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Først en stor takk til 
Sverre F. Henriksen, han 
har vært en strålende 
redaktør for Inspirasjon 
i mange år. Nå har han 
bedt om avløsning, og i 
et øyeblikks overmot sa 
jeg ja til å overta stafetten 
videre.  Det er mange år 
siden sist!

Det nærmer seg påske! I år oppleves påsken 
nærmere enn ellers for meg. Borgar og jeg var i 
Jerusalem og Betlehem en langhelg i februar.  Vi 
opplevde Getsemane, Via Dolorosa, Golgata og 
Oljeberget.  Vi leste påsketekstene og var der det 
skjedde for 2000 år siden.  Det er bygget tallrike 
kirker og andre bygninger på disse stedene, selv 
om det er forandret og kommersialisert var det en 
sterk opplevelse. Nå er det Coronatider, men det 
kommer sikkert muligheter til å reise igjen.
  Inspirasjon skal være til inspirasjon, 
kanskje noen av de mange aktivitetene passer for 
deg?  Du kan bli med i et trivelig felleskap og bidra 
med dine evner og interesser. Hvis du ønsker å 
spørre om noe, finner du telefonnummer og eposter 
til mange av gruppene. Vi ønsker å ta imot alle som 
kommer til Notodden menighet på den aller beste 
måte, du er viktig for oss!  Liker du håndarbeid og 
håndverk  kan du bidra til julemarkedet lørdag 28. 
november. Liker du å synge er kantoriet kanskje 
et kor for deg? Vil du være med i barne- og 
ungdomsarbeid vil det være mange oppgaver å ta 
tak i.  Diakoni er å vise omsorg for andre, her er 
det alltid behov for varme hender og hjerter. Du 
kan observere og bli kjent før du deltar i konkrete 
oppgaver. 
 Til slutt en oppfordring: Ta en tur i Notodden 
kirke. Se på altertavlen, hør musikk, tenn et 
lys.  Det er en vakker kirke med mye å vise 
fram både inne og ute. Du er alltid velkommen 
til gudstjeneste.  Under Bluesfestivalen er det 
alltid åpen kirke.  Vi ønsker å åpne kirken oftere, 
og å bruke det flotte kirkerommet til mer enn 
gudstjenester. Hvis du bor i Notodden bør du ha 
sett kirken fra innsiden! Nå som bjørketrærne 
er borte er det lettere å se hvor flott kirken er 
utvendig!

Hilsen fra Hanne Thürmer
redaktør



Hilsen fra menighetsrådets leder
Først må nevnes at det var med stor sorg vi 
den 14.02. fikk melding om at vår nyinnvalgte 
menighetsråds-medlem Ragnhild Kraugerud 
hadde sovnet inn. Vi visste at hun var alvorlig 
syk, men håpet i det lengste at hun skulle 
overleve.  

Ragnhild kom som et friskt pust inn i menigheten.  
Hun hadde sine klare meninger som fikk oss 
andre til å våkne.  Vi skjønte at hun hadde mange 
gode og riktige poenger.  Noe av det viktigste 
for Ragnhild var å få til «Åpen kirke».  Hun og 
soknepresten fant fort ut at her kjempet de for 
samme sak.  Hun fikk utrettet mye på den korte 
tiden hun satt i menighetsrådet. Vi kommer til å 
savne henne.  Mye av det hun mente vil vi ta med 
oss videre.  

2020 blir et spennende år med mange utfordringer 
og oppgaver! Vi, det nyvalgte menighetsrådet, er 
optimister. Vi har to flotte prester, en inspirerende 
menighetspedagog, en meget dyktig kantor, flinke 
og engasjerte kirketjenere og mange frivillige 
som daglig gjør en fantastisk innsats.  Mange 
jobber i det stille, men er forutsetningen for at 
menigheten skal fungere.   

Som ihuga «fotballidiot» tenker jeg alltid på 
hvor viktig det er å spille hverandre gode, legge 
lissepasninger så det er lett for medspiller å score, 
skryte av hverandre og ikke kjefte på hverandre. 
Tidligere Rosenborgtrener Nils Arne Eggens 
fotballfilosofi, nettopp det å gjøre hverandre 
gode, alltid dyrke god lagånd, passer godt inn i 
menighetsarbeidet også. 
Som nevnt har vi mange, spennende utfordringer.
• Klarer vi å etablere Barnas kapell, dvs søn- 
 dagsskole i sakristiet med frivillige drivere?  
• Klarer kirkevedforeningene og frivillige fra  
 menigheten også i år å tilføre menigheten solid  
 økonomisk støtte? 
• Kan Den Blå Fisk fungere godt i løpet av  
 Bluesfestivalhelgenen? 
• Kan vi arrangere et like vellykket julemarked  
 som i fjor? 
• Kan vi få inn en som kan lage en inspirerende,  
 oppdatert hjemmeside? 
• Kan vi klare å få til «Åpen Kirke» en   
 eller flere ganger i uken? 

• Kan enda flere   
medlemmer av den 
norske kirke hos oss 
bli faste givere? 

Husk at faste små 
eller store tilskudd 
vil være til enormt 
god hjelp for 
driften. 

Må få nevne 
at dersom 

kirkevergekontoret (sted: Admini på øvre Tinfos, 
tlf. nr. 47973144 ved kontorsekretær Anne 
Svalebjørg) får ditt personnummer, så er ditt 
bidrag skattefritt! Mao. staten hjelper menigheten 
og du får lavere skatt! 

Menigheten trenger flere frivillige.  Det er mange 
oppgaver. Flere av de frivillige har passert 80 år 
og ønsker avløsning.  Har du tid til overs? I så fall 
kontakt meg, kirkekontoret eller noen du kjenner 
i menigheten.

Området rundt kirken måtte fornyes 
Kommunestyret bevilget penger slik at i uke 6 
blei samtlige bjørker og furuer felt. Dette kan du 
lese mere om et annet sted i bladet.                                    
Til dere som savner trærne: Det er en tid for 
alt, også for trær. Ikke minst pga. fare for tre-
velt måtte dette gjøres.  Det blir spennende å se 
hvordan parkvesenet i kommunen velger å forme 
uteområdene.

Godt år! 

Hilsen Borgar Flaaten, 
mobil.tlf.nr. 908 21 326, 
send gjerne SMS hvis du ønsker kontakt.
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Både kirkelig fellesråd og de enkelte 
menigheter ønsker å utrede mulighet for 
et felles menighetsblad for alle fire sokn/
menigheter i Notodden. Den 29 januar 
2020 inviterte derfor Hanne Thürmer til et 
oppstartsmøte om dette. Hver menighet/sokn 
kunne sende to til møtet. De som var tilstede 
var Hanne Thürmer og Sidsel Hellesøy, 
Notodden, Aslaug Flugon og Torild Nisi, 
Gransherad, Elisabeth Ree Rosnes, Lisleherad, 
Jon Mælandsmo og Rachel Dix, Heddal.

Møtet var konstruktiv og løsningsorientert.  Det 
var et tydelig ønske om å sondere videre for 
å forsøke å lage et felles blad.  Det har vært 
forsøkt før uten å lykkes, men nå var det en felles 
forståelse av at tiden for et nytt forsøk var moden.

Før endelig beslutning må kostnader, behov 
for frivillige, ressurspersoner fra hvert sokn 
m.m. avklares med hvert menighetsråd. De som 
var tilstede på møtet hadde fått gode signaler 
fra «sine» menighetsråd om at felles blad var 
ønsket. Våre lesere flytter mellom soknene, det 
er aktiviteter på tvers av «grensene» og mange 
ønsker å vite hva som skjer også i de andre 
kirkene.  Prestene følger ikke lenger samme 
inndeling som de gamle menighetsbladene, det er 
upraktisk. 

Felles menighetsblad 
for hele Notodden?

I dette oppstartsmøtet var vi enige om at det må 
bli et «nytt» blad, nytt navn, ny layout, tydelig 
samling av fire sokn. Det må være fellesstoff som 
er interessant for alle, og eget stoff fra hvert sokn.  
Innspill om hvordan dette kan gjøres er hjertelig 
velkommen. 

En tanke er at forside og fokus kan følge 
fellesgudstjenestene. Det vi si at julenummeret 
har forside/ekstrastoff fra Lisleherad kirke 
(julekirken). Påskenummer har forside og fokus 
på Notodden kirke (altertavle, fellesgudstjenste 
der 2. påskedag).  Vår/sommer-nummer 
i mai kan ha fokus og bilde fra Heddal 
(countrygudstjeneste, stavkirken sommerstid, 
omvisninger), og høstnummer (september) har 
fokus/ekstrastoff fra Gransherad, der er det felles 
gudstjeneste med folketoner på høsten.  Dette er 
bare en idé, og kan endres år for år. 

Vi vet ikke om det blir et felles menighetsblad 
enda, men det kan se ut som det nå er mulig! 
Alle kan sende innspill til hanne.thurmer@live.
no.  Nytt menighetsblad blir tidligst høsten 2020. 
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Fra venstre ser vi Rachel Dix, Jon Mælandsmo, 
Sidsel Hellesøy, Hanne Thürmer, Aslaug Flugon, 
Torild Nisi og Elisabeth Ree Rosnes.  
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Kirkevergens hjørne
Det går mot vår og trivelige dugnader.  Sett av tid 
til kykregards- og gravlunds-dugnader allerede 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 utvidet tid på 
Notodden gravlund, så vonar vi at det vil auke 
deltakelsen der! Desse dugnadene er viktige for å 
ta eit felles løft og komme sommaren i møte med  
forskott på vedlikehaldet!  I Heddal, Gransherad 
og Lisleherad har det vore svært gode oppmøte 
på dugnadane. 
 Våre faste  tilsette, sommarhjelper og hans 
folk gjer eit bra arbeid for 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. 
 I skrivande stund vert arbeida med Notodden 
kapell og gravlund lagt ut slik at entreprenørar 
kan gi pris på arbeida. Det skal opparbeidast rundt 
11-1200 nye kistegraver inne på eksisterande 
Notodden gravlund. Det kommer ein namna 

minnelund, anonym 
minnelund og vi 
hevar standaren på 
eksisterande urnelund, 
det vil bety mykje for 
oss alle. Målet er i 
tillegg til å få ein verdig 
og bra gravlund, at 
dette skal verte eit godt område for rekreasjon og 
ettertanke for byens innbyggjarar.  Gravlegging 
vil i denne perioden skje som vanleg 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. 
 I mai opnar ein ny sesong, så ta med deg 
dine feriegjestar og besøkjande til  stavkyrkja og 
Prestegardslåven, vi har eit unikt område å bruke 
og å vise fram. 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!

Kirkeverge

Diakon med pels og labber
For et par år siden møtte jeg en prest ved 
Tinnemyra. Det er i seg selv ikke så merkelig, 
men denne presten hadde observert hvordan 
enkelte reagerte på møte med hunden vår, 
Curly. – Hun er rett og slett en diakon, den 
hunden din, sa presten.

Av Sverre F. Henriksen

Hva er en diakon? Diakoner i vår tid er personer 
som ofte er ansatt i kirker, og har i stor grad 
ansvar for omsorgsarbeidet i menighetene. Ordet 
«diakon» oversettes her til lands gjerne med 
«tjener». Diakonene er ofte engasjert blant annet 
i sorgarbeid, og det er blant annet her koblingen 
mellom Curly og diakoni ikke er så dum.
 Ved flere anledninger har hun og jeg møtt og 
snakket med mennesker som er i sorg, enten over 
å ha mistet en kjær i familien, eller kanskje de 

har mistet sin egen hund. 
Når de så får møte en 
glad, logrende og vennlig 
Curly har det ofte ført 
til at de, midt i en tung 
tid, har fått kjenne at det 
var godt å få smile litt 
og få lov til også å gi 
litt kos til henne. Det er 
liksom ufarlig å gi en logrende hund litt kosete 
oppmerksomhet. 
 Rett som det er har Curly også vært direkte 
årsak til at noen som trengte en prat med en de 
visste jobbet litt som prest, våget å åpne seg, midt 
på stien langs Tinnemyra.
 Så, ja, kanskje diakoner kan ha pels og fire 
labber. De kan i hvert fall overøse et menneske de 
møter med uforbeholden glede og interesse. Og 
bedre omsorgsarbeider finnes vel ikke.



6 

Du grønne glitrende tre, 
god dag!

Toner fra julesanger steg mot taket i 
menighetssalen den niende januar, under 
menighetens juletrefest. Soknepresten fortalte om 
de tre vise menn som kom for å hylle Jesusbarnet 
etter at han var født, og barna satt foran og fulgte 
godt med når bildene ble festet på flanellografen, 
en klassiker av et hjelpemiddel, kjent og kjært fra 
søndagsskoler opp igjennom årtier. 

Sokneprest Rune ledet også en julesang-quiz 
som fikk selv julesang-kjennere til å tenke så det 
knaket. Kaker, saft og kaffe gikk ned på høykant, 
og barn og voksne gikk hånd i hånd rundt 
juletreet til toner fra lokale musikkrefter. 

Høydepunktet var likevel innslaget som Mogeno 
stod for, med tryllekunster og buktaling gjennom 
Kalle Kanin og Snømannen Karl. Både voksne 
og barn måtte le av de fornøyelige karakterene 
som slett ikke er høflige hele tiden… Og jammen 
kom også julenissen. Fornøyde barn og til og med 
noen tenåringer fikk godteposer, og dermed var 
festen komplett.

Tekst: Sidsel Hellesøy
Foto: Lars Oscar Frogh

Mogeno underholdt med dukker og tryllekunster.

Heldigvis kom julenissen til slutt.
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Giveraksjonen 2020
Vi gleder oss over at vi har fått med oss flere faste 
givere i løpet av de to siste årene, og at økonomien i 
menigheten er bedre. Likevel har vi frimodighet til å be 
enda flere om å bli med i givertjenesten. I mars vil vi 
ha et spesielt fokus på dette.

Det er kanskje uvant å tenke at vi må finansiere 
kirkens arbeid. Men sånn er det. Vi som er glad i 
folkekirken, må venne oss til at vi må bidra hvis vi 
ønsker aktiviteter utenom gudstjenester og kirkelige 
handlinger. Tilbud til ungdom, barn og voksne må 
finansieres av oss medlemmer. 

Vanlige folk som du og jeg kan bidra slik at Notodden 
menighet får et bredt tilbud. Vi har allerede drøyt femti 
faste givere, men vi tror at flere ønsker å bidra til at vi 
får en blomstrende og allsidig menighet med tilbud for 
mange.
 

Hvordan kan du bli med i Notodden menighets 
givertjeneste? 
Det kan du ordne ved å legge inn fast trekk i 
nettbanken. Menighetens konto er 2699 44 14215.  
Vil du også ha skattefradrag for det du gir, må 
fellesrådets kontor ha ditt personnummer. Du kan 
møte opp i O. H. Holtas gate 21, 3678 Notodden, 
eller ringe 35 02 04 00 (tast 3) i åpningstiden, som er 
mandag til torsdag fra 10:00 til 15:00. 

Du kan også fylle ut blanketten nedenfor, klippe den ut 
og levere til klokker eller prest ved en gudstjeneste. 

Ved tre gudstjenester i mars kan vi ta imot ditt navn 
og hjelpe deg med å komme i gang med den viktige 
givertjenesten i menigheten vår. Takk for gaven! 
Sidsel Hellesøy, økonomiutvalget

Ja, jeg vil bli fast giver til Notodden menighet og ønsker å bli kontaktet.

Navn 

Adresse 

Telefonnummer 

Beløp jeg vil gi hver måned

Personnummer (frivillig) 

Mogeno underholdt med dukker og tryllekunster.

Kjære leser
«Kirken er bare kirke når den er til for andre», er 
ett av forrige århundres mest berømte sitater. Det 
ble skrevet av en som satt i fengsel fordi han ble 
en plage for myndighetene. Åtte måneder etter 
at han hadde formulert disse ordene var han død. 
Tatt av dage av de samme myndigheter.

Kristen tro er å møte Jesus Kristus. Og Jesu 
egen erfaring av «å være til for andre» er selve 
grunnlaget for vår erfaring av hvem Gud er – 
omtrent slik ble det formulert fra fengselscellen.
Så mitt spørsmål blir; hvordan kan vi være kirke 
på Notodden?

Og kirken på Notodden, det er forsamlingen av 
alle som tror. Så la oss komme sammen i kirken, 
vi som tror. La oss fylle kirken hver søndag. La 
oss komme sammen.

Jeg har nå vært prest 
her på Notodden i ett 
halvt år. Det har vært 
en fin tid. Jeg gleder 
meg over å ha blitt tatt 
godt imot.

Og så ser jeg fram 
mot fortsettelsen. 
For meg gir sitatet innledningsvis dyp mening. 
Kirken på Notodden er bare kirke på Notodden 
når den er til for andre på Notodden, for å si det 
litt omstendelig. La oss i månedene framover bli 
grepet av denne tanken – hvordan kan vi, hver 
enkelt av oss, som er en del av kirken, være til for 
andre?

Rune Lia, sokneprest
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Vellykket salmekveld

Tirsdag 28. januar samarbeidet Notodden 
kulturutvalg med Notodden bibliotek om 
en salmekveld. I fokus stod barokkens store 
salmediktere. 

Hymnolog Sjur Atle Furali holdt et meget 
interessant foredrag om Petter Dass, Thomas 
Kingo og Dorothe Engelbretsdotter. Det ble 
musikalske innslag ved Notodden kantori, og 
fellessang der tilhørerne fikk anledning til å delta, 
med kantoriet som forsangere. 

Til åpning og til slutt spilte kantor Sylke 
Feldhusen koralbearbeidelser av Arild Sandvold 
og Sigfrid Karg-Elert og fikk fram mektige 
orgelklanger i det nyrestaurerte orgelet.

For den som lurer på hva en hymnolog er, 
kommer her en forklaring. Hymnologi er læren 
om salmene og avledes av «hymne» (salme). En 
hymnolog har altså spesielt god kunnskap om 
salmer.

Kommende konsert:

Kantoriets vårkonsert på Notodden 
menighetshus 
21. april kl.19.00 skal Notodden Kantori 
arrangere sin årlige vårkonsert. Vi er glade for 
at kantor Julian Isaacs igjen vil akkompagnere 
kantoriet. Denne gangen blir også for første gang 
hans kone Gunnhildur Baldursdottir med. Hun er 
utdannet kantor og sangerinne og kommer til å 
ha egne innslag ved siden av fellesnumrene med 
kantoriet. I tillegg deltar hun med fløyte på en av 
sangene. 

Gunnhildur forteller 
at hun skal synge 
Habanera fra Carmen 
av Bizet, Ave Maria 
av Bach-Gounod, 
tyske Lieder og noe 
islandsk. Ellers blir 
det vårsanger, både 
som korinnslag og 
fellessang, og varierte 
sanger som kantoriet 
jobber med i vår.

Velkommen til vårkonsert!

Kirkemusikk, v/Sylke Feldhusen

Sylke Feldhusen, Sjur Atle Furali, Kirsti-Nina 
Frønæs. Foto: Mari-Anne Haugerød AVLYST
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Søndag 16. februar etter gudstjenesten møttes vi 
for å diskutere hvordan barn og barnefamilier kan 
møtes og inkluderes i kirkens liv. Aaron på nesten 
4 år var konsulent og hovedperson, sammen med 
sin mor og far.  Vi hadde også besøk av Ingvill 
Aakre fra søndagskolen Norge.

Vi satt i smågrupper for å diskutere hva som 
skal til!  Kan vi få til en søndagskole som 
fenger ungene, og som foreldrene synes er et 
godt tilbud? Skal vi bruke «sprell levende» 
gudstjeneste, et konsept tilrettelagt for barn? Kan 
vi ha familiegudstjeneste en gang hver måned og 
søndagskole en gang hver måned slik at det til 
sammen blir to barnetilbud hver måned?  Blir det 
OK også for de eldre kirkegjengerne?
Har vi noen frivillige som vil være 
søndagskolelærere?  
 
I det hele tatt, her var det mange tanker og idéer.  
I første omgang ber vi Ingvill Aakre komme 
tilbake og holde kurs for oss lørdag 21. mars. 
Vi tror det kan rekruttere søndagsskolelærere og 
inspirere menigheten til nytenkning.  Rune Lia 
fikk prøve seg med dokker, og Aaron ga ham en 
«high five» som evaluering

Barnefamilier må ha det kjekt i
kirken vår!

Ragnhild kom ny inn i menighetsrådet for 
Notodden kirke høsten 2019.  Hun fikk mange 
stemmer og fast plass.  Ragnhild hadde meninger, 
og meningers mot.  Hun ønsket en kirke som var 
åpen i alle betydninger av ordet åpen.  
• Selve kirken skulle ha åpne dører hele døgnet, 

hele uken. Det skulle være mulig for alle å 
komme inn, sette seg, tenne et lys, be en bønn 
eller bare være stille. 

• Kirken skulle akseptere og ta imot alle 
mennesker, uansett. 

• Kirkens organer, ritualer, sakramenter skulle 
være for alle med kristen tro.

Ragnhild var engasjert i menighetsrådsmøtene. 
Hun satte seg inn i håndbok for menighetsarbeid, 

hun ønsket orden 
i styring, møter og 
referater.  Hun var et 
herlig menneske som 
satte spor etter seg selv 
om det ble en alt for kort 
periode som medlem i 
menighetsrådet. 

Allerede 14. februar 2020 døde Ragnhild, da 
hadde hun vært syk en stund.  Vi savner henne, 
og lyser fred over hennes minne.

Notodden menighetsråd ved Borgar Flaaten

 

Ragnhild Kraugerud
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Notodden kirke er fra 1937-
38. Det ble plantet bjørk 
rundt kirken, den gang var 
de små.  Årene har gått, og 
bjørkene er blitt over 80 år, 
høye og litt skrantne.  Løvet 
fyller takrennene, røttene 
ødelegger grunnmur og 
asfaltdekke.  I tillegg råtner 
bjørk innenfra, det er ikke lett 
å se når trærne er falleferdige. 

Grunnen Notodden kirke står på 
er kommunal, mens Fellesrådet 
eier grunnen da andre kirkene 
i Notodden kommune står 
på.  Derfor måtte Notodden 
kommune spørres. 

Menighetsrådet fikk utført en 
faglig vurdering av bjørkenes 
tilstand ved Halvor Sem. Han 
har tidligere utarbeidet liknende 

Bjørketrær til besvær

Bjørka har begynt å råtne innenfra, det er ikke lett å se på utsiden.
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rapporter for trærne rundt 
kirkene i Heddal, Gransherad 
og Lisleherad. Rapporten for 
Notodden er tilgjengelig via 
fellesrådets hjemmeside. 

Tilstanden til trærne viste 
seg å være dårlig, flere var til 
fare for personer og biler. En 
samlet vurdering tilsa at alle 
trærne var gamle og klare for 
hugging. Temaet ble diskutert i 
menighetsrådet og informasjon 
om forestående hugging 
presentert ved flere kirkekaffer.

Selv om mange var glade i 
trærne, var det forståelse for at 
disse trærne var hogstmodne.
Notodden kommune bevilget 
penger til hugging, opprydning 
og til videre beplantning. 
Det må lages en plan for 
beplantning og skjøtsel av ny 
vegetasjon. 

I noen aktive uker i februar 
stilte kommunen med folk, 
maskiner og innsats.  Trærne 
ble hugget, grener kappet og 
stubbene frest.  Stammene ble 
kjørt opp til kirkevedforeningen.  
Det bør nevnes at et av trærne 
mot Skolegata brakk i to da det 
ble felt.  Der det brakk var det 

et fuglerede og veden rundt var 
helt råtten!  Nå får kirketjeneren 
mindre arbeid med å holde 
takrenner og nedløp fri fra løv 
og kvist, og pollenallergikerne 
i menigheten blir mindre plaget 
om våren.  

Vi kan se den flotte kirken i 
all sin prakt, den ser større og 
flottere ut!  Ny beplantning vil 
komme, men forhåpentligvis 
ikke bjørketrær! Kanskje det 
ikke blir trær, men blomster og 
pene busker?  

Hanne Thürmer og 
Borgar FlaatenBjørkene felles en etter en - full kontroll dyktige folk!

Også denne store bjørka må til 
slutt gi seg!

Bjørka har begynt å råtne innenfra, det er ikke lett å se på utsiden.

Stubbene freses ned slik at det 
kan legges jord over til våren.
Etter stubbefresing blir det mye 
sagflis!
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Slekters gang

5. januar
Eskil Melsom                                     
19. januar:
Leah Christine Bringsrud Tveiten               
9. februar:
Andrea Solhaug-Tho                          
23. februar:
Ada Sofie Stornes Hveem     
 

Steinar Hellebrekke                f.1993         
Gunvor Vik Kaasa                  f.1931                     
Øivind Meyer                          f.1933         
Gunnvor Sigrunn Bie-
Johannesen  f.1924         
Ivar Øystein Tolstad                f.1939         
Gunhild Støa                           f.1939         
Gerd Mary Gohli                      f.1917         
Solveig Langåsdalen Nyheim   f.1956         
Geir Sørensen                        f.1944         
Kåre Olav Støa                      f.1940         
Finn Oddvar Sigvaldsen          f.1931         
Rolf Ljosland                          f.1938         
Ulf Fjeldberg                           f.1944         
Leif Johnsen                           f.1924         
Dag Normann Nilsen               f.1946         
Ragnhild Kraugerud                f.1951         
Gunhild Hansen                      f.1931         
Torund Holtstaa                     f.1925
Frank R. Olsen f.1936
 

Det er nå åpnet for konfirmant-påmelding 
i Notodden, Lisleherad og Gransherad for 
2021(gjelder også Heddal)
Gå inn på www.notodden.kirken.no/kirkelige 
handlinger/konfirmant/påmelding
  Velg mellom disse datoene:
  Notodden:  Søndag 23. mai kl. 11.00 (pinsehelga)
         Lørdag 29.mai kl.10.30 & kl. 13.00
  Lisleherad: Søndag 30. mai kl. 11.00
  Gransherad:   Søndag 2. mai kl. 11.00
 

                VELKOMMEN SOM KONFIRMANT 2021!
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NOTODDEN 
RØRLEGGERFORRETNING AS

VANN • VARME • INDUSTRI
E-post: notror@notror.no

Tlf. 35 02 53 00

Vi har ca. 100 gravsteiner i utstilling i Lisleheradveien 84
Vi skaffer alt av gravsteiner, lykter, bronsefugler, beddrammer
og selvanningskasser med 18 liter vann. 
Utfører også nedsliping og polering av gamle 
gravsteiner, setter inn navn på nye og gamle, 
vasker, renser og pusser opp gravstein. 

Notodden Begravelsesbyrå AS
Lisleheradveien 84 - 3678 Notodden,
Tlf. 35 01 21 55
www.notodden-begravelsesbyra.no

Telefon 35 02 72 00 - Oscar Nissens gate 2 - 3674 Notodden 

www.ljosland.no

OH Holtasgate 32, 3678 Notodden - 35 01 78 00
www.tinfos.no

 www tuvensenteret.no

Åpent: 10 - 20 (18) - Meny Tuven: 09 - 20 (18)

Gratis parkering!

NOTODDEN
www.bohus.no

HELE NORGES MØBELKJEDE

Tuvenbøygen 1, 3676 Notodden
Tlf.: 35 02 73 50 • E-post: post@funemark.toyota.no

Arthur Andersen
SKOTØY OG REPARASJONSVERKSTED

Storgt. 75, 3674 Notodden
Tlf. 35 01 12 03

Telegata 17, 3674 Notodden 
35 01 13 09

Karl LarsenOPTIKKalliance*
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Velkommen til gudstjenester 
i Notodden kirke
MARS
Søndag 22. mars kl. 11.00
Gudstjeneste v/Rune Lia
Dåp

Søndag 29. mars kl. 11.00
Gudstjeneste v/Anne Berit 
Sunde
Nattverd

APRIL
Palmesøndag 5. april kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/Rune Lia

Onsdag 8. april kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd på 
Notodden omsorgssenter
v/Anne Berit sunde.

Skjærtorsdag 9. april kl.11.00  
Gudstjeneste v/Rune Lia 
Nattverd. 

Langfredag 10. april kl. 11.00
Gudstjeneste v/Rune Lia

Påskedag Søndag 12. april 
kl. 11.00  
Høytidsgudstjeneste v/Rune Lia. 

Dåp. Odd-Arne Thorbjørnsen, 
sang. Svenn Åge Frydenberg, 
trompet

2. Påskedag Mandag 22. april  
kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Notodden 
kirke v/Rune Lia og Terje Nyvoll.
Ingrid Lia, saksofon,
Rachel Dix, tverrfløyte
Albrecht Dix, fiolin

Søndag 19. april kl. 11.00 
Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene v/Anne Berit 
Sunde, Nattverd

Søndag 26. april
- St.Georgsdag  Kl. 11.00
Gudstjeneste uten nattverd v/Rune 
Lia
Speiderne deltar. 
  
MAI
Fredag 1. mai kl. 11.00
Fellesgudstjeneste v/Rune Lia. 
Notodden Damekor deltar.

Søndag 10 mai kl.11.00 
Gudstjeneste v/Rune Lia
Dåp. Notodden Kantori deltar.

Fredag 17. mai-Grunnlovs-
dagen kl. 12.30
Gudstjeneste på Bok & 
Blueshuset v/Rune Lia
Notodden Damekor deltar

Kristi Himmelfartsdag 
Torsdag 21. mai kl. 11.00
Gudstjeneste v/Rune Lia
Nattverd

Lørdag 23. mai kl. 10.30 & 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester 
v/Anne Berit Sunde

Søndag 24. mai kl.11.00
Gudstjeneste v/prost Asgeir 
Sele. Nattverd

Søndag 31. mai kl. 11.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/Anne Berit Sunde

Forbehold om endringer

Ønsker du å døpe barnet ditt?
Gå inn på vår hjemmeside: 

www.notodden.kirken.no 

Velg «Dåpspåmelding»

Ta kontakt med Notodden 
kirkekontor på tlf. 350 20 400 
så hjelper vi deg gjerne hvis 
noe er uklart.
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MANNSGRUPPA
Mannsgruppa samles på me-
nighetshuset andre tirsdag i 
måneden fra kl 1100 - 1300. Vi 
starter med å spise medbrakte 
matpakker, drikker kaffe og prater 
om løst og fast den første halve 
timen. Så har vi en åpen samtale 
med utgangspunkt i førstkom-
mende søndags prekentekst. 
Gruppa ledes av tidligere sokne-
prest/prost Bjørn Bull Karlsen
 

  

Menighetens aktiviteter
NOTODDEN SOUL CHILDREN (10-16 år)
Øvelse hver mandag kl 18 - 19.30. 
Medlems kontingent kr 100,-
Mer info: Barne-og ungdomsarbeider 
Line Camilla Tranvåg tlf. 901 56 868
E-post: line.tranvag@notodden.kirken.no

Soulchildren og Kantoriet. Dirigent for anledningen Line Camilla 
L. Tranvåg

DAMEGRUPPA
Damer i alle aldre samles 
annenhver mandag kl 1900 
(liketallsuker) for samtale, 
håndarbeid og sosialt samvær.  
 Alle er velkomne. Gruppen 
er ny i 2020 så her er alle nye 
og er med å bestemme hvordan 
denne gruppen skal bli.
Kontaktperson: Toril Eie
Tlf. 957 97 985

Torvet 8, 3674 Notodden - Tlf: 966 75 232 

MAT FOR FOLK MED BEDRE SMAK

www.detlilleextra.no

NOTODDEN KANTORI
Kantoriet er et blandet kor som 
øver hver tirsdag kl.19.00 på 
Notodden menighetshus. Har 
du lyst til å bli med i kantoriet, 
ta gjerne kontakt med dirigent 
Sylke Feldhusen tlf.  479 72 510 
eller kom på en øvelse.

SAMTALER
Har du behov for å samtale med 
noen, kan du kontakte prestene
Rune Lia tlf. 909 80 803
Anne Berit Sundet tlf. 479 72 514

Viktig melding!
Coronasmitte kan føre til avlyste gudstjenester 
basert på råd fra helsemyndigheter.  Informasjon på 
Helsenorge.no og på Fellesrådets hjemmesider.

Vårkonserten 21. april blir utsatt på ubestemt tid.
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Fellesrådets 
nyvalgte leder, Nina 
Ødegaard Flaaten 
(59), bor på gård, 
men hun er ingen 
bonde. Da familien 
skaffet seg høner, 
ble det katastrofe. 
Hønene hakket 
hverandre til blods, 
og hanen tok de 
livet av.

«Nei, det ble ikke 
flere høner!» ler Nina 
Ødegaard Flaaten 
når hun forteller 
historien.   «I hvert fall ikke hvite 
italienere. De hadde et fryktelig temperament», 
minnes hun. 

Det var barna som ville tjene penger til en 
ferietur, ved å selge egg, og det ble kjøpt inn 
kyllinger som ble til høner. Men spetakkelet ville 
ingen ende ta. En hane ville løse problemet, fikk 
Nina vite, og hane ble kjøpt inn, men han levde 
ikke lenge. «Han lå død i hønsehuset etter kort 
tid. Nei, det var skumle typer det der!» 

Nå nyter Nina fred og ro på gården i Lisleherad, 
med en liten hund som eneste husdyr. I nærheten 
bor det barn og barnebarn som Nina har mye 
kontakt med. Familien er hovedinteressen hos 
fellesrådets nye leder. Men jobben som rektor på 
Sætre skole er også sentral i livet hennes.

«Jeg startet på lærerutdanning da jeg var 37 år, 
da barna var begynt på skolen,» forteller Nina. 
Det var spennende år med et yrende studentliv 
på lærerskolen på Sætre. Ferdig utdannet var 
det ungdomsskolene i Notodden som ble hennes 
arbeidssted, først Heddal ungdomsskole og 
deretter Notodden ungdomsskole. Etter hvert 
fristet det med videreutdanning, og ferden gikk til 
Oslo i 2012 der hun studerte personalutvikling, 
ledelse og spesialpedagogikk. 

Etter et år som konstituert rektor ved Høgås 
skole, ble hun rektor ved Sætre skole, der hun 
fortsatt jobber. Når hun er frisk, vel å merke; De 
siste månedene har vært spesielle, og Nina har 
måttet ta det med ro etter at hun fikk en svært 
sjelden tilstand med innsnevringer av blodårer i 
hjernen. Skaden oppsto under et hosteanfall hun 
fikk i et møte med biskopen under hans visitas i 
november. «Det sa pang! og det satte inn intense 
hodesmerter,» forteller hun. To uker på sykehus 
måtte til, og mye tid har gått til å ta det med ro. 
Noen ord var i begynnelsen vanskelig å huske, 
og det var ikke aktuelt å kjøre bil. Heldigvis er 
bedringen stadig mer merkbar, men det vil fortsatt 
ta sin tid å komme helt tilbake i form.

Ninas ønske om å bli leder i Notodden kirkelige 
fellesråd er basert på en dyp respekt for kirken 
som tradisjonsbærer og kulturarv. Nina og 
mannen har sin egen lille kirke på gården, et 
bygg de fikk kjøpt i 1991. «Mannen min har 
brukt mange år på å få kirken ferdig, og den er 
blitt aldeles nydelig. Vi tenner lys der ved noen 
anledninger,» forteller hun. Hun setter også pris 
på å komme til gudstjenester, men innrømmer 
at hun bør bli flinkere til det. Spesielt hyggelig 
synes hun det er om det er kirkekaffe etterpå slik 
at man kan snakkes over en kopp kaffe. 

«Jeg har et stort nettverk av bekjente i alle deler 
av kommunen, og jeg tror det er en fordel fordi 
fellesrådet jo betjener alle menighetene her.» Som 
leder av fellesrådet kan det komme godt med å 
ha lederkompetanse og erfaring. Og hvem vet, 
kanskje hjelper det også å ha en kirke i hagen?

  

Med kirke i hagen

Notodden kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for de 
som jobber i kirka, som ikke er prester. Kirkevergen 
fungerer som daglig leder av de ansatte. Store 
oppgaver som venter i år er blant annet ombygging 
av Notodden kapell og vedlikehold av kirkene i 
kommunen. Fellesrådet består av representanter fra 
kommunens menighetsråd, Notodden kommune og 
ansatte i fellesrådet. 
Arbeidsutvalget består av Ellen Mari Bolkesjø Brandt, 
Ole Bjørn Kolbjørnsrud, Nina Ødegaard Flaaten og 
kirkeverge Håvard Russnes.

Av Sidsel Hellesøy

Nina Ødegaard Flaaten 
(59) er nyvalgt leder 
av Notodden kirkelige 
fellesråd.


