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ÅRSMELDING 

FOR 

HOLLA OG HELGEN MENIGHET 

2021 
 

Innledning: 

Året 2021 ble, som året før, et spesielt år - også for Holla og Helgen menighet. Mange hadde håpet 
at pandemien ville løsne grepet i 2021, men årstidene kom og gikk og var preget av ulike former for 
nasjonale og lokale tiltak.  

Situasjonen gjorde det vanskelig å legge langsiktige planer og ønskede arrangementer ble derfor 
planlagt med forsiktighet og forbehold.  

Enkelte aktiviteter og tilbud i menighetens regi lå i dvale også i 2021 grunnet pandemien. 
Eksempelvis gjennomførte trosopplæringsutvalget ingen møter i 2021. Dette utvalget har ikke vært 
aktive etter mars 2020.  

Det har også vært mindre interesse for kirkeskyssordningen i 2021 på grunn av koronasituasjonen. 
De som har trengt skyss har likevel fått ordnet dette. 

Året som har forlatt oss bød også på et skifte i staben. Trosopplærer Liv Mari Bjerva Bøstein sa opp 
sin stilling fra 1. august. Dermed ble det igangsatt et arbeide med å lyse ut denne stillingen. Etter 
første gangs utlysning var det ingen aktuelle søkere, men på andre forsøk fikk menigheten napp. 
Fra 1.11.21 ble Susanne Hjerpeland tilsatt i en 50% stilling.  

Slik har året 2021 kommet og gått og lagt igjen sine pandemiske spor også i vår lille menighet. En 
del virksomhet har vært redusert, og det kirkelige livet har vært preget av mindre aktivitet enn det 
et normålår skulle tilsi. 

 

1. Menighetsrådets sammensetning: 

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

Medlemmer: Morten Tjostolv Karlsson, Thora Betten, Thomas Lyngstad, Helge Asbjørn Skippervold 
og Jane Salte Hjelseth og sogneprest Hege Andal Hofsten 

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

Menighetsrådet har i 2021 avholdt 7 møter og behandlet 75 saker.  

 

2. Ansvarspersoner i råd og utvalg: 

⋅ Menighetsrådets arbeidsutvalg: soknepresten, leder, nestleder og sekretær 
⋅ Representanter til Nome kirkelige fellesråd: Thora Betten og Bjørn Werner Nilsen, 

o Vara: Jane Salte Hjelseth og Stian Refsdal 
⋅ Regnskapsfører: Else-Marie Lindseth 

 

Holla og Helgen 

menighetsråd 



2 
 

⋅ Revisor: Vestfold og Telemark revisjon IKS 
⋅ Frivillig klokkertjeneste: Liv Mari Bjerva Bøstein, administrator    

o Holla: Mia Sturød, Ellen Grimstad Nilsen, Ragnhild Mork,      
o Helgen: Åse Helgen, Bjørg Ytterbø Langeland, Liv Mari Bjerva Bøstein 

- Kirkekaffe: Gerd Ringsevjen og Tone F Kjeldsen, administratorer 
o Bente Vogsland, Thomas Lyngstad, Audhild Hermansen Skori 

⋅ Kirkeverter: Gerd Ringsevjen, Ole Melteig og Audhild Hermansen Skori. I Helgen er 
klokkerne også kirkeverter. Helge Skippervold begynte som kirkevert fra høsten 2021 

⋅ Kirkeskyss fra Dagsrud: Bjørn Werner Nilsen, administrator   
o Ole Melteig, Erna Kristin Hoksrud, Mari Røland Halvorsen, Bjørn Sturød og Berit Lia 

⋅ Husstyre for Fredheim: Stein Bjørn Lia, leder 
o Mari Røland Halvorsen og Morten Karlsson. 

⋅ Kontaktperson Kirkens SOS: Ellen Grimstad Nilsen 
⋅ Kontaktperson Kirkens Nødhjelp: Kristin Egelandsdal Larsen fram til august. Ny 

kontaktperson ble Valborg N. Lindgren 
⋅ Trosopplæringsutvalg: Liv Mari Bjerva Bøstein, leder 

o  Anne Guro Lia Ringsevjen, Olaug Teigen Aspheim, Gry Anette Stigen, Bente Vogsland 
og Kristin Egelandsdal Larsen.  

3. Menighetens ansatte: 

Sokneprest: Hege Merethe Andal Hofsten 

Kantor/organist: Gunnhildur Baldursdottir (100%) 

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

Kirkeverge: Mona Halsvik (100%) 

Liv Mari Bjerva Bøstein er menighetspedagog i 25% og klokker i 15% fram til 1.8.21 og Susanne 
Hjerpeland ble tilsatt som trosopplærer i 50% fra 1.11.21. Susanne har i tillegg 10 % stilling gjennom 
Agder og Telemark bispedømme. 

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

 

4. Gudstjenester og samlinger: 

På grunn av hensynet til smittevernet, ble alle gudstjenestene avholdt i hovedkirken, Holla kirke.  

I 2021 ble det gjennomført 39 gudstjenester med totalt 1269 deltakere. Dette er nesten en 

halvering fra 2019, men omtrent det samme som 2020.  

Foruten de «vanlige» gudstjenestene ble det den 21.02 gjennomført en digital fellesgudstjeneste i 

Holla kirke sammen med Lunde og Flåbygd. På grunn av koronasituasjonen ble gudstjenestene 

palmesøndag (felles) og langfredag avlyst. Skjærtorsdagens gudstjeneste var digital og påskedagen 

ble det også gjennomført en digital fellesgudstjeneste med Lunde og Flåbygd sokn. 

Av andre fellesgudstjenester med Lunde og Flåbygd sokn kan nevnes Kristi himmelfarts dag og 

pinsen. 

Julaften er registrert som en gudstjeneste, men det var på grunn av pandemien lagt opp til 

kirkevandringer i Holla kirke med 36 deltakere til sammen. Kirkevandringer for barnehager og 

skoleklasser før påske og jul har av samme grunn ikke vært gjennomført. 
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Olsokgudstjenesten i Romnes ble avlyst. Oppstartfesten vi ofte har hatt i Helgen klubbhus ble i år 

gjennomført i Helgen kirke den 19. september som en ordinær gudstjeneste. 

Den formelle presentasjonen av de 25 nye konfirmantene fant sted i september. 

Samling av gullkonfirmantene ble avlyst i 2020, men både årets og fjorårets gullkonfirmanter møtte 

til gudstjeneste med påfølgende fest på Fredheim 3.oktober  

Minnegudstjeneste i forbindelse med Alle Helgensøndag ble avholdt lørdag 30. oktober i Holla 

kirke. 

Det har også vært andakter på Nome sjukeheim gjennom dette året. Både uteandakt og inne på 

avdelingene. 

Litt statistikk: 

 
 

År 

 
 

2015 

 
 

2016 

 
 

2017 

 
 

2018 

 
 

2019 

 
 

2020 

 
 

2021 

Antall gudstjenester 56 58 58 52 53 36 39 

Besøk 3 473 3 426 4 260 3 196 2 996 1 391 1 261 

Besøk/gudstj 62 59 73 61 57 39 32 

Nattverd 828 674 953 499 547 325 295 

Nattverd/gudstj 46 26 29 19 20 13 13 

Gravferd 43 39 50 36 38 38 31 

Vielser 5 5 4 2 3 2 2 

 

Fasteaksjonen: 

Fasteaksjonen som konfirmantene går og samler inn penger for, ble digital på grunn av pandemien. 

Resultatet ble allikevel kr 9 929,- 

Innkommet ved ofringer:  

 2018 2019 2020 2021 

Formål utenfor menigheten 20 428 43 880      32 407  7 086 

Menighetsarbeidet  67 554 52 853 28 496 45 786 

Misjonsprosjektet 16 738 6 620 18 301  7 462 

Givertjeneste 58 000 70 600 69 600 72 000 

Andre gaver  109 580 21 000 25 930  24 500 

 



4 
 

Oppsummering økonomi: 

Også økonomisk ble dette et spesielt år. Driftsregnskapet viser et overskudd på kr 89 520 mens 
investeringsregnskapet viser et underskudd på kr 161 670.  Samlet blir dette er underskudd på  
kr 72 150.  

Årsaken til det samlede underskuddet er at vi har oppført et ønsket tilbygg til Fredheim. For å 
finansiere dette har vi brukt oppsparte midler. Vi søkte Sparebankstiftelsen, men fikk ikke støtte 
denne gangen.  

Året har vært preget av liten aktivitet med færre utgifter og mindre leieinntekter enn normalt.    

Pga pandemien ble det ikke utarbeidet budsjett for 2021 og det er derfor avvik mellom årsregnskap 
og budsjett på alle regnskapslinjer.  

 

Klokkertjeneste: 
Vi er så heldige å ha 5 frivillige klokkere og 4 frivillige kirkeverter i menigheten. De gjør en stor og 
viktig tjeneste. Liv Mari hadde 15 % stilling som klokker fram til 1.8.21. Denne ble brukt til 
klokkertjeneste i kirkene, til å sette opp vaktlister for klokkere og kirkeverter og til å delta i 
besøkstjenesten. 
 
Av de frivillige har Bjørg Langeland sluttet, og inn har kommet Jane Salte Hjelseth. 
 
Diakoni: 
Menigheten har ikke et eget diakoniutvalg. Men to representanter fra menighetsrådet, Thomas 
Lyngstad og Liv Mari Bjerva Bøstein, sitter i et utvalg for besøkstjenesten. 
 

5. Misjonsprosjektet: 

I sak 11/20 vedtok menighetsrådet å forlenge vår avtale med Det norske misjonsselskap (NMS) for 
ytterligere 4 år, det vil si ut denne valgperioden. Vi fortsetter altså å støtte arbeidet som Ave og 
Magne Mølster driver i Saku, en forstad til Tallinn i Estland. Menigheten har forpliktet seg til å gi 
minst 10 000 kr pr år. Som de fleste vet, bærer dette arbeidet store frukter for tiden og menigheten 
har flyttet inn i sitt nye, flotte kirkebygg. 

For de som er interessert i arbeidet som drives i Estland, anbefaler vi Magnes blogg:  

http://molsterestland.blogspot.no    Her kan vi følge med på arbeidet. 

 

6. Blomster til 90-åringer i menigheten: 

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

 

7. Arbeid for barn og ungdom i menigheten: 

Årsmelding fra trosopplærer:  

Også dette året jobbet jeg 25 % som tros-opplærer og 15 % som klokker. Kontoroppgavene i 

forhold til begge jobbene gikk sin vante gang, men ute i felten var det annerledes. 

http://molsterestland.blogspot.no/
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Koronaen satte fortsatt sitt preg på menighetslivet. Gudstjenester ble avlyst, og når det var åpent 

var det med strenge restriksjoner. Vi hadde også «Drive-in» -gudstjeneste og 1 

bålpannegudstjeneste. På sistnevnte deltok også ungdomslederne våre. 17. maigudstjenesten ble 

også holdt utendørs dette året. Skolemusikken deltok. 

Store arrangementer som for eksempel Bo Hjemme - leir, Lys Våken, 24 Hoursfestival og flere andre 

ting ble avlyst. 

Supertorsdag gikk stort sett sin vante gang, da det var lite restriksjoner for barna når de ikke var så 

mange. Det møtte ca. 10 – 12 barn hver gang. I tillegg var flere foreldre / besteforeldre med. Noen 

ganger måtte vi voksne bruke munnbind. 

Vi hadde 3 familietorsdager med middag, og vi gjennomførte også karnevals -gudstjeneste med 

utdeling av barnebibel til 3-åringene. Kirken var pyntet til fest, og det møtte mange spente 3-

åringer som skulle få sin barnebibel. 

Ungdomsledersamlingene 1 gang i måneden gikk også stort sett som planlagt. Der møtte det 5 – 6 

jenter. Disse samlingene er for barn som er blitt for store som deltagere i Supertorsdag, og som 

derfor var med som hjelpeledere på Supertorsdag. Disse samlingene var stort sett heime hos meg. 

Vi laget mat sammen, leste og snakket om en bibelfortelling, sang og hadde en liturgisk avslutning 

med lystenning. Vi hadde også tid til å undre oss sammen og deltagerne tok opp mange tanker / 

spørsmål de tenkte / lurte på. 

Torsdag 21. oktober gjennomførte jeg min siste Supertorsdag (denne gang som frivillig) med 4-

åringene spesielt invitert. Vi forberedte oss til familiegudstjeneste på søndag.  

Søndag 24.10. var kirken pyntet til Noahs ark gudstjeneste, og det var også avskjedsgudstjeneste 

for meg. Det var nesten fullsatt kirke. Mange spente 4-åringer som skulle få sin egen «Min 

Kirkebok». Dette var min siste gang som klokker, og etterpå var det avskjedsfest på Fredheim med 

fullt hus. Takk til menighetsrådet for en flott og minnerik fest for meg. 

Jeg sluttet i jobbene mine hos Nome kirkelige fellesråd 1.8.2021 etter ansettelse i 18 år. Vemodig, 

men jeg tror det var riktig også. 

Liv Mari Bjerva Bøstein - Eks. klokker og trosopplærer  

På tampen av året tiltrådte Susanne Hjerpeland stillingen som trosopplærer. Hun rakk å avholde tre 

konfirmantsamlinger og en lysmesse.  

Lørdagsklubben i Helgen: 
Smitterestriksjonene var ikke fullt så strenge utover i året. Lørdagsklubben kunne derfor 
gjennomføre 5 samlinger denne høsten utendørs.  

 

8. Konfirmantarbeidet: 

Det var 27 konfirmanter i fjoråret. Konfirmantundervisningen foregikk på Fredheim etter skoletid.  
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Sokneprest Hege Andal Hofsten fikk ansvaret for det nye kullet med konfirmanter. Da hun først 

begynte i august 2020, ble oppstart for kullet 2021 utsatt til oktober. Konfirmasjonsleiren på 

Gjennestad i august ble avlyst på grunn av pandemien og smittevernstiltak. Denne ble i stedet 

gjennomført i vinterferien `21 og var delvis digital og delvis fysisk ved oppmøte på Ulefoss 

Samfunnshus. 

Også årets konfirmasjon ble preget av smittevernhensyn, om enn i mindre grad enn fjoråret.  Det 
ble holdt to konfirmasjonsgudstjenester i Holla kirke, 5. og 26. september. Begge disse var 
forbeholdt konfirmantene og deres gjester. Gudstjenestene ble holdt av Hege Andal Hofsten.  

Menighetsrådets tradisjonelle fest for konfirmanter og pårørende ble gjennomført på 
Samfunnshuset fredag 27. august.  

 

9. Voksenarbeid: 

Fellesskapssamlinger på Fredheim har vi ikke hatt i 2021.  

Det ble gjennomført noen formiddagstreff både vår og høst. Vi benyttet storsalen slik at vi kunne ta 
hensyn til avstandskravet. Da smitten økte igjen på senhøsten, ble samlingene avlyst. 

 

Bibelgruppa og misjonsforeningen har hatt møter når koronasituasjonen har tillatt det. 

 

10. Menighetsbladet/nettsiden: 

Menighetsbladet lever fortsatt utmerket analogt videre i en stadig mer digital verden.  

Bjørn Sturød er redaktør, Berit Lia er grafisk ansvarlig og Hege Andal Hofsten og Morten Karlsson 
var i 2021 medlemmer av redaksjonen. Bladet kom ut med 3 nummer i 2021. Ansvarlig for 
menighetens nettside er fortsatt Berit Lia. Hjemmesiden er oppdatert til enhver tid og fungerer 
utmerket. Anette Sneddon Krøgli ser til at kalenderen er oppdatert og poster stoff fra 
kirkekontoret. 

Menigheten har også sine Facebook-sider som oppdateres jevnlig og når ut til mange. Hege Andal 
Hofsten hadde hovedansvaret for siden. 

 

11. Fredheim: 

Dette året har vi forholdt oss til de smittevernreglene som til enhver tid var gjeldende. Bjørn 
Werner Nilsen har fulgt opp forskriftene.  

I hele eller deler av året har vi derfor kunnet fortsette med en del samlinger. Sangkoret Skala, 
formiddagstreff, torsdagsklubb, møter i menighetsrådet og konfirmantundervisning ble 
gjennomført på en betryggende måte. Huset har også vært leid ut til en del private arrangementer. 

Vi fikk mulighet til å arrangere basar andre lørdag i november. Vi hadde solgt lodd på forhånd – 
både via nettet og i butikker. Vi droppa salg av mat og drikke, men hadde salg av håndarbeid og 
varer i tillegg til aftentrekning og hovedtrekning. Det kom mange folk og vi fikk inn nesten 88.000 
kr. Berit Lia og Solveig Seljeflot hadde hovedansvar for basaren. 
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Tilbygget/lagerrommet ble ferdigstilt i løpet av høsten. Vi leide inn en snekker til noe av det 
utvendige arbeidet, men alt annet ble utført på dugnad. De ansvarlige her var Stein Bjørn Lia, Roald 
Bøstein, Torgeir Hegland og Morten Karlsson.  

Mari Halvorsen har ansvar for all utleie av huset og passer godt på at alt er på stell. Hun utfører 
også rengjøringen. 

Husstyret har bestått av Stein Bjørn Lia (leder), Mari Halvorsen og Morten Karlsson. 

 

12. Kirkemusikalsk arbeid: 

På grunn av smitteverntiltak måtte vi dessverre avlyse en større vårkonsert som var planlagt siste 
vår, men Barnekoret Minigospel har øvd med stødig rytme og fremførte sanger i gudstjenesten 
første søndag i advent. 
  
Undervisning av orgelelever har vært hele året med fremføring i en gudstjeneste før sommerferien. 
  
Orgelkonsert til å feire 10 års bursdag til orgelet i Holla kirke var 24. november med meg og min 
ektemann Julian. E. Isaacs. 
  
Trompetelev fra kulturskolen, Kaja Førland, deltok i både konfirmasjonsgudstjenester og 
julevandringer.   
 
Anne Vik var solist på fløyte i minnegudstjeneste. 
  
Garantien tilorgelet i Holla Kirke ble forlenget, pga. forskjellige mekaniske problemer, men en ny 
reparasjon som ble utført siste år ser veldig lovende ut for funksjon av orgelet. 
  
Til slutt vil jeg nevne at det ble det kjøpt et nytt veldig bra orgel i Kronborg Kapell av Fellesrådet. 
Når det igjen blir mulig, arrangerer vi en orgelkonsert dette år for å feire det.  
 
Gunnhildur Baldursdottir, organist/kantor 
 

13. Kirker og kirkegårder: 

Kronborg kapell har i 2021 vært stengt på grunn av oppussing. Seremonirommet males i nye farger 
og nytt belegg vil bli lagt på gulvet. Videre vil det bli laget handicaptoalett i løpet av våren 2022. 

Fellesrådet har kjøpt inn nytt elektronisk orgel til Kronborg kapell som kom på plass i desember 
2021. 

I Helgen kirke har det skjedd flere forbedringer. De gamle rørovnene er fjernet og nye 
benkevarmere er kommet på plass. Det er laget nytt styringssystem slik at varmen kan settes på fra 
ekstern telefon eller pc. 

Fellesrådet søkte og fikk tilskudd (300 000,-) fra Riksantikvaren. Prosjektet ferdigstilles i februar 
2022. 

Utvendig belysning er ordnet med, og skal nå lyse opp kirken når det er mørkt. 

I Romnes kirke er det planlagt et forprosjekt for murverk. 
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Fellesrådet har søkt og fått innvilget tilskudd på 300 000,- fra Riksantikvaren til å lage et forprosjekt 
for murverk/kalking av kirken. 

Prosjektet ferdigstilles høsten 2022. 

Ulefoss, mars 2022 

Stian Refsdal, 
leder av Menighetsrådet 


