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Vi trodde vi 

var tilbake 

til normale 

tider. Vi 

trodde koro-

naen var det 

vi var mest 

redd for. Vi 

trodde krig var noe vi var ferdige med 

i vår del av verden. 

Nå ser vi hvor naive mange av oss har 

vært. Jeg har aldri tvilt på menneske-

nes evne og vilje til å være grusomme 

mot hverandre. Ingen som har lest sine 

historiebøker og fulgt med på det som 

skjer i verden kan tvile på det. Likevel 

ble jeg lamslått da nyhetene om inva-

sjonen i Ukraina nådde oss. I det 

lengste tenkte jeg at mobiliseringen 

var et politisk spill, en trussel og et 

show for å vise sin styrke. 

Så viser det seg altså å være blodige 

realiteter, regelrett krig for å øke makt 

og territorium. Og attpå til en krig som 

uten tvil fortjener betegnelsen 

«terrorisme med et større budsjett». 

Krig har alltid vært et dilemma for 

kirken og for kristne mennesker. Kan 

man tjene Fredsfyrsten Jesus ved å ty 

til våpen? Han som ber oss om å ven-

de det andre kinnet til?  

La oss vise raushet  

og kjærlighet 
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Mange kristne har landet på et pasi-

fistisk standpunkt. Men mange har 

også sagt at det går en grense et 

sted. At det ikke bare er tillatt, men 

nødvendig å sette foten ned mot des-

potisk maktmisbruk. At det er lov å 

forsvare seg selv og sine verdier mot 

ondskap satt i system. 

Selv var jeg veldig i tvil da jeg skul-

le avtjene verneplikta mi. Men jeg 

innså at jeg ikke ville kunne sitte og 

se på hvis det verste skulle skje. Så 

jeg valgte forsvaret. 

Likevel har jeg alltid beundret men-

neskene som valgte ikke-vold som 

kampform. Mahatma Gandhi, Albert 

Luthuli, Martin Luther King og Nel-

son Mandela har vært mine helter. 

Ikke minst har jeg tenkt at deres 

holdninger ikke bare kan være i 

stand til å vinne krigen. Langt vikti-

gere og kanskje vanskeligere er det å 

vinne freden. 

Men alt i alt er det vanskelig å tenke 

at det var galt å ta opp kampen mot 

for eksempel Hitler og hans rike. Og 

i dag synes jeg vi ser Putin som en 

politiker av samme støpning. 

Jeg tror der er det som gjør at vi i 

Norge og resten av Vest-Europa ser 

en så massiv sympati for og støtte til 

Ukrainas kamp mot overmakten. Vi 

ser en Davids kamp mot Goliat, vi 

ser demokratiets kamp mot diktatu-

ret, vi ser sannhet og åpenhet i kamp 

mot løgn og informasjonsmonopol. 

Virkeligheten er alltid sammensatt 

og mangetydig. Sannheten er alltid 

krigens første offer. Likevel må vi få 

lov til å tro at det finnes en sannhet. 

Det er ikke bare min fortelling mot 

din fortelling. I dagens situasjon må 

vi stå opp og si at det Putins Russ-

land gjør i Ukraina er en forbrytelse 

mot menneskeheten. 

Det er helt åpenbart at vår nærhet til 

Ukraina geografisk og kulturelt gjør 

at denne tragedien virker sterkere på 

oss enn de mange andre kriger og 

katastrofer vi hører om rundt i ver-

den. Det er ikke lenge siden polske 

grensevakter skjøt mot flyktninger 

fra Midt-Østen som fortvilet sto der 

på grensen til Hvite-Russland. La 

ikke det overskygge den fantastiske 

hjelpsomhet og gjestfrihet som det 

polske folket nå viser mot ukrainere. 

La oss be om hjelp til å se på alle 

mennesker som like verdifulle. Og 

om hjelp til å vise raushet og kjær-

lighet mot alle flyktninger som kom-

mer til Norge. 

Dette nummeret av menighetsbladet 

vil være preget av det som hender i 

Ukraina. Litt for stor grad vil kan-

skje noen hevde. Men det hjertet er 

fylt av, flyter munnen (og pennen) 

over med, heter det. 

Hilsen Bjørn Sturød 
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Av frykt lukker 
vi dører, hjerter 
og grenser. Vi 
kan lukke 
andre inne—
sette dem i 
fengsel—av 
frykt for at de 
skal gjøre mer 
skade på oss 
eller andre—
enn det de alle-
rede har gjort.  

Vi kan lukke andre ute—dem vi ikke vil 
ha noe med å gjøre. Dem vi ikke vil ha i 
livet vårt. Disiplene fryktet dem som 
hadde henrettet Jesus. Derfor holdt de 
seg bak lukkede dører. De fryktet for 
livet sitt. Alle steder hvor det er mennes-
ker, lukkes det dører for noen. Det være 
seg i familien, i nabolaget eller på ver-
densplan. 

Om man lukker andre ute—eller seg selv 
inne—betyr det at man frykter at andre 
skal ta makten i livet. Der frykten hers-
ker, hersker også døden—åndelig død 
eller fysisk død. 

Ingen lever et fritt menneskeliv ved å bli 
lukket ute av andre. Og ingen lever et 
fritt menneskeliv ved å lukke andre ute 
og seg selv inne. Vi lukker av frykt for 
eget liv. Men frykten gjør at vi lukker 
vårt eget liv for livet. Vi skjermer oss 
bak lukkede dører. 

Disiplene holdt seg inne bak lukkede 
dører—av frykt. Og mens dørene var 
lukket kom Jesus oppstått fra de døde og 
sa: Fred være med dere. Som lyset, som 

skinner i mørket, trådte han inn i deres 
mørke og deres frykt, og de ble fylt med 
glede. Hadde vi bare vært som Tho-
mas—han som tvilte. Han som satte 
spørsmålstegn ved det han i sin villeste 
fantasi ikke hadde kunnet forestille seg… 
Tomas tvilte—han hadde en liten åpning 
i sitt lukkede rom—en liten tvilens åp-
ning—han kunne jo ta feil… 

Å tvile er å holde døren på klem for han 
vi ikke kan kommen utenom. Vi kan 
vende ham ryggen, men ingenting kunne 
stanse ham. Døden kunne ikke holde 
ham fast i mlrket. Kjærligheten hans var 
sterkere enn døden. Jesus beholdt ikke 
kjærligheten for seg selv, men kom tilba-
ke fra dødens lukkede rom for å være det 
evige lys som driver frykten og tvilen ut. 
Og ikke nok med det at han sprengte det 
lukkede rom. Han sendte også disiplene 
ut av rommet. Ut til livet som alltid er 
usikkert.Det farefulle livet hvor man 
risikerer å bli såret og sviktet. 

Disiplene skulle gå ut og bryte ned gren-
sene mellom mennesker med hans kjær-
lighet. De skulle lukke opp dører, gå inn 
til syke, til dem som var grepet av frykt, 
til de utstøtte—til dem som ingen har 
plass til. 

Han som trosset og overvant frykt og 
død, han ville være med dem—på samme 
måte som han vil være med oss. Han går 
med oss ned i fryktens dyp, i mørkets og 
dødens dyp—for at vi ikke skal ha noe å 
frykte for i denne verden. Han kommer 
til oss når vi tviler, Tar oss i hånden og 
lar sitt liv sprenge vårt lukkede rom—
slik at vi kan puste fritt. 

BAK LUKKEDE DØRER 

- påskeandakt av Tone Anne Hvalen 



5 

LØRDAGSKLUBBEN I HELGJA 

Selv om vi har hatt 5 lørdagsklubb 
samlinger i 2021, begynner vi nå å se 
mot mer normale samlingsmønster 
også for Lørdagsklubben vår.  

Denne lørdagen, 19.mars, var oppleg-
get vårt helt slik vi pleier å ha det. Det 
var historien om Sakkeus som Olaug 
tok oss gjennom med bidrag fra sine 
gode hjelpere Bjørg og Valborg. Bil-
dene taler for seg selv. Etter samling 
var det hobbyverksted der historien 
ble gjenskapt med barnehender til fine 
bilder. Vi avsluttet med boller, saft og 
kaffe. Bordfellesskapet er ikke minst 
et viktig møte mellom oss og de for-
eldrene som blir med gjennom sam-
lingen, og de som kommer for å hen-
te. Vi verdsetter høyt både møte med 
barna og foreldrene.  

Noen ganger er vi få og andre ganger 
mange. I Guds rike teller vi ikke ho-
der, men ønsker å se hver enkelt.  

Det er fint å kunne få bruke lokale-

ne til Helgen montessoriskole. Det 

er vi takknemlige for. Noen av bar-

na går på skole her og er allered-

kjent i huset.  

Vi har funnet en god form på sam-
lingene våre som vi opplever er 
ganske slitesterk. For barna er det 
de konkrete og handlingsrike histo-
riene vi ønsker å formidle, de som 
kan huskes og lagres i minnet. Når 
vi har litt større barn, 5-7 klasse, 
prøver vi å møte dem med noe som 
kan være passe engasjerende for sin 
gruppe. Troens erfaringer er også 
ulik for barna, men det som skjer 
mellom oss og i oss når vi samles på 
denne måten vil være verdifullt uan-
sett. 

Hanne Nørbygaard Bjerva 
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Etter en litt trå start som trosopplæ-

rer, preget av koronatiltak og restriks-

joner er vi endelig i gang med tilbud 

også for de små.  

SuperTorsdag ruller og går på Fred-

heim hver torsdag, og vi ser et øken-

de antall barn som kommer.  Det er 

utrolig trivelig og moro å bli kjent 

med disse flotte barna. Det er masse 

godt humør, gode spørsmål og meng-

der av lek som har preget disse tors-

dagene foreløpig. Jeg er så heldig å 

ha Nasrin og Britt med på laget. Dere 

er supre, og jeg er så takknemlig for 

at dere er med!  

Nå får vi også ny prest i menigheten, 

og kan endelig planlegge familie-

gudstjenester. Først ut skal alle døpte 

(ikke-døpte er også velkommen!) 3-

åringer bli litt ekstra gjort stas på, 

med invitasjon til familietorsdag med 

gudstjeneste påfølgende søndag hvor 

de skal være litt sånn 

«hedersgjester». Her skal de få utdelt 

sin første barnebibel, og vi har en 

liten firbent med masse pels som lu-

rer på å komme å hilse på! Jeg gleder 

meg til å møte tre-åringene! 

Men det er ikke bare mindre barn 

som møter til trosopplæring. Konfir-

mantkullet er også i gang med veien 

frem til den endelige konfirmasjonen. 

Også her har det vært litt preget av 

korona, både i form av restriksjoner 

som førte til at vi måtte avlyse, og 

fordi undertegnede og familien fikk 

en skikkelig runde. Nå er alle på bei-

na igjen og undervisningen fortsetter. 

Vi håper å få til en pilgrimsvandring 

til Romnes kirke eller ruinene, og vi 

er godt i gang med planlegging av 

den kommende fasteakjsonen. Vi er 

heldige her, Ellen har utarbeidet en 

god plan som har vært benyttet i 

mange år. Det er helt topp, vi trenger 

ikke finne opp kruttet på nytt! Årets 

aksjon vil sende deler av inntektene 

til de rammede i Ukraina. Vi håper på 

en vellykket innsamling, så vi kan 

hjelpe så mange som mulig i denne 

forferdelige situasjonen.  

 

 

TROSOPPLÆRER SUSANNE HAR ORDET  
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I konfirmantundervisningen har vi 

vært innom ulike temaer. I skrivende 

uke har vi hatt litt om Luther og sak-

ramentene. Vi la litt ekstra vekt på 

nattverden og var en tur i Holla kirke 

for å prøve det ut. Her stilte en av 

jentene som liturg og to som med-

hjelpere. Jeg er imponert over hvor 

lett det er å få dere ungdommer til å 

bidra, det er stort sett alltid hender 

opp når arbeidsoppgaver skal deles 

ut. Det samme engasjementet ser jeg 

i konfirmantenes foresatte. Vi skal på 

tur til Seljord 1. april, og ikke lenge 

etter jeg sendte ut sms om at vi treng-

er litt hjelp til arrangementet og sjå-

fører var oppgavene besatt! Det er 

godt for en forholdsvis grønn tros-

opplærer! En stor takk til dere! 

Ellers kan jeg melde om hyggelige 

dager på kirkekontoret, latter og smil 

sitter løst i veggene her! Våren er 

virkelig i anmarsj og livet begynner å 

yre på ny. Med ønske om gode stun-

der for alle! 

Susanne Hjerpeland 
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28.februar 2022 tilsatte Agder og 
Telemark bispedømme ny sokneprest 
i Holla og Helgen sokn, Anne Berit 
Sunde. Anne Berit kommer fra stil-
lingen som sokneprest i Lesleherad 
og Gransherad i Notodden. Det blir 
innsettingsgudstjeneste i Holla kirke 
søndag 3.april. Anne Berit er 50 år 
og bor i nabokommunen, nærmere 
bestemt på Nordagutu. Vi i staben 
gleder oss til å bli kjent med Anne 
Berit. 

Mona Halsvik 

NY PREST: ANNE BERIT SUNDE 

LIKER DU MENIGHETSBLADET? 

Holla og Helgen menighetsblad er gratis og legges i alle postkassene i vårt 

område. De som ikke bor her, kan få det tilsendt i posten. Du kan også lese 

alle utgavene på hollaoghelgen.no.  

Vi er svært takknemlige dersom du vil gi en gave til menighetsbladet. Du 

kan benytte bank på 2650.03.57583 eller Vipps på 12 43 54. I begge til-

fellene ber vi om at betalingen merkes med «Menighetsbladet». 

Tusen takk for gaven! 
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STOR VÅRKONSERT I HOLLA KIRKE 20.3 

Det var vårjevndøgn. Det var en 
strålende dag og en strålende kon-
sert.  
Jeg er usikker på om hardingfele har 
vært brukt i Holla kirke tidligere. 
Honnør til Gunnhildur, som hadde 
hyret inn felespilleren Gunnulf Slet-
ta til denne konserten. Ellers medvir-
ket operasangeren Jacob Zethner, 
Gunnhildurs ektemann Julian Isaacs 
på orgel og piano, og Gunnhildur 
selv både på orgel og med sang.  
      Det er alltid spennende når 
Gunnhildur innbyr til konsert. Hun 
sørger for at de fleste får kjenne på 
gjenkjennelsesglede, og at de fleste 
også får helt nye opplevelser i løpet 
av en konsert. Åpningen var et kre-
vende orgelverk, et mektig Bach-
Preludium med fuge, i C-moll, en 
framføring som Julian Isaacs hadde 
fortjent stor applaus for! Det er sør-
gelig ofte usikkerhet omkring klap-
ping ved kirkekonserter. Det rammet 
Julian Isaacs denne gangen. For de 

fleste er det naturlig å klappe. For 
enkelte er det tvert imot ødeleggende 
for musikkopplevelsene i kirkerom-
met.  Julian Isaacs hadde for øvrig 
oppgaver gjennom hele konserten, 
som akkompagnatør ved flygelet.  
      De medvirkende presenterte selv 
musikken for oss. Å få høre at en 
marsj er en brudemarsj, at en annen 
marsj tvert imot er en avskjedshil-
sen, det ga oss god hjelp til å «stille 
inn ørene»! Kjempeverdifullt! 
Gunnulf Sletta fikk oss virkelig til å 
lytte. 
Gunnhildur ga oss klassiske sanger, 
som hun også fortalte litt om før 
hver sang. Det beriker presentasjo-
nen. Etter andakten ved Hellek San-
nes, var igjen musikken i fokus, nå 
med Jacob Zethner. Også han fortal-
te interessant om det han hadde med 
til oss. Vi er veldig takknemlige for 
å høre han (og se han!) i kirken 
igjen. Gunnhildur avsluttet konser-
ten på orgelkrakken, med lavmælt, 
vakkert framført barokkmusikk  om-
gitt på begge sider av alt annet enn 
lavmælt musikk, nemlig filmmusikk 
fra «Phantom of the Opera» og fra 
«Pirates of the Caribbian»! 
Før vi skiltes, fikk vi synge som fel-
lessang påskesalmen «Deg være 
ære, Herre over dødens makt.» Det 
kunne vi trenge når vi skulle vende 
tilbake til hverdagen med nyhetene 
nå om dagene.  

 
Bjørn Werner Nilsen 

(Bildet er lånt fra Gunnhildsurs side på FB) 



10 

Det er vanskeligere enn vanlig å finne ord i disse dager. Det er krevende 
tider, og det å sette ord på traumatiske opplevelser er vanskelig. For meg er 
det bedre med pensler og maling. Heldigvis har andre funnet ord som jeg 
kan bruke.  

Salme 31 blei skrevet for 3000 år siden, den står i dette menighetsbladet på 
side 17, så la oss som folket i Ukraina og resten av verden samle oss om 
den og overgi oss i Guds omsorg.  

Bildet har tittelen «ORDLØST» 

Helge Skippervold 

 

HELGES ORD OG BILDE 
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FELLESSKAPSSAMLINGENE PÅ FREDHEIM 

HAR BLITT SATT PRIS PÅ AV MANGE 

Annenhver onsdag i vinter har menighe-

ten arrangert samlinger på Fredheim. 

Samlingene har vist seg å være populæ-

re, og vi har vært 15-20 til stede. 

Den første kvelden var det Kari Skipper-

vold som innledet. Hun fortalte levende 

og varmt om sin oppvekst og bakgrunn, 

og delte tanker om hvordan hun gledet 

seg over det å få ha en kristen tro. 

Neste kvinne ut var Hanne Nørbygaard 

Bjerva. Hun fokuserte på at Jesu kjærlig-

het var blitt mer og mer sentral i hennes 

kristentro. Dette har ført til at hun kan-

skje har måttet tenke nytt om en del as-

pekter ved troen. Ikke minst har hun fått 

et sterkt håp om at Gud har en god løs-

ning i vente for alle mennesker i et liv 

etter dette. 

Neste taler var Hellek Sannes. Han snak-

ket om hvor viktig det er å ha en bære-

kraftig tro. En tro som ikke svikter når 

den møter motgang i livet. Ikke en tro 

som lover lettvinte løsninger i møte med 

sykdom, lidelse og vanskeligheter, men 

som tilbyr hjelp nettopp i lidelsen og 

vanskelighetene. 

16.mars var det Rita Verschuure sin tur. 

Hun la vekt på at uansett hvilken bak-

grunn vi hadde som kristne, kunne vi 

kjenne på det gode fellesskapet. Vi er på 

samme VEIEN. Måten vi tar oss fram på 

veien på er forskjellig, men vi har sam-

me mål. Og vi har samme Far i himme-

len. 

På de neste samlingene er det Ellen Ha-

gemann (30.mars) og Helge Skippervold 

(27.april) som skal innlede. Vi gleder 

oss!  

I mai er det ennå ikke bestemt hvem som 

innleder.  
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RUNE LIA TOK INITIATIV TIL Å HENTE 

UKRAINSKE FLYKTNINGER TIL NORGE 

Da Rune Lia fra Lunde, som nå er 

sokneprest på Notodden, hørte om 

krigen i Ukraina og strømmen av 

flyktninger til Polen, ble han grepet 

av en voldsom trang til å hjelpe. Han 

tok raskt kontakt med menighetsrå-

det, og fikk dem med på å arrangere 

en hjelpeekspedisjon. Rune har, som 

kjent for mange, vært med å arrange-

re bussturer i inn og utland. Han fikk 

med seg buss-selskapene LB-tur og 

Teletur som stilte med to busser og to 

buss-sjåfører hver. Videre fikk man  

med seg ytterligere 4 bussjåfører, le-

ger, sykepleiere, ambulansepersonell 

og omsorgspersonell. Det ble tatt 

kontakt med Norsk-Ukrainsk fore-

ning som sørget for tolker, og man 

forsøkte å få samarbeid med den ka-

tolske hjelpeorganisasjonen Caritas 

både i Norge og i Polen. Sjøl ble jeg 

kontaktet via Kristelig legeforening i 

Grenland. 

Til sammen var det 28 norske hjelpe-

re som kl. 06 om morgenen den 4. 

mars forlot Notodden med kurs for 

Polen. Planen var å ta ferge fra 

Karlskrona i Sverige til Gdynia i Po-

Tekst og bilder: Bjørn Sturød 
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len samme kveld. Vi var imidlertid 

ikke kommet lenger enn til Svine-

sund, da vi fikk høre at den ferga var 

innstilt på grunn av tekniske proble-

mer. Vi valgte da å kjøre til Gedser i 

Danmark og ta ferge derfra til 

Rostock i Tyskland. Det ble lengre 

busstur enn planlagt i to dager, men 

kl 01 på natt til mandag rullet vi inn 

på et gammelt katolsk presteseminar i 

byen Tarnow øst for Krakow i Polen i 

en ærverdig gammel bygning. Der 

fikk vi varm suppe og en god natts 

søvn. 

På mandag morgn delte vi oss. To 

busser dro videre østover til grense-

området ved byen Przemyśl, mens to 

busser dro tilbake til Krakow. Målet 

var å fylle alle bussene med flykt-

ninger som hadde spesielle grunner 

til å ville dra nettopp til Norge. 

Det som skulle bli det store proble-

met for oss, var å finne flyktninger 

med gode nok papirer til at de kunne 

komme lovlig inn i Norge. For å gjø-

re det trengte de såkalte biometriske 

pass. Det er pass med en elektronisk 

chip som blant annet inneholder fing-

eravtrykk. Det er en sikker identifika-

sjon som kan være med å stanse men-

neskehandel og salg av barn. Slike 

pass har ikke vært utstedt i Ukraina 

lenger enn siden 2016, og det er stort 

sett bare velstående mennesker, som 

har vært i utlandet de siste årene, som 

har slike pass. 

Tok vi med folk som ikke hadde slike 

pass, sa norske myndigheter at vi 

kunne risikere å bli tiltalt for mennes-

kesmugling, en forbrytelse med straf-

feramme på inntil 3 år. Samtidig ville 

man ikke lenger ha plettfri vandel, 

noe som for unge mennesker kunne 

være alvorlig for fremtidig yrkeskar-

riere. 

Dette var et vanskelig dilemma. De 

fleste av oss var villige til å ta den 

sjansen. For det første fordi vi var 

overbevist om at det vi gjorde var 

etisk riktig, for det andre fordi vi ikke 

kunne tro at norske myndigheter ville 

ta ut noen tiltale i den aktuelle situa-

sjonen. 

Det endte med at vi greidde å fylle én 

buss med flyktninger som hadde bio-

metriske pass, og de som ikke ville 

bryte reglene kunne da reise hjem 

med denne bussen. De tre andre bus-

sene ble fylt av flyktninger som  

Fortsettelse neste side 
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hadde mer tradisjonelle identifika-

sjonspapirer. Jeg var imponert av 

hvordan nesten alle hadde pass og ID

-papirer for både barn og voksne. 

Men Ukraina har jo vært i en krisesi-

tuasjon siden 2014, og folk har skjønt 

hvor viktig det er å ha papirene i or-

den. Og godt var det, for etter iherdig 

arbeid var alle bussene i løpet av tirs-

dag formiddag fylt med flyktninger 

som ønsket seg til Norge. Vi kunne 

sette kursen mot Gdynia, ta ferge til 

Karlskrona og kjøre hjem til Norge. 

Der kunne vi sette av takknemlige ukrai-

nere som så fram til oppholdet i et trygt 

Norge. Mange hadde slekt og venner 

som tok imot dem, de andre søkte asyl på 

Scandic Hotell Helsfyr som var gjort om 

til flyktninge-mottak fordi mottaket i 

Råde i Østfold allerede var overfylt. 

Turen bød på mange sterke inntrykk for 

oss som var med. Spesielt var forholdene 

på grensa hjerteskjærende. Jeg var i Kra-

kow, og der var det mengden av flykt-

ninger som var mest iøynefallende. De 

var overalt, med en liten bag, sekk eller 

trillebag. Og et kosedyr. Selv store ung-

dommer klamret seg til kosedyret 
sitt. Mange hadde en levende katt i 
bur eller en hund på armen. 

To familier med katt prøvde å bli 
med vår buss i Krakow. Vi forklarte 
at vi ikke kunne ta med dyr. Et par 
ukrainske medisinerstudenter hjalp 
oss med å tolke fra ukrainsk til eng-
elsk. De mobiliserte noen venner og 
skaffet fosterhjem for kattene. Da 
flyktningene hadde sittet en stund og 
ventet i bussen, brast det for en fjor-
ten år gammel gutt. Han nektet å rei-
se fra katten sin, og familien forlot 
bussen. Da brast det for den andre 
familien også, de forlot bussen og 
fikk tak i katten igjen. 

Det er ikke lett å holde hodet kaldt 
for folk i kriser. Vi hadde over 20 
flyktninger i bussen, alle med en viss 
tilknytning til Norge.  Da begynte 
noen plutselig å fortelle at hvis de dro 
til Norge, ville myndighetene ta pas-
set fra dem,   



15 

og at de ikke fikk reise ut av landet på 3 

år. Vi prøvde å forklare reglene slik vi 

forsto dem, men det nyttet ikke. Plutselig 

forlot alle bussen.  

Da svant vårt håp om å få fylt bussen 
den dagen, og vi måtte finne en over-
natting.  Det var ikke det letteste i 
Krakow den natta. Vi havnet på et 
ganske nyopprettet hospits for flykt-
ninger. Der skrudde man sammen 
køyesenger og la folk på gulvet og i 
alle kriker og kroker. Samtidig var 
huset fullt av klær og utstyr som folk 
i byen delte med flyktningene. 

Da vi endelig hadde fått fylt bussene 
og kunne sette kursen mot Norge, falt 
det heldigvis en ny ro over alle. 
Takknemligheten spredde seg og 
stemningen steg. Vi fikk i ro og mak 
prate litt mer med den enkelte. De 
hadde sitt å tenke på. En eldre mann i 
vår buss fikk nettopp den dagen høre 
at russerne hadde bombet og inntatt 
byen han kom fra. Heldigvis fikk han 
til slutt en melding om at familien 
hans satt i sikkerhet i et tilfluktsrom. 
Men forsøkene på å få til en korridor 
for å evakuere sivile lyktes ikke. 
Framtida var svært usikker. 

Desto større var gleden i bussen da vi 
kunne tilby mat på McDonald og sei-
nere på fergereisa med Stena Line. 
Etter dager på flukt smakte det nok 
fantastisk å oppleve god mat i trygge 
omgivelser. Det kjentes likevel 
ganske paradoksalt å se de glade ung-
ene leke i båtens lekeområde, merket 
i glade farger med «HAPPY 
WORLD» 
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Ukraina har en helt spesiell his-
torie. Der det ligger midt på 
Europas store slettelandskap, 
har landet alltid blitt valset ned 
av naboer med stormaktsdrøm-
mer. Svenske vikinger, mong-
olske horder, polakker, russere, 
tyskere, østerrikere og tyrkere, 
alle har de ønsket herredømme 
over det fruktbare slettelandet. 

 Selv i svært korte trekk blir 
altså Ukrainas lidelseshistorie 
ganske lang. Det har ført til 
store motsetninger i befolk-
ningen. Det sies nå at det som 
virkelig har samlet folket i Uk-
raina, er Putins politikk som 
kulminerte i dagens krig. 

Å, STAKKARS VIBE! 

Å, stakkars vibe! 

(Ukrainsk folkesang) 

Å, stakkars vibe må saktens klage, 

som sine unger utruget ved veien. 

Kivitt, kivitt! stadig det lyder, 

Svartehavsbølger urolig seg bryter. 

Kornet det gulnet, ljåen det meiet. 

Høstfolket ungene jaget fra leiet. 

Kivitt, kivitt! …. 

Rovgjerrig måke griper nå viben. 

Angstfull den skriker: Vekk med deg 

måke! 

Kivitt, kivitt! …. 

Måken med «Kjo, kjo» svarer den vibe: 

Skrik ikke vibe, jeg ellers deg dreper. 

Kivitt, kivitt! …. 

Må jeg ei skrike, engstelig flagre, 

mine små unger har de meg røvet. 

Kivitt, kivitt! stadig det lyder, 

Svartehavsbølger urolig seg bryter. 

Hentet fra A.P.Berggreens Slaviske folkesange og 

melodier, Kjøbenhavn 1868 

(lett fornorsket) 

Klokka 17.00 lokal tid blir Salme 31 bedt av ukrai-

nere, kristne og andre over hele verden hver eneste 

dag. Bønnen lyder fra bomberom, kirker, templer 

og overalt der flyktningene er. La oss hjelpe de å 

be! 

Se neste side! 
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EN FELLES BØNNESALME—SALME 31 

2Herre, jeg søker tilflukt hos deg, la 
meg aldri bli til skamme! Fri meg ut 
i din rettferdighet! 3Vend øret til 
meg, skynd deg og redd meg! Vær 
meg et vern, en klippe, en borg til 
frelse. 4Du er mitt berg og min borg, 
for ditt navns skyld fører og leder du 
meg. 5Fri meg fra garnet de har spent 
ut for meg! For du er min tilflukt. 6I 
dine hender overgir jeg min ånd, du 
løser meg ut, Herre, du trofaste 
Gud. 7Jeg hater dem som holder seg 
til vind og tomhet. Selv stoler jeg på 
Herren. 8Jeg vil juble av glede over 
din godhet, for du har sett min nød, 
du kjenner min trengsel. 9Du ga meg 
ikke over i fiendens hånd, men førte 
meg ut i åpent land. 10Vær meg nå-
dig, Herre, for jeg er i nød. Øyet slø-
ves av bitter sorg, pust og kropp 
svinner bort. 11Livet mitt ender i 
sorg, årene mine i klage. Min styrke 

svikter på grunn av min skyld, og 
knoklene mine svinner. 12Jeg blir til 
spott for fienden, til hån for naboene, 
en redsel for dem som kjenner meg, 
de som ser meg på gaten, viker un-
na. 13Som en død er jeg glemt av 
mennesker, lik et kar som er kastet 
bort. 14For jeg hører mange som 
hvisker – å, redsel på alle kanter! – 
når de samler seg mot meg og legger 
planer om å ta mitt liv. 15Men jeg 
setter min lit til deg, Herre, jeg sier: 
«Du er min Gud.» 16Mine tider er i 
din hånd, fri meg fra fiender som 
jager meg! 17La ditt ansikt lyse over 
din tjener, frels meg i din 
miskunn! 18Herre, la meg ikke bli til 
skamme, for jeg roper til deg. La de 
urettferdige bli stående med skam og 
gå tause til dødsriket! 19La lepper 
som lyver, bli stumme, de som taler 
frekt mot den rettferdige med hov-
mod og forakt. 20Hvor stor din god-
het er, som du har spart til dem som 
frykter deg! Rett foran mennesker 
har du vist din godhet mot den som 
søker tilflukt hos deg. 21Hos deg fin-
ner de ly mot menneskers overgrep. 
Du verner dem i din hytte mot ankla-
gende tunger. 22Velsignet er Herren 
som gjør under! Han viste meg 
miskunn i en beleiret by. 23Jeg sa i 
min angst: «Jeg er støtt bort fra dine 
øyne.» Men du hørte min bønn da 
jeg ropte til deg. 24Elsk Herren, alle 
hans fromme! Herren verner de tro-
faste, men den hovmodige gir han 
igjen i fullt mål. 25Vær modige og 
sterke, alle dere som venter på Her-
ren! 
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JEG HAR ALLTID VÆRT TROENDE 

sier Hanne Nørbygaard Bjerva 

Jeg ble født i Danmark, forteller hun. 
Faren min kom fra Jylland, området 
ved Limfjorden. Og moren min kom 
fra Bornholm/Nord-Sjælland. Men 
jeg var bare under året da de flyttet 
til Norge. De arbeidet med mennes-
ker med psykisk utviklingshemming, 
og fikk jobb på Dagsrudheimen. Der 
vokste jeg opp.  

Der hadde jeg en fin barndom med 
mor og far og en lillebror som var 5 
år yngre enn meg. Vi hadde ingen 
slekt i Norge, så det ble mye oss fire. 
Det ble derfor et stort sjokk, og en 
veldig vanskelig tid for oss, da bro-
ren min i 1997 mistet livet i en tra-
fikkulykke. 

Det skjedde mye på Dagsrud. Og vi 
var med på alt. Mange aktiviteter, 
sommerleker og greier. Jeg tenker at 

jeg lærte mye av det. Jeg så mange 
mennesker med stort engasjement for 
andre, så hva det betydde for beboer-
ne der. Ikke minst mor og fars være-
måte og holdning til mennesker som 
er «litt annerledes». 

Både mor og far kom fra kristne fa-
milier i Danmark. Far var diakon og 
mor var vernepleier. Jeg hadde god 
kontakt med besteforeldrene i Dan-
mark. Selv om det jo slett ikke var 
like enkelt og vanlig å reise da som 
nå. 

I tillegg til alt som skjedde på Dags-
rud var jeg med på mye som barn. 
«Blåveisen» var en barneforening i 
Eidsbygda. Der var jeg ivrig med. På 
Ulefoss var det Turn og Speider’n, 
og senere kor med Magne Hansen 
som dirigent. 

Jeg har alltid vært troende. Hadde en 
bevisst tro på Gud også som barn og 
gjennom hele ungdomstida. Trua på 
Gud har alltid vært der. Jeg husker at 
de siste årene på barneskolen kunne 
jeg kjenne meg litt ensom fordi ingen 
av vennene mine delte denne trua. 
Da ba jeg til Gud om at jeg måtte få 
kristne venner når jeg begynte på 
ungdomsskolen. Og det fikk jeg. 

To lærere på ungdomsskolen startet 
ei bibelgruppe. Det var min første 
erfaring med å oppleve et kristent 
fellesskap. Det var fint. Den har vært 
viktig for meg. 
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Etter videregående i Bø fikk jeg jobb 
som ungdomsarbeider på Ulefoss. 
Det var sokneprest Ravn Madland 
som i samarbeid med KFUK/KFUM 
ordnet en jobb. Jeg tjente nok ikke 
all verden, men det var meningsfylt 
arbeid. Nå var det jeg som ledet bi-
belgruppe på ungdomsskolen og var 
speiderleder. Samtidig fortsatte jeg i 
den gamle bibelgruppa. Vi samlet 
oss ofte på Bjerva. Og da ble det 
Nils Olav og meg. 

Vi giftet oss i 1987. Da var jeg fer-
dig utdannet sykepleier. Og siden 
har jeg hele tiden vært i arbeid som 
sykepleier, helt eller delvis. Vi over-
tok en mindre gård, men Nils har 
bygd ut, kjøpt mer jord og stadig 

utvidet drifta. Nå er det frøproduk-
sjon og kjøttproduksjon som er det 
viktigste for drifta.  

Vi har fått 4 barn. Yngstemann kom 
11 år etter den nest yngste, så vi har 
hatt mange år med småbarn i huset. 
Sjøl jobbet jeg mest på sykehuset i 
Skien. Ble etter hvert lærerveileder 
for sykepleiestudenter, og i 2014/15 
tok jeg permisjon for å ta en master-
utdanning i helsefremmende arbeid. 
De siste tre årene har jeg hatt full 
stilling som universitetslektor i Pors-
grunn. 

Jeg har hele tiden vært aktiv i me-
nighetsarbeid. Var i mange år i me-
nighetsrådet i Helgen. Var leder der 
da Holla og Helgen menigheter slo 

seg sammen til en. Vi skjønte vel at 
det var den veien det måtte gå, vi var 
få i Helgen og bedre kommunikasjo-
ner gjorde at det ble naturlig å sam-
arbeide. 

Jeg fortsatte i menigheten etter sam-
menslåingen. Var også med i redak-
sjonen av menighetsbladet i mange 
år. I Helgen drev vi lørdagsklubb for 
ungene, som vi fortsatt gjør. Der 
opplever vi et godt kristent felles-
skap i ledergruppa. Og vi gleder oss 
også over den gode kontakten med 
ungenes foreldrene.  

For ca 10 år siden skjedde det noe 
nytt på Ulefoss. Maja og Dennis da 
Silva og Maaike og Maarten van der 
Vloed startet opp Fokuskirken. De 
hadde bakgrunn i pinsemenigheten/
frimenighet og ønsket seg en ny for-
samling i den tradisjonen.  

Jeg kjente at jeg søkte noe på den 
tiden, sier Hanne. Jeg følte at alt ble 
veldig tradisjonelt i menigheten, litt 
tørt alt sammen. Jeg savnet noe mer, 
mer engasjement, mer ånd og liv. Så 
jeg oppsøkte Fokus og ble snart en 
del av ledelsen. Jeg møtte mennesker 
jeg trivdes med. Og vi hadde en fin 
tid. 

Men etter noen år så vi at det ble 
utfordrende å holde Fokuskirka gå-
ende. Arbeid og skole krevde sitt for 
oss alle, og vi avsluttet en veldig fin 
periode. Jeg føler at den på en måte 
har hatt sin tid, den har gjort jobben 
sin. Samtidig opplever jeg at jeg nok 
har forandret meg sjøl også.  

Fortsettelse side 20 

 

TANKER OM  

LIV OG TRO 
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NYTT FRA STABEN 

Vi har gått inn i et nytt år, hvor ko-

ronarestriksjonene er historie og vi er 

nesten tilbake til den normale hverda-

gen med ulike aktiviteter og kirkelige 

handlinger. Flere av oss i staben har 

hatt korona, men i skrivende stund er 

alle på jobb. Korona er sårbart i en 

liten stab. Derfor følger vi anbefa-

lingen med å være hjemme ved posi-

tiv test og symptomer i 4 dager. Nytt 

år betyr mange rapporteringer, års-

melding og årsregnskap. Fellesrådets 

drift viser et regnskapsmessig over-

skudd på ca. kr 326 000,- Investering 

gikk med overskudd på kr 210 000,- 

Dette kommer godt med i årene som 

kommer. 

Helgen kirke har fått installert nye 

benkevarmere under hver benk og i 

morgen (18.mars) skal ansatte få 

opplæring i å bruke det nye styrings-

systemet. 

Kirketjenerne jobber med oppgrade-

ring av Kronborg kapell. Vi beklager 

at dette har tatt lenger tid enn tenkt, 

men det blir bra! 

I år er det kirkejubileum i nabosok-

net. Flåbygd kirke er 200 år og Lun-

de kirke er 150 år. I denne forbindel-

sen blir det mange fine arrangement 

gjennom hele året, som vi anbefaler 

alle i Ulefoss å komme på. Søndag 

22.mai kl 17.00 blir det vårkonsert og 

allsang på slusa med Sigvart Dags-

land trio og Lunde kammerkor. Bil-

letter kan kjøpes på ticketmaster.no 

eller ved henvendelse til kirkekonto-

ret. Følg med i Kanalen, nettsider og 

FaceBook—her blir arrangementene 

lagt ut etter hvert. 

Mona Halsvik 

  Fortsettelse fra side 19: 

Jeg har gått en vei på det indre plan 
og nærmer meg kanskje den lokale, 
gamle menigheten igjen. Jeg har en 
friere tilnærming til både fellesskap 
og innhold i troen. 

De siste to årene med lite felles-
skap, ikke minst på grunn av koro-
nasituasjonen, har fått meg til kjen-
ne på hvor viktig det kristne felles-
skapet er.  

Bjørn Sturød 
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ÅRETS FASTEAKSJON—TIRSDAG 5.APRIL 

 

Kirkens Nødhjelp markerer 75-års 

jubileum i 2022, med håp som over-

ordnet tematikk.  

Det er krig i Ukraina, hundretusener 

er på flukt og en alvorlig humanitær 

krise utvikler seg. Kirkens Nødhjelp 

med søsterorganisasjoner var raskt 

på plass med akutt nødhjelp som rent 

vann, mat, tepper og hygieneartikler 

til flyktningene. 

Kirkens Nødhjelp utfører arbeid på 

vegne av kirkene i Norge. Vi skal 

redde liv og kreve rettferdighet, og vi 

jobber både med nødhjelp i krisesi-

tuasjoner i tillegg til langsiktig ar-

beid. Pengene som samles inn i faste-

tiden går til Kirkens Nødhjelps ar-

beid over hele verden. Dette gir oss 

mulighet til rask mobilisering når 

kriser oppstår, slik som vi nå gjør for 

innbyggerne i Ukraina.  

HÅP I EN DRÅPE VANN! 

Vi i Holla og Helgen er i gang med 

planleggingen av årets fasteaksjon. 

Konfirmanter og frivillige skal ut og 

gå med bøsser tirsdag 5.april på et-

termiddagen. Årets innsamling vil gå 

til blant annet de rammede i Ukraina. 

Vi håper på en vellykket innsam-

lingsaksjon. 

Kirkens Nødhjelp har også fokus på 

flomrammede Malawi i årets aksjon. 

 

Fikk du ikke anledning til å gi et bidrag? Det er ikke for sent!  

VIPPS til 2426  GIRO: 1594 22 87248 eller 

SMS med kodeord GAVE til 2426 (kr 250,- pr sms) 
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ALLE SIER JA! 

Dåpen er en JA-handling. Først og 

fremst er det Gud som sier JA. Fra 

barnet ble unnfanget i mors liv har 

Gud sagt JA til det. Gud elsker alle, 

alltid og uten forbehold. Han vil at 

alle mennesker skal leve et liv i håp 

og tillit. 

Foreldre og faddere sier JA. Det er 

det eneste ordet de sier under dåpen. 

Vi vil at barnet skal høre til i kirken, 

Guds store, verdensvide familie. De 

bar små barn til Jesus, og han velsig-

na dem. Det gjør han fremdeles. Vi 

sier JA til at barna skal få høre om 

Jesus og den kristne troen. Kirken 

sier JA. Når barnet blir døpt, blir det 

medlem av Den norske kirken. Det 

blir en del av fellesskapet i menighe-

ten der det bor. Barnet vil jevnlig få 

tilbud om å lære mer om kirken og 

troen. Kirken sier JA til barnet og 

ønsker å inkludere barnet i trygge og 

gode aktiviteter der det kan bli kjent 

med Gud, seg selv og andre. 
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VELKOMMEN TIL MENIGHETEN! 

Kasper Rogn-Ramtoft Theodor Steen Skarstein 

Ida Baksås Vik 

Vi gratulerer dåpsbarn og deres 

familier og ønsker dere velkom-

men i vår menighet! 

Vi synes det er hyggelig å kunne 

presentere bilder av de flotte 

dåpsbarna her i bladet.  
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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 

Døpte 

30.01  Ruben Stoa Gussiås, Holla kirke 

06.03  Theodor Steen Skarstein, Holla kirke 

13.02  Kasper Rogn-Ramtoft, Holla kirke 

13.03  Ida Baksås Vik, Holla kirke  
 

Gravlagte 

08.12 Hans Kristian Torjusrød, Holla kirke 

16.12 Thone Alfhilde Finckenhagen, Holla kirke 

16.12 Øystein Gåsdalen, Holla kirke 

07.01 Harald Knut Tveiten, Holla kirke 

12.01 Marit Rock Heisholt, Holla kirke 

14.01 Kåre Gunnar Jørgensen, Holla kirke 

25.01 Stein Helge Stauch Hansen, Holla kirke 

28.01 Anny Fjellheim, Holla kirke 

04.02 Rolf Blåstad, Holla kirke 

08.02 John Hansen, Holla kirke 

15.02 Kjell Wines, Holla kirke 

16.02 Grete Marie Stang, Holla kirke 

22.02 Sigbjørn Olaf Rønningen, Holla kirke 

22.02 Debora Strand, Holla kirke 

02.03 Gullborg Smukkestad Haugen, Holla kirke 

04.03 Anne Andersen, Helgen kirke 

08.03 Christe Midtgarden, Holla kirke 

09.03 Sissel Nyberg Årseth, Borgestad kirke 

11.03 Bente Iren Vogsland, Holla kirke 

16.03 Torbjørg Lund, Holla kirke 

18.03 Gudrun Melteig, Holla kirke 

22.03 Edgar Robert Stoa, Holla kirke 

22.03 Arne Rui, Holla kirke     
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GUDSTJENESTER 

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

Søndag 27. mars 

Maria budskapsdag 

Holla kirke kl. 13.00 

v/ Ragnhild Halden 

Søndag 3. april 

4. s. i fastetiden 

Holla kirke kl. 11.00 

Innsettingsgudstjeneste  

for ny sokneprest:  

Anne Berit Sunde  

Søndag 10. april 

Palmesøndag 

Holla kirke kl. 11.00 

v/ Ragnhild Halden 

Felles for begge sokn 

Torsdag 14. april 

Skjærtorsdag  

Holla kirke kl. 18.00 

Fredag 15. april 

Langfredag  

Holla kirke kl. 11.00 

Søndag 17. april 

Påskedag 

Holla kirke kl. 11.00 

Høytidsgudstjeneste 

Søndag 24. april 

2. s. i påsketiden 

Holla kirke kl. 11.00  

Søndag 1. mai 

3. s. i påsketiden 

Holla kirke kl. 11.00  

Søndag 8. mai 

4. s. i påsketiden 

Helgen kirke kl. 11.00 

Søndag 15. mai 

5. s. i påsketiden 

Holla kirke kl. 13.00  

v/ Ragnhild Halden 

Tirsdag 17. mai 

Se hollaoghelgen.no 

og kunngjøringer  

for informasjon  

Søndag 22. mai 

6. s. i påsketiden 

Holla kirke kl. 11.00 

Torsdag 26. mai 

Kristi himmelfartsdag 

Romnes kirke kl. 11.00 

Felles for begge sokn 

 

Søndag 29. mai 

Søndag før pinse 

Holla kirke kl. 11.00 

Søndag 5. juni 

Pinsedag 

Holla kirke kl. 11.00 

Høytidsgudstjeneste 

Felles for begge sokn 

Søndag 12. juni 

Treenighetssøndag 

Samtalegudstjeneste  

Holla kirke kl. 17.00 

Søndag 19. juni 

2. s. i treenighetstiden 

Holla kirke kl. 11.00 

Søndag 19. juni 

2. s. i treenighetstiden 

Holla kirke kl. 11.00 

Søndag 26. juni 

3. s. i treenighetstiden 

Romnes kirke kl. 11.00 

v/ Ragnhild Halden 

Felles for begge sokn 

Søndag 3. juli 

4. s. i treenighetstiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Felles for begge sokn Anne Berit Sunde forretter der ikke annet er nevnt. 
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Dine hender er fulle av blomster 

Hvem var det du tenkte å gi dem til? 

Mine blomster var plukket til Jesus. 

Graven fant jeg tom. Han var ikke der. 

Dine lepper er fulle av sanger. 

Hvorfor denne gled, hvor kom den fra? 

Fra den grav der hans legeme hvilte 

han sto opp, og ver den ble fylkt med 

sang. 

Dine øyne er fulle av glede. 

Si, hva har de sett for å få slik glans? 

De har sett Herren Jesus! Han lever! 

Han gir livet mening og lys hver dag. 

Nei, det trengs ingen blomster til gra-

ven! 

Jesus, du sto opp og du bor blant oss! 

Våre øyne er til for å se deg. 

Hendene er til for å tjene deg. 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 


