ble det høytidelig 

markert at restaureringen av Holla kirke-

ruin var ferdig. Medvirkende i  arrange-

mentet var representanter for Nome 

Kommune, Vestfold og Telemark fylkes-

kommune, Riksantikvaren og Den norske 

kirke. Fylkeskommunens og riksantikva-

rens representanter redegjorde for det 

store restaureringsarbeidet som er utført.  

Lokalhistoriker Geir Haatveit fortalte 

som alltid levende om ruinens historie. 

Kantor Henrik Ødegaard skapte historisk 

stemning med sin gregorianske sang, og 

prost Asgeir Sele holdt en flott tale hvor 

han satte Holla gamle kirke inn i sin kir-

kehistoriske sammenheng. 

Riksantikvaren har gitt ut et infoark om 

kirkeruinenes historie, og vi gjengir her 

deler av dette: 

Kirken, som er viet til St. Maria, ble opp-

ført på 1200-tallet. Slik ruinen står i dag, 

er våpenhuset ca 6,5 x 7,5 m, skipet ca 15 

x 8 m og spor av kor og sakristi til sam-

men ca 10 x 7 m. Spor i murverket, spesi-

elt på nordveggen viser at skipet er blitt 

forlenget mot vest. Skipet var rektangu-

lært og en-skipet.  

Undersøkelsene på 1920-tallet viste med 

stor sikkerhet at koret hadde hatt en rett 

avslutning. Dagens form fikk kirken i 

1735 da skipet ble forlenget, og det ble 

satt opp et våpenhus med tårn i tre og 

gravkjeller mot vest. Samtidig ble koret, 

som hadde rast ned i 1718, gjenoppbygd i 

tre sammen med et sakristi, også dette i 

tre.    fortsettelse 
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Holla kirke var bygget i romansk stil 

med runde buer i portalene i sør og 

vest. Vestportalen i tegl fra 1735 har 

fra da av vært synlig. Sørportalen har 

på et tidspunkt blitt murt igjen, men 

vi har god dokumentasjon fra da den 

ble gjenåpnet på 1920-tallet. Vi kjen-

ner ikke til hvordan en eventuell 

korportal så ut, men vi kan tenke oss 

at den opprinnelig var smal og rund-

buet. Bygningsmaterialet er tilhugget 

lokale bergarter. Portalene har om-

ramminger i kalkstein, også den lokal. 

Kirken var opprinnelig bygget som sog-

nekirke. Kongen var eier fra 1537 til 

1721, og fra 1735 var det eieren av Hol-

den (Ulefos) Jernværk som sto som eier. 

I dag er det Nome kommune som står 

som eier av kirkeruinen. 

På kirkens sørvegg er det innvendig 

montert presten Michael Thones gravpla-

te fra 1672. Et fantastisk stykke støpear-

beid fra Holden. Ta deg tid til å lese teks-

ten – en hyllest til kjærligheten. 

På ruinens vest- og sørside er det kirke-

gård. Det er i forbindelse med ulike 

istandsettingsarbeider funnet flere mid-

delaldergraver inntil murene i koret. 

Middelalderkirkegården er for lengst 

tildekket, men gravmerker fra 1600-tallet 

vitner om kontinuerlig bruk. Om vi hever 

blikket, ser vi også tydelig både i sør, 

vest og nord, gravfeltet fra jernalderen. 

Det er ikke gjort så mange arkeologiske 

funn som kan knyttes til middelalderkir-

ken, men lås og nøkkelblad er bevart og 

oppbevares der de ble laget – på Ulefos 

Jærnverk. Ved undersøkelser i forbindel-

se med istandsetting er det funnet flere 

mynter, sist ved undersøkelser i ved opp-

retting av steinsettingen inne i skipet i 

2020. Det ble da funnet et vakkert ek-

semplar av George III/gudinnen Britan-

nia, trolig en kobberpenny fra begynnel-

sen av 1800-tallet. 

Gamle Holla kirke ble revet i 1878 etter 

at Holla nye kirke sto ferdig i 1867. Tre-

verket ble da tatt ned og gjenbrukt, mens 

steinveggene startet å forfalle.  
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På 1920-tallet var forfallet kommet så 

langt at ruinen var til forargelse for byg-

den. I 1923 startet, etter initiativ fra og 

med økonomisk bistand fra kammerher-

reinde Eleonore Cappelen, det første 

store istandsettingsarbeidet. Arkitekt 

Gerhard Fischer og hans assistent Cato 

Enger utførte sammen med lokale arbei-

dere en gjennomgående restaurering av 

ruinen. Vegger ble bygget opp og forster-

ket, gravkjelleren ble gravd ut, sørporta-

len gjenåpnet, og ruinen fikk toppavdek-

ning i skifer. Dette er samme utforming 

som den har i dag. Årene gikk, og det ble 

utført diverse mindre reparasjoner.  

Det ble etter hvert klart at om ruinen 

skulle sikres på lang sikt, så var det nød-

vendig med omfattende tiltak. I 2007 

startet arbeidene i regi av Riksantikva-

rens ruinprosjekt. Sementfugene fra tidli-

gere restaureringer er fjernet og erstattet 

med kalkmørtel på hele ruinen. Dette var 

nødvendig for å sørge for at murkjernen 

holder seg tørr. Toppavdekningen i skifer 

er erstattet med fiberbetong, men med 

samme utforming som Fischer anla i 

1925. Vestportalen ble demontert og er 

murt opp igjen med ny tegl. 

Ruinen og deler av området omkring ble 

lyssatt i forbindelse med kirkejubileet i 

2017. Lyssettingen kom etter initiativ fra 

Ulefoss IdeForum og er finansiert av 

Sparebankstiftelsen samt offentlige og 

private gaver. 
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Du gleder deg sikkert til jul. Her er mange ord som kan ha noe med 
julen å gjøre. Du finner dem loddrett, vannrett og diagonalt, både 

ovenfra og nedenfra. Håper du får en god jul sammen med familie og 
venner! 

BJØRNS ORDLEK FOR BARN 

- og de som føler seg sånn - 

J A U I R B R U S B O D 

F E S T A L L E S E L U 

A S K R A N S S K G U D 

M A T J D E I K U L E R 

I V Å U V U G A V E R Ø 

L H G L E F F R Y D U K 

I R O E N G L E N E K E 

E N A T T M Y R R A R L 

A B A R N X S A N G Y S 

S Ø J E S U S R I B B E 

I N Ø N O O K S E A B I 

V N L S T J E R N E E T 
Er du flink, kan du finne alle disse ordene: juletre, advent, bønn, Jesus, 

Gud, glede, englene, lys, sang, fryd, natt, barn, krans, gaver, skare, 

mat, familie, fest, esel, okse, krybbe, stall, stjerne, røkelse, myrra, ku-

ler, brus, ribbe, øl 
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Det er én god 

ting med corona-

pandemien. Vi 

har lært å sette 

pris på det å få 

være sammen. 

Det har vært sagt 

mye om at vi mo-

derne nordmenn 

ikke lenger satte 

pris på hverand-

res selskap. At vi 

bare satt foran 

skjermen i hvert 

vårt hus. Og kan-

skje er det noe i det. Men det er ikke 

hele sannheten, det så vi på Fredheim 

lørdag 13. november. 

Basar viste seg igjen å være et sted 

hvor alle generasjoner kunne samles 

og ha det hyggelig. Glede seg sam-

men uten å skulle prestere noe som 

helst. Og nyte spenningen ved å kun-

ne vinne. Ikke mange millioner den-

ne gangen. Det var visst ikke det som 

var så viktig. Men å få kjenne det 

lille kicket som følger med å få nav-

net sitt, eller nummeret sitt ropt opp. 

Du, du er den heldige, det er deg den-

ne gangen. Og den lille sitringen når 

det ikke var ditt nummer, men kan-

skje nummeret ved siden av. Spen-

ningen som stiger når du har riktig 

bokstav og farge på loddboka. Ja, 

heldigvis, - mange av oss er ennå 

lette å glede. 

Men først og fremst kjente vi nok på 

gleden ved fellesskapet. Kaffen og 

kakene smaker så godt når vi deler 

gleden. Og vi kjente på den gode var-

men ved å vite at vi er med på noe 

positivt. Tusen takk til alle som har 

bidratt til at basaren ble slik en suk-

sess. Og takk til alle som har kjøpt 

lodd og alle som var med på Fred-

heim. De pengene vi har satset er 

ikke bortkastet, de er med på å skape 

noe positivt her på Ulefoss.  

Bjørn Sturød 

STOR STEMNING PÅ ÅRETS  

FREDHEIMBASAR 
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ORD OG BILDE 

En frelser? 

Hvis budskapet om at det var født en frelser i Davids by skal få mening, må 
vi kanskje spørre hva frelse egentlig betyr.  

Mange forbinder det med en eneste opplevelse: den uverdige som bøyer seg i 
skam og tigger om nåde. Eller det innskrenkes til et spørsmål om livet etter 
døden.  

For meg har ordet frelse, mest handlet om Frihet, Verdighet og Nytt liv. 

For Jesus har kommet med et gledesbudskap for de fattige, frihet til fanger, 
syn for blinde og oppreisning til de undertrykte. Det nære og konkrete, hver-
dagen, hvor du og jeg kan vende oss til Jesus i glede! 

Helge Skippervold 
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HILSEN FRA STABEN 

I disse dager er alle ansatte i gang 

med å planlegge jul i kirka. Jula er 

en viktig høytid, med mange tradi-

sjoner. Det er utrolig moro når spen-

te barn kommer til julevandringer og 

har julesamlinger på skolen. 

Med økt smitte i kommunen, må vi 

gjøre tiltak for å sikre at våre arrang-

ementer er trygge for alle deltakere, 

ansatte og frivillige. Vi anbefaler 

derfor alle til å bruke munnbind i 

kirken, sprite hender og være hjem-

me hvis man er syk. 

Denne høsten har fellesrådet hatt to 

store prosjekter. Her har kirketjener-

ne våre gjort en kjempejobb. I Hel-

gen kirke er de gamle rørovnene fjer-

net og nye varmeovner er montert 

under benkene. Vi begynner nå å bli 

ferdig. Det gjenstår å sette inn sty-

ringssystem og vaske ned, slik at alt 

er klart til julaftens gudstjeneste. I 

Kronborg kapell har vi malt seremo-

nirommet og det skal legges nytt 

gulv. Over nyttår skal vi få i stand 

handicaptoalett. I tillegg har fellesrå-

det investert i nytt orgel. Orgelet 

kommer før jul. Det blir moro å vise 

fram når kapellet er ferdig. Vi regner 

med at vi kan begynne å ha begravel-

ser i kapellet ut på vinteren. 

I høst gikk Liv Mari Bøstein av med 

pensjon, og fellesrådet har ansatt 

Susanne Hjerpeland som trosopplæ-

rer. Susanne er ei hyggelig og blid 

dame som vi gleder oss til å bli bedre 

kjent med. Det neste året skal hun ha 

ansvar for konfirmantene (2022 kul-

let). Hun har allerede begynt å bli litt 

kjent med konfirmantgjengen. Sam-

men med Leif Raustøl hadde de lys-

messe i Holla kirke med konfirman-

tene. På nyåret starter Supertorsdag 

opp igjen. Det gleder vi oss til – og 

vi håper du kommer! 

Organisten vår Gunnhildur Bal-

dursdottir driver Holla minigospel. 

10 sangere har øvd jevnt og trutt 

gjennom høsten og var med på fami-

liegudstjeneste sist søndag. Har du 

lyst til å begynne i kor? Bli med da 

vel – det er moro å treffes for å 

synge i kor! Gunnhildur tar også i 

mot orgelelever. Har du en liten 

drøm om å prøve å spille på det nye 

orgelet i Holla kirke? Ta kontakt 

med oss – så avtaler vi tid. 

Her på kontoret holder sekretær 

Anette S. Krøgli oss andre i ørene. 

Hun har full kontroll på alt som 

skjer. I disse dager har hun pakket 

dåpsgaver til 1. og 2. års dåpsbarn 

som blir lagt i postkassene nå før jul. 

Prost Asgeir Sele er vikarierende 

sokneprest her i Ulefoss. Han er en 

opptatt mann, men dere vil treffe han 

på julaften.  

  Fortsettelse side 20 
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KAN MAN BARE GÅ INN I KIRKEN  

LIKSOM ? 

undres Susanne Hjerpeland 

Jeg treffer den nye trosopplæreren i 
Holla kirke en torsdag i begynnelsen 
av desember. Her har hun nettopp 
øvet gjennom årets lysmesse med 
konfirmantene.

 

«Jeg hadde ingen bilder av meg uten 
hest» 

Jeg er født og oppvokst i Holme-
strand, forteller hun. Bodde der til 
jeg var 21 år. Barndommen var en 
trygg og god tid. Jeg var nummer to 
av tre søsken. Var hestejente fra jeg 
var 9 år. Ellers var jeg ei sosial jente 
og elsket å være ute med venner. Det 
var mange barn i strøket der vi bod-
de, og vi var ute og lekte hele tiden. 
Helt til det ble mørkt og mødrene 
ropte oss inn. 

Seinere ble den kommunale ung-
domsklubben viktig for meg. Der var 
vi fire kvelder i uka, spilte i band, 
øvde og hang med venner. Skolen 

var jeg ikke begeistret for. Jeg gikk 
et år på videregående i Holmestrand 
og et år i Horten. Fullførte gjorde jeg 
først noen år senere som privatist. 
Jeg likte alltid best å jobbe. Fikk ut-
plassering i Europris på ungdoms-
skolen og fortsatte å jobbe der hele 
tida ved siden av skolen. 

Det jeg hadde lyst til på den tida, var 
å bli hudpleier, men det syntes ikke 
mamma var noen god ide. Men jeg 
fullførte det senere, studiene gikk 
over to år med en uke månedlig i 
Oslo og jeg jobbet ved siden av. 

22 år gammel fikk jeg mitt første 
barn. Så kom nummer to ganske 
raskt etter.   Jeg ble alene med dem 
da de var 1 og 3 år, så traff jeg man-
nen min da jeg var 26 år. Mannen 
min er fra Svarstad i Lågendalen. 
Han vokste opp på en gård som vi 
tok over. Jorda var forpaktet bort, 
han drev et firma kalt Maskin & As-
falt. Det gjør han fortsatt. Han jobber 
mye, er mye borte i ukene, men har 
fri i helgene. 

Kort tid etter at jeg flyttet til Svarstad 
opplevde jeg at foreldrene mine skil-
te seg. Det kom som et sjokk på meg 
og føltes veldig rart. Men etter en tid 
opplevde jeg at det gikk seg til. De 
fant seg nye partnere og jeg har fått 
et godt forhold til både nye «foreldre 
og søsken». Så nå opplever jeg å ha 
en riktig hyggelig storfamilie. 
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Senere fikk jeg og mannen min 
yngstemann. Da eldstemann var 9 år, 
fikk jeg overtalt han til å begynne 
med hest, og på den måten fikk jeg 
anledning til å ta opp hesteinteressen 
igjen. Han hadde ikke ridd i mer enn 
en måned da jeg kjøpte den første 
hesten. Nå har vi 5. To av dem er 
konkurransehester, jeg driver med 
dressur-ridning. 

Jeg har alltid vært glad i å trene, gått 
tur og jogga nesten hver dag. Men så 
begynte jeg å få smerter i beina. 
Gikk til en kiropraktor. Under be-
handlingen skjedde det noe, jeg 
kjente at jeg begynte å få vanskelig-
heter med å gå. Dagen etter var det 
helt ille, og i 3-4 måneder kunne jeg 

ikke gå. Til slutt kom jeg til en ki-
rurg og fikk operert det som viste 
seg å være en slags nerveskade. Jeg 
er fortsatt ikke helt bra, men mye 
bedre. 

- Hvordan kan det ha seg at du hav-
net her hos oss som trosopplærer, 
undrer jeg. Hvilken plass har kirken 
og kristentroen hatt i livet ditt? 

Ja, det er sannelig ganske rart, sier 
hun. Jeg hadde lite med kirken å gjø-
re som barn og ungdom. Jeg ble døpt 
og konfirmert, det siste ganske mot-
villig, men foreldrene forlangte det. 
Å være i kirken har jeg nok alltid likt 
egentlig, men jeg var der veldig sjel-
den. Så for 6 år siden hadde vi en au 
pair fra Østerrike. Hun var katolikk 

og ville gjerne gå i kirken. På en må-
te hadde jeg lyst til å være med hen-
ne. Men det føltes veldig rart, kan 
man bare gå inn i kirken liksom? 
Men så gjorde jeg det da. Gikk med 
henne i kirken. Og følte meg veldig 
velkommen. Så hyggelig å se deg, sa 
folk. Det endte med at jeg ble med 
henne nesten hver gang. Og da hun 
reiste, fortsatte jeg å gå i kirken. 

På den tiden hadde jeg begynt å stu-
dere på deltid. Tok historie og syntes 
religionshistorie var spennende. På 
veien mot en bachelor i historie 
valgte jeg så å ta et år med teologi. 

Plutselig fødtes en tanke hos meg: 
kanskje jeg skulle bli prest? Jeg 
tenkte lenge på det, holdt det for 
meg selv for det var et veldig stort 
skritt å ta. Men det føltes veldig rik-
tig. Jeg har lyst til å bli prest en dag, 
vi får se hvor veien fører meg. Studi-
ene mine den siste tiden har vært 
rettet mot presteyrket. Men uten sær-
lig erfaring fra kirken er det et langt 
skritt å ta, det å bli prest. 

 Derfor kikket jeg tilfeldig på jobber 
i kirken, og fikk øye på stillingen i 
Holla og Helgen. Ulefoss? Det var 
langt. Igjen måtte jeg tenke lenge. 
Men det føltes riktig, så jeg våget å 
ta en telefon. Og slik ble det.  

Jeg føler at jeg er blitt veldig godt 
tatt imot. Et lite sjokk ble det da jeg 
plutselig fikk spørsmål om å ta an-
svaret for konfirmantene. Det var jeg 
ikke akkurat forberedt på. Men det 
var det menigheten trengte akkurat 
nå, og så langt synes jeg det er både 
morsomt og spennende. 

Fortsettelse neste side 

TANKER OM  

LIV OG TRO 
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KONFIRMANTER I HOLLA OG HELGEN 

MENIGHET 2021 

Rad 4 bak fra venstre:  

Jesper Larsen Normann, Erlend Lindalen Nilsen, Nils Wighus, Adrian Steinbru 

Lindgren, Jon Christian Hellebrekke Hykkerud, Emil Bergland. 

Rad 3 bak fra venstre:  

Emrik Bruseth Rui, Herman Kvanli Bakken, Even Haugerud, Marius Nordberg 

Andersen, Henrik Juel, Håkon Johannes Bjerva, Torben Lindhagen Vindal.  

Rad 2 bak fra venstre:  

Emilia Ramtoft, Erika Haukedal Haugland, Petronella Marie Thorsberg, Veetu 

Johan Aleksanteri Sarkkinen, Victor Andre Vikje Åsheim, Anne-Mathilde Schwai-

ger Thorsberg, Silje Barsgård Heisholt, Daniel Grimsrud Hagen.  

Foran fra venstre:  

Ane Pershaug, Kjersti Vibeto, Linnéa Skafte Plassen, Sokneprest Hege Andal Hof-

sten, Anniken Gundersen Johansen, Eline Enger Jørgensen, Ane Krohn Kikut. 

 

Fortsettelse fra forrige side 

Ja, mer spennende enn å gå opp til 
eksamen, svarer hun på spørsmål fra 
meg. Hun har nemlig nettopp fortalt 
at hun for et par dager siden var op-
pe til eksamen i hebraisk og oldkirke-
lig historie.  

Hvordan kjennes det i hverdagen at 

du er blitt en praktiserende kristen? 
spør jeg. 

Jeg har fått en ro og en trygghet. Jeg 
er ikke aleine, har alltid en å snakke 
med. Jeg prøver nok å være et bedre 
menneske. Prøver å gi.   

Bjørn Sturød 

Sokneprest Hege Merethe Andal Hofsten har fått ny stilling som prosti-

prest i Skien prosti. Dermed vil soknepreststillingen bli lyst ut nå i de-

sember. Det blir avskjedsgudstjeneste med Hege søndag 23. januar i Hol-

la kirke, og før det skal hun også holde gudstjeneste her både juledag og 

nyttårsdag. Fra nyttår av vil prostiprest Tone Anne Hvalen fungere i den 

ledige soknepreststillingen. 

 

SOKNEPRESTEN HAR FÅTT NY JOBB 
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Fotograf er Kåre Pedersen, Bildeforbilde 
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NY KIRKELIG ORGANISERING  

Et viktig spørsmål når det gjelder kirkens 

framtid har i høst vært til høring både i 

kommunale og kirkelige organer. Den 

norske kirke er en kompleks organisasjon 

med mange organer, stillingskategorier, 

ansatte og folkevalgte. Til sammen ut-

gjør dette en komplisert organisasjons-

struktur. I dag har kirkens medarbeidere 

som arbeider side ved side i menighetene 

lokalt forskjellige arbeidsgivere. De fles-

te har kirkelig fellesråd på kommunenivå 

som arbeidsgiver, mens prestene er an-

satt på nasjonalt nivå, med store deler av 

arbeidsgivermyndigheten delegert til 

biskop og bispedømmeråd.  

Kjernen i denne saken handler om hvor-

dan kirken kan organisere den lokale 

virksomheten. Målet er at kirken blir en 

bedre arbeidsgiver, at ressursene kan 

brukes best mulig og at ressurser kan 

frigjøres til å møte mennesker lokalt, 

dele evangeliet og være en relevant sam-

funnsaktør i bygd og by.  

Denne saken har derfor ikke en ny orga-

nisering som målsetning, men handler 

om hvordan organiseringen kan bidra til 

best mulig utvikling av folkekirken i hele 

Norge. Ved å samle funksjoner, kan kir-

ken ruste seg for å møte en fremtid med 

et livssynsåpent samfunn, med endringer 

i befolkningsmønstre, strengere krav til 

offentlige og private virksomheter og en 

svakere offentlig økonomi. 

Gjennom de siste tiårene er norsk ar-

beidsliv blitt stadig mer formalisert og 

regulert. Arbeidsmiljøloven er utvidet til 

flere områder, det har kommet forskrifter 

for internkontroll, personvern, datasik-

kerhet mm. Dette fører til at den som er 

ansvarlig arbeidsgiver har fått økt for-

melt og reelt ansvar med større krav til 

virksomhetens styring.  

Kirken må ha en organisasjon som er 

godt rustet for å ta dette ansvaret. Ut-

øvelse av felles arbeidsgiveransvar for de 

som arbeider lokalt handler derfor særlig 

om å ha enheter med kapasitet og kom-

petanse til å ivareta kirkens lokale opp-

gaver generelt og arbeidsgiveroppgaver 

spesielt. Samtidig må disse hensynene 

balanseres mot behov for lokal forank-

ring hos sokn og menighetsråd og behov 

for fortsatt gode relasjoner og nærhet til 

den enkelte kommune.  

Saken handler også om hvordan kirken 

bør ledes på lokalplan. De ansatte for-

venter tydelige roller og mandater i orga-

nisasjonen de skal arbeide i, de forventer 

gode kollegiale forhold og de forventer 

en leder som har tid og kompetanse til å 

drive ledelse både faglig og personalmes-

sig.  
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Også folkevalgte forventer tydelige 

strukturer, roller og mandater for de kir-

kelige organene de er valgt inn i.  

Kort historisk bakgrunn: 

Hvordan ble det slik?  

Dagens kirkelige organisering har røtter 

fra gammelt av da lokalsamfunnet hadde 

ansvaret for kirkebygget og kongen send-

te prester for å tjenestegjøre i menighete-

ne. Denne todelingen har fulgt kirken 

helt frem til i dag. Gjennom de siste 200 

årene er kirken gradvis blitt utviklet som 

organisasjon og nye lover og organer har 

bidratt på veien mot en selvstendig folke-

kirke.  

Den todelte organiseringen har tjent kir-

ken vel og vært en hensiktsmessig an-

svarsfordeling for statskirken i mange år. 

Etter hvert som flere ansatte har kommet 

til og det stilles større krav til arbeidsle-

delse og arbeidsmiljø enn tidligere, er det 

vanskelig å se at en slik todeling er hen-

siktsmessig når kirken i dag har ansvar 

for å bestemme sin egen organisering.  

I 1997 kom en ny kirkelov. Da ble sok-

nets status som rettssubjekt lovfestet, og 

menighetene fikk en mer selvstendig 

stilling i forholdet sitt til kommunen. 

Kirkeloven sørget for at lokalt tilsatte i 

kirken ble overført fra kommunen til et 

lovbestemt kirkelig organ på kommune-

nivå, dagens fellesråd. Prestene fortsatte 

sitt ansettelsesforhold i staten som em-

betsmenn og tjenestemenn.  

Allerede i 2005 vedtok Kirkemøtet mål-

settingen om felles arbeidsgiveransvar i 

en fremtidig kirkeordning. Dette ble be-

kreftet på Kirkemøtet i 2013. 

Etter 2017 fortsatte utviklingen fram mot 

den trossamfunnsloven som trådte i kraft 

i 2021. Trossamfunnsloven viderefører at 

Den norske kirke er å definere som et 

trossamfunn, med Kirkemøtet som øvers-

te representative organ, og to typer retts-

subjekter, soknet og RDNK 

(rettssubjektet Den norske kirke). Noe av 

det som måtte avklares i denne loven, var 

om kirken fortsatt skulle finansieres av 

både stat og kommune eller om staten 

skulle overta all offentlig finansering av 

kirken, slik det var foreslått å gjøre for 

alle andre tros- og livssynssamfunn. Kir-

kemøtet vedtok, med stort flertall, å an-

befale å gå inn for å beholde den todelte 

finansieringsordningen. Dette forslaget 

ble fulgt av Stortinget.  

Kommunene bevilger ca. 2/3 av kirkens 

totale økonomi. Det betyr at man er av-

hengig av å finne en organisering som 

sikrer godt samarbeid med kommunene 

for å finansiere den lokale kirkes virk-

somhet. Det er mange små kommuner 

med små fellesråd og få ansatte. Det gir 

utfordringer når det gjelder å være en 

profesjonell arbeidsgiver med kompetan-

se og kapasitet på det brede felt av opp-

gaver som kirken i dag har. 
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På bakgrunn av alt dette, ble det naturlig 

for Kirkerådet å be om en utredning av 

en felles organisering av arbeidsgiver-

oppgavene på prostinivå, som er nært 

nok og samtidig stort nok til å være en 

velegnet arbeidsgiverenhet. 

Holla og Helgen menighet er i dag del av 

Øvre Telemark prosti. Dette er en kjem-

pestor enhet , i utstrekning større enn 

gamle Vestfold fylke og bestående av 11 

kommuner og 21 sokn. Mange kommu-

ner i vårt distrikt er derfor svært negative 

til det nye forslaget.  

Men siden arbeidsgivernivået lokalt i 

dag følger kommunestrukturen, er det 

mange arbeidsgivere med til dels svært 

få ansatte. Få ansatte gjør det vanskelige-

re å bygge fagmiljøer på alle de område-

ne kirken skal dekke, og gir sårbarhet 

når ansatte er syke eller slutter. Selv om 

få ansatte og deltid kan ha fordeler, kan 

det også gjøre det vanskeligere å rekrut-

tere fagpersonell og ledere, og å få på 

plass gode systemer som tilfredsstiller 

stadig skjerpede krav til for eksempel 

helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Mye 

taler for at veivalget langt på vei er tatt, 

og  at prostimodellen vil komme uansett. 

I vårt høringssvar fra menighetsrådet 

understreker vi derfor at det er helt nød-

vendig med en radikal endring av prosti-

grensene dersom prostiet skal bli den 

nye arbeidsgiverenheten. Vi er redd for 

at det nære og gode samarbeidet kirken 

har hatt med kommunens organer skal 

svekkes med en sentralisering av ar-

beidsgiveransvaret. 

Fortsettelse fra side 13 

Ledig stilling som sokneprest vil 

Agder og Telemark bispedømme 

lyse ut i disse dager og fra januar 

kommer prostiprest Tone Anne Hva-

len for å være vikar fram til ny prest 

er tilsatt. 

Vi er et godt team – som jobber fint 

sammen Vi i staben ønsker dere alle 

en riktig god advent og julehøytid. 

Mona Halsvik—kirkeverge 

Ny leder i menighetsrådet! 

Menighetsrådet velger ny leder 

hvert år. Etter mange års tjeneste i 

vervet ønsket Bjørn Sturød en  av-

løser. På møte torsdag 2.desember 

ble Stian Refsdal valgt som ny le-

der. Bjørn Sturød ble valgt som 

nestleder og Berit Lia fortsetter som 

sekretær. 
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KVELDSSAMLINGER FOR VOKSNE PÅ 

FREDHEIM MENIGHETSHUS 
 

I mange år har en eller flere bibel-
grupper vært holdt levende på Ule-
foss. Her har vi kommet sammen i 
hjemmene, spist kveldsmat sammen, 
lest i Bibelen, bedt sammen og delt 
livets små og store sorger og gleder. 
For mange har dette vært et godt fel-
lesskap og et ankerfeste i livet. 

Andre har ikke opplevd slike sam-
linger like naturlig og meningsfylt. 
Derfor har vi til tider også forsøkt å 
komme sammen på andre måter, sist 
gjennom det vi kalte fellesskapssam-
linger på Fredheim.  

Over nyttår vil vi igjen forsøke å 
samles på Fredheim. Denne gangen 
tenker vi at samlingene skal erstatte 
bibelgruppa for de som har vært med 
der, men også være et tilbud til andre 
som har lyst til å oppleve et kristent 

fellesskap for voksne. Vi vil starte 
med å spise kveldsmat sammen, og vi 
vil ha et tema og en innledning hver 
kveld. Tanken er å prøve å ha sam-
ling hver annen uke, men vi får se litt 
på hvordan responsen er før vi låser 
form og frekvens. 

Høres dette interessant ut så ta gjerne 
kontakt med Helge Skippervold eller 
Bjørn Sturød. Eller ta sjansen på å 
møte når tiden kommer. Følg med på 
menighetens hjemmeside for nærme-
re informasjon etter hvert. 

 

Holla Minigospel sang på fa-
miliegudstjenesten i Holla kir-
ke første søndag i advent. Ko-
ret er for barn fra 3 til 6 år med 
foresatte og øver hver annen 
tirsdag i Holla kirke kl. 17:15.  

Vi starter opp igjen tirsdag 18. 
januar 2022. Nye medlemmer 
er også velkomne! 

Gunnhildur Baldursdottir  

 

HOLLA MINIGOSPEL 
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Det er 10 år siden vi fikk nytt orgel i 
Holla kirke! Dette ble feiret med en 
stor konsert onsdag 24.november. 
Det har ikke vært noen hemmelighet 
at det nye orgelet har hatt problemer i 
disse 10 årene, men ved denne kon-
serten fikk det prøvd seg, og det be-
sto prøven! Vi får håpe det som nå er 
gjort av materialkorreksjon inne i 
orgelverket nå er fullgodt for det 
norske klimaet, som krever langt mer 
av et orgel enn klimaet nedover i Eu-
ropa.  

Konserten som vår organist, Gunnhil-
dur Baldursdóttir, og hennes mann, 
Julian Isaacs, sørget for, var fantas-
tisk. Han er organist i Heddal menig-
het.  

Konserten åpnet med den svæ-
re toccataen som «alle» kjen-
ner, uten å reflektere over hva 
det er, den store toccataen i d-
moll av Bach. I den får både 
orgel og organist brukt seg til 
yttergrensene, så det er ikke 
ofte vi får oppleve den her på 
Ulefoss. Nå fikk vi oppleve 
den igjen, helstøpt og tidløs. 
Det var ellers fin variasjon i 
det rike programmet, som 
spente fra vakker islandsk sal-
mesang (Heyr Himnasmiður) 
til morsom filmmusikk 
(Indiana Jones), begge deler 
med en bruk av orgelet som 
viser det fra sin beste side. 
Den islandske salmen som 
Gunnhildur sang så vakkert 
for oss, utspiller seg i en 
toneverden som er fremmed 

for moderne ører, men gjenkjennelig 
og kjær for alle som har glede av vår 
egen eldste folkemusikk. Gunnhildur 
sang også den vakre Händel-arien 
«Lascia ch’io pianga», som alltid er 
en glede å høre. Et verk av Arvo Pärt 
var med i konserten, som 
representant for kirkemusikken fra 
vår egen tid, vart og lyttende 
presentert av Gunnhildur. Dette var 
en oppløftende opplevelse på en 
ganske alminnelig hverdagskveld i 
mørketida. Tusen takk til Gunnhildur 
og Julian! Og til Hellek Sandnes som 
holdt en tankevekkende, kort andakt 
underveis. 

Bjørn Werner Nilsen 

 

ORGELET I HOLLA 10 ÅR 

Julian Isaacs, Gunnhildur Baldursdóttir  

og Hellek Sannes 
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SALTMANNEN HANS NIELSEN HAUGE 

- HAN FORANDRET NORGE 

20. oktober gjestet Ivar Skippervold 

Fredheim med et flott sang og mu-

sikk-kåseri om Hans Nielsen Hauge. 

Salen var fylt, flere var kommet lang-

veisfra for å høre. Som alltid fengslet 

han tilhørerne med spennende histo-

rier og egne viser. En av sangene 

handlet om Hauge som foregangs-

mann i Norge med å slippe kvinnene 

til i forsamlingene. «Vi er den halv-

part som fødte dere alle» var tittelen, 

og sangen ble dyktig framført av 

Bente Lysgård Jørgensen. Den eldre 

generasjonen lærte om Hauge på sko-

len, dagens småbarnsforeldre lærte 

noe, men barna i dagens skole har 

lært lite eller ingen ting. Derfor skrev 

Skippervold en lærebok om Hauge 

for mellomtrinnet i skolen. 

I 1809, da Hauge var fengslet i Kris-

tiania, ble han løslatt for å produsere 

salt. Saltmangelen i landet var stor da 

engelskmen-

nene hadde 

blokkert sjø-

veien mellom 

Danmark og 

Norge, og 

mange sultet. 

Hauge dro til 

Ulefoss for å 

kjøpe jern-

panner, og etablerte saltutvinning på 

Sørlandskysten. 

I sang- og musikkåseriet, som var en 

hyllest til Hauge i forbindelse med 

feiringa av Hauges 250 års jubile, 

fortalte Skippervold om Hauge som 

gründer, om hans opprør mot Kon-

ventikkelplakaten, hans vandringer i 

Norge, Hauges kvinnesyn, og hvilken 

betydning han har hatt i norsk kirke-

historie. 
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ANNONSER 
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ANNONSER 

Tlf.: 35 94 43 45 

Ønsker du annonseplass? 

Menighetsbladet når ut til alle husstan-

der i Nome. Bladet kommer vanligvis ut 

hvert kvartal. 

Ta kontakt med Bjørn Sturød for nær-

mere informasjon. Mobil: 938 08 446 
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SLEKTERS GANG 

Dåp - konfirmasjon - vielser - ulike arrangementer 

https://minkirkeside.no/nome  
 

Døpte 

13.06 Gustav Øygarden, Holla kirke 

08.08 Isabella Åmås-Olsen, Holla kirke 

08.08 Oskar Vågøy, Holla kirke 

22.08 Alexandra Lindgren, Holla kirke 

12.09 Tobias Rishovd Framnes, Romnes kirke 

10.10 Kristoffer Schäffer-Solli, Holla kirke 

31.10 Ulrik Perskaas, Holla kirke 

14.11  Emilie Rygh Jensen, Holla kirke 

28.11 Odin Michael Velling Krogeide, Holla kirke 

28.11 Sophie Kåsene Nilsen, Holla kirke  
 

Gravlagte 

15.06 Signe Modal Strigen, Holla kirke 

06.07 Geir Tufte, Holla kirke 

28.07 Ole-Jens Ytterbø, Helgen kirke 

07.09 Wilfred Johnsen, Holla kirke 

14.09  Johanne Henriksen, Holla kirke 

21.09 Elin Heidi Liljedal, Holla kirke 

22.09 Åse Harriet Rui, Holla kirke 

19.10  Ingvill Haugen Nordby, Holla kirke 

20.10 Sigurd Mikael Funnemark, Holla kirke 

05.11 Margit Flom, Holla kirke 

19.11 Borgny Hovland, Eidanger kirke 

23.11 Hans Olaf Framnes, Holla kirke 

30.11 Arne Willy Wighus, Holla kirke  

 

 

PÅMELDING VIA NETT:   

Foto: beritlia 
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GUDSTJENESTER 

Med forbehold om endringer. Følg med på www.hollaoghelgen.no 

Søndag 12. desember 

3.s. i adventstiden 

Holla kirke kl. 11.00 

v/ vikarprest 
 

Søndag 19. desember 

4.s. i adventstiden 

Ingen gudstjeneste 
 

Fredag 24. desember 

Julaften 

v/ Asgeir Sele 

Helgen kirke kl. 14.00 

Holla kirke kl. 16.00 
 

Lørdag 25. desember 

Juledag 

Høytidsgudstjeneste 

Holla kirke kl. 12.00 

v/ Hege Andal Hofsten 
 

Søndag 26. desember 

2. juledag 

Nome sjukeheim kl. 

11.00 

v/Ragnhild Halden 

Felles gudstjeneste for  

begge sokn 
 

Lørdag 1. januar 

Nyttårsdag 

Høytidsgudstjeneste 

Holla kirke kl. 16.00 

v/ Hege Andal Hofsten 

Søndag 9. januar 

2.s. i åpenbaringstiden 

Juletrefest kl. 17.00 

RIBO 

 

Søndag 16. januar 

3.s. i åpenbaringstiden 

Holla kirke kl. 13.00 

v/ Ragnhild Halden 
 

Søndag 23. januar 

4.s. i åpenbaringstiden 

Holla kirke kl. 11.00 

v/ Asgeir Sele 
 

Søndag 30. januar 

5.s. i åpenbaringstiden 

Holla kirke kl. 11.00 
 

Søndag 6. februar 

6.s. i åpenbaringstiden 

Holla kirke kl. 11.00 
 

Søndag 13. februar 

Såmannssøndag 

Holla kirke kl. 11.00 

Familie- og  

karnevalsgudstjeneste  
 

Søndag 20. februar 

Kristi forklarelsesdag 

Helgen kirke kl. 11.00 
 

Søndag 27. februar 

Ingen gudstjeneste 

Onsdag 2. mars 

Askeonsdag 

Holla kirke kl. 18.00 

Felles gudstjeneste  

for begge sokn 
 

Søndag 6. mars 

1. s. i fastetiden 

Holla kirke kl. 11.00 
 

Søndag 13. mars 

2. s. i fastetiden 

Holla kirke kl. 11.00 
 

Søndag 20. mars 

3. s. i fastetiden 

Helgen kirke kl. 11.00 
 

Søndag 27. mars 

Maria budskapsdag 

Holla kirke kl. 13.00 

v/ Ragnhild Halden 
 

Søndag 3. april 

4. s. i fastetiden 

Helgen kirke kl. 11.00 

 

Søndag 10. april 

Palmesøndag 

Holla kirke kl. 11.00 

v/ Ragnhild Halden 

Tone Anne Hvalen forretter 

der ikke annet er nevnt. 
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Foto: beritlia 

 

En god adventstid og  
Gledelig jul til dere alle!  

FOTO: beritlia 


