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Kjære lesarTa kontakt med kyrkja
Fellesrådet / kirkeverge, tlf. 350 20 400
post@notodden.kirken.no    Spørsmål om 
kyrkjegardane henv. kirkevergens kontor

Heddal kyrkjekontor, Heddalsvegen 412,
Åpent tirsdager kl. 10-15 ellers etter avtale. 
Tlf. 350 20 400 (tirs-tors kl. 10-15)
post@notodden.kirken.no

Sokneprest Terje Nyvoll
Heddal kyrkjekontor,
terje.nyvoll@notodden.kirken.no

Sokneprest  i Gransherad, 
Lisleherad og Notodden
Rune Lia – Tlf. 909 80 803
rune.lia@notodden.kirken.no

Spesialprest i Gransherad, 
Lisleherad og Notodden
Anne Berit Sunde
anne.berit.sunde@notodden.kirken.no

Trosopplærer i Heddal
Ida Enge Sundøen – Tlf. 479 72 516
ida.enge@notodden.kirken.no

Kantor Julian Isaacs, Tlf. 350 20 400
julian.isaacs@notodden.kirken.no

Omvisartenesta
Tlf. 922 04 435  post@heddalstavkirke.no

Kafe Olea
Tlf. 479 72 145  kafeolea@notodden.kirken.no

Gransherad sokneråd
Leiar Ellen Mari Bolkesjø Brandt, 928 38 074
Kyrkjetenar Anita C. Pedersen, Tlf. 482 54 151

Lisleherad menighetsråd
Leder Elisabeth Ree Rosnes, Tlf. 924 01 955
Kirketjener Gunnulf Sletta, Tlf. 350 20 400

Heddal sokneråd
Leiar Ole Bjørn Kolbjørnsrud, Tlf. 901 39 669
Kyrkjetenar Ingrid E. Sandodden, Tlf. 350 20 400

MENIGHETSBLADET
All kontakt på e-post:
menighetsbladet@notodden.kirken.no
Redaksjon: Anita C. Pedersen, Jon H. Mælandsmo, 
Rachel Dix, Dagfi nn Sem-Jacobsen og 
Elisabeth Ree Rosnes. 

Adresseendringer sender du til Heddal kyrkjekontor. 
Bladets bankkonto nr. 7877 08 79034
KOM GJERNE MED TIPS OG INNLEGG TIL BLADET!

Foto forsidebilde: LYS VÅKEN, Elisabeth Ree Rosnes

Kjære lesar

Eg har skrive fl eire «Kjære lesar» brev i Menig-
hetsbladet. Dette blir kanskje det siste i bladet sin 
nåverande form. Neste blad blir truleg eit felles 
blad for alle menighetane i kommunen. Da er 
det tid for å sjå både bakover og framover. Sist 
skreiv eg litt om den sommaren som var og dei 
klimautfordringane me står overfor. Eg skreiv litt 
om det ansvaret me har i den samanheng og litt 
om det ansvaret me har for å ta vare på kvarandre.
Denne vinteren har me opplevd den mildaste 
vinteren i manns minne, med mykje regn og 
glatt, men og mykje snø einskilde stader, kanskje 
særleg i fjellet. Det har gått både på bein og helsa 
laus. Men forskjellane er store, sjølv på relativt 
korte avstandar.

Dette kan og vera eit bilde på den livssituasjon 
som me ofte er i. Me kan sjølv oppleve store vari-
asjonar i løpet ev kort tid. Av og til kan me føle at 
me er på «glattisen», andre gongar at me stampar 
i motvind og høg sjo. Det kan vera at me blir ram-
ma av sjukdom eller ulykker. Eller me kan synast 
at me har det bra, medan andre kan bli råka av 
store påkjenningar, både fysisk og psykisk. Da må 
våre menighetar vera ein tilfl uktsstad for alle.

Nå nærmar me oss påske. Det er den høgtida som 
alle våre menighetar bygger sin virksomhet på. 
Først og framst for å minnast at det var da Jesus 
gav sitt liv for oss. Men og for å minnast det livet 
han levde. Han var, og er verkeleg ein tilfl uktsstad 
for alle som strevar og har tungt å bere.

Som eg skreiv i starten av dette innlegget, så blir 
det nå truleg eit nytt blad for alle menighetane i 
Den Norske kyrkje i kommunen. Da er det mitt 
håp at bladet kan vera eit talerør  for alle, og at det 
blir tatt opp alt som rører seg i samfunnet vårt. 
Både det som er godt og det som kan vera vondt 
og vanskeleg

GOD PÅSKE!
Jon Mælandsmo
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Kjære lesarAndakt Min salme

Å håpe på Gud
Mange menneske blir usikre 
på kva dei skal svare dersom 
dei får eit direkte spørsmål 
om dei trur på Gud. Grun-
nen til vegringa mot å gje eit 
eintydig svar, er at spørsmå-

let i seg sjølv kan opplevast ganske utydeleg, om 
det er aldri så enkelt. For kva ligg det eigentleg i 
dette spørsmålet, «trur du på Gud?» Vil den som 
spør ha greie på om eg ser det som sannsynleg 
at Gud fi nst? Eller er det eit spørsmål om kva 
sosio-kulturell gruppering eg høyrer til? Eller er 
spørsmålet stilt for å plassere meg i eit tenkjesett 
som dermed også avslører kva eg meiner om ei 
rekkje tenkelege og utenkelege etiske og fi losofi ske 
spørsmål?

Kristen tru er noko anna enn utrekning av kva 
som er sannsynleg eller usannsynleg. Kristen tru er 
noko langt anna enn å høyra til ei defi nert gruppe 
eller eit avgrensa tenkjesett. Kristen tru handlar 
om noko anna, noko langt større. For når Paulus 
knyter tru, håp og kjærleik til kvarandre, så er ikkje 
dette berre tre ulike kategoriar av kristen praksis. 
Nei, desse tre, trua, håpet og kjærleiken defi nerer 
kvarandre. Trua handlar om håp og kjærleik. Hå-
pet handlar om tru og kjærleik. Og sjølv om kjær-
leiken er aldri så mykje størst mellom dei tre, så er 
han ingen ting utan trua og håpet.

Om du slit med å svare på om du trur på Gud, 
smak på følgjande påstand: «Eg håpar på Gud» - 
håpar at han fi nst, og at han bryr seg om oss. Det 
er alltid lov å håpe, og håpar du på Gud, så er det i 
seg sjølv også tru nok i massevis i møte med Han.  

Prost Asgeir Sele

Å håpe på Gud Guds kjærlighet
Guds kjærlighet er langt langt større
enn penn og tunge tolke kan
Den når høyt over himlens stjerner
og ned til dødens mørke land
Så dypt vi falt, den sonet alt
Da Jesus døden led
Sitt fangne barn i syndens garn
Gud frelste og gav fred

Kor: Guds kjærlighet hvor rik og stor
         hvor høy og dyp og lang
         Den priser evig englers kor
         Og alle frelstes sang

Om alle hav med blekk ble fylte
var himlens hvelv av pergament.
Og var en penn hvert strå på jorden.
Hver mann med skrivekunsten kjent
Å skildre rett Guds kjærlighet
Vil tømme alle hav
Og himlens hvelv fra bryn til bryn
Ei plass til skriften gav

Denne salmen er gammel og vers to stammer fra 
arameisk skrevet på 1200 tallet. Vers 1 er skrevet 
av Frederick Martin Lehmann i 1917. Trygve 
Bjerkreim har oversatt den til norsk i 1951. Dette 
er den vakreste salmen jeg vet om og skildrer 
Guds ufattelige kjærlighet til oss. Menneskers 
ord og uttrykksmåte kan ikke skildre rett Guds 
kjærlighet. Melodien på salmen griper meg også, 
og jeg har lært meg å spille den på hardingfele. 
Det gjør meg godt å spille den og synge den.

Magne Dahle



Aktiviteter i Heddal

4

Alle sju slagene
Lørdag 16. november var det nesten ikke plass 
igjen i Kafe Olea ved årets julemarked.  Et lag 
av dyktige folk ledet av diakoniutvalget hadde 
bakt og syltet i ukesvis for å fylle opp bordene 
med julekaker, eplegele og syltetøy.  Og det var 
ikke lenge før alt gikk!  Så fint det var å treffe 

kjente, slå av en prat, smake på deilige kaker 
og høre på musikk innslag fra Minigospel, Hel-
ge Carlsen, Julian Isaacs m. fl.  Diakoniutvalget 
hadde hjelp av konfirmantene til å selge lodd 
og servere kaffe, og nå er de allerede i gang 
med planlegging av julemarked 2020!

For liten og stor
Så hyggelig det var å ha stappfullt Låvekirke 1. 
desember for en spesiell familiegudstjeneste!  
I tillegg til utdeling av «Min kirkebok» til både 
4- og 6-åringer, var det også presentasjon av 
konfirmantene.  Etter gudstjenesten fikk de 4- 
og 6-åringene være med trosopplæreren Ida til 
samling i Oppstugo i loftetasjen, mens de store 
koste seg med kirkekaffe.
Noen uker etterpå hadde 11-åringer sin tur – 
som gaven fra menigheten fikk de utdelt en 

tegnese-
riebibel.  
Under 
preken 
så lært vi 
litt om de 

fire fargene som blir brukt i løpet av kirkeåret 
– fiolett, hvit, rød og grønn, og at Terje prest 
har derfor fire forskjellige messehagler! 11-årin-
gene fikk prøve disse på for å vise dem fram til 
kirkelyden.

Norge Nå
En mandag midt i november har hele landet 
sett til Heddal og den flotte stavkirken vår i en 
direktesending av «Norge Nå» på NRK.  Tema-
et for programmet var hvordan Norges stavkir-
ker kan tåle et våtere klima og økende turisme.  
Mange kjente fjes fra Heddal var med, blant 
annet Anders Kvåle Rue og Olav Smedsrud, 

i tillegg til leder for omvisertjeneste i Heddal, 
Anne Marie Halvorsen; tømrer og vaktmester 
Ingmar Kroken; kirkevergen Håvard Russnes, 
og biskopen Stein Reinertsen.  Episoden ble 
først sendt på NRK1 18. november kl.20.25, 
men det er fremdeles mulig å se den på nett 
hvis du gikk glipp av det første gang.
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Aktiviteter i Heddal

Livsglede for alle 
Tekst: Trosopplærer Ida Enge Sundøen 
Sein haust fekk eg (trosopplærer i Heddal) 
melding frå Kirsten Langåsdalen Lund, livsgle-
dekontakten i Notodden Kommune om me var 
interssert i eit sammarbeid på tvers av genra-
sjonar. JA! vart svaret med ei gong. Me la opp 
ein plan på korleis me skulle få til å arrangere 
babysang på Haugmotun til våren. 

2. mars vart første samling. På avdeling RS 
vart me tatt imot med opne armer. Her vart det 
tilrettelagt med god plass i ei av fellesstuene. 
Babyer og mødre på teppe i midten og de eldre 
rundt. Det vart spilt kjente og kjære barnesanger 
på høgtaleren og de som ville kunne synge med. 

Mødrene kosa seg med bevegelse til rytme og 
musikk i lag med de små og de eldre kosa seg 
med den kjente barnesongen i samspel med 
synet av mødrene og babyene. 

Etter songstunda var det rom for å få helsa på 
babyene og samtale med mødrene. Me fekk og 
servert nydelig suppe til lunsj. 

Dette var ein heilt spesiell mulighet som viste 
seg å være givande for både store og små. My-
kje latter, gode samtalar og kjente barnesongar. 

Er dette noe for deg? 
Tekst: Gunn Karine Kolbjørnsrud 
og Ida Enge Sundøen
Til høsten ønsker vi å starte opp aktivitetskvel-
der i Prestegårdslåven. Er du 12 eller 80 år eller 
kanskje midt i mellom? Om du er interessert i 
håndarbeidsaktiviteter som strikking, hekling, 
søm, broderi eller å lage ting av naturmaterialer er 
dette tilbudet for deg. Her er en unik mulighet til 
å møtes å gjøre noe du liker og kanskje kan fra før 
– eller lære noe nytt på tvers av generasjoner.  
Dette er et prosjekt som trosopplæringsutvalget 
og diakoniutvalget samarbeider om. Vi ønsker 
å lage et hyggelig miljø hvor vi skaper noe 
sammen. Det vil bli kjøpt inn materialer til noen 
prosjekter, du kan også ta med ditt eget håndar-

beid, men vi håper også at det 
kan lages noen produkter til 
salg på julemessa 14. november. 
Vi planlegger å legge til rette 
for fem aktivitetskvelder med 
oppstart tirsdag 8. september. 
Fagansvarlig for aktivitets-

kveldene blir: Ida Enge Sundøen og Else Mohn. 
Begge har kunst- og håndverksutdanning. De 
vil være tilstede for å veilede under samlingene. 
Samlingene blir avslutta med felles kveldsmat. 
Det vil komme mer informasjon når det nær-
mer seg.  Ved spørsmål ta kontakt med Ida 
på tlf. 47972516 (kan treffes 08.30 – 14.00) eller 
Gunn Karine på tlf. 90625549. Evt. ida.enge@
notodden.kirken.no. 

Kjære jubilanter i Heddal menighet!
Vanligvis går vi rundt med blomster til dere som fyller 80-85-90-95-100 år.
Dessverre må vi avlyse dette denne våren på grunn av Coronaviruset. 

Så til dere som fyller runde år dette vårsemesteret: 
HJERTELIG TIL LYKKE MED DAGEN! 
Med vennlig hilsen Diakoniutvalget i Heddal menighet 
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Aktiviteter i Gransherad

Jol m.m.
Kjetil Flatland saman med Helge Wahl Flat-
land fylte kyrkjerommet med folketoner og 
sjølvkomponert musikk i ei perle av ein kon-
sert under overskrifta «Jol m.m.». Gransherad 
Sokneråd stod for arrangementet og ynskjar å 
bruke kyrkja også som ei kulturkyrkje i formid-
linga av ord og toner. Flatland kjem attende, og 
meir vil også følge så berre å gle seg!
Trur eg talar for samtlige stemning var fylt av 
ro og audmjuk Takk.
 

Flatlands tekst:
Å, gje meg eit syn som ser nyansar 
av fargar frå svart til grå
Å, gje meg eit håp, som vaknar 
når livet røyner på
La meg leva i tru om at det gode er best, 
og at tanken er delt i nord, sør, aust og vest
Å, gje meg ein dag - Ja, gje meg ein dag 
til å finne det ut

Allehelgensdag i november
Ei gruppe frå Notodden kantori var med 
oss i gudstenesta på Allehelgensdag og 
gav oss vakker og var song. Vi mintes 
dei døde frå det siste året, leste namn og 
tente lys for minna. Seinare hadde vi ein 
enkel bønnevandring der vi tente enda 
fleire lys. Det vart ein fin og stemnings-
full samling i kyrkja i kveldinga på ein 
dag mange tenker på å minnes dei som 
ikkje er mellom oss lengre.

Julaftan:
Kyrkja er julepynta og på bildet ser vi 
også nokre av teikninga som skulen (1. og 
2. klasse) lagde til skulegudstjenesta fre-
dag 20. desember. Dei lar vi henge oppe 
heile jula, ein fin tradisjon har det blitt.

Vilde Westeng var med og løfta juleftan-
gudstenesta med spel og sang. Vakkert 
var det, tusen takk for at du sa ja Vilde.
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Aktiviteter i Gransherad

Karneval: 16. februar 2020
Kva kan vi nå finne i skattekista på ei karne-
valsgudsteneste? Takstein og tau ser det ut til; 
vi fekk høyre om vennene som bar vennen sin 
til Jesus og fira han ned gjennom ein opning dei 
hadde laga i taket. Så heldig han var som hadde 
slike gode venner. Heile livet hans vart nytt, nå 
kunne han endeleg vere med på det som skjed-
de. Men kva med oss da? Kva slags venner vil vi 
vere? Kva kan vi hjelpe kvarandre å bære? 

Takk til konfirmantane som lot seg engasjere 
– og takk til ungdomsleiarane som var med og 
pynta kyrkja og styrte projektoren under gudste-
nesta. Vi er så glad og stolte av dere alle saman! 
Neste år skal vi legge karnevalsgudstenesta 
utanom vinterferiehelgene – så blir vi kanskje 
mange fleire også.

Gudstjeneste søndag 16. februar
6- og 7-åringar var særleg inviterte og Daniel kom å fekk bok. Ynskjar du også ei spanande bok så 
er her fleire bøker. Anne Berit fortalde frå Mark 10:46-52 om den blinde Bartimeus som tagg for 
føda. «Rabbuni, forbarm deg over meg!» Roper Bartimeus da han kjende på seg kven som var i 
ferd med å passere. Jesus spør «Kva vil du eg skal gjere for deg?» «Som om det ikkje var opplagt 
kva den blinde ba om?» spør presten med undertone.

UPS, så sanneleg, det er alt for lett å ta for gitt, gløyme å lytte, stoppe opp og spørje ... Er det andre som 
kjenner det slik? (Rabbuni seias å være ein meir respektfull form av «rabbi», som tyder «lærar», tittelen gjev 
også eit uttrykk for støre hjartelag).                                         
Anita Cumbes Pedersen

På fanget til tante 
Elisabeth lytter dåps-
bornet Mie Kristine 
til Gunnulf Sletta sitt 
vakre spel på fela.
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Aktiviteter i Lisleherad

JULEVERKSTED Lørdag 7. desember fant 22 store og små veien til Juleverksted på Lisleherad 
montessoriskole. Juletrær ble ett tema som flere lagde sine versjoner av med hjelp av maling, 
paljetter, filt, perler og mye mer. Gøy å se hvordan barn g voksne blir inspirert og gir hverandre 
en hjelpende hånd der det måtte trenges. Underveis spiste vi litt og tente lys på adventsstaken. Vi 
sang romjulsdrøm så hele julefortellingen fikk plass på juleverkstedet.

15.desember inviterte vi alle dåpsjubilanter og 4åringene til å komme i ikrken å få med seg en 
gave hjem til bruk i trosopplæringen. Anne Berit fikk god hjelp av barna som var møtt opp til å 
tenne lys på adventsstaken og til å fylle krybben med figurer som hører Jesu fortelling til. Etter 
gudstjenesten var det kirkekaffe på Lisleherad montessoriskole før vi fortsatte med juleverksted.

Magne Dahle spilte fine jule-
sanger mens barn og voksne 
limte, klippet, malte, tegna og 
perla. Mange fine julegleder ble 
trylla frem av 21 store og små 
kunstnere. Even August Sund-
seth viser nissebilde sitt.
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Aktiviteter i Lisleherad

LYS VÅKEN ble arrangert lørdag 11.-søndag 12.januar. Fem spente 10-12åringer fra Gransherad og 
Lisleherad hadde pakket sammen sovepose og madrass og tatt veien til Lisleherad kirke for en natt 
under stjernehimmelen. Kvelden ble fylt av aktiviteter som gjorde barna bedre kjent med kirkerom-
met, med hverandre og med Gud. Barna flettet julekurver, de hang ballonger i bjørka utenfor kirka 
og de gikk på refleksjakt inne i kirkerommet med lommelykter. Hver refleks hadde en bokstav festet 
til seg og når alle reflekser var funnet var det og sammen finne setningen: «lys våken for verden, for 
oss og for Gud» det ble også tid for å spise pizza, se på film og øve på skuespill som handla om de 
hellige tre konger som var teksten på gudstjenesten søndag. På morgenen spiste vi frokost og hang 
opp julekurvene med litt godbiter i for denne dagen skulle treet høstes.

En flott gjeng Lys våkne barn gikk i 
prosesjon

De vise menn på besøk 
hos Kong Herodes da de 
ventet at det var her de 
ville møte kongesønnen.

Mie Sang «Kjære Gud 
jeg har det godt» for lil-
lebroren Halvor som ble 
døpt og alle fremmøtte 
i kirken

Synne Haugen Pedersen, John 
Arne Bekkhus-Knudsen, Såmund 
Anundskås, Maria Bråthen, Ida 
Kristine Bråteia Dahl, Linda Reisjå 
fikk 11 års Bibelen.

PÅSKEVERKSTED I LISLEHERAD 
I skolens ferie, tirsdag 7. april arrangerer Lisleherad 

Menighetsråd påskeverksted på 
Lisleherad Montessoriskole  klokka 17.00 til 19.30.

Vi håper mange vil komme og lage påskedekora-
sjoner sammen med oss. Vi starter verkstedet 

med litt lapskaus å spise. I tillegg til det kreative 
blir det en liten påskehistorie. 

Velkommen til små og store. Fint om de minste 
har med seg voksen som kan hjelpe til.

KIRKEGÅRDSDUGNAD 2020
Torsdag 7. mai klokken 17.00 er det kirke-

gårdsdugnad ved Lisleherad kirke. Fel-
lesrådet stiller med nødvendig maskineri, 

menighetsrådet med kaffe og kake. Ta 
med rive og godt humør så gjør vi kirke-

gården vår vakker.
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Det skjer i Heddal, Gransherad og Lisleherad

Småbarnskafé er et tilbud til deg som er hjemme 
med baby fra 0 – 18 mnd. Vi møtes i Kafé Olea i 
Heddal, der vi synger kjente barnesanger og hygger 
oss med mat i lag. Her kan barna leke, de voksne 
kan ta seg en kopp kaffe/te og slappe av. 
Vi treffes annenhver mandag (partallsuker) kl. 
11:30. Kontakt: Ida Enge Sundøen 479 72 516 Email: 
ida.enge@notodden.kirken.no 

Minigospel: Liker du å synge, danse, leke med 
venner, tegne eller gjøre formingsaktiviteter? På 
Minigospel gjør vi alt dette og mye mer! Minigo-
spel er et kor og en aktivitetsklubb for barn mellom 
3 og 7 år, men ivrige småsøsken kan gjerne være 
med. Større barn som vil være med som forsange-
re/miniledere kan også delta. Foreldre og foresatte 
er også tilstede og vi avslutter med kveldsmat. Vi 
treffes annenhver torsdag (partallsuker) kl. 17:30-
19:00 i kafe Olea i Heddal. Kontakt: Julian E. Isaacs 
479 72 515. Følg med på Facebookgruppen «aktivi-
teter for barn og unge i Heddal menighet».

Barneklubben SPIRE er et samlingssted for skole-
barn, ingen øvre aldersgrense. (Førskolebarn må ha 
med en voksen). Spirearbeidet er flyttet fra gården 
Øygarden til Elim Misjonsmenighet. Elim ligger 
like sør for Melås bru – Nordre Vestsidaveg 706 
(Aase og Tveiten bedehus). Det er frivillige fra Elim 
og Heddal menighet som driver dette arbeidet. 
Samling 2.hver tirsdag kl. 18.00 til 20.00 (oddetall-
suker), med hobbygruppe, matgruppe og uteaktivi-
teter. Bibelfortelling hver gang. Det er gratis å være 
med på Spire (det samles inn en frivillig gave til 
barn i Øst-Europa).

Notodden Soul Children for alle barn/ungdom i 
alderen 10-16 år i hele kommunen. Er du glad i å 
synge eller spille i band i et godt fellesskap? Da er 
dette koret for deg! Øvelse hver mandag kl. 18:00 
til 20:00 i Notodden menighetshus. Soul Children 
er et kor som synger musikk i stilartene gospel, 
pop, soul og R’n’B. For info om Notodden Soul 
Children, sjekk vår facebookside. Medl. kont. Kr. 
50,- pr. halvår.

KRONA Hydranten Krona er en «musikalsk kaffe-
bar» som du finner i Hydranten sine flotte lokaler 
i Hydroparken. Krona holder åpent hver fredag 
kveld fra kl. 20.00. Her er det lovsang, andakt/pre-
ken, gode samtaler og god mat. Krona er et rusfritt 
tilbud til ungdom og studenter/ungevoksne i No-
todden. Kaffebaren er en tverrkirkelig møteplass. 
Du kan følge oss på Facebook for mer informasjon: 
«Krona – Hydranten»/ «Krona – Action». 

Brettspillklubb: Dette er en klubb for alle som 
spiller og liker brettspill! Vi har et stort utvalg i 
spill, fra enkle klassikere som Yatzy til spennen-
de strategispill. I tillegg er det også mulig å spille 
Nintendo Wii og bordtennis. Vi treffes annenhver 
fredag (oddetallsuker) kl. 19:00-22:00 i kafe Olea i 
Heddal. Kontakt: Terje Nyvoll 479 72 513. Følg med 
på Facebookgruppen «aktiviteter for barn og unge i 
Heddal menighet».

Kjelda: Stedet for ettertanke, Guds ord og stille 
bønn. Hver måned har sitt tema og du kan koble 
fra maset i hverdagen uten at det blir satt noe krav 
til deg. Vi begynner kl. 20:00 og holder på i 30-45 
minutter. Kjelda vår 2020: 5. mai. Sted: Heddal 
låvekyrkje.

Låvekoret øver hver onsdag kl. 19:00 i Heddal låve-
kyrkje. Har du lyst til å være med i Låvekoret? For 
spørsmål, ta kontakt med Arne Sukke arne.sukke@
nenett.no. Dirigent er Hannah Eline Jøines. Låve-
koret har konsert 24. november kl. 17:00 i Heddal 
låvekyrkje.

Notodden kantori øver hver tirsdag kl. 19:00 i No-
todden menighetshus. Har du lyst til å være med 
i kantoriet? For spørsmål, ta kontakt med dirigent 
Sylke Feldhusen tlf. 479 72 510.

Dugnad på gravplassene
Gransherad 29. april (onsdag) fra kl. 17:00
Heddal 6. mai (onsdag) fra kl. 17:00
Lisleherad 7. mai (torsdag) fra kl. 17:00
Notodden 13. mai (onsdag) fra kl. 10:00-20:00
Ta med rive og godt humør. Menighetsrådene 
spanderer kake og kaffe!

Formiddagstreff: En gang i måneden innbys det 
til formiddagstreff med sosialt/kulturelt innhold i 
Kafe Olea. Programmet er enkelt med sang og mu-
sikk og som regel med et kåseri eller lignende. Der 
serveres formiddagsmat og det er god tid til å prate 
sammen. Formiddagstreff vår 2020: 23/4

Åpen kirke: Stavkirken åpner turistsesongen igjen 
3. mai. Da er det muligheter til å få omvisning.

Kafe Olea: Åpner igjen 3. mai. Her kan du få kjøpt 
mat du kan nyte inne i lyse trivelige lokaler eller 
ute når været tillater det. Det vil også bli solgt 
souvenirer.

Stille rom: I «stille rom» i andre etasje i Prestegard-
slåven er det mulighet for stillhet, bibellesning, 
bønn og lystenning i kafeens åpningstider.



HEDDAL
Dato ..............Tid ................. Kirke
05. apr ...........11:00 .............. Strand grendehus
09. apr ...........11:00 .............. Låvekyrkja
10. apr ...........11:00 .............. Låvekyrkja
11. apr ...........12:00 .............. Haugmotun
11. apr ...........13:00 .............. Haugmotun
12. apr ...........11:00 .............. Låvekyrkja
19. apr ...........11:00 .............. Låvekyrkja
03. mai ..........11:00 .............. Stavkyrkja
10. mai ..........11:00 .............. Stavkyrkja
10. mai ..........13:00 .............. Stavkyrkja
17. mai ..........10:00 .............. Stavkyrkja
21. mai ..........11:00 .............. Stavkyrkja
21. mai ..........13:00 .............. Stavkyrkja
24. mai ..........11:00 .............. Stavkyrkja
31. mai ..........11:00 .............. Stavkyrkja
07. juni ..........11:00 .............. Stavkyrkja
14. juni ..........11:00 .............. Låvekyrkja
05. juli ...........11:00 .............. Stavkyrkja
12. juli ...........17:00 .............. Stavkyrkja
26. juli ...........11:00 .............. Stavkyrkja
09. aug ..........17:00 .............. Stavkyrkja
23. aug ..........11:00 .............. Stavkyrkja
30. aug ..........11:00 .............. Stavkyrkja

GRANSHERAD KYRKJE
Dato ..............Tid ................. Kirke
05. apr ...........11:00 .............. Bolkesjø
09. apr ...........11:00 .............. Bygdeheimen
12. apr ...........11:00 .............. Gransherad
02. mai  .........11:00 .............. Gransherad
17. mai  .........10:30 .............. Gransherad
07. juni  .........12:00 .............. Tjonebakken
12. juli ...........11:00 .............. Gransherad
23. aug ..........12:00 .............. Vik gard

LISLEHERAD KYRKJE
Dato ..............Tid ................. Kirke  
10. apr ...........11:00 .............. Lisleherad
24. mai ..........11:00 .............. Lisleherad
07. juni ..........19:00 .............. Silva
19. juli ...........11:00 .............. Lisleherad
16. aug ..........11:00 .............. Lisleherad

DØPTE
Gransherad
Mie Kristin Helleberg Grindalen  

Heddal
Ola Småkasin Holland  
Andrea Mørk Ryen  
Ambros Aasen Sjøbakken  
Edvard Bergman Stange  
Casper Kasin Naustvik  
Mathias Kasin Naustvik  
Kristine Rauland Svalestuen  
Anna Sperre Ytterbø  
Håkon Yli Johansen  
Elias Helgaseth Skårdal  
Ingvild Selliseth Slåtta  
Even Oskar Taraldsen Larsen  
Bjørn Petter Rjukan  
Emilie Johansen Moen  
Eirik Flatland Rekaa  
Jakob Schikora Løvheim  
Olav Sauarlia Andersen  
Eilev Sauarlia Andersen  
Emilie Tømmermo

Lisleherad
Halvor Helgesen Hagen  
Sarah Spangelid-Wetteland Sanni

VIGDE
Heddal
Gunn Torhild Leiulfsrud og Tom Ole Seljordslia  
Olha Lebedovska og Lars Simones 
Gro Jubskås og Christer Hansen Kornstad 
Anita Dyresen Aga og Terje Moen

DØDE
Gransherad
Kari Johanne Oskasin f.1942 
Tom Ole Seljordslia f.1970

Heddal
Ingvarda Agnethe Kaasa  f.1936 
David George Cowles  f.1942 
Marie Weltzin  f.1960
Hallgeir Øya f.1962 
Odd Øya  f.1937 
Borgny Larsen  f.1935 
Marie Sverdrup Tveitan  f.1918 
Helga Moland  f.1929 
Arne Bergestig  f.1943 
Eva Solhaug  f.1932 
Per Christiansen  f.1933 
Ågot Listaul  f.1924 
Knut Aakre  f.1926 
Margit Kåsa  f.1933 
Hallvard Bergstig  f.1935 
Bjarne Liljedahl  f.1936 
Roger Kaasa  f.1964 
Torgeir Retterholt  f.1941 
Jorunn Sauarlia  f.1945 
Odd Mathias Wøllestad  f.1939 
Magne Vaa  f.1938 
Per Kaasa  f.1949 
Aslaug Skogholt  f.1934

Lisleherad
Arnfi nn K. Nykås  f.1930 
Dag Anders Mork  f.1949 
Elisabeth Gulbrandsen Lien  f.1967

Gudstjenester Slekters gang
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Mælefjelltunellen gudstjeneste søndag 17.10.19

Det var Sogneprest i Seljord Dag Harald Undheim som først lufta 
tanken om å få til en tunellmesse. Det har vært gjort tidligere ved 
åpning av andre store tuneller. Så da prosjektleder Trond Øygarden 
ved Statens vegvesen ble kontaktet var velviljen der fra første stund. 
Det å la publikum få se og oppleve atmosfæren inne i en tunell gir 
en ett bilde på hvordan rommet er. Dagen før var det arranger ski-
renn og konsert i tunellen, så anlegget og scena var der allerede.

Da kirkene i Notodden ble kontaktet, kunne en ikke si nei. Tenk å 
kunne samarbeide om en felles gudstjeneste hvor menigheter fra beg-
ge sider av fjellet deltok. Det ble satt opp felles buss som tok med seg 
kirkegjengere fra hver kirke. Så kjørte de til Mælefjelltunellen hvor 
bussen så ble fylt opp av de som møtte på parkeringa der. Fra hver 
side gikk to busser frem og tilbake å brakte publikum nesten fem kilo-
meter inn til tunellens midtpunkt. Kle deg godt og varmt var beskjeden.

Midtrommet blir lyst opp av ett vakkert blått lys som gir en opple-
velsen av at det er ett takvindu der. Det var satt frem bord og benker 
og ett stort scene anlegg. Duften av nystekte vafler tok imot kirke-
gjengerne der vegvesenet sto å stekte smakebiter på store kumlokk.

Gudstjenesten starta med prosesjon til «Bruremarsj frå Undredal» 
fremført med felespill og slåttetromme ved Sara Fjågesund Aase og 
Eivind Aase. To kortesjer fra hver sin tunnelåpning møttes i midt-
rommet og gikk samlet videre inn til scenen, til ett samarbeid om en 
gudstjeneste med røster fra hver side av tunellen midt inne i Mælefjell.

I Preken talte prost Asgeir Sele om «veien som bilde på livet» Om 
hvordan vi som mennesker er avhengige av hverandre og hvordan 
vi på en eller annen måte alltid er i bevegelse fremover eller bak-
over. Noen ganger vet vi hvor vi skal andre ganger blir vi overraska 
over hva som dukker opp underveis. «Veien til Gud» derimot, kjent 
for de som leser i Bibelen, «den går gjennom Jesus, som selv kalte 
seg veien, sannheten og livet».

Det ble en mektig musikalsk messe hvor fjellrommet gav en magisk 
akustikk og løftet salmesangen og de musikalske innslagene til taket 
i denne dagens kirke.  

Nåværende og tidligere prester  
med sogneprest Dag Harald Und-
heim i spissen ledet gudstjenesten 
med veien som gjennomgangstema.

Hjartdal barnegospel. Sara Fjågesund Aase 
spiller Guro Heddeli.           

Seljord songlag sang «på reise i verda» med tekst av Olav 
Mosdøl og musikk skrevet av Oddbjørn Aase .
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Kirkevergens side

Gleder meg til møtepunkt under  kyrkjegards- 
og gravlundsdugnader i vår, set av desse 
kveldane no: 
Gransherad onsdag 29. april frå kl. 17:00
Heddal onsdag 6. mai frå kl. 17:00
Lisleherad torsdag  7. mai  frå kl. 17:00
Notodden onsdag 13. mai  frå kl. 10:00-20:00

Merk dykk at vi i år prøvar med  både dag og 
kveld på Notodden, så vonar vi at det vil auke 
deltakelsen der! Set av dagen og  kvelden og 
la oss håpe at våren er komen når dugnadane 
startar. Gler meg til å sjå dykk der!  Desse kvel-
dane er viktig for oss for å kunne ta eit felles 
løft for å komme sommaren i møte med  for-
skott på vedlikehaldet!  I Heddal, Gransherad 
og Lisleherad har det vore svært gode oppmøte 
på dugnadskveldane. Vonar at dei som soknar 
til Notodden gravlund også vil prioritere denne 
dagen eller kvelden, slik at vi kan få gjort eit 
felles løft også der.  De kan også nytte desse 
kveldane til å ordne opp i ting vedkommande 
gravfeste og få svar på ting de lurer på. Det kan 
være både lettare og kjekkare å ta denne praten 
ute i vårkvelden, enn på kontoret. 

Også kommande sommarsesong  vil vi ha 
nokre trivelege og flinke ungdommar i arbeid 
på gravplassane  våre. Dei held graset nede, og 
hjelper til i ferieavviklinga med den daglege  
drifta. I tillegg har vi har avtale med gartnar 
og trepleiar Jan Anders Haugland frå Bø, om 
å ivareta dei  gravene som har avtale om grav-
stell. Våre faste  tilsette, sommarhjelper og hans 
folk gjer  eit bra  arbeid  som er med på å heve 
standarden på gravplassane våre!  Vi ynskjer 
at gravplassane skal være ein god plass å være, 
ein stad for rekreasjon, ettertanke og ei verdig 
ramme rundt gravferda og sorgarbeidet. Om vi 
ikkje alltid klarar å nå måla våre, det kan være 
ei grav vi ikkje har rekt å etterfylle, kanskje er 
det vi gjer ikkje god nok standard for pårøran-
de, så ta kontakt med oss!   

I skrivande stund vert arbeida med Notodden 
kapell og gravlund lagt ut slik at entreprenørar 
kan gi pris på arbeida. Om prisen er innafor det 
som er løyvd av mildar, vil vi være i gang med 

arbeida i løpet av mai. Arbeida har blitt usett 
fleire gonger av ulike grunnar, men no ser det 
ut for at ting går i orden. Det skal opparbeidast 
rundt 11-1200 nye kistegraver inne på eksiste-
rande Notodden gravlund. Veier, gjerder, vass-
postar, ja heile gravlunden skal få eit løft og  
ein standard som er ein gravlund  verdig. Det 
å få på plass ein namna minnelund, anonym 
minnelund og heva standaren på eksisterande 
urnelund vil bety mykje for oss alle. Målet er  i 
tillegg til å  få ein verdig og bra gravlund, at 
dette skal verte eit nytt godt område for rekre-
asjon og ettertanke for byens innbyggjarar.  Vi 
vonar at arbeida med  både kapell og gravlund 
let seg gjennomføre på ein seks til sju månader. 
Gravlegging vil i denne perioden skje som van-
leg på Notodden gravlund (arbeida vil verte 
stoppa når gravfylgjet kjem til gravlunden), 
men seremonien må haldast fortrinnsvis enten 
i Notodden kirke,  Heddal kapell eller  i ei av 
dei andre kyrkjene. Gravplassforvaltninga vil 
også i denne perioden ha eit par alternativ til 
ikkje kristne seremonirom.  Det å få eit kapell 
som rommar om lag 220 sitteplassar, 80 - 100 
ståplassar  og toalettforhold er noko vi ser fram 
til! Vidare må vi  få til alternativ rundt dagens 
utsmykking som gjer at alle kjenner det godt å 
bruke kapellet.  

Når vi i mai opnar ny sesong ved stavkyrkja, så 
ta med deg dine feriegjestar og besøkjande til  
stavkyrkja og Prestegardslåven, vi har eit unikt 
område å bruke og å vise fram! Vi er heldige 
som har Anne Marie Halvorsen til å drifte dette 
flotte området for oss! Ho, gjengen hennar, 
kyrkja, området og det dei serverar på Kafè 
Olea, er verdt eit besøk! Det er også alle kyrkje-
ne og gravplassane våre! Eg oppmodar dykk 
til å reise litt rundt på gudstenester i dei flotte 
kyrkjene våre, kvar enkelt av dei er verdt meir 
enn eitt besøk!

Med ynskje om ei velsigna god påskehøgtid!

Håvard J. Russnes  kirkeverge

Mælefjelltunellen gudstjeneste søndag 17.10.19
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Bispevisitas

Tirsdag 19. november startet visitasen med besøk til ungdomskolen hvor 
elevenes refleksjoner og tanker gjorde inntrykk på Biskopen. Ett ønske som 
står høyt hos ungdommen er mer fritidstilbud retta mot deres alders-
gruppe. Etter omvisning på Lysbuen industrimuseum deltok biskopen 
sammen med Trond Aasland og Knut Jordheim på ei tankesmie hvor tema 
var kirken og verdensarven i Notodden. I smia ble kirkens betydning for 
utviklingen av industrien og den plassen kirka hadde i denne tiden belyst. 
Etter tankesmia ble det holdt kveldsbønn i Lisleherad kirke. Biskopen be-
merket der det vakre takmaleriet og likte ideen om fellesgudstjenester.

På onsdagen gikk turen til Lisleherad montessoriskole der Leder Kaleb Jack 
Garratt og nestleder Angell S. Tveitan i elevrådet tok i mot biskopen og hans 
følge en høstdag i november. De ble invitert inn på kaffe, kake og frukt, hvor 
begge 7. klassingene fortalte om skolen og svarte på spørsmål. Biskopen var 
tydeligvis både lyttende og interessert og stilte mange spørsmål. Deretter 
tok elevrådsrepresentantene følget med på en omvisningstur i hele skolen. 
Mellomtrinnet satt i dyp konsentrasjon og arbeidet. På småtrinnet hadde de 
forberedt sanger til følget. Det var virkelig hyggelig å få besøk.

Så gikk veien videre til Gransherad barnehage før turen kom til Haugmotun hvor Biskopen holdt 
andakt og lyste velsignelsen. På besøk hos Ordfører Gry Fuglestveit, møtte biskopen rådmannen 
og to kommunalsjefer. der erfarte Biskopen det gode samarbeidet mellom kirken og Notodden 
kommune. Samtalen dreide seg om strategi fremover og kom inn på ideen om diakonstilling i 
menigheten og hvordan vi sammen kan gjøre Notodden til ett bedre sted å være. Mellom alle de 
ulike plassene å besøke, ble det også tid for samtaler med fellesrådsleder, prestene, kirkeverge, og 
de øvrige tilsatte i staben.  Alle menighetsråda var så invitert til middag hvor det å være i sokne-
råd var tema rundt bordet.

På kvelden ønsket menighetene i Notodden velkommen til Kulturkveld i Heddal Låvekirke. Det 
ble en konsert med ett variert program som viste mye av hva våre sogn har av kulturelle skatter. 
Heddal Ensemble åpnet kvelden før Ingebjørg Jamtveit fikk ordet og leste opp egne dikt med 
hjerte for Heddal. Så fulgte Odd Arne Thorbjørnsen opp med nydelig klassisk sang før Wegard 
Colebiwski viste at salmespill lyder flott på elektronisk gitar. Julian Isaacc spilte så et postludium 
før Anders Kvåle tok for seg Brugdebenken og klokkarpulten i Heddal Stavkirke og gav lærdom 
til publikum om utskjæringene og deres betydninger. Vilde Vesteng spilte på fela si og kveda så 
vakkert at ikke ett øye var tørt. Til slutt var Låvekoret som runda av kvelden.
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Bispevisitas

Torsdag sto turistsatsinga i Heddal på programmet, før Biskopen fikk møte Kirkens bymisjon å se 
og oppleve den møteplassen den er i byen vår. Biskopen understreket hvor viktig det er å skape 
gode relasjoner mellom kirken og bymisjonen. Etterpå var det tid for ett besøk med IDEA kompe-
tanse. Hvor biskopen fikk erfare deres kjerneverdier som er «Tillitt, Engasjement, Lojalitet og Like-
verd. Kvelden ble avslutta med ungdomsgudstjeneste i Gransherad kirke hvor ungdomsledere og 
konfirmanter fylte kirkerommet og ledet gudstjenesten. Her ble biskopen stilt mange gode og tanke-
vekkende spørsmål og han fikk se litt av det gode arbeidet menighetene har med «Ønsket og elsket».

Søndag 24.november var det visitasgudstjeneste med 
dåp, nattverd og vakker sang av Camilla Jonstang. 
Etter gudstjenesten holdt Biskop Steinar Reinertsen 
visitasforedrag hvor han oppsummerte besøket i 
Notodden sine fire kirkesogn. Her så han på utford-
ringer kirka står i nå og på all den flotte aktiviteten 
som skjer i våre kirker. En viktig hjertesak biskopen 
så i alle fire sogn er å få til en diakonistilling og i 
møte med ordfører opplevde han at kommunen ikke 
stilte seg negativt til dette. Her må en snu hver stein 
og se om en kan samarbeide om å finne midler til å 
få opprettet en slik stilling. Til sist takket Biskopen 
for visitasen og hilste menighetene med  Paulus ord 
til menigheten i Tessaloniki (1 Tess 1,2-3)

På Kirkekaffen sa ordfører Gry Fuglestveit noen ord om bispevisitasen og samarbeidet mellom 
kommunen og kirken.  Kirkeverge Håvard Russnes takket for besøket og gav Biskop Stein Reinert-
sen en bok av Knut Jordheim «Tidsbilder av livet i en kommune gjennom 100år- Notodden 1913-
2013. Gudsord og Fossekraft»
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24h festival

350 flasker brus, 330 hamburgere, 180 barn, 120 
frivillige, 24 timer, 11 menigheter og  1 opple-
velse for livet!  

Alt dette og mer hadde vi med oss i sjakk-bygget 
på Notodden videregående skole  23.-24. novem-
ber 2019.  Barn i alderen 9-13 år kom for å møte 
venner, høre om Jesus, synge, hoppe, klatre, spi-
se og ha det gøy i 24 timer! Et team fra Stiftelsen 
Skjærgårds ledet programmet med blant annet 
konkurranser, musikk og lovsang. 

På lørdagskveld ble det servert to is-tårn pyn-
tet med stjerneskudd og Non-stop, før alt av 
aktivitets-utstyr ble ryddet bort for å gi plass til 
soveposene.

Til tross for at det ikke ble mye søvn den nat-
ten, sto alle tidlig opp for å gjøre klar til at 
familie, småsøsken og venner kunne komme 
på besøk.  Da fikk også de sjans til å prøve 
hoppeslott, sumo-bryting, ansikts-maling og 
mye mer! 24 fantastiske timer endte med en 
litt annerledes gudstjeneste, før alle kunne dra 
hjem litt sliten, men fornøyd med et stort smil 
og gode minner.

TAKK!
Heddal menighet vil takke alle som bidro til festivalen ved å bake kaker, rundstykker eller 
boller, eller som stilte opp til kjøkken-, kiosk- eller aktivitetsvakt. Det satt vi stor pris på!  

Takk også til de som bidro ved å markedsføre festivalen eller de som har bedt for arrangørene 
og deltakerne. Et spesielt stort takk til alle barna som var med og deres foreldre! Det vil ikke 
ha vært en festival uten dere. Vi gleder oss til å treffe dere på neste «24-hours» i 2020!
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Bildepresentasjon nye MR

Heddal sokneråd 2019-2023 
F.v.: Terje Johannes Solhaug, 
Margrete Hovdejord Lindeland, Ole-Bjørn Kolbjørnsrud (le-
der), Else Mohn (vara), Olav Semb, Magne Tveiten, Rachel 
Dix (nestleder), Jon Mælandsmo (vara), Helge Carlsen. Ikke 
tilstede: Roar Nordbø (sekretær), Anne Marie Dahle (vara)
Ole Aadne Hefre (vara) og Sokneprest Terje Nyvoll. Heddal 
Sokneråds representanter til Fellesrådet er Ole-Bjørn Kol-
bjørnsrud og Roar Nordbø.

Gransherad Sokneråd 2019-2023 
F.v.: Jan-Otto Pedersen, Bjørg Anni Finnekåsa, Aslaug 
Flugon (vara), Astrid Helleberg (vara), Kjell Aasland, Torill 
Nisi (vara), Nina Ebbesberg (vara), Ellen-Mari Bolkesjø 
Brandt(leder) og spesialprest Anne Berit Sunde. Ikke på 
bilde: Toralf Bratterud (vara)og Sogneprest Rune Lia.
Representanter til Fellesrådet er Ellen-Mari og Bjørg Anni. 
Kjell er vara.

Lisleherad menighetsråd 2019-2023
F.v.: Anita Bakka (vara), Lene Weirud (vara), Willy 
Bråthen (nestleder), Magne Dahle (vara), Torgeir Haugen, 
Elisabeth Ree Rosnes (leder), Monica Nykås Haugen (vara) 
og Sokneprest Rune Lia.  Gry Anundskås (sekretær) 
og Solveig Vaa (vara) er ikke på bilde. 

Lisleherad menighetsråds representanter til 
fellesrådet er Willy og Elisabeth. Terje og Gry er vara. 
Vi takker for tilliten og skal gjøre vårt beste 
for bygda og kirka vår de neste fire årene.

P.g.a usikkerhet rundt utviklingein av Coronaepidemien 
er det lurt å sjekke oppdatert info på ovretelemark.no

TAKK FOR STØTTEN 
UNDER ÅRETS 
FASTEAKSJON

fasteaksjonen.no

I dag lever 1 av 9 mennesker i 
verden uten tilgang til rent vann. 

For 200 kroner kan du gi et menneske 
tilgang til rent vann resten av livet.

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 29.-31. MARS

Fikk du ikke gitt?
Vipps til 2426 eller 

SMS VANN til 2426 (200,-)
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Takk for gåver

OKTOBER  
Tora Smith-Øvland kr. 400
Eva og Hans Halvor Ørvella kr. 200
Liv Tove Stokland kr. 200
Lilian og Johan Løvseth kr. 200
Gudrun og Egil kr. 400
Bjørg Flåterud kr. 200
Else Turid Arvesen kr. 200
Asbjørn Kaste kr. 300
Marit og Åge Skullerud kr. 200
Randi og Arne kr. 200
Else og Sveinung Flåta kr. 200
Aud og Morten Langedok kr. 300
Gro og Thor Arvid Solberg kr. 200
Magnhild og Magnar Isaksen kr. 200
Liv og Kristen Hagen kr. 200
Karin og Geir kr. 200
Gunhild og Oddvar Solvang kr. 300
Vigdis og Geir Antonsen kr. 200
Ragnhild og Arne Liane kr. 200
Ingeborg Anna Mårdalen kr. 200
Rønnaug Amundsen kr. 200
Margit og Olav kr. 200
Øyvind Høgseth kr. 200
Ingrid Anlaug Svendsen Rodahl kr. 200
Aslaug Landsverk kr. 200
Sveinung Edvin Moen kr. 200
Else Rasmussen kr. 100
Anlaug og Hans Tveiten kr. 200
Signe B. Traaserud kr. 100
Gunnhild og Ivar Brendemo kr. 200
Ingeborg og John Nymoen kr. 200
Idun Mykland kr. 200
Ragnhild og Ivar Steinmoen kr. 200
Astrid Hagen kr. 100
Arne Tveitan kr. 200
Jan Ivar Nordbotten kr.  150
Gunhild L Brekke kr. 200
Reidun og Johannes kr.  200
Sveinung Smylingsaas kr. 200
Else og Erling Larsen kr. 200
Jostein Seljord kr. 200
Ragnar Meyer kr. 200
Ellen Rønning kr. 200
Olav H Hegna kr. 200
Signe Bakka kr. 100
Ruth Bråthen kr. 300
Jorunn Sauarlia kr. 300
Ragnhild og Halvard kr. 200
Bjørg Johansen kr. 200
Toril Schia kr. 200
Hans Landsverk kr. 200
Ingrid Gjestrud kr. 200
Arvid Flatin kr. 200
Grete og Lasse Koslung kr. 200
Lisbeth og Gunnar kr. 400
Kari Elisabeth og 
Øyvind Rånman kr. 200

Olaug og Trygve Heia kr. 200
Tone og Bjørn Gustavsen kr. 200
Aud Kirsten Brandbu kr. 200
Ingebjørg Haug kr. 200
Bjørg og Ragnar  kr. 200
Malene Simones kr.  100
Svein Simones kr. 100

NOVEMBER  
NN kr. 300
Solveig Brenna kr. 100
Solveig Ingrid Odden kr. 100
Tora Skogholt kr. 150
Sigfrid Margareth Grindalen kr.  100
Astrid Gunlaug Wøllestad kr. 150
Olav Rønningen  kr. 200
Gunn Jorunn og Niri Flåta kr. 200
Anna Lie kr. 200
Reidun Kåsastul kr. 100
Gunnar Oskasin  kr. 200
Solveig Svanhild Vaa kr. 100
Magnhild Sønstebø kr. 100
Anne Bakken kr. 100
Aud Kirsten Brandbu kr. 200
Torunn og Kåre Anundskås kr. 200
Sigmund Groven kr. 300
Kjellfrid Reidun Pedersen kr. 200
Hans O Strand kr. 250
Anne Slåtta kr. 150
Arnhild Bakka kr. 200
Ellen-Mari og 
Walfried B. Brandt kr. 200
Siv og Gunleik Strand kr. 200
Bjørg og Egil Engravslia kr. 200
Bitten og Arne Langedok kr. 200
Signe Aase kr. 200
Liv Strand Hegna kr. 200
Olaf Fatnes kr. 200
Synnøve Bekkhus kr. 150
Tone Stivi kr. 200
Leif Håkon Haugan kr. 200
Jon A. Solberg kr. 100
Vera og Oddvar Bogen kr. 200
Sissel og Arne Rjukan kr. 200
Solveig og Olav Kåsa kr. 200
Olaug og Torgim Mork kr. 200
Elisabeth Johannessen kr. 150
Tarjei Baugerud  kr. 200
Helga K. Tangen kr. 300
Alfhild og Sveinung Yli kr. 200
Marie Hagen kr. 200
Gunvor Bakka kr. 100
Ivar Øistein Aarlia kr. 200
Else Mohn kr. 250
Lilleba Haave kr. 200
Birgit Fossøy kr. 200
Birgit Fossøy kr. 150

Synnøve Ingolfsrud kr. 100
Grete Synnøve Velta kr. 150
Gunhild Haugan kr. 100

DESEMBER  
Nisi Østre kr. 300
Borghild Kleivrud kr. 100
Aud Mari Holmstad kr. 200
Ragnar Gampedalen kr. 200
Ingrid og Aage kr. 400
June og Jarle kr. 300
Astrid B. Andersen kr. 150
Birgit Fossøy kr. 150
Gunn Øygarden  kr. 200
Eilef Haugen kr. 200
Agnes og Ambros Hegna kr. 200
Anna Simones kr. 200
Eivind Anders Dahle kr. 200
Gunnbjørg Landsverk kr. 250
Liv-Johanne Helganger kr. 200
Aud Kirsten Brandbu kr. 200
Margit Sveinsson kr. 100
Bergit og Reidar Urdalen kr. 200
Mari Tveitan kr. 100
Astrid og Kjell kr. 200
Mads Simones kr. 100
Min Wang kr. 100

JANUAR  
Liv Kasin kr. 300
Tov Arne Bondal kr. 300
Bergit og Olav kr. 200
Nils Petter Sinderud kr.  100
Aud Kirsten Brandbu kr. 200
Aase Marie og 
Sveinung T. Øygarden kr. 300
Anne Margit og 
John Gudmund Myre kr. 300
Arnfinn Helleberg kr. 200

FEBRUAR  
Randi Kåsa kr. 200
Anlaug Hegna Arnesen kr. 200
Asbjørn Kaste kr. 300
Gunvor  Skogen  kr. 200
Bodil og Birger kr. 200
Anny Konstanse Gravningen kr. 200
Asbjørn Rånman kr. 300

Redaksjonen takkar hjarteleg 
for den flotte gåva.
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T e l e m a r k Telefon 350 29 440

TLF: 35 02 75 80  -  www.nesp.no

Alltid i nærheten
www.notodden-energi.no

Windsvoll Bil AS
Tuven, Notodden TLF. 35 02 61 00

www.windsvoll.no

 3676 NOTODDEN 3660 RJUKAN
 TLF. 35027500 TLF. 35082190

NOTODDEN BIL og Speed Shop AS
     P.b. 522 Heddal 3673 Notodden

Telefon 35 02 56 00  •  3676 Notodden  •  www.bilsenteret-as.noTlf 35 02 56 00 Notodden
 www.bilsenteret-as.no

NOTODDEN
BEGRAVELSESBYRÅ a/s

TELEFON 35 01 21 55

ÅPENT 10-20 (18)  MENY 9-20 (18)  GRATIS PARKERING

Støtt våre annonsører – de støtter oss!

Ønsker du å annonsere i bladet 
så har vi en ledig plass her

Ønsker du å annonsere i bladet 
så har vi en ledig plass her



Layout/trykk: Telemark Trykk AS, Notodden

Kjære leser
Da er vi kommet til 70. årgang av Menighetsbladet for Heddal, Gransherad og Lisleherad. 
Det er på en måte ett jubileum som blir avslutningen på bladet i denne form.

Neste menighetsblad som kommer i postkassa vil fremover representere alle fire kirkesogna 
i kommunen. Vi er fire menigheter som står på egne bein, men vi jobber tett med hverandre 
og ser at sammen i ett blad blir vi mer oversiktlig for dere i kommunen.

Vi håper at vi klarer å få ut ett blad i august, men det er noen ting som må på plass før vi 
endelig kan love det. En ting vi jobber med er hvordan vi kan ordne det økonomiske rundt 
bladet, en annen ting er å finne hvilket trykkeri vi skal bruke og det tredje er hva bladet skal 
hete. Kom gjerne med innspill på navn til bladet.

Takk for at dere trofast har støttet oss med gaver slik at vi har kunnet trykke dette bladet og 
håper dere blir med oss videre inn i neste utgave hvor vi alle fire kirkesogn er samla.

Med vennlig hilsen fra redaksjonen 
i Menighetsbladet for Heddal, Gransherad og Lisleherad


