
  

Foto: beritlia 
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Mange sliter med å bevare håp og 

framtidstro i disse dager. Troen på at 

alt går framover i denne verden er 

svekket for mange. Krigens virkelighet 

har rykket oss inn på livet dette året. 

Mer enn noen gang trenger vi håp og 

livsmot. 

Håp er ikke det samme som optimis-

me. Det er ytterst realistisk å erkjenne 

at vi trenger mot for å leve i mørke og 

vanskelige dager. Julas budskap går 

rett inn i spenningen mellom liv og 

død, lys og mørke, sorg og glede. I 

dette nummeret kan du lese om Inge-

manns kjente salme «Deilig er jorden» 

- skrevet under den brutale krigen mel-

lom Danmark og Preussen, fylt av 

lengsel etter en bedre tid. 

I mørket over Betlehem sang englene 

sin vakre sang om fred på jorden. 

Drømmen om fred på jord lar seg ikke 

knekke. Over hele jorden blir det bedt 

inderlig om fred på jord også i denne 

jula. 

 

DJUPASTE MØRKER 

LIGG OVER JORD 
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Julas under er at Gud valgte å bli menneske. Den store livgiveren som 

skapte og opprettholder vårt fantastiske univers, vever sitt liv sammen med 

vårt og viser oss hva kjærlighet kan utrette i denne verden. 

Barnet i krybben var sårbart og avhengig  av andre. Marias forsvarsløse gutt 

skulle komme til jorda for å åpne veien til Gud for menneskeslekta. Må vårt 

møte med Jesusbarnet åpne våre hjerter for den store gleden så vi kjenner 

oss velsignet. Og må lyset fra julenatten varme våre sinn så vi sprer kjærlig-

het og viser barmhjertighet. 

 

Djupaste mørker ligg over jord, 

frosthard er marka, stjerna står stor 

høgt over huset der på eit fang 

Frelsaren kviler, natta er lang. 

Djupaste mørker ligg over jord, 

alt fekk du prøva, Jesus min bror. 

Gå ikkje frå meg, Herre, eg bed! 

Ven frå det høge, du er min fred! 

 

(Tekst: Arnfinn Haram—Norsk salmebok nr 70 vers 1 og 7) 

«Adoration of the Child» Gerhard van Honthorst (1590-1656) Public domain via Wikipedia Commons) 

Bjørn Sturød 
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DEI TRE KONGANE 
- andakt av Anne Berit Sunde 

Vi veit ikkje så veldig mykje om dei, 
kongane som kom for å hylle barnet i 
krubba. Ikkje kor mange dei var og 
ikkje kva slags kongar dei var heller. 
Det vi veit var at dei var svært opp-
tekne av å følge med på naturen, på 
stjernene spesielt. Dei såg etter teikn 
og varsel om store hendingar. Det 

dei nå hadde sett, fekk dei til å bryte 
opp og legge ut på ei ukjent reise - 
med den nye store stjerna som 
guide. Noko stort var i ferd med å 
skje, det visste dei, og tok med kost-
bare gåver i bagasjen.  

Dei fann det dei leita etter og vart 
nokre av dei fyrste til å hylle barnet 
for det han verkeleg var. Ein stor 
konge. Konganes konge, komen for 
å gje verda håp.  

La oss slå oss saman med kongane 
og vandre mot barnet i Betlehem 
også dette året - og bli minna om det 
fantastiske: barnet i krubba er heile 
forskjellen; håpet som skin i vårt 
mørke.   

 

Velsigna julehøgtid. 

A star hangs over Bethlehem 
A journey ends in the night 
Three kings trembling 
Behold the glorious sight 

Heaven's treasure Emmanuel 
Drawing men to bow down 
Tiny baby born to wear a 
crown 

One king held the frankinense 
One king held the myrrh 
One king held the purest gold 
And one king held the hope of 
the world 

 

(tekst: Lowell Alexander;  
Jeff Borders; Gayla Borders) 



5 

TUSEN HJERTELIG TAKK! 

Da er årets Fredheimbasar vel i havn! - og med et flott resultat! 

Vi ønsker å takke alle som har bidratt til dette. Først og fremst den lille 

gjengen på Fredheim som har solgt lodd, laget lapskaus, bakt kaker, ordnet 

til og gjennomført basaren på en god måte. 

Takk til dere som har kommet med gevinster, strikket, sydd, bakt og syltet. 

Det ble riktig mange gevinster i år også og mye håndarbeid ble solgt. En 

spesiell takk til Solveig Seljeflot for 17 strikka plagg! 

Takk til handelsstanden på Ulefoss for alle de flotte gevinstene dere gir til 

basaren. Det setter vi stor pris på! 

Ikke minst: Tusen takk til dere som kjøpte lodd og til dere som kom på basa-

ren! Huset ble fylt «til randen» denne gangen også! 

Velkommen tilbake lørdag 11.11.2023! 

Her var ingen stoler tom-

me. 

 

Sangkoret Skala sang 4 

sanger for oss. 

Foto og tekst: Berit Lia 

Navn på vinnere i ho-

vedtekningen er lagt ut 

på «Holla og Helgen 

menighet» på Face-

Book. 
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Søndag 27.november var 6-åringene invitert til Holla kirke for å motta boka 

«Tre i ett tre».  Holla minigospel sang flere sanger under ledelse av Gunnhil-

dur Baldursdottir; med god hjelp fra datteren Ulfhildur. Det var Ulfhildur som 

også spilte postludiet denne gangen. Tusen takk! 

 

FAMILIEGUDSTJENESTE  

Ulfhildur dirigerer 

og Gunnhildur 

akkompagnerer  

En fin flokk med 6-åringer sammen med  Heidi G Holth som er vikar for trosopplærer 

Foto og tekst: beritlia 
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GLIMT FRA LØRDAGSKLUBBEN  

Det lyder barnestemmer fra gangen 

på Montessoriskolen, der Lørdags-

klubben holder til. Forventningsfulle 

ansikter viser tydelig at de lurer på 

hva som skal skje denne dagen. Jan-

nicke har gjort i stand rommet for 

tweens og håper det kommer noen  

større barn. I et annet rom er ledere i 

full aktivitet med å tilrettelegge for 

bibelfortellingen. Skattkista er klar, 

og på golvet ligger "Genesaretsjøen". 

Det tekniske er også klart med play 

back og animasjonsprogram for ler-

retet. Stoler står i en fin halvsirkel; 

rommet er innbydende og venter på 

barna. Denne dagen er det 

"sykehusbehandling" av kosedyr . 

Det passer bra, siden vi har hørt fra 

Bibelen om den syke jenta som Je-

sus helbredet.  Hanne har ordnet 

med alt vi trenger til behandling. 

Randi har førstehjelpskofferten med.  

Vi har bandasjer, sprøyter og flere 

stetoskop. Sår blir desinfisert, smørt 

og bandasjert og til slutt lagt på 

"avdelingen". 

Slikt som dette blir man sulten av- og 

ikke minst tørst. Nå er det bitetid; 

denne gangen kraftig kost med pøl-

ser, lomper og brød, saft og kaffe. 

Det er koselig småprat rundt bordet. 

Før ungene går hjem, får de med 

seg "velsignelsen" og  "Barnas Bes-

te" (blad), og beskjed om at neste 

gang, 19, november, er det juleverk-

sted. 

Foto og tekst: Bjørg Langeland 
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Her er navna i alfabetisk rekkefølge: 

Andrea Svensson 

Andreas Fritheim 

Andreas Gjermundsen 

Aurora Helene Gilbu Myhra 

Ellen Johanne Manon-Og Thorsberg 

Fredrik Berberg Næset 

Hedda Lindhagen Vindal 

Hellek Sisjord Nyberg 

Håvard Gunhildsgard Kjeldsen 

Jan Cristian Berglie 

 

Johannes Vibeto 

Julian Plassen Nilsen 

Ole Halvor Næs Dalen 

Malene Svensson 

Mie Hansen Torgersen 

Nathalie Espeseth Nykås 

Niklas Skafte Plassen 

Sindre Nilsen-Brauti 

Tommy Bergmann Tinholt 

Vilde Marie Lunde Brauti 

PRESENTASJON AV KONFIRMANTER 2023  
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LYSMESSE MED KONFIRMANTENE 

Søndag 4.desember var konfirmante-

ne på sitt første oppdrag. De deltok i 

gudstjenesten med lysprosesjon, 

bibellesning, bønner og lystenning. 

Det hele ble fremført på en glimrende 

måte under ledelse av sokneprest 

Anne Berit Sunde. 

Hun delte ut en bibel til hver av kon-

firmantene. 

Etter gudstjenesten ble juletreet uten-

for Holla kirke tent og det ble servert 

gløgg og pepperkaker. 

Tusen takk til alle dere som kom! 

Tekst og bilder: Berit Lia 
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DEILIG ER JORDEN 

Jorden var ikke noe deilig 
sted da Ingemann skrev 
«Deilig er jorden» i 1850. 
Han visste det godt mens 
hans skrev.  

Personlig hadde han mistet 
tre brødre og begge foreldre 
før han var 20, og i året 
1850, mens han skrev, var 
Danmark i full krig med Pre-
ussen. Han var godt orien-
tert om sin tid og landets 
situasjon.  

På tross av krigen var han blitt opp-
fordret til å skrive en dansk tekst til 
en vakker tysk folkemelodi, den me-
lodien vi kjenner. De tre små verse-
ne ble til få dager etter slaget på 
Isted Hede, et av de blodigste slag i 
Danmarks historie. 

De kom som et protestrop mot alt det 
grusomme, som en bekjennelse til 
forestillingen om hvordan Guds me-
ning var med menneskelivet på jor-
da, hvordan det var meningen at vi 
skulle ha det gjennom alle tider. Når 
vi synger denne salmen protesterer 
vi mot alt som ikke gjør jorden til et 
deilig sted, vi sier så høyt vi kan at vi 
vil være med i kampen for at sal-
mens tekst skal virkeliggjøres.  

Ja, vi vet at mennesker på denne 
jorden langt fra opplever at livet er 
godt og deilig, vi vet om både rasis-
me, urettferdighet, overgrep, vold og 
ondskap. Vi vet at jorda selv er i fare, 
at vårt forbruk av naturens ressurser 
er med på å ødelegge den jorda som 
var vakker og god og fruktbar. Men 
det er nettopp i visshet og fortvilelse 
om alt dette at vi synger protestsal-
men «Deilig er jorden».  

Som kristne er vi satt inn i kampen 
for mennesket og for jorda, og vi vi-
ser med å synge dette at vi ikke gir 
opp. Vi mennesker på jorda tilhører 
et fellesskap, vi er et felles pilgrim-
stog gjennom tiden. Denne salmen 
vil minne oss på det.  

Bjørn Werner Nilsen 
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Deilig er jorden, 
prektig er Guds himmel, 

skjønn er sjelenes pilgrimsgang. 
Gjennom de fagre riker på jorden 

går vi til paradis med sang. 

Tider skal komme, 
tider skal henrulle, 

slekt skal følge slekters gang. 
Aldri forstummer tonen fra himlen 

i sjelens glade pilgrimssang. 

Englene sang den, 
først for markens hyrder; 

skjønt fra sjel til sjel det lød. 
Fred over jorden, menneske fryd deg. 

Oss er en evig Frelser født 
Bernhard Severin Ingemann 
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DEILIG ER JORDEN? 

Rammene rundt årets julefeiring er an-
nerledes enn på svært mange år. Krigen 
i Ukraina truer freden i hele vår region. Vi 
opplever økende fattigdom og stadig 
flere som sliter økonomisk med å få en-
dene til å møtes. Klimakrisen setter også 
sine spor. Kan vi også i år synge «Deilig 
er jorden» med dette bakteppet? Det 
virker vanskeligere hvis vi ser rundt oss.  
 
Vi feirer jul fordi vi tror at det skjedde noe 
som fikk konsekvenser for vår urolige 
verden da Jesus ble født. Gud kom til 
jorden, og det endret vår situasjon. 
 
I år er det åtti år siden slaget om Staling-
rad. Et av de største og mest avgjørende 
slagene under 2. verdenskrig, fant sted. 
Kurt Reuber var lege og tjenestegjorde i 
den 16. panserdivisjonen på tysk side. 
Han var også en begavet amatørkunst-
ner. Like før jul i 1942 omgjorde han bun-
keren sin på steppene nordvest for Sta-
lingrad til et atelier, og begynte å tegne 
på baksiden av et erobret russisk kart – 
det eneste papirstykket han fant.  
 
Da tegningen var ferdig, hengte Reuber 
den opp i bunkeren. Bildet viser en mor 
(madonna) som holder sitt nyfødte barn 
tett inntil sitt bryst. Bildet ble et alter for 
soldatene. De strømmet til, og de fikk en 
jul de aldri glemte. 
 
På dette bildet står det også tre ord som 
beskriver julens innhold: Licht (Lys), Le-
ben (Liv), Liebe (Kjærlighet). Tre ord som 
beskriver han vi feirer i julen.  
 
Jesus er verdens lys. Et annerledes lys 
som gjør at vi ikke trenger å vandre i 
stummende mørke selv om jorden ikke er 
så deilig som den var fordi Jesus har 
lovet å gå med oss. Om det lyset står det 
også: «Lyset skinner i mørket, og mørket 
har ikke overvunnet det. (Joh. 1,5)» 
 

Julen handler også om Guds store kjær-
lighet. Jesus er kjærlighet. Vist for alle 
når han gir sitt liv for sine venner. Kjær-
lighet er verdens sterkeste kraft. Vi sier 
når vi feirer nattverd: «Deg være ære for 
kjærligheten som er sterkere enn dø-
den.»  
 
«Jeg er Livet», sier Jesus. Aller tydeligst 
bevist når han står opp fra de døde. Livet 
seirer til slutt. Det er ikke dødskreftene 
som får det siste ordet likevel. Ved Jesu 
oppstandelse har vi fått et levende håp. 
 
På grunn av noe som skjedde i vår histo-
rie for litt over to tusen år siden, kan vi på 
tross av det vi opplever rundt oss av kre-
vende kriser likevel synge «Deilig er jor-
den. Menneske fryd deg. Oss er en evig 
frelser født!» 
 
En velsignet jul! 
 

Stein Reinertsen 
Biskop i Agder og Telemark 

- en julehilsen fra biskop Stein 

(Noe forkortet. Berit Lia) 
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GULLKONFIRMANTER I  

HOLLA OG HELGEN KIRKER  

Gullkonfirmanter Holla kirke 23.10.2022 

1. rekke fra venstre: Gerd G Johansen, Wenche Klavenes, Wenche Lange-

land Jenssen, Ivar Solbu, Anne Lise Holte, Turid Håtveit Nilsen, Bente Skjell-

laug (Simonsen) 

2. rekke fra venstre: Geir Helge Nilsen, John Osvald Febakke, Rune Lands-

dal, Ruth Lillian Briskemyr, Per Johan Bentsen 

3. rekke fra venstre: Anders Hjelseth, Ole Halvorsen, Tor Asbjørn Reistad, 

Bjørn Halvor Kronborg 

4. rekke fra venstre: Ole Kristian Skårdal, Bjarne Toreskås 

 

Gratulerer med dagen! Takk for at dere kom og takk for en 

trivelig fest på Fredheim menighetshus sammen med dere! 

Foto: Bilde for Bilde 
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JEG HAR HATT DET VELDIG GODT HER, 
sier  Ellen Grimstad Nilsen 

Etter at vi flyttet til Heisholt, gleder 

jeg meg over utsikten til fjell og åser 

og Norsjøs vannspeil. Jeg blir  alltid 

rørt når jeg kommer til Vestlandet og 

ser barndommens fjell og fjorder. 

Men jeg blir aldri telemarking.  

Med glød i øynene og glede i røsten 

har hun fortalt om barndommen sin 

på Hareid på Sunnmøre. Her vokste 

hun opp med mor og far og tre brød-

re. Besteforeldre, tanter og onkler og 

søskenbarn ikke langt unna, alle gikk 

ut og inn hos hverandre. Hareid, med 

5-6000 innbyggere, har alltid vært 

preget av stor kristen aktivitet i kirke 

og bedehus. Det var på bedehuset alt 

skjedde; barnekor, speiderarbeid, 

IOGT, bibeltimer og kulturkvelder. 

Ellen og søsknene var med på mye. 

På ungdomsklubben i KFUK/M var 

en stor ungdomsflokk samlet. 

Men 17 år gammel tok jeg et bevisst 

valg på at jeg ville være en kristen. 

Det var på en påskeleir. Det var ikke 

noen stor og spesiell opplevelse, mer 

en stille konstatering av at det var slik 

det skulle være. 

Etter å ha fullført realskolen hadde 

jeg et par år med diverse småjobber, 

før jeg begynte på 4-årig lærerskole 

på Volda. Der ble jeg med i det krist-

ne studentlaget, Venelaget som det 

hette. Jeg har alltid hatt glede av å 

synge i kor. På lærerskolen sang jeg 

både i Venelagskoret, et lite damekor 

og i elevkoret på skolen. 

Etter studiene fikk jeg lærerjobb i 

Gjerdsvika, ei lita bygd ut mot havet. 

Der fikk jeg lære meg å stå på egne 

bein. Fikk lederoppgaver både i bar-

neforening, speider- og korarbeid. 

Det var en rik og spennende tid, jeg 

trivdes veldig godt. Men jeg var ung 

og hadde lyst til å se mer av livet. Så 

i 1975 flyttet jeg til Ulefoss. Her ble 

jeg lærer på Fen skole. 

Da jeg kom hit opplevde jeg i starten 
en stor kulturforskjell. Jeg deltok på 
gudstjenestene, men jeg følte meg 
usynlig på en måte. 
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Men etter hvert fant jeg meg til rette. 
Jeg begynte i speideren og fant et 
kor å synge i. Så kom Magne Hans-
sen som organist til bygda, og kors-
angen blomstret. Jeg hadde en flott 
tid i Holla Motettkor. Der traff jeg 
også Bjørn, som jeg giftet meg med i 
1980. 

I disse årene ble jeg med i menig-
hetsrådet for første gang, og der har 
jeg vært med i flere perioder; i noen 
som leder.  

Det har vært interessant å oppleve 
hvordan det å være i rådet har for-
andret seg siden første gang jeg ble 
med. Da var det presten som styrte 
alt. Siden har rådet fått mer og mer 

ansvar, og nå i perioder med lite sta-
bilitet i prestestillingen har det vært 
spesielt viktig med et godt fungeren-

de menighetsråd. 

Arbeidet i menighetsrådet har gitt 
meg mange minner. Jeg husker spe-
sielt godt kirkejubileet i 1992, hvor-
dan alt la seg til rette slik at Holla kir-
ke kunne framstå nesten som ny, 
med nytt golv, nymalt og vakker.   

Da jeg kom til Ulefoss opplevde jeg 

kirken som kald med sitt hvite og 

mørkebrune interiør. Men etter den 

nye fargesettingen opplevde jeg Hol-

la kirke som varm og inkluderende. 

På denne tiden fikk menigheten også 

sin første utfordring med flyktninger 

som søkte kirkeasyl hos oss. I mange 

år etterpå var det til både bekymring 

og velsignelse for oss som følte an-

svar. Nå i ettertid er det flott å tenke 

tilbake på at det gikk godt for de aller 

fleste vi fikk hjelpe. 

I 2017 var jeg leder i menighetsrådet 
under det store jubileet for Holla kir-
ke, 150 år, og Romnes og Kirkerui-
nen på Høyden 800 år. Også denne 
gangen var det positivt å oppleve at 
så mange gode krefter arbeidet sam-
men for å få til en fin feiring. 

I tillegg til menighetsrådet har Ellen 
vært aktiv på så mange områder i 
menigheten. Fredheim har vært sen-
tralt her, både før og etter at bygget 
ble menighetshus.  

Jeg har aldri opplevd de store konflik-

ter eller kriser i troslivet mitt, sier hun. 

Jeg har vært trygg i trua. Vant til å gå 

i kirken fra jeg var barn. Gleder meg 

over fellesskapet og over å delta i 

liturgi og salmesang. Salmeboka er 

jeg veldig glad i. I misjonsgruppa jeg 

er med i, får jeg dele gleden over sal-

mesang, der synger vi mye salmer. 

Andre bøker har forresten også en 

viktig plass i livet mitt. Jeg har alltid 

vært glad i å lese. Teologi har jeg 

aldri vært så opptatt av. Mer opptatt 

av levd liv, forfattere som deler fra 

livet sitt eller forteller om andre inter-

essante personer. Reise-skildringer 

er jeg også fascinert av. Jeg reiser 

ikke så mye selv, men føler at jeg 

opplever like mye ved å ta del i and-

res reiser. 

 

TANKER OM  
LIV OG TRO 

fortsettelse side 20 
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HELGES ORD OG BILDE 

ETT ER NØDVENDIG 

Ett er nødvendig - 

her i denne vår vanskelige verden 

av husville og heimløse: 

Å ta bolig i seg selv. 

 

Gå inn i mørket 

og pusse soten av lampen 

Slik at mennesker på veiene 

kan skimte lys 

I dine bebodde øyne. 

Hans Børli 

Helge Skippervold 
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LEVD LIV I KJERKA 

22.november fikk mange av oss 

være med på en musikalsk reise i 

country-musikkens verden. Det var 

det Hans Olaf Kastodden og Gunn 

Margit Langkaas som sørget for, og 

det var mange som hadde funnet 

veien til kjerka denne mørke høst-

kvelden. Vi fikk være med på en lang 

reise og fikk berøring med mange 

skjebner, mange lengsler, mange 

drømmer, mange skuffelser, men 

også håp, ikke minst håp. Gjennom 

denne musikken og disse tekstene 

skapte slitere i det hvite USA seg et 

rom for å uttrykke og dele livserfa-

ringer. Vi fikk høre gamle låter, bl.a. 

«Peace in the Valley», andre tradi-

sjonelle country-låter, men også nye-

re ting som var verdt å høre, bl.a. 

Hans Olaf Kastoddens «Sometimes I 

want to dream».  Det var mye å gle-

de seg over for de 50 frammøtte. En 

replikk som jeg overhørte blant publi-

kum før konserten startet, sier mye: 

«Det er fint å komme i kjerka uten at 

det er noe trist, også..» 

Helge Skippervold ønsket velkom-

men og introduserte musikerne. Han 

sørget også for at de fikk velfortjent 

takk, med blomster fra Holla og Hel-

gen menighet. Det var gratis inng-

ang, men publikum hadde etter kon-

serten mulighet til å gi en gave til det 

kirkemusikalske arbeidet i Holla kir-

ke. De som hadde anledning til å yte 

sin skjerv, fikk mye for pengene den-

ne kvelden. 

Helge sørget også for at vi fikk med 

oss Herrens velsignelse før vi skiltes. 

Bjørn W Nilsen 

Foto:beritlia 
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BJØRNS ORDLEK FOR BARN 

- og de som føler seg sånn - 

H T O F P K L O K K E R 

Y I K R A N S B A R N L 

R A R I S G R Ø T V I U 

D C Q B O J U L D S S M 

E J A B E G F G L Y S A 

J U L E M A T H A L E R 

K L K U R V E R B T Y S 

R E I N F E N G L E R I 

Y T R R M S A L M E I P 

B R K A K E R Ø G U S A 

B E E O K S E G A S E N 

E P S T A L L G V Å K E 

JUL, KRYBBE, JULETRE, JULEMAT, GAVE, ENGLER, SYLTE, 

GLØGG, LYS, RIBBE, SALME, GLORIA, BARN, KAKER, RISGRØT, 

MARSIPAN, KRANS, KURVER, KIRKE, KLOKKER, STALL, HYRDE, 

ASEN, OKSE, NISSE. 

Hvilket av disse ordene finnes ikke i rutene nedenfor? 

 

Lykke til med leitinga! 
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HILSEN FRA STABEN 

Det nærmer seg jul og staben er fullt 

opptatt med forberedelser. I år—uten 

koronarestriksjoner! Jula er en viktig 

høytid, med mange tradisjoner. Jule-

vandringer med barnehage og skole, 

skolegudstjenester, andakter og jule-

gudstjenester. Det er mye planleg-

ging om dagen. Kirkevergen forbere-

der neste fellesrådsmøte, hvor blant 

annet budsjett 2023 og forslag til in-

vesteringer skal legges fram. 

Trosopplærer Liv Merete har fått ei 

lita jente, Kornelia. Vi gratulerer! Vi-

kar Heidi, er godt i gang med å ivare-

ta trosopplæringen i begge sokn og 

har rukket å bli kjent med både barn 

og voksne. 

4.november inviterte Lunde og Flå-

bygd sokn alle barn i kommunen til 

dukketeater, Kirkerottene. Lunde kir-

ke var fylt med 90 engasjerte barn 

som fikk høre historien om Kirkerotte-

ne og Lea Mus—som leitet etter 

sauen som var blitt borte. 

8.november hadde Gunnhildur og 

hennes mann Julian konsert i ny-

oppussede Kronborg kapell. Det var 

en utrolig fin konsert med rolige sal-

mer og sanger som blir mye brukt i 

begravelser. Kapellet er nå tatt i bruk 

igjen. 

Kirkevergen er i vinter med på leder-

utviklingsprogram via KA, og nå er 

første arbeidsoppgave levert. Jeg 

skrev om lederteoriene, personlighet-

strekk og verdibasert ledelse. Veldig 

interessant. Neste semester er det to 

ukesamlinger og to eksamener. 

Lunde og Flåbygd sokn har i hele 

2022 feiret kirkejubileum. Nå er alle 

arrangement vel gjennomført. Fei-

ringen ble avsluttet med KORianders 

julekonsert 11.desember. 

Vi i staben ønsker dere alle en riktig 

god advent og julehøytid! 

Hilsen fra kirkeverge Mona   
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Bjørn Sturød 

Det er snart 3 år siden fellesrådet 

bestemte seg for å pusse opp kapel-

let, en fin vinterjobb for kirketjenerne. 

Det staben trodde skulle bli gjort på 

en vinter….tok neste 2 år, og vi er 

enda ikke helt ferdig. Det mangler 

HC toalett—som kirkevergen håper å 

få tid til å starte på over nyttår. I til-

legg bør vi tenke på å male utvendig. 

Vi ventet lenge på Statsforvalteren 

som akkurat var slått sammen til 

Vestfold og Telemark, både med at 

de skulle komme på befaring og få 

et svar i etterkant. Vi leide inn farge-

konsulent, Laila Grüner som har 

stått for fargevalget på vegger og 

gulv, og jeg må si det er blitt veldig 

fint. 

Det gamle orgelet hadde gjort sin 

gjerning og fellesrådet kjøpte inn et 

helt nytt elektrisk orgel, til Gunnhil-

durs store glede. 

Jeg vil spesielt takke kirketjenerne; 

Morten—som har vært prosjektan-

svarlig og Hellek og Knut for det ar-

beidet de har gjort for å få dette til. I 

tillegg har vi hatt god malehjelp av 

Petter som har jobbet hos oss i en 

periode. 

Endelig er Nome kommunes livs-

synsnøytrale seremonirom ferdig og 

nå kan Kronborg kapell igjen brukes 

til begravelser/bisettelser. 

Kirkevergen 

 

KRONBORG KAPELL 
 - oppussing del 1—ferdig 

fortsettelse fra s 15 

Nå er jeg pensjonist. Det har gitt meg et nytt liv nesten. Jeg sleit mye med 

helsa de siste årene i arbeid. Nå har jeg fått helsa tilbake, det er en gave. 

En gave er det også at jeg de siste årene har fått oppleve å bli bestemor. 

Det er stort, fyller livet med en helt spesiell glede. Framtida får et helt nytt 

perspektiv. Og jeg er heldig som får ha dem så nær, de bor i Skien. 
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Nå er oppussingen av Kronborg ka-
pell ferdig. Kapellet stråler i sine nye 
farger og kan igjen tas i bruk ved 
begravelser. Også orgelet er nytt!  

I den anledning arrangerte organist 
Gunnhildur Baldursdottir, en stor 
innvielseskonsert den 8.november. 
Hun hadde med seg sin mann, Ju-
lian Isaacs, som også er organist. 

Programmet for konserten var gjen-
nomgående musikk for ro og etter-
tanke, av det klassiske, kjente reper-
toaret som ofte benyttes til begravel-
ser. Vekslingen mellom orgelet ale-
ne og orgelet som akkompagnement 
til Gunnhildurs sang ga oss en fin 
variasjon i programmet.  

For meg ga Gunnhildurs orgelfram-
føring av Henning Sommerros 
«Vårsøg» og orgelarrangementet av 
«I himmelen, i himmelen» den orgel-
klang som var mest naturlig i dette 
rommet, og det var noe av det fines-
te i konserten.  

Det var også de to islandske salme-
ne hun sang for oss. Avslutningen 
som Julian Isaacs sto for, med Bux-
tehudes «Passacaglia», viste orge-
lets kapasitet i det større formatet og 
var en flott avslutning på en stor 
konsert.  

Bjørn W Nilsen 

 

STRÅLENDE INNVIELSE 
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Våren 2023 blir det fire sinnsrogudstjenester i Holla kirke. Det er en møte-
plass for livsmot og håp i hverdagen. Gudstjenesten har innslag av bønn, 
nattverd, lystenning, musikk, tid til stillhet og ettertanke. Det vil være et inn-
legg kalt, "fra hjerte til hjerte ", med mulighet for respons. Gudstjenesten 
avsluttes med sinnsrobønnen: 

Gud gi meg sinnsro til å godta de ting jeg ikke kan forandre, mot til å for-
andre de ting jeg kan og forstand til å se forskjellen. 

Det serveres kaffe/kake en halv time før og etter gudstjenesten. 

Du er velkommen til Holla kirke kl 18:30 

18.januar  ~  22.mars  ~  19.april  ~  10.mai 

Helge Skippervold 

 

EN ANNERLEDES OG LIVSNÆR  

GUDSTJENESTE 
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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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Dåp - konfirmasjon - vielser -  

ulike arrangementer 

https://minkirkeside.no/nome  
 

Filip og Nora Dolva Juliussen 

Gustav Svenseid Finckenhagen 

 

VELKOMMEN TIL MENIGHETEN! 

Ella Tomine Lundemo 
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Gravlagte 

13.10  Alfred Ståland, Holla kirke 

18.10  Johannes Vibeto, Holla kirke 

03.11  Nils Johan Kristoffersen, Holla kirke 

 

 

SLEKTERS GANG 

Døpte 

25.09 Mathilde Lampe Røland, Rossabø Kirke i Haugesund 

09.10  Ella Jørgine Obrestad – Rui, Helgen kirke 

23.10  Gustav Svenseid Finckenhagen, Holla kirke 

23.10  Nora Dolva Juliussen, Holla kirke 

23.10 Filip Dolva Juliussen, Holla kirke 

30.10 Ella Tomine Lundemo, Holla kirke 

Håper du setter pris på å få Menighetsbladet i 
postkassa di! 

Bladet leveres gratis ut til dere—i alle postkasser—, men 

utgiftene våre til trykking er en relativt stor utgift på  

menighetens budsjett.  

Du må gjerne gi en gave på bankkonto / vipps anonymt el-

ler med ditt navn! Merk gaven med «Menighetsbladet» 

Tusen takk for små og store gaver! 

 

Bankkonto: 2650 03 57583  

Vipps: 12 43 54 

Sett (en) pris på Menighetsbladet! 
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GUDSTJENESTER 

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

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 

Søndag 8. januar 

Hellige kongers dag 

Holla kirke kl 11.00 

Søndag 15. januar 

2. s. i åpenbaringstiden 

Helgen kirke kl. 11.00 

Onsdag 18. januar 

Holla kirke kl. 19.00 

Kveldsgudstjeneste 

Søndag 29. januar 

4. s. i åpenbaringstiden 

Holla kirke kl. 11.00  

Søndag 5. februar 

Såmannssøndag 

Holla kirke kl. 11.00 

Familiegudstjeneste 

Søndag 12. februar 

Kristi forklarelsesdag 

Holla kirke kl. 11.00 

Søndag 19. februar 

Fastelavnssøndag  

Helgen kirke kl. 11.00 

Søndag 5. mars  

2. s. i fastetiden 

Holla kirke kl. 11.00 

Ung messe 

Søndag 12. mars 

3.s. i fastetiden 

Holla kirke kl. 11.00 

Søndag 19. mars 

4.s. i fastetiden 

Helgen kirke kl. 11.00 

Onsdag 22. mars 

Holla kirke kl. 19.00 

Kveldsgudstjeneste 

Søndag 2. april 

Palmesøndag 

Holla kirke kl. 11.00 

Familiegudstjeneste 

Torsdag 6. april  

Skjærtorsdag 

Holla kirke kl. 18.00 

Fredag 7. april 

Langfredag 

Holla kirke kl. 11.00 

Pasjonsgudstjeneste 

Søndag 9. april  

Påskedag 

Holla kirke kl. 11.00 

Høytidsgudstjeneste 

Søndag 16. april  

2.s. i påsketiden 

Helgen kirke kl. 11.00 

Onsdag 19. april 

Holla kirke kl. 19.00 

Kveldsgudstjeneste 

Søndag 30. april  

4.s. i påsketiden 

Holla kirke kl. 11.00 

 

Anne Berit Sunde forretter 

der ikke annet er nevnt. 
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Foto: beritlia 

 

Foto:  

Helge Skippervold 

Vi ønsker dere en  

ve l s igne t ju lehøyt id  

og et  r ik t ig godt nyt t  år !  


