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Vi ønsket hverandre god sommer. 

For noen gikk dette ønsket i oppfyl-

lelse. Mange kan se tilbake på en 

deilig tid med sol og varme, glade 

dager, spennende opplevelser og 

rikt samvær med familie og venner. 

For andre gikk det ikke slik. Livet 

vendte vrangsiden til. Sykdom og 

død tok all plass. Den kjærligheten 

man satset livet sitt på tok slutt. 

Man sto plutselig uten jobb. De 

økonomiske problemene tårnet 

seg opp og framtida syntes vans-

kelig og skremmende. 

Derfor blir fortellingene om denne 

sommeren så forskjellige, avheng-

ig av hvem som forteller. Slik er det 

med alle fortellinger. 

Hva kan vi fortelle fra Holla og Hel-

gen menighet denne høsten? Vi 

har ansatt ny trosopplærer. Liv Me-

rete Høie Rønning heter hun og er 

bosatt på Gvarv. 

HØST  TAKK  FEST 
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Hun går om kort tid ut i fødselspermisjon, men vi satser på at hun 

kommer sterkt tilbake og har et lengre perspektiv på jobben. Det er 

vanskelig å få kvalifiserte søkere til slike deltidsjobber, så vi er vel-

dig glade for å ha henne med oss. Du kan bli bedre kjent med Liv 

Merete ved å lese intervju med henne her i bladet. 

Supertorsdag og Mini-gospel er godt i gang, det samme er formid-

dagstreffene på Fredheim annenhver onsdag formiddag. 

Fellesskapssamlingene for voksne på Fredheim startet opp igjen for 

noen uker siden. Programmet er lagt for høsten, kanskje du skulle 

vurdere å være med? 

Og som alltid ønsker vi velkommen til gudstjeneste på søndagene. 

Gi hviledagen en sjanse og kom og bli velsignet. 

VI har gjennomført tre konfirmasjonsgudstjenester denne høsten. 

Etter en konfirmasjonstid preget av koronarestriksjoner og usikker-

het, var det godt å kunne fullføre løpet med fine gudstjenester. Med 

mange fine konfirmanter og glade familier. 

Søndag 23.oktober inviterer menigheten til høsttakkefestgudstjenes-

te. Som vanlig er det da fest for gullkonfirmantene på Fredheim et-

terpå. Det er de som ble konfirmert for 50 år siden. Holla Bygdekvin-

nelag pynter kirken med høstens grøde i form av frukt og grønnsa-

ker. 

Og med konfirmanter og gullkonfirmanter i tankene, kan det kanskje 

passe å sitere Bob Dylan: 

May God bless and keep you always 

May your wishes all come true 

May you always do for others 

And let others do for you 

May you build a ladder to the stars 

And climb on every rung 

And may you stay 

:/:Forever young. Forever young:/: 

 

May you grow up to be righteous 

May you grow up to be true 

May you always know the truth 

And see the lights surrounding you 

May you always be courageous 

Stand upright and be strong 

And may you stay 

:/:Forever young. Forever young:/: 

Fortsettelse side  21 
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DEI GODE REGLANE 

- andakt av Anne Berit Sunde 

Livet er fylt av så mange reglar. Go-

de reglar. Dårlege reglar. Nokre har 

me satt sjølve, nokre har andre satt 

for oss og nokre er så gamle og 

sjølvsagte at me nesten ikkje tenker 

på at det er reglar eingong. 

Det er mykje godt og trygt ved ein 

god regel. Dei fleste av oss nikkar og 

seier, ja, sjølvsagt skal det vere slik; 

det skulle sa berre mangle. Mange 

av oss som er foreldre lagar reglar 

for barna våre med tanke på at dei 

skal ha det både trygt og godt, både 

heime saman med resten av fami-

lien—og ikkje minst når dei er ute på 

eiga hand saman med andre. Me vil 

så gjerne at dei skal oppføre seg fint, 

vere høflege og snille og seie takk 

om dei får noko. 

Men så er det nokre reglar og vaner 

som me kanskje kan sjå var både 

gode og riktige den gongen dei vart 

laga. Men i dag er saka ein anna. Dei 

funkar ikkje heilt lenger. Verda har 

endra seg og me med. Det er vel 

verdt å spørje seg kva reglar vil me 

ha med vidare og kva reglar vil me 

helst legge bak oss. 

Om me trur at dette er heilt nytt og 

bare er slik vår tid er, så tek me grun-

dig feil. Det har alltid vore slik. Til og 

med på Jesu tid var det slik. Det rare 

er at han var ein av dei som stadig 

lot vere å la seg fange og binde av 

reglar som for han gav lite meining. 

Han var ven med både tollarar og 

synderar, og gjorde slett ikkje ting på 

den korrekte måten for at folk skulle 

like han. 

Til og med sabbaten, den heilage 

dagen da alle skulle halde seg i ro og 

ikkje noko arbeid måtte gjerast, had-

de han sitt å seie om. Dei måtte ha 

undra seg dei som sto ikring og 

høyrte han, for her rokka han ved 

sanningar som hadde halde seg i 

generasjonar. Enkelt og greitt sa han 

at sabbaten var til for menneska—og 

ikkje omvendt. Sabbaten var eit go-

de, ei god gåve og ikkje eit forferde-

leg slit for å halde seg innafor alle 

rammeverk. 

Søndagen er vår sabbat. Ein dag til 

familie og venner, ei god bok eller ein 

tur i skogen. Ein annleis dag for 

mange av oss. Ein dag for tid til Gud 

og fellesskapet med dei som trur. Ein 

dag for dei gode reglar og vaner. 

Les gjerne meir i Lukas 6,1-11 

Med ønske om ein god og velsigna 

haust! 
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FREDHEIMBASAREN 2022 
Lørdag 12.november kl 14.00 

Vi er godt i gang med forberedelsene 

til årets store happening —

gammeldags basar til inntekt for  

Fredheim menighetshus!  

Solveig har strikket et helt år—jakker, 

gensere og vester. Om du ikke stoler 

på vinnerlykken, har vi mange til 

salgs også. Mari har kjøpt inn dukke 

som skal få seg garderobe. Kari er i 

gang med nissebarna. Helge og Ali 

har fortalt at det blir salg av lapskaus 

i stedet for suppe i år. Herlig!! 

Det blir mulighet for å kjøpe lodd på 

forhånd. 

Du kan allerede nå Vippse til Berit 

Lia, 900 98 339. Kr 10,- pr lodd. Hun 

sender deg loddnr tilbake. 

Noen fredager og lørdager fra slutten 

av oktober finner du oss på Kiwi og 

Senteret. Da kan du bruke kontanter 

eller vippsnummeret til menigheten, 

124354 og husk å merk med BASAR. 

 

Velkommen til en trivelig lørdag!  

Vi regner med fullt hus også i år.  
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Søndag 25 september var det livlig i Holla kirke. Minigospel, to barnedåp, 

utdeling av barnebibler til 4 åringer, forbønn for vår nye trosopplærer, Liv 

Merete, som også hadde dagens «preken». Hun fikk god kontakt med alle 

som var der—spesielt barna. 

 

FAMILIEGUDSTJENESTE  

Minigospel gjør seg klar til å synge. 

Barna hjelper «bonden» med å finne 

den ene sauen. 

Mange sauer, men det mangla en—tullebukken 

Anne Berit og Liv Merete synger med 

barna 
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HOLLA MINIGOSPEL 

Holla minigospel er godt i gang med øvelser denne høsten. På øvelsene 

koser vi oss med sang, dans og frukt. Så delta vi i familiegudstjenester inni-

mellom. Minigospel er et barnekor for alle barn mellom 3—6 år (med en 

voksen). Vi øver annen hver onsdag kl 17.15—18.00 i Holla kirke. Her er 

datoene for for kommemde øvelser og opptreden: 

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 

 

VELKOMMEN TIL HOLLA MINIGOSPEL! 

 

 

Onsdag 5.oktober Øving i Holla kirke 

Onsdag 19.oktober Øving i Holla kirke 

Onsdag 2.november Øving i Holla kirke 

Onsdag 16.november Øving i Holla kirke 

Søndag 27.november Sang i familiegudstjeneste 



8 

 

SUPERTORSDAG PÅ FREDHEIM 

Tekst og bilder: Liv Merete Høie Rønning 

I høst har igjen Fredheim blitt fylt av 

barnelek, latter, musikk, lystenning 

og bibelfortellinger torsdag ettermid-

dag. Supertorsdag er godt i gang! 

Vi har prøvd noe som heter 

«Agentklubben» som er laget av 

Søndagsskolen Norge, der alle har 

fått sin egen bok der de kan løse 

oppdrag knyttet til de ulike historiene 

som fortelles. «Agentklubben»-

opplegget er egentlig beregnet for 

skolebarn, men småsøsken som har 

blitt ønsket velkommen med har også 

vært med og skape liv og lek—

akkurat sånn det skal være på en 

Supertorsdag. 

Noen har fått nye venner, noen har 

tatt med seg en venn, frivillige med-

arbeidere har sørget for måltidsfelles-

skap og prat, og supre ungdommer 

er med og legger til rette for lek og 

aktivitet. 

Utover høsten blir vi annenhver uke 

på Fredheim, og alle er velkomne til 

Supertorsdag på Solhaug i Lunde 

annenhver uke. Heidi G Holt som er 

trosopplæringsvikar har allerede vært 

med og gjort seg kjent med barne-

klubben. Hun kommer til å være le-

der begge steder framover. 

Velkommen til Supertorsdag, både 

kjente og nye! 

En super gjeng barn og voksne 

har møttes på Fredheim i høst. 

Engasjerte ungdomsledere, de første 

gangene ble det feiret med ballonger! 
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En leder hadde bursdag—da ble  det kake. 

Lekestunden er et høydepunkt for mange. 

De største kan løse koder i Agentboka som 

har bilder og oppdrag. 

Når vi tegner, kan vi tenke på det vi lærer i 

historiene. 

Historien om en enke som ga alt hun 

hadde, inspirerte oss til et oppdrag: å 

gi til andre. 
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KONFIRMANTER 2022  

Foto: Kåre Pedersen, BildeforBilde 

1.rad fra venstre: Zofia Marianna Korzycka, Thea Marie Namløs, 

Tirill Skårdal, sokneprest Anne Berit Sunde, Stina Tamlag Thorsten-

sen, Monica Bakkan, Lotte Waal Lindgren. 

2.rad fra venstre: Patrik Andre Vikje Åsheim, Eva Madeleine Waal, 

Ida Knedahl-Bech, Iselin Bakkan, Ulrik Johansen, Mathias Nicolai 

Pilikinas, Fabian Grave-Bjerkelund. 

3.rad fra venstre: Elias Ringsevjen, Gaute Rainersønn Aasmund-

sen, Henrik Rui Kabbe, Fredrik Myrland Folkestad, Ola Wåsjø Hart-

viksen. 

4.rad fra venstre: Emil Alexander Granheim-Ourom, Martin Thors-

berg Dahl, Rowan Gabriel Mutoni, Isak Koffeld Valen, Markus Tryg-

stad Lyngvær. 

Even Roland Vibeto var ikke tilstede da bildet ble tatt. 
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ØNSKET OG ELSKET 2022 

I slutten av juni var det storinnrykk av 

ungdommer fra Telemark som hadde 

pakka med seg tannbørste, lomme-

penger og konfirmantbibel for å reise 

på 2022s «Ønsket og Elsket»-leir på 

Gjennestad i Stokke. Holla og Helgen

-ungdommene ble innlosjert på inter-

natet til den videregående skolen 

sammen med konfirmanter fra Lunde 

og Flåbygd, Bø, Sauherad og Nes, 

Tinn, Rjukan, Fyresdal og Nissedal. 

Et team av en stor gruppe ungdom-

mer på ledertrening, prester og andre 

kirkelige ansatte, foreldre samt de 

ansatte på Gjennestad sørget for at 

dagene ble fylt av gode måltider, va-

riert undervisning, samtaler, teamar-

beid, lek, konkurranser, underhold-

ning og kveldsro. 

Ungdommene ble utfordret på alt fra 

å flytte vann med kroppen til å kon-

kurrere i kubb og memoryspill i 

enormt format. Det var også en ac-

tionfylt «ta flagget»-konkurranse med 

både FN-patrulje og pirater involvert. 

Grupper med ungdommer satt sam-

men på tvers av geografi, lekte og 

jobbet seg gjennom ulike trostemaer 

gjennom uka. Enkelte viste gode 

gammeldagse pugge-evner som ble 

belønnet fra scenen med jubel og 

sjokolade dersom de klarte å si fram 

trosbekjennelsen eller Vår Far. 

Kveldene ble avrundet ved at en ung-

dom delte en erfaring fra eget liv, og 

en sal med dempet belysning, stearin 

og rolig musikk. 

Takk til alle som bidro til en uke full 

av inntrykk og nye opplevelser. 

Liv Merete Høie Rønning 
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Sommervær og flotte omgivelser 

på Gjennestad 

Konfirmantene fikk daglige utfordringer 

sammen med gruppa. Her er det kubb! 

Litt pause mens neste utfordring venter! 

Full fart og stor entusiasme når det spilles memory-spill i storformat. 
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Fornøyde med samarbeidet! 

Vannkrig for dem som hadde lyst, avkjølende i sommervarmen. 

Rolig avslutning av dager fulle av inntrykk. Lystenning, musikk og ord for kvelden. 
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TROEN HAR ALLTID VÆRT EN  

NATURLIG DEL AV  LIVET MITT 
sier vår nye trosopplærer Liv Merete Høie Rønning 

«Jeg har vokst opp med det, både 

mor og far var aktive kristne. Selv har 

jeg vært i mange forskjellige kristne 

sammenhenger. Jeg har ikke akkurat 

noen dramatisk troshistorie å fortelle. 

Troen har alltid vært der, vært med i 

alt jeg har gjort i livet. Jeg har vært 

heldig, ikke måttet gå gjennom store 

kriser eller opprørsperioder. Men jeg 

har fått oppleve mye spennende i 

kristne sammenhenger, reist både i 

Thailand, Australia og India. 

Jeg flyttet en del rundt de første fem 

årene av livet mitt, men så flyttet fa-

milien til Tysvær utenfor Haugesund. 

Der vokste jeg opp som en av tre 

søsken. Foreldrene mine hørte til i 

Normisjon, men vi var hele tiden 

også knyttet til Den norske kirken. 

Jeg husker barndommen min som en 

trygg og god tid. Familien sto sentralt. 

Vi bodde i et byggefelt hvor det var 

mange unger i nabolaget. Jeg tenker 

på familien min som en håndverker-

familie på en måte, vi drev med 

mange skapende aktiviteter. Jeg var 

glad i å sy og strikke. Glad i musikk, 

sang i barnekor og seinere Tensing. 

Var speider og likte friluftsliv. 

Etter å ha gått på videregående i 

Haugesund, fulgte år på Sagavoll 

Folkehøyskole på Gvarv, bibelskole i 

Staffelsgate i Oslo og et år på Normi-

sjons Gå-ut-senter i Hurdal. 

Det var et spennende år, omtrent 

halve tiden var vi i India. Det var også 

dette året jeg traff mannen min. Jeg 

var 22 år den gangen. I tre år bodde 

jeg hos en indisk familie, han var bis-

kop og hun hadde drevet en bibel-

skole. Da jeg var der, var skolen 

stengt på grunn av krig og urolighe-

ter. Vi fikk oppleve hvordan det var å 

forholde seg til trussel om forfølgelse. 

Deres tro i denne vanskelige tida 

gjorde sterkt inntrykk på meg. De 

viste hele tida en utrolig gjestfrihet 
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Og satte alltid andre foran seg selv. 

De hadde en skikk med å vaske bei-

na til gjestene. I begynnelsen kjentes 

det nesten litt ekkelt, men etter hvert 

så vi det vakre i det og kunne ta imot 

skikken med takknemlighet. 

Både jeg og mannen min er lærerut-

dannet. Jeg har også et år med kris-

tendom grunnfag. Mannen min stu-

derte på lærerskolen på Notodden, 

og der bodde vi i to år. Vi giftet oss i 

Heddal stavkirke. Etter endt utdan-

nelse jobbet vi et par år på en kristen 

følkehøyskole, Bakketun i Trøndelag. 

Så flyttet vi til Gvarv hvor vi har bodd 

siden. 

Mannen min jobber på Sagavoll. Selv 

fikk jeg etter en tid fast jobb på bar-

neskolen i Bø. Og der jobber jeg 

ennå. Nå har jeg 60 % stilling der. 

I Sauherad ble jeg med i trosopplæ-

ringsutvalget i menigheten. Jeg har 

også vært veldig engasjert i menighe-

ten i fritida. Etter hvert begynte jeg å 

jobbe litt på timebasis som trosopp-

lærer, og det ble til en 30% stilling.» 

Så det er visst ingen tvil om at hun 

har en solid bakgrunn for å kunne 

jobbe som trosopplærer hos oss i 

Holla og Helgen, tenker jeg. Der jeg 

sitter på kontoret hennes og prøver å 

bli kjent med den smilende og sprud-

lende dama som litt nølende lar seg 

nøde til å fortelle om bakgrunnen sin. 

En stor gravid mage gjør det litt 

trangt bak skrivebordet og gjør det 

tydelig at det ventes en snarlig fami-

lieforøkelse. Barn nr 4 er på vei, fra 

før har hun tre gutter på 11, 8 og 3 

år. 

«Så det er klart at familien og barna 

har vært dominerende i livet mitt de 

siste årene, sier hun. Mannen min 

har undervist i friluftsliv og reiser 

mye. 

Tida med koronarestriksjoner opplev-

de jeg som en veldig vanskelig tid. Alt 

stoppet opp og alle rutiner måtte leg-

ges om. Det gjorde det ikke bedre at 

mannen min var en del av kohorten 

på folkehøyskolen og var like opptatt 

der som han var før. 

Noe godt kom det ut av det. Jeg måt-

te lage meg nye morgenrutiner og 

lagde plass til bibellesning og trening. 

Det har jeg fortsatt glede av. Mannen 

min har nå fått ny jobb på Sagavoll 

som ikke medfører så mye reiser. Det 

vil bli fint for meg i den nye jobben. 

Jeg synes det er veldig godt å være i 

gang igjen med jobb og fritidsaktivite-

ter. Det gir meg mye. Det har vært 

kjempegøy å starte opp her på Ule-

foss. Sist var det 16 barn på Super-

torsdag. Jeg gleder meg over å møte 

folk, barn og voksne. Jeg har dem 

med meg», sier hun og peker på et 

oppslag hun har foran seg på skrive-

bordet. Der har hun skrevet opp alle 

navnene. 

«Jeg har dem med meg i hjertet mitt 

og ber for dem.» 

TANKER OM  
LIV OG TRO 

Bjørn Sturød 
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HELGES ORD OG BILDE 

Dette er "Hjemkomst ", malt i 2011 og er 70x90 cm.  

Minner meg på avslutningen av behandling for ptsd og alkoholisme. Det 
handler om å komme hjem, møte alt jeg flyktet fra. 

Det er veien fra, «da kom han til seg selv», til Paulus’ underlige ord, «arbeid 
på deres frelse», som for meg handler om å leve bevisst for å minimere risi-

koen for å trigges. 

«Hver tanke og hver følelse skal i essen for å kjenne om jernet er reint og 
ekte.» 

Helge Skippervold 
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ORGEL- OG SANGKONSERT I KRONBORG 

KAPELL 

I anledning innkjøp av nytt orgel og renoveringen av Kronborg kapell,  
arrangerer vi orgel- og sangkonsert i kapellet  

tirsdag 8. november kl. 19.00.  

Her blir det klassiske og kjente stykker av J.S. Bach, F. Schubert og  
Buxtehude med mer.  

Bli med å oppleve alle de vakre mulighetene som det nye  
Johannus digitale orgelet gir.  

Konserten er ved organistene Julian E. Isaacs og  
Gunnhildur H. Baldursdottir. Gratis inngang.  

Alle er hjertelig velkommen! 

 

FLÅBYGD OG LUNDE KYRKJER 

Vi gratulerer med 150 og 200 års jubileum. Tusen takk for mange flotte og 

varierte arrangement.  Det er flere kulturtilbud som gjenstår i 2022. Vi viser 

til nærmere omtale på www.lundekirken.no . Her kan vi nevne: 

Søndag 16.okt 18.00: «Fra meg til deg» Konsert med Maria Halland og mu-

sikere i Flåbygd kyrkje 

Fredag 21.okt 18.00: Konsert og allsangkveld med Gunnar og Olav Ajer på 

Solhaug. 

Torsdag 27.okt 19.00: «Gudspartikkelen» med Det Norske Teateret og 

Svein Tindberg i Ulefoss samfunnshus. 

Søndag 30.okt 17.30: «Preikur med host og hark» om Landstad ved Rune 

Lia i Flåbygd kyrkje 

Søndag 13.nov19.00: «Slåttar og stev» ved Ingvill Buen Garnås og Torgeir 

Straand i Flåbygd kyrkje 

Fredag 4.nov 12.30: «Kirkerottene og Lea mus», dukketeater i Lunde kyrkje 
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BJØRNS ORDLEK FOR BARN 

- og de som føler seg sånn - 

K R I A L A T T E R G Y 

T I L L I T F R E D V C 

F S F N M H O O J S A L 

J G O D H E T B A I K F 

E U Ø M Ø L B O K S O R 

L D R Æ S L A K T E R I 

L H E S T H L B A Å N H 

Q X G K V D L Y K K E E 

P S N A T U R R K I O T 

F O R T A S E D H J A P 

K L I T X J R E Y K Ø G 

Å G Y S B L O M S T E R 

Finner du disse ordene? 

 

GODHET, HØST, FOTBALL, BLOMSTER, KORN, ROBOK, ØL-

BOKS, FJELL, BYRDE, TRO, TILLIT, SKATT, REGN, SLAKTERI, 

NATUR, JAKT, DUSJ, GUD, FRIHET, SOL, LATTER, TAKK, LYKKE, 

HELL. 

Lykke til med leitinga! 
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FELLESSKAPSSAMLINGER 

Fellesskapssamlingene på Fredheim menighetshus er åpne for alle. 

Vi pleier å starte med en enkel kveldsmat kl 19.00. Deretter har vi 

invitert en person som innleder/orienterer om et tema for videre sam-

tale.   

 

Onsdag 12.oktober: Innledning ved Sverre Henriksen 

Onsdag 26.oktober: Innledning ved Liv Mari Bjerva Bøstein 

Onsdag 9.november: Innledning ved Stian Refsdal 

Onsdag 23.november: Innledning ved Berit Hagen Agøy 

Onsdag 7.desember: Innleder ikke bestemt 

PROGRAM FOR HØSTEN 2022 
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HILSEN FRA STABEN 

En fin sommer er forbi og staben har 

vært i full sving med spesielt mange 

begravelser, oppstart av ulike aktivi-

teter og konfirmasjoner. 

I sommer ansatte fellesrådet ny tros-

opplærer her i Ulefoss. Hun heter Liv 

Merete Rønning og er ei sprudlende 

og positiv dame som passer fint inn i 

staben vår. Hun er allerede i full 

sving med SuperTorsdag og deltok 

på familiegudstjenesten 

25.september, med utdeling av 4 års 

bok. (Les mer om dette andre steder 

i bladet) 

Mange har kanskje fått med seg at 

Liv Merete er gravid og går ut i per-

misjon fra 31.oktober I tillegg til at Liv 

Merete venter sitt 4.barn—venter 

trosopplærer i Lunde, Cathrine, sitt 

første barn i slutten av januar. I den-

ne forbindelsen har fellesrådet ansatt 

Heidi G Holth for å ivareta trosopplæ-

ringen i Nome. Heidi er 21 år og 

kommer fra Seljord, men bor nå i Bø. 

Hun har vært med i lederteamet til 

Ønsket og Elsket i en årrekke og 

brenner for arbeid med barn og unge. 

Heidi har begynt å gjøre seg kjent i 

begge sokn. Planen fram til jul er at 

Heidi starter opp SuperTorsdag og 

Fidus i Lunde rett over høstferien. 

Når Liv Merete går ut i permisjon, vil 

Heidi ivareta SuperTorsdag her på 

Ulefoss. Dette betyr at vi fram til jul 

vil ha SuperTorsdag annen hver tors-

dag Ulefoss/Lunde. Vi håper alle er 

positive til å delta på SuperTorsdag 

på tvers av soknene i en periode. 

På Ulefoss startet «Klubben» opp på 

Fredheim 30.september, i regi av to 

driftige damer og flere medhjelpere. 

Fidus starter opp etter høstferien på 

Solhaug. Planen er å samarbeide slik 

at ungdommene har et møtested 

hver fredag—enten på Klubben eller 

på Fidus. 

Nyhetsbildet verden over har vært 

preget av Dronning Elizabeths døds-

fall de siste ukene. Her i Nome har 

det vært mange dødsfall de siste må-

nedene og med sommerferieavvikling 

har det vært mye å gjøre for staben. 

Da er det godt at det har vært varmt 

og tørt, slik at behov for klipping av 

gress ikke har vært for stort.  
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I slutten av oktober drar noen fra sta-

ben på Stiftsdager i Kristiansand. 

Dette er et arrangement der alle an-

satte i Bispedømmeet treffes for å 

dele erfaringer, gå på interessante 

kus og være sosiale. 

Kirkevergen skal i vinter være med 

på lederutviklingsprogram via KA 

(Arbeidsgiverorganisasjon for kirkeli-

ge virksomheter) og har allerede 

vært på første ukesamling. Nå ligger 

det en haug med skolebøker på kjøk-

kenbordet ov venter på å bli lest. 

Første innlevering er 1.desember og 

det blir spennende. 

I nabosoknet feires det kirkejubi-

leum—og vi er allerede godt inn i 

jubileumsåret. Kirkejubileet er et 

samarbeid med Nome kommune, 

lokale lag og foreninger og kirken. 

Sammen har komiteen presentert et 

flott program, og arrangementene 

har vært godt besøkt. 

Lunde kirke er 150 år og her var det 

festgudstjeneste 28.august med be-

søk av prost Asgeir Sele. Flåbygd 

kirke er 200 år og jubileumsgudstje-

nesten var 2.oktober med besøk av 

biskop Stein Reinertsen og prost As-

geir Sele.  

Vi håper mange fra Holla og Helgen 

vil dinne veien til de ulike arrange-

mentene vi har i høst. Se egne an-

nonser. 

Hilsen fra kirkeverge Mona 

Fortsettelse fra side 3: 

May you stay forever young 

May your hands always be busy 

May your feet always be swift 

May you have a strong foundation 

When the winds of changes shift 

May your heart always be joyful 

May your song always be sung 

And may you stay 

May you stay forever young. 

:/:Forever young. Forever young:/:      

   Bob Dylan 
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VELKOMMEN TIL MENIGHETEN! 

Atle Elefskås Raukleiv Gaute Gravdal Gundersen 

Tor Erik Sauro Vildalen Ane Holt Hjelseth 
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Vetle Nygaard-Nilsen  

(17.04.2022: ) 

Jenny Bjervamoen Gulseth  

(24.04.2022) 

 

Hedda Ree Ytterbøe 

Vi har dessverre ikke klart å få bilder 

av alle dåpsbarna fra sommeren. 

Dersom familiene ønsker det, må 

dere gjerne sende bilde til meg og vi 

kan ta de med i neste nummer av 

bladet. 

Berit Lia 
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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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Gravlagte 

 
09.06 Kjell Harald Gundersen, Holla 

 kirke 

09.06 Trygve Larsen, Holla kirke 

14.06 Gordon Harry Kjeldsen, Holla 

 kirke 

22.06 Roar Strand, Holla kirke 

24.06 Øyvind Blø, Helgen kirke 

15.07 Karin Eide, Holla kirke 

21.07 Wenche Synnøve Jørgensen, 

 Holla kirke 

21.07 Magne Tjønnhaug, Holla kirke 

27.07 Brita Kristoffersen, Holla kirke 

04.08 Margot Brauti, Helgen kirke 

04.08 Kirsten Skarstein, Helgen kirke 

09.08 Birger Haugerud, Helgen kirke 

11.08 Øyvind Juvet, Holla kirke 

17.08 Arvid Lia, Holla kirke 

24.08 Gunn Tove Vibeto, Holla kirke 

24.08 Ragnhild Ingrid Buverud, Holla 

 kirke 

26.08 Gunhild Marie Sandbakken, Holla 

 kirke 

09.09 Brit Wenche Aasland, Holla kirke 

 

 

SLEKTERS GANG 

Døpte 

19.06  Mone Lindgren-Myrehagen, Holla 

  kirke  

19.06  Linus Lindgren Wik, Holla kirke 

26.06  Ane Holt Hjelseth, Romnes kirke 

03.07  Hedda Ree Ytterbøe, Helgen 

  kirke 

14.07  Trym Nikolai Thomassen Svale

  bjørg, Lovund kirke 

07.08  Åshild Larsen Homme, Romnes 

  kirke  

28.08  Tor Erik Sauro Vildalen, Romnes 

  kirke  

14.09  Zofia Marianna Korzycka   

  (konfirmant), Holla kirke  

25.09  Gaute Gravdal Gundersen, Holla 

  kirke 
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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 9. oktober 

18. s. i treenighetsti-

den 

Helgen kirke kl. 11.00 

Felles for begge sokn 

Søndag 16. oktober 

19. s. i treenighetsti-

den 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

v/vikarprest 

Felles for begge sokn 

 

Søndag 23. oktober 

20. s. i treenighetsti-

den 

Holla kirke kl. 11.00 

Høsttakkefest og  

gullkonfirmanter 

 

Søndag 30. oktober 

Bots- og bededag 

Holla kirke kl. 11.00  

Lørdag 5. november 

Minnegudstjeneste  

Holla kirke kl. 16.00  

 

Søndag 6. november 

Allehelgensdag 

Helgen kirke kl. 11.00 

 

Søndag 13. november 

23. s. i treenighetstiden 

Holla kirke kl. 13.00  

 

Søndag 20. november 

Domssøndag/ 

Kristi kongedag 

Holla kirke kl. 11.00 

v/Ragnhild Halden 

 

Søndag 27. november 

1. s. i adventstiden 

Holla kirke kl. 11.00 

Familiegudstjeneste 

Utdeling 6-års bok 

Søndag 4. desember 

2. s. i adventstiden 

Holla kirke kl. 18.00 

Lysmesse med  

konfirmantpresentasjon 

 

Søndag 11. desember 

3. s. i adventstiden 

Helgen kirke kl. 11.00 

 

Søndag 18. desember 

Ingen gudstjeneste 

 

Lørdag 24. desember 

Julaften 

Helgen kirke kl. 14.00  

Holla kirke kl. 16.00 

 

Søndag 25. desember 

Juledag 

Holla kirke kl. 12.00 

Høytidsgudstjeneste 

 

Søndag 1. januar 

Nyttårsdag  

Holla kirke kl. 16.00 

Høytidsgudstjeneste 

Ønsker du å støtte trykkingen av menighetsbla-

det? Gi den gave—stor eller liten via: 

Bank 2650.03.57583    Vipps: 12 43 54 

Merk: «Menighetsbladet»   TUSEN TAKK! 
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Foto: beritlia 

 

Foto:  

Helge Skippervold 

Vi gratulerer med kirkejubileum! 

Flåbygd kyrkje 200 år 

Lunde kyrkje 150 år 


