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KJÆRE LESER

Når du leser dette bladet er et nytt Storting valgt! Vi er heldige 
som lever i et demokrati med fredelige valg, ryddige maktover-
takelser og et mangfold av politiske partier.  Det er mange land i 
verden der valgkamp er farlig, regjeringsskifter urolige og der fol-
kegrupper og politiske partier diskrimineres. Selv om vi stemmer 
ulikt er det plass til oss alle i kirken.  I Johannesevangeliet leser vi 
at «i min fars hus er det mange rom».

Valget påvirker Notodden og menighetene i Notodden. Kanskje 
ikke umiddelbart, men partiene har ulike syn på religionens plass 
i samfunnet, kirkens plass i kommunen og organiseringen av den 
norske kirke. Kirkens løsrivelse fra staten betyr ikke at kirken ikke 
påvirkes av politikken!  Vi har en folkekirke med bred forankring i 
folket, det ser vi både i høytidene og når katastrofer rammer lo-
kalsamfunn. Menighetene og fellesrådet må fortsatt forvalte og 
utvikle det sterke båndet mellom kirken og samfunnet.

Kirken arbeider i år med en større omorganisering. Temaene er 
bl.a. å samle fellesråd til større enheter og vurdere ledelsen av 
de som arbeider i kirken. Kirken er både kommunal og statlig, 
organisert på en komplisert måte.  Noen har sin ansettelse ved 
bispedømmerådet, noen av kirkevergen. Om det blir større «pro-
stifellesråd» med prostidirektør er ikke avklart, men endringer vil 
definitivt påvirke menighetene i Notodden.

I dette nummeret av menighetsbladet blir du bedre kjent med det 
som skjer i Heddal menighet.  Vi presenterer Iselin, ny ungdomsar-
beider i Notodden menighet. Vi viser hvor kjekt konfirmantene 
hadde det på leir.  Vi forteller om smått og stort i alle menighete-
ne – jeg håper noe kan friste til deltakelse?

Til slutt en oppfordring: Ta en tur i de lokale kirkene. Ta med barna, 
la de se og oppleve både kirkegårder og kirkerom der det er mu-
lig. Hvis du er lærer og det passer inn i timeplanen, legg en time til 
den nye gravlunden og se på urneveggen, minnelunden og kapel-
let. Hvis du bor i Notodden bør du ha sett alle kirkene fra innsiden! 

Jeg ønsker alle en god høst 
Hanne Thürmer, redaktør
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Når dett e lesast er truleg anleggsmas-
kinene rulla ut frå Notodden gravlund og 
arbeida i hovudsak avslutt a.  Tusen takk 
til alle dykk som har graver de besøker på 
Notodden gravlund, for tålmodigheit som 
de har vist i byggeperioden! Med så store 

og krevjande arbeider inne på ein gravlund som er i drift , 
må det nødvendigvis bli situasjonar som ikkje er ideelle. Eit 
hjulspor inne på mors eller fars grav kan sett e kjenslene i 
sving, og vi syns det var leit at vi ikkje fekk lagt ferdigplen 
på gravfeltet til høgre for  inngangsalleen til kapellet i fj or 
haust. Oppfyllinga av urnefeltet på nedre tok også lenger 
tid enn planlagt for oss. Vi har prøvd å informere, men lyk-
kast ikkje alltid å nå fram til alle eller å informere raskt nok. 
Så tusen takk for tolmodigheit og for konstruktive sam-
talar med dei fl este av dykk, som har kontakta oss! 

Vi har under arbeida ynskt å vise respekt både for dei døde 
og dei levende. Eg vonar at byens innbyggjarar no kan få 
kjenne på at vi har fått  ein gravlund som viser dei døde re-
spekt, men som også har stor plass til oss som lever! At vi 
i Notodden har fått  ein ny park med ein spesiell funksjon;  
gravlund! Eg ynskjer at vi i kommunen vår skal ha gravlund 

og kyrkjegardar som skal være dødens hagar, med liv! Sjå 
annonse i Telen når det nærmar seg, for fredag 24.9 klok-
ka 17:00, laurdag 25.9 klokka 14:00 og søndag 26.9. klokka 
15:00 vil vi ha omvising i kapellet med minikonsert og vand-
ring ute på gravlunden, der vi fortel litt  om ideane og tan-
kane bak arbeida som er utført. Påmelding til kontoret, tlf 
35 02 04 00, tastevalg 3, eller e- post til: post@notodden.
kirken.no. Med dagens prognoser og ved bruk av urne-
vegg og minnelund vil gravlunden med dagens areal kunne 
drift ast fram til rundt 2070. I god tid før det må kommunen 
i sine arealplanar sett e av nytt  areal til gravlund, helst inntil 
dagens gravlund.  Så ei oppmoding til oss alle som brukar 
gravlunden; ta med søppel til søppelstativa og sortere det 
rett . Vi komposterer alt organisk avfall for å minske kjøp av 
jord til ett erfylling av gravene. 
Tusen takk for hjelpa! Velkommen til ein opprusta og mo-
derne gravlund på Tinnesmoen!

Så ein annan ting: har du eller kjenner du nokon som har 
gamle gravminne liggande heime?  I tidlegare tider hadde 
ein gjerne familiegraver med smijernsgjerde eller liknande 
rundt. Om slike fi nnes ville det være interessant å sjå på dei 
og kanskje sett e dei i stand for å på nytt  kunne bruke dei på 
ein av gravplassane våre.  
Med ynskje om ein god haust!
Håvard J. Russnes – kirkeverge

KIRKEVERGENS HJØRNE

GAVENE FRA GUD 
Tekst og musikk Sylke Feldhusen 2020 

1. Gavene fra Gud     
blir delt helt gratis ut.
Vann og ord i dåpen 
drukner mørket, tenner liv.
Tre håndfuller med hellighet 
gjør himmelveien åpen, 
gjør himmelveien åpen.

2. Vi vandrer mot et sted 
med kjærlighet og fred. 
Dåpens løft e varer, 
støper troens fundament 
og bærer livet permanent 
til tross for tvil og farer, 
til tross for tvil og farer.

3. I tillit bygger vi 
på Jesu garanti.
Hver og en er brikken, 
forent i tro og ideal, 
i verdens store katedral, 
en stein i mosaikken, 
en stein i mosaikken.

Målgruppen til denne dåpssalmen er ungdom og unge 
voksne, og språket er derfor litt  mer «voksent» enn sal-
men jeg presenterte i forrige utgave av menighetsbladet.
Dåpens gave blir delt ut gratis, ved Guds nåde. Samtidig 
som vi med forstanden kan forstå at noe spesielt skjer, 
har dåpen også noe uforklarlig og ubegripelig ved seg. 
Dåpsvannet og Guds ord hører sammen. Mørket (døden) 
blir fordrevet av dåpsvannet, og i overført betydning ten-
nes livet i samspill av vann og ord, som en fl amme, synlig-
gjort i dåpslyset. I salmeteksten har jeg bevisst knytt et 
de forskjellige symbolene sammen: «Vann og ord i dåpen 
drukner mørket, tenner liv.»

Dåpsvannet øses tre ganger over hodet. Tre håndfuller fra 
Gud åpner himmelveien, til en begynnelse, en vandring inn 
i troens verden. 

Ett er luthersk forståelse hviler troen på dåpen, ikke då-
pen på troen. Slik bærer dåpen livet som et trygt funda-
ment - noe å bygge på. 

I felleskapet som blir bygget, trengs det alle slags «brik-
ker». Mennesker med ulike begavelser og interesser kan 
komme som de er. Alle blir forent i tro og ideal, og sammen 
danner de en mosaikk i verdenskatedralen, den verdens-
vide kirke. 

MIN SALME 
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Lørdag 6. november er det Minnemesse i Låvekyrkja. 
Dette er et samarbeid mellom Heddal og Lisleherad me-
nigheter. Alle som har mistet noen av sine nærmeste det 
siste året inviteres spesielt. Det blir lystenning, musikk 
og opplesning av navn på de som har gått bort i Heddal 
og Lisleherad siden forrige minnemesse.

Minnemessen er en kveld som forbindes med både sorg 
og vemod og takknemlighet. For vi minnes mennesker 

som ikke er lenger, men som vi likevel stadig bærer med 
oss, fordi de har satt sitt preg på livet vårt. Mennesker vi 
lever tett sammen med, enten det er kjæreste eller barn 
eller venner, setter spor i oss både på godt og vondt. På 
minnemesse tenker vi på de som ikke er hos oss lenger, 
men som fortsetter å fargelegge livet vårt – både med 
de mørke fargene og med de gullskimrende – lenge etter 
at de forlot oss. 

Dagen etter blir det Allehelgens gudstjeneste i Låvekyr-
kja klokka 11. Her får vi besøk av Låvekoret, som vil ram-
me inn gudstjenesten med oppbyggelig musikk.

I Gransherad blir alle som har mistet noen av sine det 
siste året invitert skriftlig til allehelgensmessen. To fra 
soknerådet er med og tenner lys i Globen når navnet til 
den døde leses opp. Deretter er det sang og musikk av 
Anne Sofie og Marianne Timland. 

I Notodden blir også etterlatte invitert særskilt. Navn på 
de som har gått bort leses av to fra menighetsrådet, og 
det tennes et lys for hvert navn.  Fredag 5. november er 
det allehelgenskonsert i Notodden kirke med bl.a. Trond 
Ytterbø som gjesteartist.

Allehelgensmesse i menighetene
Allehelgens dag er en dag man minnes de som gikk bort, særlig de man mistet det siste 
året.  Alle fire menigheter inviterer etterlatte og legger til rette for lystenning, navne- 
lesing og et samvær med andre i samme situasjon.

Tekst: Terje Nyvoll/Hanne Thürmer/Ellen-Mari Bolkesjø Brandt

Allehelgenskonsert fredag 5. november kl. 1900 i Notodden kirke
Det blir en kveld hvor livets ytterkanter berøres; både sorg og glede, lengsel, tap og det vi mennesker har å takke 
for. De som ønsker kan tenne lys i globen. Denne fredagskvelden i kirken rammer inn helgen hvor vi på guds-
tjenesten søndag tenner lys og minnes alle som har gått bort siste året i Notodden menighet.
Arrangør: Soknepresten og Diakoniutvalget i Notodden

Musikere denne kvelden er Olav Ajer, Erling Eriksen og John Trygve 
Bakke fra Lunde, i tillegg Jan Haugen og Kristin Kleiv fra Kviteseid. 
Trond Ytterbø er i tillegg med som gjesteartist. Repertoaret varie-
rer med bl.a. musikk av Norah Jones, Dolly Parton og Lainey Wilson, 
i tillegg Eric Clapton, Johnny Cash , Trygve Skaug og Erik Bye.

Sokneprest Rune Lia bidrar med ein enkel appell.

Inngang kr. 250



KONFIRMASJON I GRANSHERAD

Fem flotte ungdommer sto til konfirmasjon i 
Gransherad kyrkje lørdag 28. august

Tekst og foto: Sverre F. Henriksen

Det ble en helt spesiell dag for både konfirmanter, fa-
miliene deres og presten denne konfirmasjonen. Guds-
tjenesten var i utgangspunktet en helt vanlig konfirma-
sjonsgudstjeneste, men med en sår undertone fordi en 
av de som skulle stått til konfirmasjon for få uker siden 
brått og uventet gikk bort. I gudstjenesten deltok for øv-
rig også sanger Trym Innleggen, til stor glede og kraftig 
applaus fra en «koronabegrenset» fullsatt kirke.
   
I prekenen ble det fokuserte på at alle har enorm verdi, 
og at om vi synes vi selv er små og verdiløse – ja, da tar vi 
feil, for i alle mennesker ligger det enorme krefter. Pre-
ken tok utgangspunkt i fortellingene om surdeigen og 
sennepsfrøet. Hovedpoenget var at om vi føler at vår tro 

er bitteliten, og at vi kan og forstår så lite av det som har 
med Gud og Jesus å gjøre, så er det ikke spørsmål om vi 
har en stor tro – men om troen i det hele tatt er til stede 
i våre liv, og om troen  er som et sennepskorn så holder 
det for både tid og evighet.   
I forbindelse med forbønnen for hver enkelt konfirmant 
ble det av presten tent et lys for han som var borte, og 
etter gudstjenesten gikk konfirmantene og presten til 
graven. De fem konfirmantene la ned hver sin rose i for-
masjon av et kors på graven.
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KONFIRMASJON 

Fem fine konfirmanter i Gransherad. Stian Gåskjenn 
Grøtterud, Heidi Hovde Løndal, Kjersti Watnaas Løndal, 
Nina Bakke Grandås Rokstad, Henriette Bondal Skårdal.

Konfirmantene og presten mintes og hedret han som 
skulle være blant konfirmantene, men som brått gikk 
bort for noen uker siden.

Konfirmasjon Gransherad kirke. Jentene var alle bu-
nadkledde. Her er de i finstasen sammen med eneste 

gutten i flokken, Stian.
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KONFIRMASJON

Det er ungdomsarbeidet «Ønsket og elsket» som ar-
rangerer konfirmantleirene. Og det er et imponerende 
opplegg prest Petter Jacobsen og hans medarbeidere i 
Ønsket og elsket byr på.

FLOTT OPPLEGG
En ting er at det rent praktiske er imponerende, med 
flotte trykte programhefter, deltagerkort, og alt velor-
ganisert på alle områder hver eneste dag. Det viktigste 
er likevel innholdet de dagene leiren varer, og med tema-
er som: «Jesus», «Menneskesyn og selvbilde», «Gud og 
skapelsen», «Den hellige ånd», «Rus valg og verdier» og 
«Bønn», sier det seg selv at konfirmantene fikk med seg 
veldig mye av særdeles stor verdi.

FRITID
På en leir er det selvsagt også fritid og aktiviteter. Det 
ble arrangert flere turneringer med ulike former for fy-
sisk aktivitet. Fotball, volleyball, kubbespill og ball i bøt-
te – for å nevne noe.

TRE OM LEIREN
Even Bergestig Furuvald: - Jeg synes dette var bra. Sam-
lingene var kanskje litt kjedelig noen ganger, men kvel-
dene var veldig bra. Jeg synes også reglene vi måtte 
følge var helt greie, men litt kjedelig at det måtte være 
stille så tidlig om kvelden.

SIMON CASTARITAS RØNNINGEN 
- Hele leiren har vært ganske bra, synes jeg. Alt har vært 
helt greit, egentlig. Vi har lært og hørt mye som jeg vil 
huske lenge.

OLE MORTEN REID ENDRERUD 
- Har lyst til å si at lederne har vært fantastiske. Litt 
smågretne iblant når vi kanskje har irritert dem litt, men 
ellers helt topp. Samlingene i møtesalen, og ikke minst 
bandet, vil jeg huske lenge.
     
Jeg har også fått mange fine nye venner fra kohorten, og 
har også møtt igjen gamle venner.

Super konfirmantleir på Gjennestad
Årets konfirmantleir gikk av stabelen 9. – 13. august, og også i år på Gjennestad videre-
gående skole i Stokke. Og enkelt oppsummert etter å ha pratet med flere av deltagerne: 
«Dette var en super leir!»

Tekst og foto: Sverre F, Henriksen

På samlingene var det full fart og «trøkk», med prest 
Petter Jacobsen som entusiastisk forsanger – og i til-
legg bassist i bandet.

Det var mange aktiviteter på leiren, som f.eks. fotball. 

Iselin Versto Vold, Even B. Furuvald, Simon C. Rønningen 
og Ole Morten R. Endrerud.



De ulike menighetene har ulike aktiviteter og fi ne planer 
for neste års konfi rmanter.  Konfi rmantene i Notodden 
menighet starter med en weekend 22.-24. oktober på 
Jønnbu fj ellkyrkje, Lifj ell.

Vi lederne fra Notodden ble kjent med ungdomsledere 
fra Ønsket og Elsket på konfi rmantleiren i august, og 
planen er å få med noen av dem med på weekenden i 
oktober. I tillegg er det veldig gøy at noen av konfi rman-
tene som blir konfi rmert i høst blir med på weekenden, 
som en del av ledertreningen til Ønsket og Elsket. Det at 

det er mange ledere med, sikrer at alle konfi rmantene 
får en god opplevelse av weekenden! Det blir fj elltur, un-
dervisning og mye gøy på weekenden.

Søndag 24. oktober kl. 12.00 blir det presentasjonsguds-
tjeneste med presentasjon av konfi rmantene som har 
vært med på weekenden. Da samles hele menigheten inklu-
dert foreldrene til gudstjeneste i fj ellkyrkja den søndagen. 
Alle er hjertelig velkommen til å være med på det!

Hilsen sokneprest Rune Lia
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KONFIRMASJON

Notoddens nye ungdomsarbeider, Iselin Versto Vold overvåker «Ball i bøtt a».

- Har dere noen råd dere vil gi lederne til neste leir?  - Nei, 
det trengs ingen råd for noen ting. Alt har fungert fl ott , 
sier Even. – Lederne har gjort en skikkelig god jobb, så 
jeg har heller ingen råd å komme med, sier Simon.
    

- Nei, har ikke noe å komme med, og kan faktisk tenke 
meg å bli med som leder neste år, for dett e har vært alle 
tiders, sier Ole Morten.

Weekend for nytt  konfi rmantkull i Notodden kirke 2021/2022

Weekend for neste års Notodden-konfi rmanter blir på Jønnbu fj ellkyrkje 22.-24. oktober.
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Den blei bygd på 90-talet og nå har Arne Sukke skrive 
ei bok om Prestegardslåven. Det er ei historiefortelling 
om planlegging, bygging og drift av denne. Arne Sukke 
dokumenterer med denne boka korleis det på 1980-ta-
let vart arbeid med å planlegge og bygge ei hjelpekyrkje 
til stavkyrkja.

Sjølv om stavkyrkja har vore til trøst og glede for heddø-
lar i meir enn 800 år, var det stor semje om at me trong 
eit hus som var meir i tråd med det menigheten trong i 
sitt arbeid, ikkje minst vinterstid. I tillegg såg ein og at 
turiststømmen til stavkyrkja auka og at ein trong eit 
bygg der desse turistane blei teke i mot på ein betre 
måte.  

Gjennom 80-talet blei det diskutert heftig om fleire 
alternativ for denne arbeidskyrkja og meiningane var 
mange. Arne Sukke har på ein veldig fin måte tatt tak i 
dette og dokumentert ved hjelp av notater, referater og 
protokoller samt hans egne erfaringer. Saman med man-
ge andre var han veldig engasjert og ein ivrig forkjempar 
for at ei ny arbeidskyrkje skulle bli bygd.

18. april 1991 arrangerte soknerådet eit menighetsmøte 
som skulle ta stilling til framdrifta. Det var godt fram-
møte og det blei vedtatt å opprette ein stiftelse. Seinare 
same år blei Arne Sukke valgt til ledar av det som fekk 
namnet Stiftinga Heddal Kyrkjetun. Der satt han som 
ledar i alle år til det blei lagt ned 2008.

I 1997 fekk Prestegardslåven byggeskikkprisen av kom-
munen. Heddal sokneråd fekk og «Heddalsjenta» av Spa-
rebankstiftelsen for arbeidet menigheten hadde gjort for  
stavkyrkjeområdet og den nye Prestegardslåven.

At Arne Sukke nå har sammenfatta heile  dette arbeidet 
mellom to permar, er av stor betydning. Det er ei bok på 
litt over 70 sider og vel verd å lese. Kontakt Kyrkjekonto-
ret i Heddal om du ønskar boka. 

Takk til Arne for det arbeidet du gjorde både før, under 
og etter bygginga, og at du så levande har dokumentert 
det i ei eiga bok.
 

Prestegardslåven
Me har fleire bygg i Heddal som me kan vera stolte av. Stavkyrkja  står sjølvsagt i 
ei særklasse i så måte, men me har og ei anna kyrkje som me set veldig stor pris på 
-Prestegardslåven, Låvekyrkja. Populært kalla «Låven». 

Tekst: Jon Mælandsmo

Prestegardslåven.



På Sandviken vart me tatt imot av eigar og gjengen som 
disponerer staden for jakt og vedlikehald av bygningar 
på staden. Me fekk høyre frå da det var bufaste her, og 
om reiskap frå tidlege år mens me nøyt varm rabarbra-
suppe med legande kraft, servert i koppar med motiv 
av norrøn mytologi for å ta med til f.eks neste tur. Etter 
lunsjen gjekk turen vidare mot Hovin kyrkje, med meir 
informasjon og spontane og planlagde musikalske innl-
slag. Pilegrimsvandringa vart avslutta med gudsteneste 
og deilig kjøttsuppe ved Hovin kyrkje. 

Takk for nok ein minneverdig tur i vår vakre bygd! Anbe-
faler facebooksida til Kvite Kyrkjer. Og vonar me sjåast 
neste år 28.08.2022, da blir det nye eventyr frå Hovin 
kyrkje til gamle Heie Skole. 
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Pilegrimsvandring
Pilegrimsvandring mellom dei Kvite kyrkjene rundt Tinnsjøen. Rundt mai til oktober van-
drast det frå fjern og nær, www.kvitekyrkjer.no har staka ut vegen, Denne sundagen, 15. 
august, gjekk turen frå Gransherad Kyrkje til utegudsteneste på Nisi Gard og til Tinno-
set båthavn der 2 båter tok pilegrimsflokken over Tinnsjøen til Sandviken/Hovin.  

Fotograf: Ingrid Wiens

På Sanden.

På veg opp til Nisi gard og ‘Heime Hos’ gudsteneste.



SKAPERVERKETS DAG

Gudstjeneste på Gransherad Bygdeheim den 13. juni  
2021 

Tekst: Bjørg Anni   Bilder: Anita 

Været var på vår side denne dagen, så det var gjort klart 
for utendørs-gudstjeneste i atriumet. Et fl ott  uteom-
råde som er tilrett elagt for beboerne på heimen, og de 
besøkende.   Behagelige utemøbler er fi nt plassert, og  
blomsterkasser som omringer dett e. Det var bra opp-
slutning ; både fra beboere og øvrige bygdefolk.

Anne Berit holdt en fi n tale for dagen med utgangspunkt 
i ”Skaperverkets dag”.                                       
”I møtet med den veldige naturen erfarer vi det store i 
skapningsmysteriet”  ”Jorda høyrer Gud til, men ho er òg 
heimen vår.  Jorda er vakker og rik på ressursar, men på 
samme tid sårbar” . Julian bidro med musikk til salmene.

I tillegg stilte Jan Mjellekås og Halvor Lie opp med trekk-
spillet sitt  og gledet oss alle med noen fi ne melodier.

Ett er gudstjenesten ble det servert kaff e og kaker som 
seg hør og bør ved en slik anledning. Det ble mye god 
prat ved bordene til glede for oss alle. 
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HVA SKJER I GRANSHERAD

”HEIME HJÅ”

Gransherad Kyrkjes friluft sgudstjeneste søndag den 
15. august på Nisi vestre

Tekst: Bjørg Anni    Bilder: Anita 

Søndag 15. august ble årets friluft sgudstjeneste  ”Hei-
me hjå” arrangert hos Ann og Torstein Nisi på Nisi ves-
tre. Dett e er den årlige tradisjonen som mange ser fram 
til. Denne søndagen var det også et pilegrimsfølge med 
deltakere hovedsakelig fra Tinn, og som representerte 
de ”Kvite kyrkjer”, som tok veien forbi Nisi og ble med på 
gudstjenesten vår. 

Heldige med været nok en gang, og rammen rundt guds-
tjenesten kunne ikke vært bedre med fl ott e gamle byg-
ninger og bur som ”tronet” rundt oss; og den nydelige 
naturen.  

Jammen fi kk Torstein ”liv” i den gamle ”bursklokka” også 
som ringte inn til gudstjeneste. 

Sverre Henriksen forrett et, og i mangel av organist den-
ne dagen hadde han tatt  med seg gitaren og spilte til alle 
salmene.  Et eget fi nt musikkinnslag fra presten fi kk vi 
også. Han innledet prekenen sin med ord fra Lukas, 8, 
1-3.

Under kirkekaff en orienterte Torstein om Nisi`s gårds 
historie som mange synes var veldig interessant.   Vi 
kommer tilbake med mer om denne historien ved en an-
nen anledning.

Pilegrimene skulle videre på sin ferd til Hovin Kyrkje, og 
båtskyss ventet på dem nede ved Tinnsjøen. De skulle 
fraktes til Sandviken og fortsett e turen sin derifra. 

Vi takket Ann og Torstein for deres gjestfrihet i denne 
anledningen, og presten Sverre for hans kreativitet for 
å få gjennomført gudstjenesten denne søndagen.  
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HVA SKJER I HEDDAL

FORMIDDAGSTREFF :
Torsdag 23. september. Salmedikteren Svein Ellingsen 
presenteres gjennom ord og toner ved diakon Torill Solli 
Haugen og organist Julian Isaacs. Vi får  synge sammen  
noen av av Ellingsens fl ott e salmer.

Torsdag 21. Oktober. ”Kirkesymboler, Svenn Ingvars og 
Gospel”. Sang og formidling v Magne Dahle.

Samlingene blir i kirkerommet. Enkel formiddagsmat og 
utlodning i kafé Olea ett erpå.

Diakoniens dag:
Søndag 24. oktober. Gudstjeneste med besøk av Line 
Vett estad fra Kirkens Nødhjelp. Låvekoret synger.

Ett er gudstjenesten : 
Tid til hyggelig samvær der det serveres Låvesuppe  og 
kaff e i kafé Olea.

Følg med på annonsering i Telen og på Menighetens Fb 
side.

TEMAKVELD OM KONSPIRASJONSTEORIER
Torsdag 7. oktober blir det Tema- 
kveld med Bjørn Are Davidsen. Bjørn 
Are Davidsen er forfatt er og rådgi-
ver i tankesmien Skaperkraft . Han 
har i en årrekke arbeidet med kon-
spirasjonsteorier i og utenfor krist-
ne kretser. Han er ikke minst kjent 
for å avsløre myter og fordommer 

om kristen tro, i blant annet ”Da Vinci-koden” og hos det 
som oft e kalles nye ateister, som Richard Dawkins. 

Han har også vært en viktig kilde for mange av krimfor-
fatt eren Tom Egeland sine bøker. 

På temakvelden vil han ha et særlig fokus på konspira-
sjonsteorier i kristne miljøer, og vil blant annet komme 
inne på USA-valget og vaksinemotstandere. Alle menig-
heter i Notodden er invitert til denne kvelden, og vi har 
stor tro på at mange vil fi nne veien til Låvekirken denne 
kvelden (gjeldende smitt everntiltak vil selvfølgelig et-
terfølges). Temakvelden markerer også avslutningen for 
prestenes fagdager. 

Heddal kammergruppe vil også delta med en musikalsk 
ramme rundt arrangementet. 

Vi håper å se akkurat deg! 

JULELOTTERI TIL INNTEKT FOR 
PRESTEGARDSLÅVEN 2021

Det blir lott eri i år også. Vi har mange fl ott e gevinster 
og gleder oss til å sett e i gang. 17. september, 22. ok-
tober og 9. desember vil vi ha stand og selge lodder 
på Tuvensenteret. Ellers blir det mulig å kjøpe lodder 
ett er ulike arrangementer i Prestegardslåven. 
Det går også an å ringe telefonnummer 90625549. 
Da kan det kun  betales med Vipps.

- - - o 0 o - - -

JULEMARKED I PRESTEGARDSLÅVEN
(Heddal Låvekyrkje og kafé Olea)

Lørdag 13. november kl. 11 .00 - 14.00
Salg av julekaker, bakverk og gelé mm
Salg av håndarbeidsprodukter
Utlodning  (enkeltlodder)
Loddsalg i årets  Julelott eri
Miniauksjon
Salg av kaff e og kaker
Musikkinnslag

Velkommen til en hyggelig formiddag 
i Heddal Låvekyrkje!

Vi planlegger ett er de retningslinjer som gjelder på 
aktuelt tidspunkt i forhold til registrering, avstand 
og hygiene. Hele huset blir tatt  i bruk. Salg i 2.etage, 
kaff esalg i Kafé Olea.

PS. Om noen vil bidra med kaker eller andre ting som 
kan selges, eller gevinster til lott eriet, ta kontakt 
med Gunn Karine Horne Kolbjørnsrud, tlf. 90625549
eller Liv Johanne Helganger tlf. 932 90 610. Vi er vel-
dig takknemlige for alle som på ulike måter støtt er 
dett e arbeidet. Fra konfi rmasjonen i Heddal.
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HVA SKJER I LISLEHERAD

SKAPERVERKETS DAG 
utegudstjeneste på Silva søndag 13. 
juni 2021

En nydelig kveld hvor solen også ble 
med å satt e god stemning til vårt 
viktige og dyrebare skaperverk som 
ble holdt i fokus denne timen.

HØSTTAKKEFEST SØNDAG 22.08.21.

Denne søndag er det Årlifoss og Grønnvoldfoss sanitetsforening som pynter kirken med spiselige ting! 
Vi takker for at de stiller opp.
Prest for dagen: Rune Lia
Organist: Tore Sognefest
Kirketjener: Gunnulf Slett a 
Klokker: Solveig Vaa, og 14 stk hadde tatt  veien til en fl ott , kirke og solfylt dag
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HVA SKJER PÅ NOTODDEN

NOTODDEN KANTORI ØNSKER SEG FLERE MEDLEMMER

Notodden kantori hadde sin første øvelse på ni måneder 
tirsdag 24. august, 2021. Kantoriet må igjennom en ”innkjø-
ringsperiode” en stund framover i høst for å få stemmene 
til å ”klinge” uten å bli overbelastet. Samtidig ønsker vi at 
fl ere av dere lesere som liker å synge og som har tenkt på 
å synge i kor, gjør alvor av det! I Notodden kantori er dere 
hjertelig velkomne, både kvinner og menn! Vi øver i No-
todden menighetshus hver tirsdag i skoleåret fra kl 1900 
til 2100. Ønsker du mer informasjon om kantoriet sine 
øvingsplaner og opptredener denne høsten så kan du ta 
kontakt med kantor Sylke Feldhusen, vår dirigent, på te-
lefon 479 72 510.  Vi håper å høre fra fl ere av dere! Ha en 
fi n høst!

Hilsen
Inge O. Waage, styreleder, Notodden kantori

Kantoriet har heldigvis stor nok øvingsplass i salen i Me-
nighetshuset til å kunne overholde smitt evernkravene 
for kor.

MANDAGSTREFF FOR DAMER PÅ MENIGHETSHUSET

Mandagstreff et for damer annenhver mandag kl. 19.00 
(LIKETALLSUKER). Her samles kvinner i alle aldre for 
hyggelige samtaler, litt  sying, håndarbeid og sosialt sam-
vær. Alle er velkomne med eller uten håndarbeid. 
Kontaktperson Toril Eie tlf. 957 97 985.

PÅ TIDE Å KJØPE VINTERVEDEN?
Trenger du ved til vinteren og 
samtidig har lyst til å støtt e virk-
somheten i Notodden kirke? 
I høst er det mulig å kjøpe bjør-
keved, blandingsved eller ved av 
furu. Veden er pakket i 60 liters 
sekker som er lett e å håndtere. 
Prisen er det ikke noe å utsett e 
på, og veden kjøres ut gratis til 
boliger i Notodden. Ønsker du 
å kjøpe ved, skynd deg å ringe 
966 11 034!

Ossian Kidholm ser 
fram til en travel høst!

Lunsj-foredrag ved Helge Simonnes i menighetshuset mandag 11. oktober kl.12-14.

TEMA: «Arven ett er Donald Trump - når konspirasjons-
teorier og religiøs retorikk truer demokratiet.
Foredraget er  basert på boken «Trump, Gud og kirken» 
som Simonnes gir ut høsten 2021.

Hvite, evangelikale kristne ble den velgergruppen som 
støtt et sterkest opp om Trump ved valgene i 2016 og 
2020. Disse velgerne forble lojale til presidentens på-
stand om at «valget var stjålet». En allianse av volde-
lige Proud Boys, QAnon-konspiratorikere og kristne 
deltok i stormingen av kongressbygningen 6. januar 
2021.  De krevde at visepresident Mike Pence skulle 
henges fordi han bidro til å godkjenne valget av Joseph 
Biden som ny president. 

De samme gruppene har markert 
seg som koronaskeptikere og vak-
sinemotstandere. Foredraget gir 
innsikt i hvordan støtt en til Trump 
ble så grunnfestet, og hvilke kon-
sekvenser den religiøse retorik-
ken kunne ha fått  for demokratiet.

- Det som er skjedd i USA de siste 
årene representerer en stor utfor-

dring for hele den verdensvide kirke. Det er et eksempel 
på hvor sårbart det blir når politikk og religion blir for 
tett  sammenvevd, sier Helge Simonnes.

Helge Simonnes

Enkel lunsj serveres til kr. 50,-. Spørsmål og samtale ett er foredraget.
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-Det var en stor dag for meg, forteller Iselin. -Jeg likte 
godt at innsettelsen falt på Blå Messe, for jeg er veldig 
glad i sang og musikk, så det var helt etter min smak, 
smiler hun. Menigheten ønsket henne velkommen med 
kirkekaffe og blomsteroverrekkelse, noe hun satte stor 
pris på. Og så bar det av gårde på konfirmantleir dagen 
etter, med 35 konfirmanter fra Notodden og Lisleherad 
til Gjennestad i Stokke. 

-Det var en flott leir, med mye godt program og aktivite-
ter. Ønsket og Elsket er absolutt noe jeg har sansen for. 
Men det var ganske hektisk, så det var godt å hvile noen 
dager etter leiren, innrømmer hun.

Iselin liker seg godt i sokkelleiligheten hun leier i Høgås. 
Hun setter pris på naturen og slapper av med å lese, 
strikke, gå turer eller se på en TV-serie. For å bli kjent 
med andre har hun meldt seg inn i Notodden turlag, og er 
klar for å utforske distriktet. 

-Jeg søkte jobben på Notodden fordi jeg syntes det 
virket som en spennende jobb, forteller hun. -Det at 
ungdomsarbeidet har ligget nede en stund gjør at jeg 
kan få være med og prege det vi skal i gang med nå, og 
det liker jeg godt. Så ligger Notodden passe langt hjem-
mefra slik at jeg lett kan ta en tur hjem, men samtidig stå 
på egne ben, smiler hun.

Kirken kjenner hun godt fra oppveksten på Tjøme. Far 
sitter i menighetsrådet, og mor er med og leder en lego- 
klubb for barn. Hun var speider i 7 år, og sang i Soul Chil-
dren fra hun gikk i 5. klasse. Etter hvert ble hun hjelpele-
der og miljøleder, og koret deltok på festival i Oslo flere 
år på rad. Iselin søkte også fellesskap i en pinsemenig-
het på Nøtterøy og i Frikirken i Tønsberg der hun ble med 
i frivillig stab.

I løpet av studiet «Ungdom, kultur og trosopplæring» på 
Menighetsfakultetet, hadde Iselin perioder med praksis 
hvor hun ledet konfirmantarbeid og ledertreningskurs. 
Nettopp dette er fokus for Notodden menighet den-
ne høsten, og Iselins erfaring passer derfor som hånd i 
hanske. Det er derfor mye som tyder på at jobben som 
ungdomsarbeider er besatt av riktig person!

– Savner ikke Oslo
Så langt trives hun godt på Notodden, den nye ungdomsarbeideren i Notodden menig-
het. 8. august ble Iselin Versto Vold (27) innsatt i stillingen som er hennes første jobb 
etter at hun fullførte studier i hovedstaden i år.

Tekst og foto: Sidsel Hellesøy

Iselin Versto Vold (27) begynte i jobben som 
ungdomsarbeider i Notodden menighet 2. august.

Velkommen som konfirmant 2022
Det er nå åpent for konfirmantpåmelding i Notodden, Lisleherad, Gransherad og Heddal.
Gå inn på www.notodden.kirken.no/kirkelige handlinger/konfirmant/påmelding. NB! Husk å velge klokkeslett.

Velg mellom disse datoene: Gransherad:  Søndag 28. august  kl.11.00
 Heddal:         Lørdag 3. og søndag 4. september  kl. 11.00 og 13.00
 Lisleherad:   Søndag 18. september  kl. 11.00
 Notodden:   Lørdag 17. september  kl. 11.00 og 13.30
                       Søndag 25. september  kl. 11.00 og 13.30                        
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Blå messe med innsettelse av
nye medarbeidere
Også i år ble det Blå messe i Notodden kirke. Søndag 8. august lød det vakre, blå toner 
fremført av lokale sang- og musikkrefter. Lene Nevisdal og Mona Julianah Skruverud 
sang og ble akkompagnert av Narve Furnes på tangenter, Knut Vidar Røed på gitar og 
Oddbjørn Mathisen på bass.

Tekst og foto: Sidsel Hellesøy

Høydepunkter var det imidlertid flere av denne søndagen. Iselin Versto Vold 
ble fremstilt offisielt for Notodden menighet, som har ansatt henne som ny 
ungdomsarbeider. I tillegg har menighetsrådet engasjert Sverre Farstad Henrik-
sen i en halv stilling som hjelpeprest. Begge disse ble fremstilt for menigheten 
ved sokneprest Rune Lia, hilst velkommen av menighetsrådet og bedt for ved al-
teret. Det var høytid i kirkerommet. Dette er noe mange har sett fram til. 

Sverre Farstad Henriksen (70) er godt kjent i kommunen, og har vært vikar for 
prestene mange ganger. -Det var med takknemlighet og en porsjon ærefrykt 
jeg tok imot denne nye jobben. Forbønnen i kirken var flott, en stor og fin opp-
levelse – nesten som den dagen i 1976 da jeg ble ordinert til pastor i Misjonskir-
ken, forteller han. Nå er han installert med kontor på menighetshuset, og i full 
sving med tjenesten.

Mange hadde nok også møtt frem denne søndagen for å høre biskop emeritus 
Per Arne Dahl preke. Under kirkekaffen etterpå kom han med gode råd om hvor-
dan menigheten kan oppnå økt tilslutning om gudstjenesten: Involver! La folk få 
eie gudstjenesten, og evaluer systematisk, var blant rådene han gav.

Biskop emeritus Per Arne Dahl prekte under Blå Messe. 
Mange kom for å høre ham.

Søndag 8. august ble Sverre Farstad Henriksen innsatt 
som hjelpeprest i Notodden menighet, samtidig med 
Iselin Versto Vold, ny ungdomsarbeider. 

Den nye ungdomsarbeideren og den erfarne prestevi-
karen fikk forbønn fra alteret under Blå messe.
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Takk til alle bidragsytere!
Takk til alle som annonserer i menighetsbladet! Bladet blir lest av mange, det 
bæres og sendes ut til alle husstander i Notodden kommune. Bruk gjerne våre 
annonsører når du trenger noe!

Bladet trenger pengegaver til trykking og porto!

Gaven gis på til konto 7877.08.79034 

Du kan også vippse til 636989    
Via VIPPS kan du scanne denne QR-koden.

Hvis du oppgir personnummer til Sigrid Tobiassen 
på fellesrådets kontor så får du skattefradrag for 
alle gaver. 

aarneskafeteria.no
Tlf. 35 95 57 33 • 3810 Gvarv

Der nye ideer og hjemmelagd norsk tradisjonsmat møtes

MAT FOR FOLK MED BEDRE SMAK

www.detlilleextra.no
Torvet 8, 3674 Notodden - Tlf.: 966 75 232

7877 08 79034

7877 08 79034

NB! Ønsker du skattefradrag? 
Ta kontakt så vi får registrert ditt 
personnummer.

Menighetsbladet for Notodden, Heddal, 
Lisleherad og Gransherad
O.H. Holtasgt. 21, 3678 Notodden
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www.alfacare.no

Trening - Hjelpemidler - Helse & Velvære

35 02 95 95 – post@alfacare.no 

NOTODDEN
www.bohus.no - Telefon 350 29 440

HELE NORGES MØBELKJEDE

www.motorforum.no - Tlf: 40 00 43 44

 Notodden

Telefon 35 02 72 00 - Oscar Nissens gate 2 - 3674 Notodden
www.ljosland.no

ÅPENT 10-20 (18)  MENY 9-20 (18)  
 GRATIS PARKERING                   www.tuvensenteret.no

alliance*OPTIKK Karl Larsen 

SYNSPRØVER, BRILLER OG KONTAKTLINSER

Telegata 17, 3674 Notodden  
35 01 13 09

Heddalsveien 834, 3677 Notodden
Tlf: 35022832

Arthur Andersen 
SKOTØY OG REPARASJONSVERKSTED 

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

SMÅKRAFTVERK

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

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

Vi har ca. 150 gravsteiner i utstilling i Lisleheradveien 84 
Vi skaffer alt av gravsteiner, lykter, bronsefugler, bedrammer og 
selvvanningskasser 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



HVA SKJER I NOTODDEN MENIGHET?
Torsdag 30. september kl 19: Landstadkveld
Endelig er det Landstadkveld! Dette arrangementet skulle 
egentlig vært i 2020, 150 år etter utgivelsen av første sal-
meboken i norsk språkdrakt. Statstipendiat Åga Haagvik 
holder et foredrag om salmedikteren og det enorme arbei-
det han nedla. Det blir fellessang og musikkinnslag med vår 
dyktige organist Sylke Feldhusen. Odd-Arne Thorbjørnsen 
og Helge Carlsen bidrar med soloang og på fiolin. 

Torsdag 11. oktober
Konspirasjonsteorier ved Helge Simonnes
menighetshuset kl 12.00-14.00. Enkel lunsj.

Torsdag 18. november kl 19:
Orgelkonsert med domkantor Odd Nordstoga.
Odd Nordstoga er en kjent og kjær gjest, Heddøl-Notod-
ding som han er. Han er en av de fremste konsertorganis-
tene i Europa og har tallrike internasjonale opptredener. 
Han har også utgitt en rekke plater med klassisk orgel-
musikk. Orgelet i Notodden kirke holder også høy klasse.

Søndag 5. desember kl 18:  Julesangkveld.
Notodden kantori inviterer til en hyggelig førjulskveld. 
Odd Arne Thorbjørnsen er solist og Sverre Henriksen 
holder andakt. Vi synger kjente og kjære julesanger. Mer 
informasjon kommer på menighetens Facebookside.

HVA SKJER I HEDDAL MENIGHET?
Torsdag 23. september kl. 18 - Leif Gunnar Engedal.
Fri og bundet – samme sak? Nådens frigjørende kraft! 
Professor Leif Gunnar Engedal har arbeidet som sjelesør-
ger og leder ved Institutt for sjelesorg, Modum bad, og er 
professor i sjelesorg og religionspsykologi ved MF i Oslo.

Torsdag 7. oktober kl. 19:
Konspirasjonsteorier ved Bjørn Are Davidsen.
Bjørn Are Davidsen Har et evangelisk standpunkt og er 
med i tenketanken Skaperkraft. Han setter religion og 
konspirasjon inn i en større sammenheng. 

Søndag 24. oktober kl 19 – Taizekveld
En kveld fylt med felles sang og bibellesning- gir rom for 
ettertanke og refleksjon.
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SMÅTT OG STORT

BARNE- OG UNGDOMSAKTIVITETER 
STARTER OPP IGJEN I HEDDAL

Etter en lang sommerferie, 
starter Heddal menighet 
opp sine aktiviteter for 
barn- og ungdom. Små-
barnskafèen er et tilbud 
for de minste barna, mens 
Miniklubben er for de 
litt større. På Småbarns- 
kafèen er det sang som 
står i fokus, mens man 
i Miniklubben har både 
sang og aktiviteter. 

Brettspillklubben starter 
opp igjen også, og det er 
et tilbud for alle alders-
grupper fra 10 år og opp-
over. Her kan man spille 
brettspill i alle vanskelig-
hetsgrader, og vi hjelper 
med å lære spillene. For 
dem som ikke er så in-
teressert i brettspill, er 
det også mulig å spille 
Nindendo på storskjerm! 
Barne- og ungdomsarbei-
det utvikles stadig, og vi 
håper å starte opp Soul 
Children på nyåret.

 
 

HØSTLOTTERI OG JULEMARKED 
i Notodden menighet

Loddsalg på Tuvensenteret 23. og 25. september, 
14. og 16. oktober og 11. og 13. november. 

Trekning foregår på julemarkedet, lørdag 20. no-
vember på Notodden menighetshus - flott gevin-
ster! Da blir det salg av julekaker, brente mandler, 
håndarbeidsprodukter, kranser, julekort m.m. og 
det blir kafé. 

LJOSMESSE 28. NOVEMBER I GRANSHERAD 

Det er tradisjon med fakkeltog fra kyrkja og til her-
redshuset hvor julegrana tennes. Deretter er det 
sammenkomst på herredshuset med basar, noe 
som husflidslaget i Gransherad er ansvarlige for. 
Det blir alltid hyggelig servering.

VI VIL STARTE GJENBRUKSBUTIKK!
Mandag 25. oktober blir det stiftet en gjenbruksfore-
ning som skal drive den nye gjenbruksbutikken i Do-
musbygget. Stiftelsesmøtet blir annonsert. Vil du bli 
med i foreningen og drive butikken – den åpner trolig 
vinteren 2022. 
Ta kontakt med Sidsel Hellesøy – 970 18 234.



DØPTE
Notodden  
Håkon Lien Dalen  
Frøya Madhelene Heggtveit    
Martin Finkenhagen Kaasa  
Henrik André Nykås

Gransherad
Signe Sætre Bjerland

Heddal 
Frida Steinhaug  Flåta  
Vilde Haugen Kleivi  
Tarjei Vennman  
Emma Helgaseth Skårdal  
Lavrans Rauk Sundling  
Kevin Halland  
Even Smylingsås

VIGDE
Notodden  
Helene Alexandra H. Vosgraff  og  Vegard Innleggen 
Tanita Malene N. Bueng og Thomas Arud 
Cecilie Widell Ekblom og Roger Sander Ditmansen

Heddal 
Marianne Gustavsen Sigurdsen og Tom Eino Sigurdsen 
Ingrid Ørvella Steinhaug og Espen Flåta 
Thor Haakon Dale og Anniken Bakka 
Kim Morten Olsen og Ida Tjernsmo Andersen 
Silje Elisabeth Tinne og Stein Listaul 
Anne Signe Øygarden og Adrian Kvalevaag Simensen 
Nina Isaksen Larsen og Anders Bergstig 

DØDE
Gransherad
Even Wårstulen Flåten f.2006 
Mari Reidun Rostad f.1939
Tharald Wårstulen  f. 1928

Notodden
Arne Lien f.1941 
Terje Moen f.1965 
Per Øyvind Sandvold f.1969 
Tomas Bakken f.1984 
Glenn Ødegård f.1969 
Jørgen Høyland f.1958 
Rudolf J. Drechsel     f.1932 
Pål Gunnar Jensås f.1977 
Jan Håvard Kitt ilsen f.1944 
Liv Ingjerd Rinde f.1938 
Helge Brennås f.1956 
Grethe Marie Fløistad f.1945
Ann Lisbeth Kivle  f. 1957
Gudrun Lien  f. 1932
Henrik Steinmoen  f. 1944 

Heddal
Bjørg Olaug Hegna f.1939 
Arnold Mikal Berntzen f.1932 
Olav H Hegna f.1927 
Astrid Kalbekdalen f.1945 
Einar Reinert Skatt er f.1947 
Anne-Lise Slett a Folserås f.1945 
Birger Jamtveit f.1943 
Audhild Gampedalen f.1928

SLEKTERS GANG

19

ØNSKER DU Å DØPE BARNET DITT?
 Vi har fi re fl ott e kirker du kan velge å døpe barnet ditt  i.

Gå inn på vår hjemmeside: www.notodden.kirken.no
Velg «Dåpspåmelding»

Ta kontakt på 
tlf. 350 20 400, 

så hjelper vi deg gjerne hvis noe er uklart.



Layout/trykk: Telemark Trykk AS, Notodden

NOTODDEN
SEPTEMBER
Lørdag 18.09 kl. 10.30 og kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester v/ Rune Lia
Kun inviterte gjester

Søndag 19.09 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Sverre F. Henriksen 

Søndag 26.09 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Berit Sunde 
Dåp

OKTOBER
Søndag 03.10 kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Rune Lia 
Kun inviterte gjester 

Søndag 10.10 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Rune Lia 
Dåp.

Søndag 17.10 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Berit Sunde 

Søndag 24.10 kl. 12.00
Jønnbu fjellkyrkje
Gudstjeneste v/ Rune Lia 

Søndag 31.10 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Rune Lia 

NOVEMBER
Allehelgen Søndag 07.11 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Rune Lia 
Ferdinand Wyller spiller cello

Søndag 14.11 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Sverre F. Henriksen
Dåp

Søndag 21.11 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Rune Lia
Utdeling av 4-årsboka

Søndag 28.11 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Rune Lia
Utdeling av 6-årsboka 

DESEMBER
Søndag 05.12 kl.11.00 
Gudstjeneste v/Rune Lia
                
Søndag 05.12 Kl.18.00 
Vi synger og spiller julen inn

LISLEHERAD
SEPTEMBER
Søndag 19.09 kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Rune Lia

OKTOBER
Søndag 24.10 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Berit Sunde 

NOVEMBER
Søndag 21.11 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Berit Sunde 
Småbarnsgudstjeneste/Dåpsguds-
tjeneste

DESEMBER
Søndag 12.12 kl.14.00 (merk tiden) 
Familiegudstjeneste v/Anne Berit Sunde 
Utdelinga v 4-årsboka. Juleverksted 
etter gudstjenesten

GRANSHERAD
OKTOBER
Søndag 03.10 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Anne Berit Sunde
Utdeling av 4-årsboka

NOVEMBER
Søndag 07.11 kl. 17.00
Minnemesse v/ Anne Berit Sunde 
Sang og musikk ved Anne Sofie Timland 
og Marianne Timland.

Søndag 28.11 kl. 16.00
Ljosmesse v/ Anne Berit Sunde
Presentasjon av neste års konfirmantar
Fakkeltog. Tenning av julegran. Basar på 
Herredshuset i samarbeid med Husflids-
laget.

DESEMBER
Fredag 24.12 kl.16.00-Julaften
Familiegudsteneste v/Anne Berit Sunde

HEDDAL  
SEPTEMBER
Søndag 26.09 kl. 11.00 
Heddal stavkyrkje
Konfirmasjonsgudsteneste 
v/Terje Nyvoll 
Berre inviterte gjester

Søndag 26.09 kl. 13.00 
Heddal stavkyrkje
Konfirmasjonsgudsteneste 
v/Terje Nyvoll 
Berre inviterte gjester
  
OKTOBER
Søndag 03.10 kl. 11.00 
Heddal Låvekyrkje
Gudsteneste v/Terje Nyvoll 
Hausttakkefest. 
  
Søndag 10.10 kl. 11.00 
Heddal Låvekyrkje
Gudsteneste v/Terje Nyvoll
  
Søndag 24.10 kl. 11.00 
Heddal Låvekyrkje
Gudsteneste v/Terje Nyvoll 
Diakoniens dag. Låvekoret deltek

Søndag 31.10 kl. 11.00 
Heddal Låvekyrkje
Gudsteneste v/Terje Nyvoll

NOVEMBER
Lørdag 06.11 kl 18.00 
Heddal Låvekyrkje
Minnemesse v/Terje Nyvoll
Vi vil minnast og heidre dei som er grav-
lagt det siste året i Lisleherad og Heddal

Søndag 07.11 kl. 11.00 
Heddal Låvekyrkje
Gudsteneste v/Terje Nyvoll
  
Søndag 14.11 kl. 11.00 
Heddal Låvekyrkje
Gudsteneste v/Terje Nyvoll
  
Søndag 28.11 kl. 11.00 
Heddal Låvekyrkje
Gudsteneste v/Terje Nyvoll

DESEMBER
Søndag 05.12  kl. 16.00 
Heddal låvekyrkje
Ljosmesse v/Terje Nyvoll m. fl. 

Søndag 12.12  kl. 11.00 
Heddal låvekyrkje
Gudsteneste v/Terje Nyvoll

Forbehold om endringer. 

Velkommen til gudstjenester


