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Vi har fått glede oss over en vår og 

forsommer i frihet for alle smitte-

vernregler. Vi fikk feire en 17.mai i 

strålende vær og fantastisk regi av 

syttendemaikomitèen på Ulefoss. 

Tørken gjorde at vi også kunne 

glede oss over regnet som i dage-

ne etterpå har rislet ned over oss 

og vasket grønnfargen skinnende 

rein. Søndagen etter 17.mai hand-

let tekstene i kirken om bønn. Ho-

vedteksten forteller om hvordan 

Jesus lærte disiplene å be.  

 

Den bønnen de ba er jeg vant til å 

kalle Fadervår, nå starter den på 

moderne norsk med VÅR FAR I 

HIMMELEN. Jesus understreker at 

det ikke er viktig å bruke mange 

ord. Les hele bønnen i Matteuse-

vangeliet, kapitel 6, vers 9-13. 

 

VI FIKK FRIHETEN 

TILBAKE 
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En av de andre tekstene for dagen gjorde inntrykk på meg. Den fin-
ner vi i 1. Kongebok kapitel 3, vers 5-14.  
 
Det handler om Salomo som nettopp er blitt konge over israelsfol-

ket. Gud viser seg for ham i en drøm og sier at han kan be om hva 

han vil, så skal han få det. Jeg er bare en ung og uerfaren mann, 

sier Salomo. Nå når jeg har fått makt til å styre et stort folk, ber jeg 

om visdom og evne til å skille mellom godt og vondt. 

Da sa Gud til ham: «Siden du ba om dette og ikke om et langt liv 

eller rikdom eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva 

som er rett, så vil jeg gjøre det du har bedt om.  

Tenk om alle herskere og politikere kunne følge Salomos eksempel! 

Bjørn Sturød 

Kjære Gud 

Jeg trenger deg i livet mitt 

jeg har lyst til å tro 

jeg har lyst på mer av deg 

jeg har lyst til å kjenne deg bedre 

jeg har lyst til å si om deg at jeg 

kjenner en fyr 

han er god 

kan du hjelpe meg? 

kan du være så snill å hjelpe? 

kan du åpne hjertet? 

kan du la din vilje skje? 

din vilje er bedre enn min 

og større 

gi meg styrke 

gi meg innsikt 

gjør meg sterkere i troa på deg 

hjelp meg 

jeg skal ta imot 

jeg skal vente på beskjed 

jeg skal stige opp og stige ned 

jeg skal vite hvem som står bak 

meg 

men jeg holder ikke ut at du ikke 

er her 

jeg blir håpløs og svimmel 

jeg blir enda et større barn 

Amen 

 

Nils Øyvind  

Haagensen 
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SMÅTT BLIR STORT HOS GUD 

- andakt av Anne Berit Sunde 

Han kom med matpakka si til Je-
sus. Hadde han behalde alt sjølv 
ville han fått ete seg både god og 
mett. Sjølv om han hadde delt 
med ein ven ville han likevel hatt 
nok. Men så vågar han å gje det 
til Jesus. Han visste ikkje kva Je-
sus ville gjere. Han visste ikkje 
om Jesus ville ta imot denne ves-
le gåva. Men han vågar seg fram 
likevel.  

2 fiskar. 5 små brød 

Det er ikkje stort til ein forsamling 
på 5000 menn, for ikkje å regne 
med kvinner og barn. Sjølv disi-
plane rista på hovudet - kva skul-
le ein med så lite?  

Men det var før dei regna med 
Gud. Det var før Jesus velsigna 
maten. Medan dei byrja å dele ut 
maten til dei som var der såg dei 
kor feil dei tok.  

Nokre gongar lurar eg på om me 
har gløymt å regne med Gud, 
også i vår kvardag.  

Det er nok av utfordringar verda 
over. Det er nok av barn og vaks-
ne som ikkje får ete seg mette. 
Det er nok av dei som lid på 
grunn av val dei som styrer har 
gjort. Når ein ser alt og alle som 
treng noko, om det er i form av 
mat eller tryggleik eller andre ting, 
så er det lett å gje seg over. Ten-
ke at det ikkje nyttar, at det vesle 
eg kan bidra med er for lite. Nes-
ten ingenting.  

Kva da med dei to fiskane? Dei 
fem brøda? Det var galskap å 
tenke at dei skulle brødfø så 
mange svoltne. Men gjennom 
Guds velsigning gjorde dei det.  

Kva vil du våge å gje til Jesus, til 
Guds rike? Om ikkje fiskar og 
brød, så kanskje tid i barnearbei-
det, bøn for konfirmantane, nokre 
kroner i offerkorga, praktisk ar-
beid, eit smil til den som er trist 
eller eit øyre som lyttar?! 

Å vere ei kyrkje midt i verda er 
å gjere det vesle me kan. Er å 
gjere dei små tinga, sjølv om me 
ikkje alltid ser det store resultatet. 
Er å regne med Gud og hans vel-
signing.  

Les gjerne meir i Joh 6,5-13.  

 

Med ønske om ein god og 
velsigna sommar!  
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BLOMSTERGUDSTJENESTE 

22.mai var Holla kirke pyntet 

med markblomster som store 

og små tok med til gudstje-

nesten.  Det ble en fin mar-

kering av våren.  

3-åringene fikk hver sin bar-

nebibel. 

Foto: Liv Mari Bjerva Bøstein 
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TORSDAGSKLUBBEN OG PILGRIMSTUR  

Torsdagsklubben har samlet 

mange barn og voksne på 

Fredheim. Her er det sang, 

lek og bibelfortellinger. Disse 

bildene her er fra påskeverk-

stedet og barna er ganske 

så fornøyde med resultate-

ne. 

Foto: Susanne Hjerpeland 
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I mai dro konfirmantene på tur. De gikk den gamle pilgrimsvegen fra 

Hollaruinene til Romnes kirke. Det var en nydelig tur, men noen av 

konfirmantene var undrende til omveien. 

Som de fleste kjenner til har Susanne Hjerpeland sluttet som 

trosopplærer. Store oppgaver i jobben, lang arbeidsveg fra 

Svarstad og prestestudie ble vanskelig å kombinere med en 

familien på 5.  

Vi takker hjertelig for den flotte jobben hun har gjort og 

ønsker henne Guds velsignelse videre! 
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HOLLA MINIGOSPEL 

Påmelding:  

https://minkirkeside.no/nome eller via appen «MinMenighetsportal»   

Kontaktinfo: 

Gunnhildur Baldursdottir (organist i Holla og Helgen menighet) 

Tlf: 469 11 724 / gunnhildur@nome.kirken.no 

Holla minigospel er et barnekor 

for barn fra 3 til 6 år sammen 

med en foresatt. Koret øver an-

nen hver uke i Holla kirke, hvor 

barna koser seg med sang, mu-

sikkleker og ikke minst frukt. De 

har holdt stødig på med øvelser 

siste vinter med framføring i fami-

liegudstjeneste første søndag i 

advent. På avslutningen for Mini-

gospel hadde vi orgelsafari, hvor 

ungene «klatret opp» til orgelet 

og fikk prøve det. Til høsten flyt-

tes øvelsene fra tirsdager til ons-

dager og da blir det annen hver 

onsdag kl 17.15 i Holla kirke. Det 

blir også fremføringer i familie-

gudstjenester gjennom høsten og 

vinteren. Oppstart er 

7.september. Det gleder vi oss til! 
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HVA ER EGENTLIG GREIA MED  

KRISTI HIMMELFARTSDAG? 

Under denne overskriften hadde 

avisa Vårt land en artikkel hvor 

de spurte noen kjente kristne 

«synsere» om hva de tenkte om 

denne gåtefulle høytidsdagen. 

Det ga meg inspirasjon til å våge 

å tenke selv om hvordan jeg ser 

på denne dagen. 

Etter oppstandelsen på påske-

dag har Jesus flere ganger vist 

seg for disiplene. Det svever en 

slags mystisk tvetydighet ved 

disse opplevelsene. De kjenner 

ham igjen, han spiser sammen 

med dem. Men noe er annerle-

des; han går gjennom lukkede 

dører, kommer fra ingensteds og 

blir plutselig borte for dem. Så 

skjer det noe der på høydedra-

get utenfor Jerusalem som gjør 

det klart for dem at noe avgjø-

rende er skjedd. Jesu tid på jor-

da er definitivt over. Jesu tid som 

menneske er forbi. Nå er han 

gått over i en ny dimensjon. Han 

er gått til Gud.  

Og vårt gudsbilde er en treenig 

Gud; en Gud som har skapt alt 

og opprettholder alt, Jesus som 

viser oss hvordan denne Gud er 

som menneske, og Den hellige 

ånd som gjør den gode kjærlig-

heten mulig, kjærligheten mellom 

mennesker og Gud, og mennes-

ker imellom. 

Det betyr for meg først og fremst 

at Jesus på mystisk vis ikke 

lenger er begrenset av tid og 

sted. Han fyller alt i alle, er der 

for meg når jeg åpner hjertet mitt 

for ham og slipper ham inn. Og 

når jeg overgir meg til ham blir 

hjertet fylt av fred, kjærlighet og 

håp. 

Bjørn Sturød 
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KONFIRMANTER 2022 

Søndag 4. september kl. 11:00 i Helgen kirke  

Mathias Nicolai Pilikinas 

 

Lørdag 17. september kl. 11:00 i Holla kirke  

Elias Ringsevjen 

Emil Alexander Granheim-Ourom 

Even Roland Vibeto 

Fabian Grave-Bjerkelund 

Fredrik Myrland Folkestad 

Gaute Rainersønn Aasmundsen 

Henrik Rui Kabbe 

Ida Knedahl-Bech 

Isak Koffeld Valen 

Iselin Bakkan 

Lotte Waal Lindgren 

Markus Trygstad Lyngvær 

Martin Thorsberg Dahl 

Monica Bakkan 

Ola Wåsjø Hartviksen 

Stina Tamlag Thorstensen 

Tirill Skårdal 

Zofia Marianna Korzycka 

 

Søndag 18. september kl. 11:00 i Holla kirke  

Eva Madeleine Waal 
Patrik Andre Vikje Åsheim 
Rowan Gabriel Mutoni 
Thea Marie Namløs 
Ulrik Johansen 

- Holla og Helgen sokn- 
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SAMTALEGUDSTJENSTE OG FEST 

Det ble en fin samtalegudstjeneste søn-

dag 12.juni. Sokneprest Anne Berit stilte 

spørsmål og konfirmantene leste opp svar 

som de selv hadde utarbeidet. Mange ær-

lige og velfunderte svar. Emil Alexander 

og Markus spilte gitar. 

Etterpå var det fest i amfiet på skolen. Ivar 

Skippervold sang, spilte gitar, trylla og 

kom med gode ord til konfirmantene. Gud 

er kjærlighet! og Glem aldri å undre deg! 

Foto og 

tekst: 

Berit Lia 
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HELGES ORD OG BILDE 

Tekster og musikk inspirerer meg til å male. Dette er inspirert av Bob 
Dylans "Shelter from the Storm " fra 1974. Den starter "in another life-
time ", fortelleren kommer inn fra "the wilderness". Dylan smelter 
sammen bibelsk tid, hippietid og nåtid. Som Jesus bærer fortelleren 
en tornekrone, kvinnen løfter tornekronen av og gir ham ly mot stor-
men. I et annet vers kjøpslås det om hans klær, slik det skjedde med 
Jesu klær etter korsfestelsen.  
Uansett hva fortelleren blir utsatt for, står kvinnen der og ønsker ham 
velkommen: 

"Come in, she said/I'll give you sheĺter from the Storm. " 
  

Helge Skippervold  
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VELKOMMEN TIL OLSOKMESSE I ROMNES 

Etter to år uten, kan vi igjen invitere til  

Olsokmesse i Romnes kirke fredag 29.juli kl 18.00. 

Dette er felles gudstjeneste for Holla og Lunde. 

Som tidligere år selger vi rømmegrøt og serverer kaffe og 

kaker. Ta gjerne med bord og stoler. Det er god plass på kir-

kebakken. Blir det regn, spiser vi innendørs. Vi håper på 

godt og tjenlig vær. 

Ta deg tid, prat med hyggelige folk og nyt det flotte stedet på 

Romnes. Dersom du også skal få med deg konserten på 

Holla kirkeruiner, begynner ikke denne før kl 21.00. 

Alle er hjertelig velkomne! 
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PINSE 

er en kristen høytid som feires den 
sjuende søndagen etter påske. Den 
feires til minne om at Den hellige 
ånd kom til apostlene og lot dem 
snakke på andre språk og oppfatte 
fremmede språk som sitt eget. Slik 
kunne alle folkeslag forstå budska-
pet om Jesus. 

Dette blir sett på som begynnelsen 
på spredningen 
av kristendommen og som utspring-
et for de første kristne menighetene. 
I mange kirkesamfunn, sær-
lig protestantiske, markeres første 
pinsedag derfor som «kirkens fød-
selsdag». 

Pinsen er kirkens tredje store fest 
etter jul og påske. Første pinsedag 
er bevegelig og feires alltid 50 dager 
etter første påskedag. Ordet pinse 
kommer fra 
det greske ordet pentekosté, som 
betyr nettopp femtiende. 

Fortellingen om pinsen står 
i Apostlenes gjerninger i Det nye 
testamentet. Der fortelles det at 
apostlene var samlet den femtiende 
dagen etter påske. Plutselig kom 
lyden av en kraftig vind, og det falt 
tunger av ild over dem, noe som 
førte til at «de begynte å tale på 
andre språk etter som Ånden ga 
dem å forkynne» (kapittel 2, vers 4). 
Folk fra mange forskjellige land som 
oppholdt seg i Jerusalem, hørte 
apostlene snakke på deres eget 
språk. Dette fenomenet kal-
les tungetale. 

Pinsen er viktig for kristne fordi Den 
hellige ånd fra da av er noe som blir 
gitt til alle; fram til pinsedag er Den 
hellige ånd noe som gis til utvalgte 
personer. I kristendommen lærer en 
at etter pinsedag er Den hellige ånd 
noe som blir gitt til alle som blir døpt. 

I kirken har pinsen vært feiret siden 
tidlig på 200-tallet. Den første tiden 
var feiringen av pinse lagt til en søn-
dag, for å markere avslutningen på 
den femti dager lange festtiden etter 
påske. Fra 1000-tallet begynte man 
å feire pinse over flere dager. 

Pinsens betydning 
Pinsen er den tredje av de store 
kristne høytider og kanskje den det 
er vanskeligst å forstå. For hva betyr 
Den hellige ånd, og hva innebærer 
det at den kommer til verden? Et 
barn i krybben på julenatten og den 
tomme graven på påskemorgen er 
det gjerne enklere å forholde seg til. 

 
Den hellige ånd er først og fremst et 
uttrykk for Guds nærvær. Selv om 
Jesus ikke lenger er på jorden er 
Gud fortsatt helt nær menneskene  

https://snl.no/kristendom
https://snl.no/Den_hellige_%C3%A5nd
https://snl.no/kristendom
https://snl.no/protestantisme
https://snl.no/jul
https://snl.no/p%C3%A5ske
https://snl.no/p%C3%A5skedag
https://snl.no/gresk
https://snl.no/Apostlenes_gjerninger
https://snl.no/Det_nye_testamentet
https://snl.no/tungetale


15 

gjennom Den hellige ånd. Den er 
Guds kraft og det som gir liv til kirken 
og de kristne. Den hellige ånd er 
også den talspersonen som Jesus 
lovet disiplene, og som gjorde at de 
nå kunne fortelle om Jesus og hans 
oppstandelse for alle mennesker, 
både i Jerusalem og over hele ver-
den. 
 
Pinsen har dermed enda en betyd-
ning. 

Babels tårn 
Det gamle testamentet forteller at alle 
i begynnelsen snakket samme språk. 
Menneskene bestemte seg for å byg-
ge et høyt tårn som kunne nå helt 
opp til himmelen, men Gud steg ned 

og ga menneskene ulike språk. Der-
med kunne de ikke lenger snakke 
sammen og heller ikke samarbeide 
om å fullføre prosjektet.  

I pinsen skjer det motsatte: Nå kan 
alle mennesker igjen forstå hverand-
re, i hvert fall når vi snakker med tro 
om Gud og Kristus. Splittelsen av 
folkeslagene som Bibelen forteller 
om etter språkforvirringen i Babel blir 
opphevet i pinsen. På den måten sier 
Pinsefortellingen oss at alle kristne er 
ett folk. Når Den hellige ånd er til ste-
de kan mennesker snakke sammen 
og forstå hverandre på tross av alt 
annet som måtte skille dem. 

Pinsens liturgiske farge er rød - blo-
dets, åndens og ildens farge. 

«Babels tårn», maleri av Lucas van Valkenborch, 1594 
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BJØRNS ORDLEK FOR BARN 

- og de som føler seg sånn - 

I M K S A N D N E S A R 

F U N A T T H E L G E N 

A R O K L O V D A L T U 

T E M L H R I G N I P E 

U N E I D S B Y G D A L 

B O V A U T E F E N O B 

A L A N N A T R N U K E 

T F N O K V O O F N E R 

V I N S Å S L M H S A G 

A L M E G J O N N Å R E 

R U Å G S Ø V E B S O T 

A P S E P R I S E A R T 

Hvilket stedsnavn blant disse finner du ikke i blant bokstavene i rute-

nettet? 

Søve, Langen, Sandnes, Helgen, Klovdal, Nipe, Eidsbygda, Fen, 

Lanna, Nuke, Vinsås, Grasfjell, Tvara, Muren, Nomevann, Stavsjø, 

Vibeto, Romnes, Nunsås, Berget. 

Lykke til med leitinga! 
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TRENGER DU SELSKAPSLOKALE? 

Fredheim menighetshus kan leies til privatpersoner og fore-

ninger for en rimelig penge. 

Kjøkkenet er lite, men funksjonelt. Huset består ellers av en 

storsal og en lillesal. Huset er tilgjengelig for rullestolbrukere og 

har nytt toalett. 

Du kan leie storsal, lillesal og kjøkken for kr 800,- pr dag. 

For en helg (lørdag og søndag) er prisen kr 1 500,- 

(Prisene er pr 1.jan 2022. Forbehold om endrede priser på 

grunn av strømutgifter.) 

Det er ikke lov med alkoholservering på Fredheim menighets-

hus. 

Ta kontakt med Mari Halvorsen 922 10 750 i god tid. Det er 

mange aktiviteter på huset. 
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JEG LETER ALLTID ETTER GRUNNER TIL 

Å VÆRE GLAD, 

sier Anne Berit Sunde 

Jeg liker å le. Ler mye. Ler også 
når jeg er nervøs. Det liker jeg 
ikke fullt så godt. Egentlig er jeg 
nok ganske beskjeden. Jeg hus-
ker jeg var på leir på Oksøya som 
barn. Der var det en av hjelpele-
derne som fortalte at da hun var 
mindre hadde hun vært redd for å 
snakke utad. Det gjorde inntrykk 
på meg fordi jeg følte at nettopp 
slik var det for meg. Jeg husket 
det mange år seinere. Da var det 
jeg som stadig snakket utad. Og 
jeg tenkte, å nei, håper ikke det 
blir meg når jeg blir voksen.   

Jeg har vokst opp på en gård på 
Nordagutu. Sammen med mor og 
far og en bror som er 3 år yngre. 
Vi bodde litt utafor sentrum og 
gikk på Sunds skole de første 
årene. Vi skiftet skole flere gang-
er, gikk på Hjuksebø på mellom-
trinnet og Gvarv på ungdomssko-
len. Det var ikke så mange barn i 
nærheten, så i barndommen var 
jeg nok mest sammen med bro-
ren min og familien.  

Jeg var ofte hos mormora mi i Lis-
leherad og hadde noen gode ven-
ner både der og hjemme.  

Mor og far var glad i å dra på bil-
tur, vi reiste mye rundt i landet. 
Om sommeren var vi på leir på 
Oksøya. Der trivdes jeg godt. For-

eldrene mine var kristne og med i 
Indremisjonen. Som barn gikk jeg 
på søndags-skolen, siden blei det 
ungdomsklubben Sviska på 
Gvarv. 

Da jeg begynte på videregående i 
Bø ble det timer i buss og tidlig 
opp på morgenen. Det likte jeg 
ikke så godt. Men det ble også et 
større miljø. Jeg har alltid vært 
glad i å synge, elsker å synge i 
kor og har gjort det siden jeg var 
tenåring. I Bø var det et aktivt 
kristent skolelag og et kor som 
het Salt 3. 

Etter videregående gikk jeg et år 
på folkehøyskole, Birkeland på 
Sørlandet.  
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TANKER OM  

LIV OG TRO 

Det var et fint år, men vi som var 
ferdig med videregående syntes 
det var strengt der. Det var 
mange 16-åringer og vi følte vi 
blei veldig passa på.  

Ferdig på folkehøyskolen starta 
jeg å studere kristendom på Me-
nighetsfakultetet. Det var kreven-
de, men veldig interessant. Jeg 
var nok ganske preget av min 
bakgrunn med litt firkantet kris-
tendom, og det var spennende å 
få stille spørsmål og gå i dypet 
på ting. Utfordrende for tro og 
tanke. Det var da jeg fant ut at 
jeg hadde lyst til å bli prest.  

Etter at jeg ble ferdig med studie-
ne, jobbet jeg som vikarprest i 
Vik i Sogn. Så ble jeg sokne-
prest, først i Lesja og så i Lavik 
ved Sognefjorden. Jeg trivdes 
veldig godt på Vestlandet, men 
ønsket meg etter hvert tilbake til 
Telemark. Der har jeg vært prest 
i Seljord en kort periode før jeg 
ble sokneprest i Gransherad og 
Lisleherad. Der var jeg i 12 år før 
jeg nå har begynt her i Holla og 
Helgen. 

De siste 10 årene har jeg bodd 
på Nordagutu. Faren min driver 
fortsatt gården, og det har vært 
en del fram og tilbake om når jeg 
skulle overta. 

Moren min døde brått før jul i 
fjor. Hun har vært mye syk, men 
det var likevel overraskende at 
det skulle skje nå. Det gikk eks-
tremt fort når hun først ble alvor-
lig syk. 

Så nå bor jeg på gården, men 
har ikke  krefter til å hjelpe til så 
mye på gården. Jeg har full jobb 
og en gutt på 19 år som jeg har 
eneansvar for. Men faren min er 
flink til å greie seg aleine. «Det 
hender vi ses», pleier vi å si. 
Mens mamma levde var det ofte 
kaffekopper ute på tunet. 

Da jeg nærmet meg 30-års alder 
bestemte jeg meg for å adoptere 
et barn. Jeg har alltid ønsket 
meg barn. Jeg føler at jeg ikke er 
skapt for å leve alene. Jeg har 
vært forlovet en periode, men det 
har ikke lagt seg til rette for noe 
varig. Så da valgte jeg å søke 
om å få adoptere. Og jeg kjenner 
at det er det beste valget jeg har 
tatt i mitt liv. Det tok lang, lang 
tid, men da jeg var 35 år kunne 
jeg reise til Etiopia og ta imot en 
gutt på 2 ½ år. Han er russ i år 
og er på vei til å bli en ung mann. 
En jeg er veldig stolt av og glad i. 

Jeg har alltid trodd på Gud. Det 
er en stor og viktig del av livet 
mitt. Det gir meg en veldig trygg-
het. Jeg er bra nok for Gud. 

Det har aldri vært lett for meg å 
være sikker på at jeg er bra nok. 
Jeg ble ofte mobbet. Jeg hadde 
feil tro, jeg hadde feil size.  

Fortsettelse side 26 
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NYTT FRA STABEN 

Da er vi godt i gang med kirkejubi-

leumsåret i nabosoknet og vi håper 

alle har lyst til å delta på de ulike 

arrangementene. Her blir det arrang-

ement for liten og stor gjennom høs-

ten og fram mot jul. 

Fellesrådet hadde sin årlige befaring 

8.juni på alle Nome kommunes kir-

ker og kirkegårder. Det gleder oss å 

se at Kronborg kapell, som har vært 

under oppussing det siste året, nå 

begynner å bli ferdig. Kirketjenerne 

og spesielt Petter har gjort en kjem-

pejobb med maling, og det er blitt så 

fint! Kapellet fremstår med rolige 

duse farger og vi gleder oss til å vise 

frem resultatet. Nytt orgel står på 

galleriet og organist Gunnhildur 

planlegger en orgelkonsert når alt er 

på plass. Nytt handicaptoalett er un-

der planlegging og fellesrådet øns-

ker også å gjre noe med maling ut-

vendig av kapellet. 

Siden sist blad, har trosopp-

lærer Susanne Hjerpeland 

dessverre sagt opp sin stilling. 

Bakgrunnen for dette er at Su-

sanne studerer for å bli prest, 

og med familie, jobb og stu-

dier ble det for mye. Vi trivdes 

veldig godt med å ha Susanne 

i staben og ønsker henne lyk-

ke til på veien til å følge drøm-

men om å bli prest! 

Fellesrådet har lyst ut stilling-

en som trosopplærer og vi har 

fått inn en god søker. Prest, 

kirkeverge, representant fra 

menighetsråd og fagforbund 

planlegger å ha intervju med 

kandidaten i neste uke. Vi har 

trua på at det går veien. 
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Det har vært en travel vinter og 

vår, med noen sykemeldinger, 

ferie og mange gravferder som 

gjør at det blir ekstra belastning 

på alle ansatte. Sommersesong-

en er en travel tid for kirketjener-

ne og litt mindre travel for oss i 

administrasjonen. Gresset gror 

fort og kirketjenerne jobber med å 

holde kirkegårdene få fine som 

mulig. Vi jobber i disse dager med 

å få inn en ekstra ferievikar, noe 

som er gull verdt. 

Administrasjonen jobber med 

andre ting også—som forberedel-

se til leir, gullkonfirmanter, grav-

stellavtaler og festeavgifter. Det 

går i ett, hver eneste dag, med 

mange spørsmål rundt dåp og 

vielser. 

Ellers vil jeg rette en takk til alle 

dere som gjør en frivilling innsats i 

menigheten. Vi hadde aldri klart 

dette uten deres hjelp.  

Spesielt vil vi takke Thomas Lyng-

stad som steller så fint med 

blomster på Kronborg. Det setter 

hele bygda stor pris på. 

Etter to år er Romnes kirke åpen 

for gudstjenester igjen. Det er vi 

veldig glade for. Her blir det både 

dåp og vielser i sommer. Vi gleder 

oss! 

Det går mot sommer og velfortjent 

ferie for alle ansatte. Feriekabalen 

finner du i bladet her. Gudstjenes-

tene blir annen hver søndag i Ule-

foss og Lunde gjennom somme-

ren. Se oversikten på nest siste 

side. 

Ha fine og gode sommerdager! 

Vennlig hilsen kirkeverge Mona 

 

STABENS FERIEOVERSIKT 

Hellek Sannes Uke 31 32 33 34 35 

Knut Arne Stoa Uke 27 28 29 30  

Gunnhildur Baldursdottir Uke 25 26 27 28  

Anne Berit Sunde Uke 29 30 31 32 33 

Anette S Krøgli Uke 27 28 29 30  

Mona Halsvik Uke 28 29 30 31 32 

Kirkekontoret er stengt Uke 27 28 29 30  
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VELKOMMEN TIL MENIGHETEN! 

Iver  Gjerde Lindgren Kristian Langeland Høydal 

Vetle Nygaard-Nilsen Kasper Lunde Kastodden 
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Josefine Aasmundsen-Steinbach Lars Kristian Fæhn Hanedalen 
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ANNONSER 

Ulefoss 
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ANNONSER 

Tlf.: 35 94 43 45 

Ønsker du  

annonseplass? 

Menighetsbladet når ut til al-

le husstander i Nome. Bladet 

kommer vanligvis ut hvert 

kvartal. 

Ta kontakt med Bjørn Sturød 

for nærmere informasjon. 

Mobil: 938 08 446 
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SLEKTERS GANG 

Døpte 

27.03  Kristian Langeland Høydal, Holla kirke 

03.04  Iver Gjerde Lindgren, Holla kirke 

17.04  Vetle Nygaard-Nilsen, Holla kirke 

24.04  Jenny Bjervamoen Gulseth, Holla kirke 

01.05  Lars Kristian Fæhn Hanedalen, Holla kirke 

15.05  Dennis Roheim Rydland, Holla kirke 

15.05  Kasper Lunde Kastodden, Holla kirke 

05.06  Josefine Aasmundsen-Steinbach, Holla kirke 

 

Gravlagte 

 

25.03  Synnøve Skogen, Holla kirke 

20.04  Randi Solheim Sjønnesen, Holla kirke 

04.05  Astrid Halvorsen, Holla kirke  

Fortsettelse fra side 19: 

Da er det godt å hvile i dette ene: 
Du er bra nok for Gud! 

Som alle andre kan jeg nok ha 
mine tvilsperioder. Når livet blir 
for vanskelig, du ber og venter på 
svar. Jeg er nok ikke verdens-
mester i å vente.  

Men Gud har ikke sviktet meg. 
Jeg har fått syn for at tro kan 
være så forskjellig. Vi har så 
mange spørsmål. Men Gud er 
romslig.  

Hvis du tror du har skjønt Gud, er 
Gud blitt liten.  

Jeg leter alltid etter grunner til å 

være glad. Gode mennesker, tu-

rer i skogen, bilder og farger betyr 

mye for meg. Veien til lykke i livet 

er å se på det du har, takke for 

det og ikke tenke for mye på det 

som kanskje mangler.  

  

Bjørn Sturød  
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GUDSTJENESTER 

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

Anne Berit Sunde forretter der ikke annet er nevnt. 

Søndag 26. juni 

3. s. i treenighetstiden 

Romnes kirke kl. 11.00 

v/ Ragnhild Halden 

Felles gudstjeneste 

Søndag 3. juli 

4. s. i treenighetstiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Felles gudstjeneste 

Dåpsgudstjeneste i  

Helgen kirke kl. 13.00 

Søndag 10. juli 

5. s. i treenighetstiden 

Romnes kirke kl. 11.00 

Felles gudstjeneste 

Søndag 17. juli 

6. s. i treenighetstiden 

Flåbygd kyrkje kl. 11.00 

Felles gudstjeneste 

Søndag 24. juli 

7. s. i treenighetstiden 

Romnes kirke kl. 18.00 

v/Dag Harald Undheim 

Felles gudstjeneste 

 

 

 

Fredag 29. juli 

Olsok 

Romnes kirke kl. 18.00 

v/Leif Raustøl 

Felles gudstjeneste 

Søndag 31. juli 

8. s. i treenighetstiden 

Landsmarka kapell 

kl. 11.00 

v/Dag Harald Undheim 

Felles gudstjeneste 

Søndag 7. august 

9. s. i treenighetstiden 

Romnes kirke kl. 11.00 

v/Ragnhild Halden 

Felles gudstjeneste 

Søndag 14. august 

10. s. i treenighetstiden 

Lunde sluse kl. 11.00  

v/Ragnhild Halden  

Felles gudstjeneste 

Søndag 21. august 

11. s. i treenighetstiden 

Lunde kyrkje kl. 16.00 

Samtalegudstjeneste 

v/Ragnhild Halden 

Felles gudstjeneste 

Søndag 28. august 

12. s. i treenighetstiden 

Romnes kirke kl. 11.00 

Søndag 4. september 

Konfirmasjon  

Helgen kirke kl. 11.00 

Søndag 11. september 

Ingen gudstjeneste  

Lørdag 17. september 

Konfirmasjon  

Holla kirke kl. 11.00 

Søndag 18. september 

Konfirmasjon  

Holla kirke kl. 11.00 

Søndag 25. september 

16. s. i treenighetstiden 

Holla kirke kl. 11.00 

Søndag 2. oktober 

17. s. i treenighetstiden 

Flåbygd kyrkje kl. 11.00 

v/Ragnhild Halden 

Jubileumsgudstjeneste 

Felles gudstjeneste 

Søndag 9. oktober 

18. s. i treenighetstiden 

Helgen kirke kl. 11.00 

Felles gudstjeneste 
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Foto: beritlia 

Med ønske om en riktig  

god sommer! 

 

Foto:  

Berit Lia 


