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ÅRSMELDING 

FOR 

HOLLA OG HELGEN MENIGHET 

2022 
Innledning: 

Året 2022 ble året da vi endelig tok det kirkelige livet tilbake etter å ha levd under koronaens 
mange bivirkninger. Det var mange menigheter som trakk pusten lettere utover i 2022 da de siste 
restriksjoner forlot konge og fedreland. 

På nytt kunne planer og arrangementer tidfestes uten å tilsette en porsjon forsiktighet og forbehold 
som en sentral ingrediens.  

Året som har forlatt oss bød også på skifter i staben. Trosopplærer Susanne Hjerpeland forlot sin 
stilling som trosopplærer 15.05.22. Stillingen ble lyst ut nok en gang og det kom en kvalifisert søker. 
Liv Merethe H. Rønning takket ja til stillingen som hun startet på i august 22. Utpå høsten gikk hun 
ut i svangerskapspermisjon og forventes tilbake i menigheten medio september.  

Vi startet året uten en fast prest. Stillingen ble utlyst og det innkom en søknad. Etter intervjurunde 
ble Anne Berit Sunde tilbudt stillingen. Hun startet i jobben som sokneprest april 22.  

Slik har året 2022 kommet og gått og gitt menigheten troen på hverdagen tilbake.  

 

1. Menighetsrådets sammensetning og møter: 

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

Medlemmer: Morten Tjostolv Karlsson, Thora Betten, Thomas Lyngstad, Helge Asbjørn Skippervold 
og Jane Salte Hjelseth og sogneprest Anne Berit Sunde. Tone Anne Hvalen var vikarprest en kort 
periode fra nyttår. 

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

Det ble en personalendring i rådet som ble gjeldende fra mars 2022. Thora Betten fikk permisjon ut 
året, Bjørn W Nilsen ble fast medlem og Valborg N Lindgren møtende vara. 

Menighetsrådet har i 2022 avholdt 7 møter og behandlet 68 saker.  

Menighetsrådets leder ønsker å tillegge at rådets medlemmer utgjør en godt arbeidende gjeng som 
sammen skaper en levende menighet. Møtene er preget av konstruktive innspill, godt 
samarbeidsklima og aktive rådsmedlemmer. Leder vil med dette takke alle rådets medlemmer for 
et aktivt 2022 og ser med forventing fram til et siste arbeidsår sammen med kirkens folkevalgte 
menn og kvinner.  

 

2. Ansvarspersoner i råd og utvalg: 

⋅ Menighetsrådets arbeidsutvalg: soknepresten, leder, nestleder og sekretær 

⋅ Representanter til Nome kirkelige fellesråd: Thora Betten og Bjørn Werner Nilsen, 

 

Holla og Helgen 

menighetsråd 
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o Vara: Jane Salte Hjelseth og Stian Refsdal 

⋅ Regnskapsfører: Else-Marie Lindseth 

⋅ Revisor: Vestfold og Telemark revisjon IKS 

⋅ Frivillig klokkertjeneste: Anne Berit Sunde, administrator    
o Mia Sturød, Ellen Grimstad Nilsen, Ragnhild Mork, Jane Hjelseth, 

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

⋅ Kirkeverter: Gerd Ringsevjen, Ole Melteig, Audhild Hermansen Skori, Thomas Lyngstad, 
Helge Skippervold, Erna Kristin S Hoksrud.  

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

⋅ Kontaktperson Kirkens SOS: Ellen Grimstad Nilsen 
⋅ Kontaktperson Kirkens Nødhjelp: Valborg N. Lindgren 

 

Vi er heldige som har mange frivillige som gjør en stor innsats på mange områder i menigheten. 
Thomas Lyngstad er også prestens medhjelper under nattverden. Tusen takk til hver og en av dere! 

 

3. Menighetens ansatte: 

Sokneprest: Anne Berit Sunde: Fra 03.04.22 

Organist: Gunnhildur Baldursdottir (100%) 

Kirketjenere: Morten Karlsson (100%), Hellek Sannes (50%), Knut Arne Stoa (50 %) 

Kirkeverge: Mona Halsvik (100%) 

Trosopplærer: Susanne Hjerpeland (50% + 10 gjennom Agder og Telemark bispedømme). Susanne 
sluttet 15.05.2022. Ny trosopplærer Liv Merete H. Rønning ble tilsatt fra 01.08.2022 og gikk ut i 
fødselspermisjon 1.11.22. Vikar trosopplærer i 40% stilling er Heidi G. Holth ansatt fra 13.09.2022. 

Sekretær på kirkekontoret: Anette Sneddon Krøgli (80%) 

 

4. Gudstjenester og samlinger: 

I 2022 ble det gjennomført 59 gudstjenester med totalt 2 857 deltakere. Dette er en økning på 20 

gudstjenester sammenlignet med året før, og har sin årsak i koronarekstriksjonene som løsnet i 

februar 22.  

Foruten de «vanlige» gudstjenestene ble det gjennomført 14 felles gudstjenester i soknet. Gledelig 

var det også at det igjen kunne gjennomføres samlinger i kirken for skolen før jul.  

Samling av gullkonfirmantene ble igjen arrangert, med gudstjeneste og påfølgende fest på 

Fredheim søndag 23.oktober.  

Minnegudstjeneste i forbindelse med Alle Helgensøndag ble avholdt lørdag 5.november i Holla 

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

på avdelingene. 
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Litt statistikk: 

 
 

År 

 
 

2015 

 
 

2016 

 
 

2017 

 
 

2018 

 
 

2019 

 
 

2020 

 
 

2021 

 
 

2022 

Antall gudstjenester 56 58 58 52 53 36 39 59 

Besøk 3 473 3 426 4 260 3 196 2 996 1 391 1 261 2 857 

Besøk/gudstj 62 59 73 61 57 39 32 48 

Nattverd 828 674 953 499 547 325 295 529 

Nattverd/gudstj 46 26 29 19 20 13 13 23 

Gravferd 43 39 50 36 38 38 31 47 

Vielser 5 5 4 2 3 2 2 3 

 

Innkommet ved ofringer:  

 2020 2019 2018 2021 2022 

Formål utenfor menigheten 32 407 43 880      20 428 7 086 29 026 

Menighetsarbeidet  28 496 52 853 67 554 45 786 2 590 

Misjonsprosjektet 18 301 6 620 16 738 7 462 4 434 

Givertjeneste 69 600 70 600 58 000 72 000 69 500 

Andre gaver  25 930 21 000 109 580 24 500 71 304 

 
Fasteaksjonen: 

Fasteaksjonen hvor konfirmantene går og samler inn penger til Kirkens nødhjelp, ble gjennomført 

fysisk igjen dette året. Resultatet ble 55 103,- 

 

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 fortsatte 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. Dette maktet vi ikke i 2022 og innsamlede midler beløp seg til kr 4 434,- Det 
resterende beløpet ble innbetalt fra oppsparte midler. 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. 

 

 

 

http://molsterestland.blogspot.no/
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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. Oppsummering økonomi: 

Else-Marie Lindseth har også dette året vært vår glimrende regnskapsfører. Hver måned sender hun 
regnskapsoversikt til menighetsrådet. Hun legger ned et stort og tidkrevende dugnadsarbeid. 
Takket være henne har vi fått tilbake kr 47 000 i kompensasjon for betalt moms dette året. Vi 
betaler autorisert revisor for å godkjenne regnskapet. Vedlikehold og drift av Fredheim 
menighetshus tar en stor del av våre midler. Se også avsnittet om Fredheim. 
 
Driftsregnskapet viser et overskudd på kr 71 356,- . Menighetsrådet har vedtatt å sette av kr 52 000 
til vedlikehold av Fredheim og kr 19 356 overføres til disposisjonsfondet i budsjett 2023. 
 

8. Arbeid for barn og ungdom i menigheten: 

Minigospel er et kor for alle barn mellom 3 og 6 år (sammen med en voksen). De samles i Holla 
kirke til sang og leik på onsdager kl 17.15 – 18.00. Koret ledes av Gunnhildur Baldursdottir med 
hjelp fra Ulfhildur.  

SuperTorsdag er et tilbud for barn på 1.-6.trinn med sang, leik, hobbyaktiviter og bibelfortellinger.  
De samles på Fredheim hver torsdag fra kl 17.30 – 19.00. Høsten startet på ny frisk og med ny 
trosopplærer. Da Liv Merete H Rønning gikk ut i permisjon, overtok Heidi G Holth i stillingen. Hun 
vikarierte også for trosopplæreren i Lunde som også har samling på torsdager. Derfor ble 
SuperTorsdag annenhver gang på Fredheim og på Solhaug. 

Lørdagsklubben i Helgen er tiltenkt barn fra 3-4 år og opp til ungdomsskolealder. De eldste barna 
har eget opplegg i Tweens. Lørdagsklubben hadde 3 samlinger på våren og 3 om høsten. Klubben 
holder til på Helgen montessoriskole og bruker også utemiljøet i nærheten. I tillegg til matservering 
og hobbyvirksomhet formidles bibelfortellinger. Vårsemesteret avsluttes med tur for hele familien. 

Det har vært 3 familiegudstjenester i dette året. 

 

9. Konfirmantarbeidet: 

Det var 24 konfirmanter som fulgte konfirmantundervisningen vår og sommer. De fleste 
samlingene var på Fredheim etter skoletid. Trosopplærer Susanne Hjerpeland hadde ansvar for 
undervisningen fram til hun sluttet i stillingen i mai 2022, da tok sokneprest Anne Berit over. Berit 
og Stein Bjørn Lia sørget for matservering. 

Konfirmantene var samlet i to grupper og hadde samlinger hver måned over ulike tema. I mars var 
de med på konfirmanttreff i Seljord sammen med flere andre menigheter i prostiet. Tirsdag 5. april 
samlet konfirmantene inn penger for Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon med strålende resultat. I mai 
ledet Bjørn Werner og Ellen konfirmantene på pilegrimsvandring til Romnes kirke i flott vårvær, 
dagen ble avsluttet inne i kirken med en enkel gudstjeneste.  I juni var det samtalegudstjeneste og 
etterpå var det menighetens fest for konfirmanter og familie i skolen sin aula. Ivar Skippervold 
underholdt til latter og ettertanke - og både pølser og kake smakte.  
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I slutten av juni var det konfirmasjonsleir på Gjennestad der konfirmantene deltok sammen med 
konfirmanter fra andre menigheter i prostiet. Det var undervisning og andre samlinger i fellesskap, 
oppgaver å løse i gruppene, god mat, mye sol og flotte uteområder. Det ble nok litt lite søvn på 
enkelte og mange gode minner å ta med seg videre. 

Det ble holdt tre konfirmasjonsgudstjenester - i Helgen kirke 4. september og i Holla kirke 17 og 18. 
september. 

Et nytt kull med konfirmanter ble presentert på lysmessen i desember. De deltok også med ulike 
oppgaver, som å ringe med klokkene, tenne lys, lese tekster og bønner. 

Anne Berit, sokneprest 

 

10. Voksenarbeid: 

Før covidviruset la sine skygger over alt fellesskap, hadde vi i menigheten i noen år hatt 
fellesskapskvelder på Fredheim et par ganger i semesteret. I tillegg var det en bibelgruppe som 
møttes hver annen uke i folks hjem. Høsten 2021 var det flere som ønsket å treffes regelmessig, 
enten til bibelgruppe eller kveldssamling med annen form.  

Det ble da enighet om å starte med fellesskapssamlinger lignende de vi hadde hatt før, men oftere 
og mer regelmessig. I 2022 har vi hatt 13 slike samlinger. Vi starter med en enkelt kveldsmat, har så 
et innlegg påfulgt av samtale. Kveldene avsluttes med en enkel liturgi med sang og bønn. 

Innledere har vært folk fra vår egen menighet og folk fra distriktene omkring. Vi har som regel hatt 
15-20 deltakere.  

Innledere har vært: Kari Skippervold, Hanne Nørbygaard Bjerva, Hellek Sannes, Rita Vershuure, 
Ellen Hagemann, Helge Skippervold, Anne Berit Sunde, Grethe Børresen Eide, Sverre Henriksen, Liv 
Mari Bøstein Bjerva, Stian Refsdal og Berit Hagen Agøy. 

 

11. Menighetsbladet/nettsiden: 

Menighetsbladet kom ut med 4 nummer i 2022. Bjørn Sturød er redaktør og Berit Lia er 

grafisk ansvarlig. Ca 25 blad blir sendt utenbygds med posten. Takket være en hel gjeng med 

hjelpere, blir bladet distribuert til alle postkasser her i området. Uten denne innsatsen fra 

frivillige hadde utgiftene blitt for høye. Vi har et opplag på 1850 blad, men det ser ut til å 

være litt for lite. Vi fikk flere positive tilbakemeldinger for Menighetsbladet, men vi ønsker at 

flere støtter oss med en frivillig gave også. 

 

Berit Lia oppdaterer menighetens hjemmeside til enhver tid. På sidens kalender publiseres 

det aller meste av det som skjer i menigheten. 

Menigheten har også sine Facebook-sider som når ut til mange. Her legger Anne Berit Sunde 

ut innbydende reklame for gudstjenestene. 

 

12. Fredheim menighetshus: 

Strømprisene har vært formidable i 2022. Etter søknad har vi fått noen penger tilbake fra 
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strømstøtteordningen. Varmepumper ble montert både i storsalen og i diskoteket i kjelleren 

i løpet av høsten. Når vi i tillegg fyrer opp med ved, har vi praktisk talt unngått å benytte 

panelovnene. Vi fikk også isolert taket over storsalen. Det gjenstår å isolere resten av loftet. 

Investeringene til varmepumper og isolering ble gjort mulig på grunn av en storstilt gave fra 

Sparebankstiftelsen på kr 100.000. 

Det er mye som skjer på Fredheim; formiddagstreff, konfirmantundervisning, 

fellesskapskvelder, SuperTorsdag, møter i menighetsrådet og stabsmøter. Dessuten har 

sangkoret Skala sine øvelser der. 

På høsten startet Linda Thorstensen og Birgitte Sørdal ungdomsklubb. Klubben leier 

Fredheim foreløpig annenhver fredag. Huset leies også mye ut til private arrangement. 

Basaren i november ble en suksess. Fullt hus, flotte gevinster, salg av håndarbeid, lapskaus, 

kaffe og kaker. Mange engasjerte medhjelpere. Berit Lia og Solveig Seljeflot hadde 

hovedansvaret. Solveig hadde strikket 17 plagg denne gangen. Noen ble loddet ut og mange 

ble solgt. Handelsstanden og private var flinke til å støtte basaren med gevinster. Vi fikk inn 

kr 92.800 til Fredheim. 

Det ble kjøpt inn 12 nye bord og bordtraller via Erik Tanche-Nilsen AS. 

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. 

 

13. Kirkemusikalsk arbeid: 

Vårkonsert 20. mars i Holla kirke med kantor Julian E. Isaacs, operasanger Jacob Zethner, Gunnulf 
Sletta på hardingfele, Hellek Sannes med andakt og Gunnhildur Baldursdottir. 

Minigospel har fungert både vår og høst 2022 med deltakelse i familiegudstjenester 25. september 
og første søndag i advent 27. november. 

Konfirmantene spilte i band i samtalegudstjenesten 12. juni. En av dem fremførte et solostykke i 
skolegudstjenesten 16. desember. 

Nytt orgel og restaurering av Kronborg kapell ble feiret med orgel og sangkonsert i kapellet 8. 
november. Der deltok Julian E. Isaacs og Gunnhildur Baldursdottir. 

Solist Kaia Førland og lokal forsangergruppe deltok på minnegudstjeneste 5. november. 

Solist Magnus Dorholt Kjeldal var booket for julaften, men på grunn av plutselig sykdom ble det 
Ulfhildur L. Isaacs som ble solist. 

Kirkemusikalsk plan ble godkjent av menighetsrådet i møtet 20.oktober. 
 
Gunnhildur Baldursdottir, organist/kantor 
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14. Kirker og kapell: 

Kronborg kapell 

Kronborg kapell har i 2022 vært delvis stengt, pga. oppussing. Seremonirommet er malt i nye lekre 
farger og nytt elektronisk orgel er på plass. Det gjenstår å lage handicaptoalett, bestille ytterdører 
m.m. 

 

Helgen kirke 

Nye benkevarmere er kommet på plass. Det er laget nytt styringssystem slik at varmen kan settes 
på fra ekstern mobil/pc. 

 

Romnes kirke – forprosjekt murverk 

Fellesrådet har søkt og fått innvilget tilskudd på kr 300.000 fra Riksantikvaren til å lage et 
forprosjekt for murverk/kalking av kirken. 

Prosjektet er utsatt til høsten 2023.   

 

Ulefoss, mars 2023 

Stian Refsdal, 
leder av menighetsrådet 
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