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Menighetsrådets leder. 
Nok et år er gått.  For noen av oss synes tiden å gå fortere og fortere for hvert år. Men 

likevel rakk 2019 å ha mye innhold også for Notodden menighet.  Året startet med en meget 

godt besøkt juletrefest i januar.  I samme måned holdt vi avskjedstilstelning for vår gode og 

kjære sokneprest Liv Espeland Jettestuen som tiltrådte som prost i NedreTelemark.  Ikke 

bare engasjerte hun seg i menighetslivet, men knyttet gode og viktige kontakter i andre 

miljøer, bl.a. Skoland og Frivillighetssentralen.  Fram til Rune Lia ble ansatt som ny 

sokneprest høsten 2019, falt mye av oppgavene på spesialpresten vår, Anne Berit Sunde.  

Hun gjorde en stor innsats også i den perioden.  I tillegg trådte prestevikar Sverre Henriksen 

inn og sammen med prost Asgeir Sele avlastet de Anne Berit slik at menigheten følte seg vel 

ivaretatt. 

Spesialprest Anne Berit har sammen med menighetspedagog Line Camilla L. Tranvåg 

ansvaret for trosopplæringen, dvs. barne-ungdomsarbeidet inkl. konfirmantundervisningen.  

Dette var et hovedfokus for menigheten også i 2019. 

I 2019 hadde vi stort fokus på økonomien.  Budsjettet lød på underskudd, kr. 70000,-. Men 

med et meget godt arbeidende økonomiutvalg med Sidsel Hellesøy, Lars O. Frogh og Narve 

Furnes, en aktiv kirke-vedforening med Ossian Kidholm som den avgjørende faktor og et 

julemarked hvor mange mennesker over lang tid hadde produsert populære salgsprodukter, 

klarte vi å snu underskuddet til et lite overskudd.  Veldig bra!! 

Mange i menigheten har også i 2019 nedlagt masse frivillig arbeid for menigheten. Så lenge 

menighetshuset har eksistert, ca. 30 år, har vi hatt gleden av en stabil «gjeng» som har tatt 

ansvar for menighetshuset.  Nevnes må Svein Sturød som leder av Husstyret og 

vaktmesterkoordinator gjennom alle disse årene (!) og vaktmesterne Bjørn Bull Karlsen og 

Ola Strand, Anne Marie Strømsbo for drifting og organisering av kjøkkentjenesten både på 

dagtid og kveldstid (!), renholdspersonalet Sissel Ruud Svendsen, Birgit Fossøy MED FLERE.  

Nå ber de om avløsning. Her trenger vi rekruttering, folkens! Det er bare å melde seg.  

Til tross for mange ekstraoppgaver klarte redaktør Sverre Henriksen m.fl. å utgi 3 nummer av 

«Inspirasjon», menighetsbladet vårt.  Fra 01.01.20 har han bedt om avløsning.  Stor takk til 

Sverre for glimrende arbeid gjennom flere år!   

I 2019 etablerte vi et kulturutvalg med Kristi «Kikki» Veseth som leder. De har også gjort en 

god innsats både med arrangementer, men også som kontaktledd overfor Heddal 

menigheten. Heller ikke i 2019 hadde vi ressurser til et diakoniutvalg, men på NOS har vi et 

trofast lag med Kirsten Landsverk som leder. De har lagt til rette for andaktsholderne som 

kommer hver onsdag.  

I september var det valg på nytt menighetsråd (MR). Det var vanskelig å finne 13 personer 

som var villige til å la seg velge. Men, vi valgkomiteen klarte å finne 13 ressurssterke 
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mennesker innen innleveringsfristen.  Jeg er imponert over det laget jeg nå leder.  Alle er der 

for å utrette noe.  Det lover svært bra! 

I august kunne vi ansette ny sokneprest, Rune Lia. Han kjente vi litt til i fra tidligere både 

fordi han var ansatt i Hjartdal sokn, men også fordi han hadde en liten stillingsbrøk hos oss 

fra tidligere.  Vi er svært godt fornøyd med «Rune prest» og håper å få beholde han i mange 

år fremover. Nå har vi både en kvinnelig og en mannlig prest.  Veldig bra! Et skår i gleden er 

at Hjartdal mistet en vel ansett prest.  Vi håper at de snart får en god erstatter! 

For Notodden menighetsråd 

Borgar Flaaten      
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Mopperne 

 

Regnskap for Notodden Menighetsråd.  Se Vedlegg 1 

Status fra økonomiutvalget 2019 

 

 

VISJON  
 

”En levende kirke – åpen for alle” 

Raus og engasjerende 

Raus  

- Alle skal kjenne seg som en del av et omsorgsfullt fellesskap. 

- Det skal være takhøyde i kirken, hvor vi verdsetter ulikheter 

      og mangfold. 

Engasjerende 

- Det som kirken formidler skal oppleves som vesentlig for våre liv. 

- Vi ønsker å invitere mennesker inn i kjærlighetsfellesskapet med Gud og til oppgaver i 

menigheten og samfunnet.  

 

Vi ønsker at det dobbelte kjærlighetsbud skal prege vårt menighetsliv: 

«Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt 

hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’  Dette er det største og første budet. Men det andre er 

like stort: «Du skal elske din neste som deg selv.» – Matt 22:36-39 

Misjonsbefalingen gir oss vårt oppdrag som kirke: 

«Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: 

Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt 

dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» – Matt 28:19 

En felles visjon for hele Den norske kirke er: Mer himmel på jord 

Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være 

- bekjennende  

Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirken.  

- åpen 

Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. 

- tjenende 

Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. 

- misjonerende  

Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt. 
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MENIGHETSRÅDET 2019 
Fra 1.jan. til 1.november:  

Leder Borgar Flaaten 

Nestleder Terje Teksli 

Sekretær Morten Mathisen fram til ca. 1 mars, deretter Torunn Kigen Bjering 

Soknepresten Liv E. Jettestuen, til ca. 20.januar, deretter spesialprest Anne Berit Sunde 

og så Rune Lia etter tilsetting 21.08.19. 

Sverre Farstad Henriksen 

Torunn Kigen Bjering 

Bjarne Bakken som også var leder i Fellesrådet  

Torill Eie som også representerte menigheten i Fellesrådet 

Torhild Moen  

Kristi Veseth møtte fast pga. forfall og permanent fritak fra faste medlemmer 

 

Menighetsrådet etter 1. november: 

Faste: 

Leder Borgar Flaaten 

Nestleder Sidsel Hellesøy 

Sekretær Hanne Louise Thürmer som representerer menigheten i Fellesrådet 

Sokneprest Rune Lia 

Nina Ødegaard Flaaten som ble valgt til leder av Fellesrådet 

Bjarne Bakken som ble valgt til vara til Fellesrådet 

Olaf Flåterud  

Kirsti-Nina Frønæs 

Ragnhild Kraugerud 

Vara: 

Lars S. Tveitan 

Lars O. Frogh 

Kirsti Lunåshaug 

Agnes Kidholm  

Terje Teksli 

Menighetsrådets arbeidsutvalg:  
Fram til 1.nov. sokneprestene Liv Jettestuen Espeland/Rune Lia, Trerje Teksli og Borgar 
Flaaten 

Etter 1. nov: Sokneprest Rune Lia, Sidsel Hellesøy og Borgar Flaaten. Sekretær inviteres hvis 
kveldsmøte (på dagtid er hun forhindret). Knut Brokhaug har ikke vært medlem av 

menighetsrådet, men har hatt ansvar for betaling av fakturaer og oppfølging av regnskapsbilag. Han 

har videre fungert som rådgiver for menighetsrådet i økonomisaker. Som nevnt innledningsvis har han 

vært særdeles viktig i året som har gått. 
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Møter og saker  

Notodden menighetsråd har i 2019 hatt 10 ordinære møter.  

Rådet har behandlet i alt 119 saker. 

.februar avholdt vi menighetsmøte i kirken etter gudstjenesten for å drøfte grensejusteringen mellom 

Sauherad og Notodden kommuner. Det var ingen motforestillinger til å ønske hjertelig velkomne de 

innbyggerne i Hjuksebø som vil bli medlem i vår menighet.  Dessverre har vi ingen kontaktperson på 

Hjuksebø ennå. Det er svært ønskelig at de som er interessert, tar kontakt. 

 

Notodden menighetsråd og soknerådet i Heddal ved Ole Bjørn Kolbjørnsrud inviterte representanter 

fra alle 4 soknene i Notodden kommune til et felles møte 4.mars hvor vi utvekslet synspunkter. Bl.a. 

blei det ytret sterke ønsker om å få til et felles menighetsblad.  Møtet ble avholdt i vårt menighetshus. 

Til møtet blei kirkevergen invitert. Et nyttig møte som bør avholdes årlig. Vi håper på nytt møte hos 

menigheten i Heddal i 2020.  

 

MR anmodet økonomiutvalget v/Sidsel Hellesøy, Lars O. Frogh, Narve Furnes om å arbeide for økt 

antall faste givere.  Menigheten har flere tusen medlemmer, men kun noen få faste givere. Dette 

arbeidet har bedret menighetens økonomiske situasjon.  Arbeidet vil fortsette i 2020. 

 

Det er viktig igjen å informere om at dersom man oppgir sitt personnummer til Notodden kirkelig 

Felleskontor, vil alt man gir til menigheten som «gave» bli fratrekksberettiget inntil kr. 50 000,- når 

skatten skal betales. Minstebeløp er kr. 500.  Dette er viktige tiltak Stortinget har bestemt, nettopp for 

å styrke økonomien til de frivillige organisasjonene. Så, folkens, her er det muligheter! 

 

MR har hatt fokus på området rundt kirken. Det førte til at kommunen engasjerte fagmann Halvor Sem 

til å kartlegge tilstanden til alle trærne rundt kirken slik han hadde kartlagt trærne ved stavkyrkja, 

Gransherad kyrkje, Lisleherad kirke og Gravlunden. Resultatet blei en rapport som kan leses på 

Notodden kirkelig fellesråd sin hjemmeside.  I desember bevilget kommunen kr.150 000,- kr. til 

vedlikehold av området. Arbeidet blir utført vinteren 2020. 

 

Reduksjon i prestestillinger har også i 2019 vært utfordrende. Det har også i år medført at Gransherad 

sokn, Lisleherad sokn og Notodden sokn har delt på en spesialprest (Anne Berit Sunde) og prestevikar 

Sverre Farstad Henriksen. Soknepresten i Hjartdal, Rune Lia, hadde 20% stilling i Notodden sokn som 

begravelsesprest fram til han tiltrådte sokneprest-stillingen for disse 3 soknene september 2019, Prost 

Asgeir Sele har også deltatt i gudstjenestearbeidet.   

 

Også i år har Ossian Kidholm gjort en utrolig innsats for at barne-og ungdomsarbeidet fortsatt kan 

drives. Uten barne-ungdomsarbeid har kirken en dyster fremtid. Kirkevedforeningene støttet 

menigheten med et betydelig økonomisk tilskudd som var avgjørende for at regnskapet for 2019 blei 

så bra. I år deltok 6 menn fra menigheten med å kjøre ut 2812  60-liters sekker med kirkeved til 

kunder i byen og utenbys.  Det var et hardt arbeid !  Helt utrolig at Ossian har klart dette arbeidet 

nesten alene i 17 år!   

 

Av rent økonomiske grunner måtte vi fra og med 1.april si opp den delen av stillingen til 

kirkemusikeren som menigheten hadde økonomisk ansvar for.  Det var svært leit.  Hun gjorde en 

utmerket jobb.  Det er i slike stunder det er tøft å være ansvarlig leder.  Det medførte at vi ikke har hatt 

Babysang og Knøttekor etter 1. april. Dessverre.  

Heldigvis har vi Line Camilla L. Tranvåg som menighetspedagog/barne-ungdomsarbeider. 

Soul Children og konfirmantarbeidet (sammen med Anne Berit Sunde) samt 1.,2., og 3.-årsledere 

(etter konfirmasjon) er viktige aktiviteter som hun står ansvarlig for. 

Medarbeidere  
Menigheten har vært betjent av følgende medarbeidere:  
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• Liv Espeland Jettestuen, sokneprest fram til ? januar 

• Rune Lia, sokneprest fra ? 

• Anne Berit Sunde, spesialprest 

• Espen Høgseth, kirketjener  

• Ingrid Strand Hegna, kontorleder 

• Sylke Feldhusen, kantor  

• Line Camilla Lyngvær Tranvåg, menighetspedagog 

• Julian E. Isaacs, kantor 

• Anne Vik, menighetsmusiker fram til 1. april. Hun har fortsatt sin 30% stilling hos Notodden 

kirkelige Felleskontor. 

 

 

 

 

GUDSTJENESTELIVET 
 
Gudstjenesten er en fellesskapshandling hvor vi som menighet er sammen for Guds ansikt. I 

gudstjenesten kommer Gud oss i møte gjennom Ordet og sakramentene. Gud møter oss, slik at vi får et 

møte med Ham, og også et møte med oss selv og våre medmennesker.  

 

I vår nye visjon ønsker vi at det dobbelte kjærlighetsbud skal prege vårt menighetsliv og også vårt 

gudstjenesteliv: 

«Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt 

hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’  Dette er det største og første budet. Men det andre er 

like stort: «Du skal elske din neste som deg selv.» – Matt 22:36-39 

Antall deltakere på gudstjenestene har også i år gått noe ned, i tillegg har vi hatt 1 gudstjeneste mindre 

enn i 2018. 

 

Det er ulike ønsker i menigheten om hvordan nattverdutdelingen skal foregå, men vi praktiserer nå 

intinksjon (dypping) på gudstjenester med dåp (og på andre større gudstjenester) og kontinuerlig 

nattverd med kneling når det ikke er dåp i gudstjenesten.    

 

Det er en stor gave for menigheten med alle frivillige medarbeiderne, som også bidrar med ulike 

oppgaver/tjenester knyttet til gudstjenesten. Vi er heldige som har klokkere, kirkeverter, sangere, 

musikere, forbedere og andre frivillige medarbeidere som deltar i gudstjenestene.  

Forordnede gudstjenester  
I 2019 var det totalt 61 gudstjenester i Notodden kirke.  

 

Totalt antall deltakere på gudstjenestene var 5271 (i 2018: 5657 og i 2017:6073). Det er som nevnt 

ovenfor en nedgang i antall deltakere på gudstjenesten i forhold til fjoråret. Noe kan forklares ved at 

Liv E. Jettestuen sluttet i januar.   

 

Menighetsrådet ønsker fortsatt å arbeide for at flere kommer på gudstjenestene, og oppfordrer alle til å 

delta i gudstjenestefelleskapet og invitere andre med seg på gudstjeneste. Det betyr mye for felleskapet 

at folk støtter opp om gudstjenestene. 

 



8 
 

Også i år var 17. mai-gudstjenesten utenfor Bok- og blueshuset.  I forbindelse med Notodden Blues 

Festival hadde vi også i år «Blå messe»., og dette er en gudstjeneste som menighetsrådet ønsker å 

satse på å bruke ekstra ressurser på. Det er en tradisjon at dagens preken i «Den Blå messe» holdes av 

en utenfor menigheten.  Da må man være tidlig ute. Biskop emeritus Per Arne Dahl har sagt ja til å 

holde prekenen i 2020.  

 

I 2019 var det besøk fra 2 barnehager og 4 skoleklasser utenom gudstjenester. 

Andre gudstjenester  
I tillegg til forordnede gudstjenester har vi også hatt 1 gudstjeneste med nattverd på Notodden 

omsorgssenter/Teletunet. Vi har hatt tre barnehagegudstjenester, to skolegudstjenester for 

barneskolene og en gudstjeneste for ungdomsskolen. Videregående skole hadde i år ikke andlending til 

å delta. Ved skolegudstjenestene ønsker vi i stor grad å involvere elevene – slik at de deltar med ulike 

oppgaver/innslag i gudstjenesten.  

 

For øvrig har vi hatt 3 skoleklasser og en barnehage på besøk i kirken dette året. 

Dåpstall  
Antall døpte i 2019: 24 barn.  Antall døpte i 2018: 21 barn og i 2017: 25 barn.  

I tillegg til disse kommer 18 barn som tilhører vår menighet, men som er døpt i andre kirker, og hvor 

prestene i vår menighet har hatt dåpssamtale med foreldre/foresatte. 

Hvis vi skal kunne sammenligne dåpstallene fra år til år,  må disse evt ses i sammenheng med antall 

fødte i løpet av året, og dette er ikke blitt gjort. 

Kirkelige handlinger  
Det ble foretatt 3 vielser i Notodden kirke. (2018: 4 og i 2017:7) 

Det ble foretatt 0 forbønnshandlinger for borgerlige inngåtte ekteskap. (2017:0) 

Det var 49 ungdommer som ble konfirmert. (i 2018: 54 og i 2017:58) 

Det ble utført 71 gravferder i soknet. (i 2018: 71 og i 2017:58)  

TROSOPPLÆRING  
Trosopplæringen har gjennom flere år vært menighetens hovedsatsningsområde og hører inn under 

flere deler av vår visjon. Sentralt i vårt oppdrag som kirke og menighet er misjonsbefalingen i Matt 28, 

16 ff:  

 

Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til 

Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, 

jeg er med dere alle dager inntil verdens ende».  

 

Hovedmålet for trosopplæringen er: 

Å medvirke til en sammenhengende og systematisk trosopplæring 

for alle døpte fram til 18-års-alderen. I denne prosessen er det viktig at den 

enkelte blir sett og verdsatt, og at kirken kan oppleves som et godt fellesskap å høre til i. 

Opplæringen må knyttes til barn og unges livserfaring og livstolkning. 

Den har som mål å medvirke i en danningsprosess der oppdragelse, opplæring og kristen tro i praksis 

samspiller.  
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Barn og unge i gudstjenesten 

Som en del av trosopplæringen, er vi også opptatt av å inkludere barn og unge i gudstjenesten. Vi 

haddde 6 gudstjenester særlig tilrettelagt for barn.  Det var 2 flere enn året før. Barn/unge deltar i 

gudstjenestene hvor de får ulike oppgaver, ved at det synges barnesanger, deles ut tegneark som er 

knyttet til dagens bibeltekst/tema, og ved at barnebladet «Barnas» deles ut til de litt større barna. Også 

i år har konfirmantene deltatt som ministranter i gudstjenestene. Det er på sin plass å berømme 

ministrantene for flott innsats! 

 

Trosopplæringsplanen  

Nåværende trosopplæringsplan ble endelig godkjent i 2013. I tiden som har gått siden den gang, har vi 

sett at den er moden for revidering.  Dette er et arbeid som vi har begynt å ta tak i og som skal 

fullføres i løpet av 2020.  Den var nesten ferdig til årskiftet 2019/20. 

 

  

4-års boka  
Tradisjonen tro var det utdeling av 4-årsboka. Det var ti 4-åringer som mottok boka i år. 

Alle 4-åringer som er døpt eller tilhørende i Den norske kirke får skriftlig invitasjon i posten. 

Også i år fikk barna «Min kirkebok» fra IKO-forlaget. 

 

6-års boka  
For andre året på rad delte vi ut bok til 6-åringer. Alle 6-åringer som er døpt eller tilhørende i 

Den norske Kirke, fikk invitasjon i posten. Det ble delt ut bok til 12 seksåringer. 

Boka som ble delt ut heter: «Tre i et tre» – 6-årsbok av Runar Bang. 

 

Notodden Soul Children 

Dette året har vi hatt flere store opplevelser. Vi hadde en helg i Kviteseid sammen med Kviteseid 

soul children og Rjukan og Tinn soul children. Denne helga var det to gospelsangere som kom 

og hadde opplæringen. Det var en flott helg med hvor vi ble kjent med flere og lærte mye. Vi har 

opptrådd på gudstjenester og som i fjor avsluttet vi 2018 med en julekonsert sammen med Chris 

Medina og Erik Næss i Heddal låvekirke. Vi hadde en flott opplevelse da vi sang på en 

storsamling på Betesda. I Oktober hadde vi en stor opplevelse på den internasjonale soul 

children festivalen i Oslo. Det var samlet 2001 korsangere i Oslo spektrum og det var utekonsert 

på universitetsplassen. Opplevelsene er mange og gode vi merket at denne turen var et skikkelig 

løft for koret vårt.  

Dette året har vi vært to ansatte på lederkurs Anne Vik og Line Camilla Tranvåg, vi har i tillegg 

med oss to faste frivillige Irene Ljosland og Else Ma Vassli.  

 

Konfirmantarbeidet 

Vi har vår- konfirmasjon.  

Lisleherad, Gransherad og Notodden konfirmantene har mye felles opplegg. Totalt har denne gruppen 

bestått av 69 konfirmanter. Antall konfirmerte i 2019 fra Notodden menighet var 49,  (0 fra Lisleherad 

og 10 fra Gransherad).  I 2017/2018 var 54 konfirmanter fra Notodden. 

Konfirmantkullet 2018/2019 hadde oppstartshelg i juni, leir i juni og undervisninger i september, 

oktober, november og desember. Deler av undervisningen er med hele gruppen og deler av 

undervisningen er i mindre grupper. Vi har hatt ungdomskvelder rett etter G2 som en del av 

konfirmantundervisningen.  
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Ansvarlig for konfirmantene var spesialprest Anne Berit Sunde  i samarbeid med menighetspedagog 

Line Camilla L.Tranvåg. 

Ledertrening 
Vi har en flott gruppe ungdommer som er fra lederkurs (første året etter konfirmasjon) til en 

som har vært med i lederarbeidet vårt i 6 år. Lederkurs har dette året vært et samarbeid med 

Gransherad og i høst startet 9 ledere fra Notodden og 2 i fra Gransherad. Lederkurs har hatt 

praksis i menighetene (Notodden og Gransherad) på gudstjenester, juletrefest og 24-festival. Det 

er en utrolig positiv gjeng vi har med oss som gjerne blir med. I tillegg til dette lokale opplegget 

har ungdommene fulgt det obligatoriske ønsket og elsket opplegget. Under ser dere det vi har 

vært på av større turer. 

Ledere på leir dette året var 16 leder fra Notodden fordelt på 2-6 årsledere. De 9 lederne på 

lederkurs kom i tillegg til dette. 

Turene dette året har vært: 

Akedag og ledekurssamling i Hjartdal, lederleir på Jønnbu fjellkyrkje, Konf.treff, konf. Kick 

off, Sommerleir i uke 26, noen var med på leir 2 i uke 32, så har vi vært på 1. års ledertur til 

Hjartdal fjellstue, 2. årsledertur til Lillesand, 3 års ledertur til Sverige og 4-5 års ledertur 

tilUngarn, julebord i desember og noen enkeltstående lederkvelder/dager.  

Lederkurs er det menighetspedagogen Line Camilla Tranvåg som har ansvar for. 

Knøttekor 
Årsmelding v/Anne Vik 

Årsmelding: Knøttekor var kun et tilbud om våren (kort vårsemester som varte ut mars 

måned) 2019 : deltakere i gjennomsnitt på øvelsene var 8 barn i alderen 3-6 år.  

Vi hadde øvelser hver tirsdag fra januar og ut mars 2019 med unntak av 19.februar som var i 

vinterferien. Koret var registrert som søndagsskole-gruppe i Norsk Søndagsskoleforbund. 

Knøttekoret deltok med sang på juletrefest på menighetshuset 10.januar, og sang på «Sprell 

Levende»-Gudstjeneste 17.mars kl.11:00 i Notodden kirke.  

Fra 1.april vart Knøttekoret nedlagt på ubestemt tid pga nedbemanning i trosopplærerstilling 

med en 50 % stilling som har blitt kutta. 

DIAKONI 
Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste er: 

«Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. 

Ut fra andre del av kjærlighetsbudet skal vi elske vår neste som oss selv. Dette betyr at livet i 

menighetens felleskap er der vi tjener hverandre med den utrustning og de nådegaver som den enkelte 

har fått. Jfr. 1. Pet. 4,10.  
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Diakoniarbeidet  

I diakoniarbeidet som Liv Esepland Jettestuen formelt har vært leder for, er det mange aktive 

medarbeidere.  

 

 

 

 

Andakter 

Hver onsdag kl 1100 er det andakt for beboerne på Teletunet. To team har delt på og vært med annen 

hver uke på andaktene. Det er bra oppslutning fra beboerne. I tillegg til ansatte og frivillige fra Den 

norske kirke, er det også andre kristne menigheter som er er med og holder andaktene.  

 

Adventfest: 12. desember arrangerte frivillige diakonimedarbeidere fra menigheten den årlige 

adventfesten for eldre på Teletunet. Sverre F. Henriksen deltok med sang og andakt. Og det var i 

tillegg god servering, og dette er et populært arrangement.  

 

Diakoniens dag 

1. november ble det arrangert ”Diakoniens dag” hvor vi hadde besøk av Kjell Markset, som 

holdt et foredrag som var rettet mot det å være frivillig medarbeider. 

 

Og en av våre utfordring videre framover er å rekruttere flere frivillige medarbeidere. 

MISJON 
Misjon 2019. 

Shalom-prosjektet bidrar til kirkeplanting. 

Ekteparet Felix, Odette og tre barn, ble spurt av Shalom-prosjektet om å starte et 

skolearbeid på landsbygda på nord-Madagaskar. 

Først deltok de på kurs på Shalom-senteret i Mahajanga hvor de lærte om det kristne møtet 

med Islam. Familien slo seg ned i landsbyen Ampasipitely. Her er 90% av befolkningen 

muslimer.  

Hvordan er det å være misjonær i eget land? spør vi. 

Det er en styrke for oss å være gassere, sier Felix. Vi er fra samme nasjon som dem vi 

forkynner evangeliet til. Det finnes bånd som binder gassere sammen. Når folk avviser oss, 

vet vi at det i mange tilfeller er en midlertidig reaksjon. Båndene gjør at de ofte tar kontakt 

med oss igjen etter hvert. 

Man sier jo gjerne at en aldri blir profet hos sine egne, supplerer Odette. Det sa Jesus. 

 Jeg er likevel fornøyd med hva vi har utrettet her på nordvestkysten. Fortsatt er det noen 

som ikke liker en kristen tilstedeværelse her i landsbyen, men stort sett respekterer kristne 

og muslimer hverandre. Det er naturligvis viktig. Og så er jeg glad for at flere barn og 

ungdommer som går på skolen, får sine foreldres velsignelse til å døpe eller konfirmere seg. 

Odette trekker fram nettopp den økte toleransen som den viktigste frukten av deres arbeid. 

Det som gleder aller mest er å se at de som var mest fiendtlig innstilte i starten, har 

forandret seg litt etter litt. Flere av dem har etter hvert til og med hjulpet oss med skolen. Vi 

deler fremdeles ikke syn i religionsspørsmål, men nå kan vi også diskutere livssyn uten å bli 

uvenner. 

Hva tenker dere om de norske misjonærene? Spør vi videre. 
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Vi tenker ofte på hvor sterk norske og andre utenlandske misjonærers utholdenhet og 

overbærenhet må ha vært her på Madagaskar. Det står uendelig stor respekt av det disse 

misjonærene har gjort. 

Men på noen måter hadde de det nok også lettere enn gassiske misjonærer. Når utlendinger 

forkynner evangeliet i en gassisk kontekst, vil det glade budskap ha en enda større 

gjennomslagskraft. Det er riktig at vi som er misjonærer i eget land gjerne kommer lettere og 

tettere på folk, men utlendingene gir evangeliet troverdighet og kraft. Evangeliet blir gitt en 

tverrkulturell og global profil gjennom utenlandske misjonærer, sier Odette. 

Ampisipitely har nå både kirke og ungdomsskole. Felix og Odette bor ennå der og er høyt 

respektert av folket. På denne måten bidrar Shalom-prosjektet til kirkeplanting, og guds rike 

går fram i områder der evangeliet fremdeles er ukjent. 

Notodden kirke støtter Shalom-prosjektet på Madagaskar. I 2019 bidro vi med kr. 19735,- til 

dette arbeidet. 

 

Annet menighetsbyggende / fellesskapsbyggende arbeid 
 

« Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din 

forstand, og din neste som deg selv.» Luk 10,27 

Menighetsbyggende og fellesskapsbyggende arbeid er knyttet til vår og Den norske kirkes visjon om 

at vi ønsker å være en åpen kirke med et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for 

mangfold.  

 

 

Kirkekaffe 

Nesten hver søndag er det kirkekaffe etter gudstjenesten. Det er frivillige i menigheten som stiller opp 

og har med kake e.l. De koker kaffe og legger til rette for kaffeservering etter gudstjenesten. Det er 

mange som benytter seg av tilbudet, ca. 40 personer på en vanlig søndag, kanskje det dobbelte eller 

mer når det er noe spesielt  f.eks. når det er presentasjon av konfirmantene. Vi tar ikke betalt for 

kirkekaffen, men det er anledning til å gi en gave. «Vipps»-nr. 46756 kan brukes. Fint hvis man da 

skriver i meldingsrubrikken «kirkekaffe» eller «Gave». 

Kirkekaffen er en sosial møteplass. som betyr mye for mange. Her kan en treffe venner, bli kjent og 

her går praten om både store og små ting. 

Vi er glad for de frivillige som stiller opp og bidrar til gode møteplasser  og godt fellesskap i 

menigheten! 

 

 

Fellesskapsgrupper 
Det er to fellesskapsgrupper som fungerer regelmessig i Notodden menighet nå. Til sammen har disse 

to vel 20 deltakere og fungerer godt. 

Tidligere var det et samarbeid mellom gruppene med fellessamlinger, men dette er det nå ikke stor nok 

interesse for.   Det er heller ikke gjort noe aktivt for å tilby nye å bli med i gruppene f.eks. via 

menighetsbladet.  Gruppene er så store at det ikke er lett å gå åpent ut med et slikt tilbud og vi har ikke 

ledere til å dele gruppene for å gi plass for nye medlemmer.  Likevel har gruppene vokst det siste par 

årene, men dette er gjennom personlige kontakter. 
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Kantoriet   
1. Målgruppe og hensikt for arbeidet 

Notodden kantori sin første oppgave er å synge til Guds ære og til menighetens oppbyggelse. 

Kantoriet vil utvikle medlemmene i korsang og være en møteplass for kristent sosialt fellesskap. 

 

2. Arbeidsform/organisering  

Kantoriet har ukentlige øvelser i skoleåret. 

Kantoriets styre besto i 2018 av følgende personer: 

Håkon K. Nordseth Sørby, Bjørn Bull Karlsen, Ellen Bull Karlsen, Inge Olav Waage, Marta Haaland 

Bjørnstad, Solbjørg Heggdal (varamedlem med møterett). 

 

Kantoriets musikkutvalg besto i 2018 av følgende personer: 

Ingebjørg Hofsli, Marit Ryen Skullerud, Anne Marie Strømsbo, Marta Haaland Bjørnstad, og Sylke 

Feldhusen. 

Kantoriets valgkomitè besto i 2018 av følgende personer: 

Kristin Landsverk. (Bodil Meling Samuelsen ble også valgt på årsmøtet i 2017, men sluttet i Kantoriet 

i løpet av 2018). 

Kantoriets festkomite besto i 2018 av følgende personer: 

Eva Husakova-Berger, Kristin Landsverk, Kirsti Oddbjørg Aaseng Lunåshaug . 

 

3. Hvor ofte samles man og hvor mange deltar  

Kantoriet øver tirsdager kl. 19-21 i skoleåret på Notodden menighetshus. Kantoriet synger ved 

utvalgte gudstjenester og enkelte andre arrangementer i menighetens regi. Det arrangerer konserter 

alene og sammen med andre musikkrefter, og deltar ved andre arrangementer som Kantoriet finner 

å prioritere. Kantoriet har pr. 07.11.2018 i tillegg til dirigent, 19 aktive medlemmer. I tillegg har 2 

medlemmer korttidspermisjon. 

 

4. Opptredener og evaluering av korets arbeid i 2018 

I perioden januar - april deltok Kantoriet i totalt tre gudstjenester i Notodden kirke, inkludert 

jubileumsgudstjenesten søndag 4. mars i f.m. kirkens 80 årsjubileum. Fredag 6. april deltok Kantoriet 

dessuten i Kortreffet i Sangerheimen, et årlig arrangement for alle Notoddenkorene. 

Fredag 4. mai hadde Kantoriet igjen en meget vellykket vårkonsert, denne gang i Notodden kirke, 

hvor gjesteartist var sopranen Rønnaug Sundling, som har familierøtter i Gransherad. Det var 85 

betalende frammøtte på konserten. 

Side 2 av 2 

Søndag 3. juni avsluttet Kantoriet sitt vårsemester med tur til Tyristrand kirke hvor det deltok under 

gudstjenesten. Etterpå gikk turen videre til Blaafarveverket hvor det var omvisning og 

avslutningslunsj. 

Søndag 9. september deltok Kantoriet i gudstjenesten i Lisleherad kirke, hvor noen av årets 

gullkonfirmanter var tilstede. Søndag 28. oktober deltok Kantoriet i gudstjenesten i Notodden kirke. 

Det skal det også gjøre søndag 25. november. 

På vegne av Notodden menighetsråd skal Kantoriet som vanlig den 2. søndag i advent, i år 9. 

desember, arrangere den årlige musikalske adventstunden ”Vi synger og spiller julen inn” i Notodden 

kirke. Her deltar byens kor og musikk korps. 

Kantoriet’s årsmøte for 2018 avholdes tirsdag 27. november. Økonomien i Kantoriet er 

tilfredsstillende. Kantoriet har denne høsten gitt et tilskudd på kr 9600,- til Notodden Soul Children i 

forbindelse med Soul Children Festivalen i Oslo i oktober. Kantoriet betaler i 2018 kr 4000,- i tilskudd 

til Menighetshuset. 

Kantoriet har et godt sosialt miljø, og har også i 2018 holdt en god musikalsk standard. Dirigent og 

musikalsk leder er kantor Sylke Feldhusen. Kantoriets stemmefordeling per 07. november, 2018 er 

som følger: 8 aktive pluss 2 permitterte sopraner, 5 alter, 4 tenorer og 2 basser. 

Det er fortsatt en akseptabel fordeling mellom stemmegruppene, med unntak av bassene. 2-3 flere 

basser ville gitt Kantoriet en fyldigere klang. Når det er sagt så må det også sies at Kantoriet får 

positive tilbakemeldinger på at det klinger bra. Kantoriets repertoar begrenses imidlertid fortsatt av 
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at det totale antallet aktive sangere, for tiden 19 personer, gjør det sårbart ved fravær/sykdom og 

øker presset på det enkelte medlem til å stille opp. Forøvrig er aldersspredningen på 35 år (51-86 år) 

med en gjennomsnittsalder på rundt 71 år. Det er av flere grunner ønskelig for Kantoriet å få 

rekruttert 9-10 nye medlemmer. Dette behovet må settes i fokus i 2019. 

 

Mannsgruppa 
har sine samlinger på Menighetshuset andre tirsdag i måneden fra kl. 11-13. Ledelsen har 

dette året vært delt mellom Arnfred Li og Bjørn Bull Karlsen. Vi starter med kaffe, medbrakt 

matpakke og lar praten gå om løst og fast den første halve timen.  Som fast opplegg har vi en 

åpen samtale med utgangspunkt i kommende søndags prekentekst. Vi har hatt 9 samlinger. 

Ved utgangen av 2019 besto gruppa av 15 godt voksne menn.  

 

 
Bønnetjenesten  

Bønnetjenesten består av 13 personer. 5 stk. har hver sin time på bønnerommet hver 14. 

dag. De resterende ber hjemme. Det blir bedt regelmessig over bønneemner som meldes fra 

enkeltmennesker, menighetsråd og andre. Vi har en bønneliste som oppdateres hvert 

halvår. I forbindelse med G2-gudstjenestene og enkelte andre sammenhenger har det vært 

anledning til å skrive bønneemner på lapper som blir gitt til bønnetjenesten. Bønnetjenesten 

er en av grunnpilarene i menigheten. Ledere for tjenesten er Ingrid Heggenes og Else Ma B. 

Vassli. 

 

Menighetsbladet Inspirasjon  
Menighetsbladet hadde i 2019 tre utgivelser. Redaksjonen har også dette året bestått av redaktør Sverre 

F. Henriksen. Sammen med Sidsel Hellesøy og staben ved kirkekontoret  sørget redaktøren for at 

Inspirasjon i 2019 ble et referat- og informasjonsblad, men også et blad med andakter, reportasjer osv. 

Distribusjonsapparatet består fortsatt av en god gjeng med frivillige med Sverre F. Henriksen som 

ansvarlig for pakking og utdeling. Sverre Henriksen ønsket avløsning som redaktør fra 1.januar 2020. 

Menighetsrådet takker han for meget stor og god innsats gjennom flere år. Vi håper at han også i framtida 

vil levere stoff til bladet.  

Blueskafeen «Den Blå Fisk»  

Kirkekafeen Den Blå Fisk ble startet med formål å sørge for skikkelig mat til byens 
gjester under Bluesfestivalen.  Det var også et hovedpoeng at kirken skulle være mer «til 
stede» i dette arrangementet som har så stor betydning for byen vår. I 2019 ble kafeen 
drevet for 23. gang, og denne gang forsøkte vi med salgsbod i byen i tillegg til kafedriften 
på menighetshuset.  Tanken var nettopp å være mer til stede der folk er.  Nå fikk vi ikke 
helt det resultatet vi ønsket denne gangen, og det er flere grunner til det.  Vi mener 
fortsatt tanken er god, men konseptet må jobbes mer med. 
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Det er en flott gjeng med folk i alle aldre som står på denne helgen, og godt humør og 
mye latter preger arbeidsfellesskapet. 
” Den blå fisk” ønsker å være et tilbud som står for gjestfrihet, åpenhet, glede og energi.   
Vi hadde 506 middagsgjester mot 590 i 2018.  Begge årene har vi hatt kun fiskesuppe 
som hovedrett. 
Det er en positiv erfaring med tanke på logistikken og arbeidsmengden for kafegjengen, men det 

er sannsynligvis ikke like positivt for det økonomiske resultatet. God fordeling av ansvar bidro til 

en god organisering og flyt i arbeidet.   

Overskuddet fra kafedriften går i sin helhet til menigheten.   
 

 

Notodden menighetshus 
 

Årsmelding for 2019 

HUSSTYRET for Notodden menighetshus. 

 

Mandat:  Husstyret har som oppgave på vegne av Notodden menighetsråd å drive og 

vedlikeholde Notodden menighetshus. 

Styremedlemmer: 

Husstyret har i 2019 hatt følgende sammensetning: 

Leder: Svein Sturød       Vara: Kjell Moen   

Nestleder: Tor Møller Frantzen     Vara: Narve Furnes 

Lars Tveitan        Vara: Sidsel R. Svendsen 

Morten Mathisen / Olaf Flåterud   Vara: Jostein Sandven 

Ingrid Skjerve Røed     Vara: Solfrid Hoslemo                          

Olaf Flåterud har tiltrådt styret høsten 2019, som menighetsrådets representant, i stedet for 

Morten Mathisen. 

 

Viktige saker har vært: 

• Tilrettelegging for den daglige driften av menighetshuset, bl.a. oppsett av kjøkken- og 

vaktmesterlister. 

• Tilrettelegging og oppfølging av utleie til den Eritreiske menighet på Notodden. 
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• Montering av automatisk døråpner på inngangsdørene. 

• Teppefliser på kontoret til menighetsmusiker. 

• Arbeid for å få flere til å gjøre en (forpliktende) innsats i menighetshuset. 

I 2019 har vi vært 3 vaktmestere, 3 kjøkkenteam med 2 på hvert og 6 vasketeam. Dette er 

i hovedsak personer som har vært med fra huset var nytt, og mange er med i flere 

sammenhenger.  Det er meget vanskelig å rekruttere nye folk. Folk vil ikke binde seg og 

stå på liste. Med bare 3 vaktmestere er vi sårbare hvis flere er borte samtidig.  Tallet på 

vaskere har gått merkbart ned de siste åra.                                                                  

Behovet for å få med flere i disse tjenestene er derfor meget stort.  

 

Notodden februar 2020. 

Svein Sturød   

 

Årsrapport for 2019 fra mopperne. 
Ukentlig renhold. 

Det blir utført ukentlig renhold av menighetshuset. Renholdet er fordelt på 6 grupper. 

Arbeidet er satt opp fra kl. 9 til 11 på lørdag formiddag, men hver gruppe avgjør når de tar 

jobben i nærheten av helgen. De fleste mopperne har holdt på i mer en 25 år. Det har vært 

naturlig avgang pga. alder, så nå har vi bare 2 stk på hver av gruppene. (Da vi startet opp på 

begynnelsen av 1990 tallet, var vi 5 stk. på hver gruppe). Vi har heldigvis fått hjelp av 3 

eritreere, mot at de får billigere husleie. På en av gruppene er det nå bare en igjen.  

Konklusjon: Vi har nå nådd en smertegrense ved at vi ikke bør gå ned til mindre en 6 grupper 

og at vi helst bør være 3 stk på hver gruppe for å kunne holde Menighetshuset rent og i 

orden. 

Annet renhold 

Puss og vask av vinduer. Her har en liten gruppe med noen fra mopperne og andre frivillige 

(ca 4-6 stk) pusset vinduene på kjøkkenet, kirketorget og salen en gang på våren.                                          

Rens av stolene. Ca hvert 5 år har vi renset stolene. Det har tatt 3-6 frivillige flere dager å 

rensen alle stolene. Dette er tungt arbeid. Dette året bør de renses igjen. Rensemaskin er 

lånt av Hegland.   Vask av gardiner. Gardinene i salen ble i fjor tatt ned, renset og hengt opp 

igjen. På kjøkkenet bør gardinene enten fornyes eller vaskes. På kirketorget kan en vente et 

par år til før en renser dem. 

Rundvask av enkelte rom. 
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Kjøkkenet har vært vasket rundt av "Den blå fisk". Bonevoksen på den gulvflaten vi går på er 

fjernet, så nå mangler det å fjerne resten av bonevoksen under benkene slik at vi kan bruke 

samme moppemetode som i salen.                                                                                                                                 

For ca 5 år siden ble tak, vegger og armaturen rundt lysstoffrørene på Kirketorget vasket og i 

Peisstua teppet renset, bordene pusset, veggene og taket vasket og kassene rundt 

lysstoffrørene vasket. Toalettene opp ble vasket rundt for 4-5 år siden.                                                                                     

Gulvet på Kirketorget og toalettene bør skures opp og trenger en grundig rengjøring.  Dette 

er jeg i ferd med å finne en ikke alt for krevende løsning på.                                                                                

Storsalen trenger også en storrengjøring. 

Februar 2020.                  Sidsel Ruud Svendsen. 

 

HOVEDTALLENE FRA REGNSKAP 2018 OG 2019 OG BUDSJETT 2019 

Se vedlegg 1. 

 

Rapport fra økonomiutvalget 
 

I 2019 jobbet økonomiutvalget med følgende saker: 

Giveraksjon 2019. Vi var tre personer som ringte til utvalgte personer som er kjent fra 

tidligere kontakt med menigheten. Vi hadde mentor Tore Gullaksen fra Agder 

bispedømmekontor til stede den første kvelden vi ringte. De som ringte var Narve Furnes, 

Lars Oscar Frogh og Sidsel Hellesøy. Aksjonen pågikk over to kvelder i februar. Resultatet av 

aksjonen var ca. 10 nye givere. 

Økonomiutvalget sendte søknad om støtte til drift av ungdomsklubb, til Agder 

bispedømmekontor (OVF-midler). Det forventes svar i mars 2020. 

Etter valget på menighetsråd høsten 2019, ble Bjarne Bakken med i økonomiutvalget.  

Utvalget vedtok å gjøre et forsøk på å trykke opp julekort for salg på julemarkedet i 

november 2019. Det ble trykket opp 2000 julekort, disse ble pakket i bunker á 10 kort med 

konvolutter, og omtrent halvparten av disse ble solgt. 

For økonomiutvalget: 

Sidsel Hellesøy 


