
Kjære leser ..............................................s. 2

Prost emeritus Bjørn Bull Karlsen 
fyller 80 år ................................................s. 3

Min salme/
Tilbud om sorggruppe ......................s. 4

Biskopens juleandakt/
Ny organisering av kirken?............s. 5

Satser på søndagsskole .................s. 6-7

Konfi rmanter
trente på tillit .........................................s. 8-9

Hva skjer i Gransherad .....................s. 10

Hva skjer i Heddal ...............................s. 11

Hva skjer i Lisleherad ........................s. 12

Hva skjer på Notodden ....................s. 13

Konfi rmanter. .........................................s. 14-15

Takk til bidragsytere .........................s. 16

Annonser ...................................................s. 17

Smått  og stort .......................................s. 18

Slekters gang .........................................s. 19

Gudstjenesteliste ...............................s. 20

Nr. 4 Desember 2021 2. årgang

MENIGHETSBLADET
- for Gransherad, Heddal, Lisleherad og Notodden

Notodden menighet planlegger satsing på søndagsskole. 
DU kan bli med!



Kontaktinformasjon 
FELLES telefon til alle fire menighetskontor 
Tlf. 350 20 400 - www.notodden.kirken.no
Postadresse: O.H. Holtasgate 21, 3678 Notodden
post@notodden.kirken.no

 

Soknerådsledere: 
Gransherad: Ellen-Mari Bolkesjø Brandt 
embbrandt@gmail.com
Lisleherad: Elisabeth Ree Rosnes
elisabeth.ree.rosnes@gmail.com
Heddal:  Ole-Bjørn Kolbjørnsrud 
olb-ko@online.no
Notodden: Sidsel Hellesøy
shell@nenett.no

Kantorer 
Julian Isaacs, Tlf. 350 20 400
julian.isaacs@notodden.kirken.no
Sylke Feldhusen tlf. 479 72 510
sylke.feldhusen@notodden.kirken.no

HEDDAL KYRKJEKONTOR 
Heddalsvegen 412,
Åpent tirsdager kl. 10-15 ellers etter avtale. 

Sokneprest Heddal
Terje Nyvoll tlf. 934 82 589
terje.nyvoll@notodden.kirken.no

Omvisartenesta
Tlf. 922 04 435  post@heddalstavkyrkje.no
Kafe Olea
Tlf. 479 72 145  kafeolea@notodden.kirken.no

NOTODDEN KIRKEKONTOR
Besøksadresse: Rådhusgata 3, 3674 Notodden
Dekker også  Gransherad og Lisleherad sokn
Åpningstider : Tirs, ons og tors kl. 10.00-15.00

Sokneprest Notodden
Rune Lia tlf. 909 80 803
rune.lia@notodden.kirken.no
Prestevikar 
Sverre F. Henriksen. Tlf. 936 32 003
sverre.f.henriksen@notodden.kirken.no

Sokneprest Gransherad/Lisleherad
Anne Berit Sunde tlf. 917 75 062
anne.berit.sunde@notodden.kirken.no

FELLES TLF. ALLE FIRE MENIGHETSKONTOR 
FELLESRÅDET/KIRKEVERGE
Spørsmål om gravplassene 
henv. kirkevergens kontor, tlf 350 20 400
Kirkeverge Håvard Russnes tlf. 915 67 600
havard.russnes@notodden.kirken.no

Redaktør Hanne L Thürmer, tlf 901 51 761
hanne.thurmer@live.no

Forsidebildet: Sokneprest Rune Lia og 
Agnes Kidholm. Foto: Sidsel Hellesøy 
Menighetsbladet utgis: 
Medio mars - juni - sept.  og des. Opplag: 6200

KJÆRE LESER

Når du leser dette bladet, nærmer vi oss jul. Alle kirkene har jule-
gudstjenester, de er til glede for mange. Julestemningen kommer 
med de kjente og kjære julesalmene og de faste tradisjonene. 
Endelig kan kirkene også fylles opp på vanlig måte, uten meter- 
stokker eller påmelding. Mange artister har julekonserter i 
Notodden, det er mye å velge mellom. Kulturutvalgene i menig-
hetene legger ned mye arbeid for å gi et bredt tilbud hele året. 
Ta en tur i kirken du også denne julen! Ta med deg barna, finn tid 
til julebudskapet i alt det travle.

Selv om juleforberedelser kan være strevsomme, ta en liten 
pust i bakken og tenk over hvor godt vi har det! Det er fred i 
Norge, det er religionsfrihet, menneskerettighetene håndheves 
og beskyttes. For 2000 år siden var en familie på flukt, for å 
hindre det ble alle guttebarn mellom 0 og 2 år drept på befaling 
fra landets hersker. Likevel klarte Josef, Maria og Jesusbarnet 
å unnslippe. I julesalmene synger vi ofte om «fred på jorden» og 
«deilig er jorden». Det er dessverre ikke alle steder dette passer 
i 2021. La oss i julestria fortsatt tenke både på hverandre og på 
«de andre» og gjøre noe for å skape en bedre verden! Alle kan 
gjøre noe, ingen kan gjøre alt.

I dette bladet blir vi bedre kjent med prost emeritus Bjørn Bull 
Karlsen og kona Ellen. Mye har skjedd i deres tid i Notodden 
kommune. Fortsatt er de et aktivt pensjonistpar som kan inspi-
rere oss alle til å bidra til fellesskapet. Bladet har også infor-
masjon om julens konserter, gudstjenester og markeder som 
har vært. Vi har bilder av konfirmantene 2021, og vi blir litt kjent 
med konfirmantene og konfirmantopplegget for 2022.  I tillegg 
får du mulighet til å delta på kurs for søndagsskolelærere, det er 
åpent for alle!  Ikke bare Notoddens menigheter, men hele Øvre 
Telemark er invitert til Søndagsskolekurs!

Jeg var bortreist hele november, så dette nummeret har Sidsel 
Hellesøy tatt godt vare på.  Hun tok på seg å være medredaktør 
for julenummeret – takk til Sidsel som alltid stiller opp!

Jeg ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! 
Hanne Thürmer, redaktør
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De som kjenner ekteparet vet også at de to omgir seg 
med godt humør, og gode historier deles hyppig. Bjørn 
forteller at det var stas å ha geburtsdag på lille julaften: - 
Jeg ble født i Harstad, og så bodde vi sju år i Mosjøen, der 
min far var prest, og barna strømmet til prestegården for 
å feire. Så fikk jo også foreldrene i nabolaget noen timer 
fri til å stelle til jul hjemme, ler Bjørn. Da vanket det lange, 
tynne pølser, enkelt og godt, og mye moro. Bursdagsme-
nyen har han beholdt i alle år. -Det smaker godt for både 
store og små! Etterpå blir det kaker også da, bløtkake, 
julekaker og hjemmebakte boller.

Bjørn har ikke planer om å feire den runde dagen i år. – Jeg 
ble så grundig feiret da jeg ble 50 at det holder ennå! ler 
han, og forteller om en dag som begynte med at han ble 
hentet av en venn i politibil og tatt med på kjøretur. De 
skulle bare «tilfeldigvis» innom menighetshuset, og der 
ventet familie og venner med stor overraskelsesfrokost! 
På ettermiddagen var det åpen fest, arrangert av venner, 
og til og med Bymusikken kom, til vår store glede, og spil-
te på kirketorget! – Det blir vanskelig å toppe den dagen 
der! Et minne for livet! konkluderer Bjørn. Og Ellen er enig. 
Stort sett er de veldig enige, og de snakker samstemt og 
korrigere hverandre mildt underveis. -Uten Ellens lojalitet 
kunne jeg aldri vært prest på min måte, slår han fast. Han 
hadde ikke for vane å telle timer, og på fridagene var det 
umulig å avvise noen som «bare måtte snakke litt med 
presten…» Ellen jobbet først som formingslærer, men 
etter at første barn var født jobbet hun hjemme i 15 år. Det 
kom tre barn til verden, og nå teller flokken av barnebarn 
åtte.

Familien på fem kom til Notodden fra Lødingen i 1985. 
Først bodde de på Tinnesmoen, men fikk dispensasjon 
fra boplikten og kunne kjøpe sitt eget hus. Etter tre år ble 
Bjørn sokneprest og prost i Aust-telemark prosti. - Da 
måtte jeg søke om tillatelse til å bo i egen bolig, og kapel-
lan Ravn Karsrud fikk overta prosteboligen da han kom til 
byen, forteller Bjørn. Det var produktive år, og Bjørn tok 
del i ungdomsarbeidet, der barna også var med, og ikke 
minst var han sentral i byggingen av menighetshuset. – 
Det var en oppgave som bare var mulig å gjennomføre 
fordi så mange flinke folk tok del. Vi hadde med oss prof-
fe bygningsarbeidere, og utrolig flinke dugnadsfolk. Ikke 
minst var det en giverglede blant folk som gjorde at da 
huset stod ferdig, var det gjeldfritt, sier han med etter-

trykk. – Vi hadde lagt fram en dristig finansieringsplan for 
banksjefen: Gamle Rådhusplassen skole kan trygt rives, 
for bygningen er ferdig finansiert i tro! sa jeg. Og jammen 
holdt det, takket være alle som gav og alle som hjalp.

Ekteparet har fått kjenne på utfordringer også. Bjørn har 
hatt både hjerteinfarkt, prostatakreft og et epileptisk 
anfall som gjorde at han ikke kunne kjøre bil på et år. At 
de to holder hverandre i hendene når de går langs veien, 
er koselig, men det har også en praktisk årsak: Ellen har 
blitt svaksynt på grunn av øyensykdommen RP (Rhetinitt 
Pigmentosa), og trenger en hånd å holde i av den grunn. 
Et helt år fant de andre løsninger når de hadde behov for 
transport. -Det gikk bra det også, minnes Ellen. De to har 
alltid vært glade i å gå tur, - men nå er det jobben vår, sier 
Ellen. – vi må det for å holde oss i form. Hun tar mange bil-
der som hun lager minnebøker av, til familien, og noen hav-
ner på Facebook. De to har også glede av å synge i Kanto-
riet. Menighetshuset får fortsatt noe av Bjørns tid. – Da 
jeg gikk av som prost, ble jeg forfremmet til vaktmester, 
humrer han. Men selv om han var delaktig i byggingen av 
et viktig og fint bygg, håper han at han blir husket slik ett 
av barnebarna sa det da Bjørn fylte 70 år: Farfar, han byg-
ger mennesker.  

Bjørn Bull Karlsen fyller 80 år lille julaften

Med tynne pølser på festmenyen
De ses ofte utendørs, hånd i hånd, og gjerne i turklær. Ellen og Bjørn Bull Karlsen kjenner 
mange, og mange kjenner dem. Gamleprosten fyller 80 år på selveste lille julaften, og 
neste år blir også Ellen 80.   Tekst og foto: Sidsel Hellesøy

Aktive: Bjørn Bull Karlsen og kona Ellen er stadig å se på tur. 
Lille julaften fyller «gamleprosten» 80 år.
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NORDNORSK JULESALME
Tekst: Greta Haugen 

Velsigna du dag over fjordan. Velsigna du lys over land.
Velsigna de evige ordan om håp og ei utstrekt hand.
Verg dette lille du gav oss den dagen du fløtta oss hit
så vi kjenne  ̀du aldri vil la oss forkomme i armod og slit.

Vi levde med hua i handa men hadde så sterk ei tru,
så ett har vi visselig sanna vi e  ̀hardhausa vi som Du.
Nu har vi den hardaste ria, vi slit med å kave oss frem
mot lyset og adventstia, d  ̀e  ̀langt sør til Betlehem.

Guds fred over fjellet og åsan, la det gro der vi bygge  ̀og bor.
Guds fred over dyran på båsen og ei frossen og karrig jord.
Du ser oss i mørketidslandet, du signe med evige ord
husan og fjellet og vannet og folket som leve  ̀her nord.

Denne julesalmen, skrevet av nordlendingen Trygve Hoff, 
har jeg et nært og godt forhold til ettersom jeg selv er 
nordlending, født og oppvokst i Lofoten. Det føles for 
meg som om hver setning er skrevet om min barndoms 
tilværelse. Jeg er født under krigen, så barndomstiden 
var preget av nøysomhet, ja, nærmest fattigdom. Det 
var nok både ”armod og slit” på et lite, kupert småbruk 
med ei ku, ei kvige, en kalv, noen geiter og sauer på båsan. 

Somrene var korte og ofte fuktige og jorda var mager 
og karrig, som forfatteren så godt og ærlig beskriver.                                                                                                                                       
                               
Når jeg synger: ”Vi slit med å kave oss frem” tenker jeg 
alltid på da Mamma og jeg skulle til fjøset om vinte-
ren i snøkov og djupsnø, med Petromaksa i eine handa 
og melkebøtta i den andre. Vinden piska oss i ansik-
tet, kulda beit, men inne i fjøset kjentes det varmt og vi 
fikk en hjertelig velkomst fra kuraut og geitebreking.                                                                                                                                    
           
Samtidig var Pappa og de fleste andre mannfolk i bygda 
på fiske, de dro ut med sine små båter i allslags vær for å 
skaffe mat og forhåpentlig tjene til livets opphold for fa-
milien. Hjemme satt kone og barn i uvisse om mann og far 
kom hjem med livet i behold. At folket var hardhauser er 
ingen overdrivelse.                                                                                                                                    

Guds ord ble ofte tatt i bruk når nøden var som verst, det 
var Han de satte sin lit til og følte at de ble bønnhørt. Jeg 
hørte ofte de voksne sa: ”Velsigne deg” og ”Guds fred”, ord 
som føltes godt og betryggende.   

Trygve Hoff har på en mesterlig måte formidlet akku-
rat det livet jeg kjenner så godt i sin vakre og populære 
NORDNORSK JULESALME.

MIN SALME 

Sorggruppe - et livssynsåpent tilbud  
Vinteren 2022 vil det bli mulig å delta i sorggruppe på Notodden

Målet med sorggruppe kan være
å treffe andre i samme situasjon, dele følelser, sette ord 
på sorgen og bearbeide reaksjoner, å redusere isolasjon 
og dempe ensomhet, gi håp, dele erfaringer og normali-
sere reaksjoner og følelser.

En gruppe består av 4-6 personer som møtes annenhver 
uke, 8 samlinger. Gruppene bygger på selvhjelpsprinsip-
pet og likemannsstøtte. Samlingene er bygget opp etter 
en bestemt hensikt og bygger på hverandre. Strukturen 
for ledelse av sorggruppe er utarbeidet ved Seksjon for 
sorgstøtte på Akershus Universitetssykehus. Tilbudet 
er gratis. Alle som deltar har taushetsplikt. Møtested 
avtales når gruppen er satt sammen.

De som har sagt seg villige til å lede, er Kirsti-Nina Frønæs 
og Kirsti Lunåshaug. De har erfaring med sorgbearbei-
ding og har deltatt i kursing for å lede sorggrupper på In-
stitutt for sjelesorg, Modum Bad. Kirsti har høsten 2021 
ledet sorggruppe i Midt-Telemark sammen med diakon 
Åsne Gotehus Køhn.

I sitt yrkesaktive liv har Kirsti-Nina og Kirsti erfaring 
med rådgiving i grunnskole og høgskole. Nå er de pensjo-
nister og vil bruke tid og krefter på å lede sorggruppe, 
de sier: «I ydmykhet og med respekt for den enkelte».  
Dette arbeidet drives på frivillig basis i samarbeid med 
soknepresten. 

Henvendelse og påmelding til sokneprest Rune Lia 
tlf. 909 80 803.
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Ikke filosofenes Gud – 
men Gud som er nær!

Av Biskop Stein Reinertsen 

Den kjente naturvitenskapsman-
nen og kristne filosofen Pascal 
skriver i sin dagbok om en hendel-
se som fikk stor betydning for han.
 

I nådens år 1654.
Mandag 23 november, den hellige pave og martyr Cle-
mens og andre martyrers fest.
Fra omtrent halv elleve aften til omtrent en halv time 
etter midnatt.
Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud.
Ikke filosofenes og de lærdes Gud.
Visshet! Visshet! Følelse, Glede, fred.
Jesu-Kristi Gud.
Din Gud skal være min Gud (Ruth 1,16)

Hva var det Pascal oppdaget? Han oppdaget den store for-
skjellen det er på en gud som bare er inne i hodet til men-
nesker, og på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud som kommer 

inn i vår verden. Julenatt kommer Gud så nært at vi kan se 
Gud. Ta på han, høre stemmen, ja, se hvordan Gud er. Vi så 
en sårbar Gud, overlatt i menneskenes hender og omsorg. 
Julen er det sterkeste beviset på at vi ikke tror på en gud 
som bare er inne i hodene til filosofene og de lærde.  «Ordet 
ble menneske, og vi så Hans herlighet,» skriver Johannes. 

Det var også en annen viktig oppdagelse Pascal gjorde. Det 
stopper ikke med at Gud kommer nær, det handler også 
om en relasjon mellom Gud og oss. «Din Gud skal være min 
Gud.» Gud ble menneske for å nå helt inn til oss. Gjennom 
dåpen og troen på Jesus blir dette en virkelighet. 

«Alle som tok imot ham gav han rett til å bli Guds barn, de 
som tror på hans navn.» (Joh 1)  

Da Pascal døde, fant de en lapp sydd inn i frakken hans. Her 
hadde han sydd inn det som var aller viktigst i livet. På den 
lappen stod ikke de viktigste formlene han hadde oppda-
get, men der stod ordene han hadde skrevet ned etter opp-
levelsen.

Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud.
Ikke filosofenes og de lærdes Gud.
Visshet! Visshet! Følelse, Glede, fred.
Jesu-Kristi Gud.

Velsignet jul!

BISKOPENS JULEANDAKT

Av Hanne Thürmer

Fellesrådet og de ulike menighetsrådene arbeider i dis-
se dager med sine høringssvar om kirkens organisering.  
Et utvalg (Müller-Nilsen-utvalget) har levert en bred 
utredning og anbefalinger, nå skal de som berøres få si 
sitt. Selv om høringer og endring av organisering kan hø-
res kjedelig og tørt ut, så vil dette påvirke arbeidet i våre 
menigheter. Alle dokumenter kan finnes på hjemmesi-
den til kirken.no

Trossamfunnsloven har overlatt til Kirkemøtet å beslut-
te kirkens organisering. Den norske kirke har to rettssub-
jekter, soknet og Den norske kirke. Dette har betydning 
for arbeidsgiverorganiseringen. Det er også to finansi-
eringskilder for kirken. 

Kirken er avhengig av å finne en organisering som sikrer 
godt samarbeid med kommunene, de finansierer den lo-
kale kirkes virksomhet. Kirken ønsker å være en profesjo-
nell og attraktiv arbeidsgiver, det krever kompetanse og 
kapasitet. Med disse rammevilkårene ønsket Kirkerådet 
en utredning av en felles organisering av arbeidsgiveropp- 
gavene på prostinivå. Prostiet vurderes som nært nok og 
samtidig stort nok til å være en velegnet arbeidsgiverenhet.

En organisering på prostinivå er ikke besluttet, men 
gjennom utvalgets rapport har Kirkerådet fått et grunn-
lag for hvordan dette kan se ut. På enkelte punkter deler 
utvalget seg i sine anbefalinger. Dette er sannsynligvis 
et uttrykk for at det finnes ulike syn i kirken på hva som 
er en hensiktsmessig organisering og hvilke mål model-
lene måles mot.

Det store temaet er om denne endringen bør vedtas og 
gjennomføres, ikke alle synes dette er en god modell.  
Lokalt må vi ha meninger om hvor store og mange pro-
stifellesråd vi ønsker. Blir det Øst-Telemark prosti? Blir 
prostifellesrådet for fjernt og uten tilstrekkelig lokal 
forankring? Er en interkommunal organisering ønske-
lig sett fra kommunenes side? Dette kan føre til store 
endringer for deg og meg!

Foto: Elisabeth Ree Rosnes

Ny organisering av kirken?  



I hvert fall tror vi det blir et fint kurs. Søndagsskolen 
Norge har satt sine beste folk på saken, og de holder 
en kursrekke som skulle gi noen og enhver et grunnlag 
for å vurdere å bli med som søndagsskolelærer, enten i 
Notodden menighet eller i en av de andre menighetene 
i prostiet.
 
I Notodden menighet har vi et stort ønske om å ha søn-
dagsskole hver søndag for barn i alle aldre. For tiden plan-
legger vi å innrede dåpssakrestiet i kirka til et «Barnas 
Amfi» hvor de aller minste, dvs de under skolealder, kan 
møtes til søndagsskole. Så har vi «Vinkelstua» i under- 
etasjen på menighetshuset som passer for de yngste 
blant skolebarna. Og drømmen hadde vært å hatt enda et 
alderstilpasset søndagsskoleopplegg for de på mellom- 
trinnet.

Dersom dette skal bli virkelighet trenger vi et solid korps 
av søndagsskolelærere. Kanskje du vil bli med?
Uansett tenker vi at ingen skal være alene. Dere er all-
tid minst to om å holde søndagsskole. Og du binder deg 
ikke for en lang tid, og en søndag i måneden tenker vi 
kan være passende. Vi tar et halvår av gangen og som 
du forstår vil du få kursing og oppfølging underveis. Det 
å være sammen med barn og formidle verdens fineste 
fortellinger er dypt meningsfullt.

Velkommen med!
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SØNDAGSSKOLE

Du – en søndagsskolelærer?
Kanskje du som leser dette i menighetsbladet skulle vurdere å bli med på kurset som er 
omtalt på neste side. Eller kanskje du kjenner noen som du kunne anbefale kurset for?

Tekst : Sokneprest Rune Lia

Sokneprest Rune Lia og Agnes Kidholm håper riktig mange 
vil delta på kurs for fremtidige søndagsskolelærere.
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SØNDAGSSKOLE

Velkommen til kurs for søndagsskoleledere i Notodden 
menighetshus. Ansvarlig for kurset er Søndagsskolen 
Norge i samarbeid med Notodden menighet. Kurset be-
står av følgende samlinger og tema: 

Oppstartsamling 22. januar 
Ved assisterende generalsekretær Agnes Skagemo, re-
daktør Sprell Levende Søren Nielsen og søndagsskole-
konsulent Ove Berrefjord.
• Kl. 11.00 – 11.30: Velkommen – presentasjon av del-
 takere og plan for kursrekken
• Kl. 11.30 – 13.00: Oppstartskurs
• Kl. 13.00 – 13.30: Lunsj
• Kl. 13.30 – 15.00: Generell innføring i Sprell Levende 3.0

Samling 2: onsdag 26. januar: 
Ved assisterende generalsekretær Agnes Skagemo og 
programrådgiver Merete Føyen Arnevåg.
• Kl. 18.00 – 19.00: Søndagsskolen et trygt sted for alle 

– om forebygging av seksuelle krenkelser og overgrep.
• Kl. 19.00 – 19.30: Mat og prat
• Kl. 19.30 – 20.30: Workshop søndagsskolesamling

Samling 3: onsdag 9. februar
Ved programsjef Odd Ketil Sæbø og frivillighetsrådgi-
ver Ragnhild Ljøkjel Knotten
• Kl. 18.00 – 19.00: Barneteologi
• Kl. 19.00 – 19.30: Mat og prat
• Kl. 19.30 – 20.30: Workshop søndagsskolesamling

Samling 4: onsdag 2. mars
Ved frivillighetssjef Maria Sammut, søndagskolekonsu-
lenter Hilde Vatnar Olsen og Ove Berrefjord
• Kl. 18.00 – 19.00: Rekruttering 
• Kl. 19.00 – 19.30: Mat og prat
• Kl. 19.30 – 20.30: Workshop søndagsskolesamling

Samling 5: onsdag 16. mars
Ved frivillighetsrådgiver Ragnhild Ljøkjel Knotten
• Kl. 18.00 – 19.00: Sprell Levende Livsmestring
• Kl. 19.00 – 19.30: Mat og prat
• Kl. 19.30 – 20.30: Workshop søndagsskolesamling

Samling 6: onsdag 30. mars
Ved programrådgiver  Merete Føyen Arnevåg og assis-
terende generalsekretær Agnes Skagemo
• Kl. 18.00 – 19.00: Sprell Levende (påske)guds-

tjenester
• Kl. 19.00 – 19.30: Mat og prat
• Kl. 19.30 – 20.30: Workshop søndagsskolesamling

Samling 7: onsdag 27. april
• Kl. 18.00 – 19.00: Hånddukkekurs
• Kl. 19.00 – 19.30: Mat og prat
• Kl. 19.30 – 20.30: Workshop søndagsskolesamling

Avslutningssamling: onsdag 4. mai
Ved programrådgiver Karin Manvik Kvalevaag, frivillig-
hetssjef Maria Sammut og søndagsskolekonsulent Ove 
Berrefjord
• Kl. 18.00 – 19.00: Presentasjon av Aldri Alene
• Kl. 19.30 – 20.00: Avslutningsmiddag
• Kl. 20.00 – 21.00: Veien videre – utdeling av kursbevis

Kurset er gratis under forutsetning av at menighetene 
som deltar abonnerer på Sprell Levende, og at søndags-
skolene er medlem i Søndagsskolen Norge. Hver menig-
het kan sende så mange deltakere man ønsker. 

Med forbehold om endringer. 

Påmelding til sokneprest Rune Lia, tlf. 909 80 803 el-
ler rune.lia@notodden.kirken.no

Søndagsskolelederskole i Notodden menighetshus våren 2022
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Trente på tillit
Notodden kirkes nye konfirmantkull startet opplæringen med week-end-tur til Jønnbu 
fjellkyrkje på Lifjell i oktober. Været var nydelig på lørdagen, og mange timer ble til-
bragt utendørs med gruppe-aktiviteter. 

Tekst og foto: Sidsel Hellesøy

Ikke lett å gå på ski i gruppe. Med ledelse og kommunikasjon gikk det bra!

Det smakte godt med kakao og ferske sveler, stekt på bål-
panne.

……. Skal – skal ikke? Joda, Markus Tveiten Natadal turde å 
la seg falle i vennenes favn.
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Våger du? Gruppene øvde på tillit. Ville du latt deg selv falle 
baklengs ned i armene på dine venner? Kan dine venner stole 
på at du er der når de trenger deg? Noen turde, og noen 
turde ikke. En nyttig øvelse for mange.

Presentasjon. Konfirmantene ble presentert gruppevis under gudstjenesten søndag. Her var det f.v.: 1. Karoline Skåre Haugen, 
2. Eira Eliassen Urdal, 3. Sindre Steinhaug Christoffersen, 4. Torjus Tesdal, 5. Trygve Thomas Tømmerås, 6. Heidi Forberg Bøen, 
7. Emma Moen Bommen, 8. Guro Olsen Lerstang (leder) 9. Vårin Haugan (leder). Sokneprest Rune Lia helt til høyre.

Fire venninner tok utfordringen og beskrev helgen slik 
de selv hadde opplevd den:

-Den var morsom, sa Henriette Susrud, - og spennende 
med aktiviteter lørdag, la Emma Moen Bommen til. Hun 

likte også godt ønsketimen lørdag, da alle kunne ønske 
seg sanger fra den nye sangboka Syng Livet.- Det var hyg-
gelig å bli kjent med flere, fortalte Linnea Ebesvik Kåven 
- og veldig god mat påpekte Constance Hartvedt. De fire 
blir gjerne med på vinter-week-end etter påske også.

Fornøyde, f.v.: Henriette Susrud, Emma Moen Bommen, 
Linnea Ebbesvik Kåven og Constance Hartvedt koste seg på 
tur med jevnaldrende på Jønnbu fjellkyrkje.
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HVA SKJER I GRANSHERAD

FOLKETONEMESSE  
 
Tekst Bjørg A. Finnekåsa   
 

Søndag 12. september ble 
det arrangert Folketone-
gudstjeneste i Låvekyrkja i 
regi av Gransherad Sokne- 
råd.  Dette var en felles guds-
tjeneste for alle sokna.                                 
 
Ole Arnfinn Hagen og 
Gunnulf Sletta var invitert 
for å bidra under guds-
tjenesten; med flott kved-

ing og felespill. Sokneprest  Rune Lia hadde funnet fram 
mange kjente og kjære folketonesalmer. Vikarprest 
Sverre Henriksen holdt søndagens preken.  

Takk til utøverne, som i tillegg til kvedingen og felespillet,  
gav oss en  interessant innføring i det de  fremførte. En 
stor takk til Anne som for øvrig håndterte fløytespill og 
orgel samtidig. Det ble en flott Folketonemesse, og riktig 
bra fremmøte. Etter messa ble det invitert til kyrkjekaffe 
i kafè OLEA. 

 ALLEHELGENS SØNDAG   7. NOVEMBER  
 
Tekst  og bilde Bjørg A. Finnekåsa      
 

Allehelgensdag som også kalles helgemesse og alder-
messe; er en helligdagsmarkering og festen for alle de 
helgener hvis navn ikke er kjent. Men for oss mest kjent 
som minnedag for de døde, og dagen markeres med le-
vende lys på gravene til avdøde slektninger.  

I denne gudstjenesten bidro Anne Sofie og Marianne 
Timland  med flott sang og musikk. 

Det var lystenning til minne 
om de som hadde gått bort 
siste år, og familiene til disse 
var invitert til kyrkja i den an-
ledning. 

Otto Pedersen og Astrid Helle-
berg tenner ljos for dei som har 
godt bort.
 

 
VI MINNER OM

Når vi nå går mot høgtid, minner vi enda en gang om 
at det ikke brukes fakler og åpne lysbokser på grav-
ene. En ting er at det ikke er lov, en annen ting er at 
det er brannfarlig og fort kan sote ned og skade min-
nesmerker. Fint om dere også husker på at pynt som 
blir plassert på gravene, også må ryddes når det har 
gjort sin nytte. 

Gravplassmyndigheten
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HVA SKJER I HEDDAL

ÅRETS JULEMESSE 
Lørdag den 13. november gikk den tradisjonelle jule-
messen av stabelen i Prestegårdslåven. Det var godt 
å endelig kunne arrangere julemesse igjen. I fjor måtte 
julemessen avlyses på to dagers varsel grunnet corona 
restriksjoner. Mange fant veien til Prestegårdslåven 
denne lørdagen, og vi er takknemlige for alle som bidro.

Julemessen åpnet i kirkerommet der Husbandet spilte 
nydelige juletoner, og prest Sverre Henriksen holdt en 

fin andakt. Det ble sang av Ulfhildur Isaacs og leder for 
Diakoniutvalget, Gunn H. Kolbjørnsrud leder det hele 
med stødig hånd. Etterpå sto folk i kø for å få seg jule-
bakst, kranser og annet fint. Nede i Olea var kafeen åpen, 
og det ble åresalg og auksjon. Noen av årets konfirman-
ter hjalp til med servering og utdeling av premier. 

En stor takk til alle dere som hadde bakt, gitt bidrag til 
lotteriet og salget, til ulike praktiske gjøremål og mar-
kedsføringen.
 

Utdeling av bok til årets 4- og 6-åringer søndag 28. november i Heddal Låvekyrkje.
Følg med på alt som skjer for barn og unge i vår Facebook-gruppe «Aktiviteter for barn og unge i Heddal menighet».

DIAKONIENS DAG I LÅVEKYRKJA
Diakoniens dag i Heddal ble, slik en av de tilstedevæ-
rende uttrykte det etterpå, ” En dag med  mye godt for 
både ånd, sjel og kropp ”. Gudstjeneste hvor konfirman-
ter deltok, Låvekoret sang og Line Vettestad fra Kirkens 
Nødhjelp presenterte organisasjonen.
I Kafé Olea ble det servert Låvesuppe, kaffe og kaker. 
Flott kjøkkenpersonale og hjelpsomme konfirmanter 
sørget for oppvartning. Det var også tid for en varm takk 
til seks av Diakoniutvalets medarbeidere som har slut-
tet i løpet av de to siste årene.

Lene Vettestad tok oss med til Malawi, Libanon og Etio-
pia, inn i en helt annen virkelighet enn den vi lever i.  Be-
hovene er mange og konkrete. KN har mange prosjekter 
de følger opp; vann, mat, skole og helsearbeid er grunn-
leggende viktig i disse landene som lider under urolighe-
ter, flyktningstrømmer og pandemiutfordringer.

Å kunne samles igjen ,nesten sytti personer, var utrolig 
fint. Bevisstheten om at vi mennesker betyr mye for 
hverandre ble så tydelig. Vi trenger noen og noen tren-
ger oss. Det gjelder både lokalt og globalt. 
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HVA SKJER I LISLEHERAD

KONFIRMANTER 2021
Søndag 19.09 kl. 11 
var det konfirmasjon i 
Lisleherad kirke hvor 
følgende ungdommer 
ble konfirmert:

1. rekke f.v.: 
Emma Bråtelia og 
Emma Kristine Lien. 

2. rekke f.v.: 
Anne Malin Oterholt, 
Simon Castaritas 
Rønningen og 
Karoline Seland. 

4-ÅRSBOK, KONFIRMANTPRESENTASJON og JULEVERKSTED
søndag 12. desember kl. 14:00 i Lisleherad kirke og kl.15.30 på Lisle-
herad Montessoriskole (Merk tidspunktet).

3. søndag i advent inviterer vi til familiegudstjeneste i Lisleherad kir-
ke. Der skal vi dele ut 4-årsbøker, presentere neste års konfirman-
ter, synge advent- og julesanger og forberede oss på jul. Klokka 
15:30 blir det kirkesaft/kaffe på Lisleherad Montessoriskole før 
juleverkstedet begynner. Vi skal tenne adventslys, ha en liten ad-
ventsstund og lage julepynt. Også i år er vi så heldig å få låne rom på 
skolen. Dette er et tilbud til barn fra 3 år. De under skolealder bør ha 
med seg en voksen. Alle mammaer, pappaer, tanter, onkler, beste-
foreldre eller andre som ønsker er hjertelig velkommen til å delta.

LYS VÅKEN lørdag 8. januar – søndag 9. januar 2022 
Når januar så vidt har begynt håper vi å samle mange 11-12åringer 
i Lisleherad kirke til overnatting. Dette er spesielt for de som bor i 
Lisleherad og Gransherad, men er det plass er barn fra andre menig-
heter også hjertelig velkomne. Vi skal leke, bli kjent med hverandre, 
lage gudstjeneste, utforske kirka, spise god mat og sist, men ikke 
minst, sove over. På søndag spiser vi frokost sammen, før vi øver til 
gudstjenesten. Påmelding fra 1. desember, gjerne så tidlig som mulig, 
så vi kan planlegge mat mm.
 *) du kan være med på opplegget selv om du ikke sover over. 
Ta kontakt med sokneprest Anne Berit.

 

SLUTTEN-PÅ-JULA-GUDSTJENESTE søndag 9. januar kl 11:00
Vi vandrer med de vise menn til krybba, de som har vært med på lys våken vil være med i 
gudstjenesten, får utdelt bibel og viser hva de har øvd på. 
Før vi går hjem høster vi juletreet.
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HVA SKJER PÅ NOTODDEN

JULETREFEST 
5. JANUAR, 
MED MOGENO!
Onsdag 5. januar blir 
det juletrefest på Not- 
odden menighetshus 
fra kl. 17.30. Vi plan-
legger en tradisjonell 
og hyggelig fest med 
sang, andakt, kaker, 
kaff e og saft , og Mo-
geno kommer, sammen 
med sine snakkende 
dukkevenner! Vi går 

rundt juletreet, og kanskje kommer nissen til slutt ? Vel-
kommen, store og små! Arrangører er speiderne på No-
todden sammen med   Notodden menighetsråd. 

Hjertelig velkommen til Julesangkveld 
i Notodden kirke! 

Medvirkende blir: 
Notodden kantori, 

Mannsgruppe fra Kantoriet 
med Odd-Arne Thorbjørnsen som solist

Odd-Arne Thorbjørnsen, solosang, 
Iselin Versto Vold, solist under”Tenn Lys”

Sylke Feldhusen, orgel, piano, dirigent,
Vikarprest Sverre F. Henriksen, andakt.

Det blir også god anledning til å synge med for alle, og 
i tre av dem synger forsamlingen enten hele sangen el-
ler noen av versene sammen med et fi rstemt Kantori!
Kollekt ved utgangen til musikkarbeidet i Notodden 
menighet. 
For Notodden kantori, Inge O. Waage, styreleder

DET BLIR JULESANGKVELD I NOTODDEN KIRKE 
2. søndag i Advent, 5. desember 2021, kl 18

HAR DU LYST Å BLI VAKTMESTER?
Vi trenger å styrke vår stab av frivillige vaktmestere på 
Notodden menighetshus.Våre vaktmestere er vert-
skap for folk som leier lokalene til arrangementer, 
låser opp og ser at alt er i orden. Ordningen går på 
ukevis vaktordning. 
Lyst å bli med? Ta kontakt med Svein Sturød eller 
Lars Oscar Frogh.

NB: Når du trenger et lokale for større feiringer, møter 
eller markeringer, er Notodden menighetshus velegnet 
og godt utstyrt. Velkommen til å leie lokalet! Ring kirke-
kontoret for informasjon og bestilling.

KULTURUTVALGET I NOTODDEN MENIGHET 
PRESENTERER PROGRAMMET FOR VÅREN 2022
Lørdag 22. januar kl. 18.00 
i Notodden kirke får vi endelig besøk av de fi re proff e, 
unge telemarksmusikerne som skulle holdt konsert i 
september, men som i siste liten mått e avlyse på grunn 
av sykdom.

Kvartett en består av Ingrid Skåland Lia, vokal og sakso-
fon - Tov Espelid: vokal og gitar - Jon Espelid: trommer 
- Øystein Skjelstad Østensen: kontrabass.

De har alle bred musikalsk erfaring og har spilt på ulike 
festivaler så vel som i kirkelige sammenhenger. Kvar-
tett en stiller opp med et variert program som omfatt er 
både salmer, ballader og kjente låter.
Vi garanterer god stemning!

Torsdag 10. mars kl. 19.00:
Antikkens klangfarger i ny drakt. Malgorzata Milewska 
Sundberg og Roar Engelberg kommer til Notodden kir-
ke med et svært spennende, originalt og bredt program 
for harpe og panfl øyte – en spesiell sammensetning av 
instrumenter som en ikke hører hver dag.
Vi får bl.a. presentert musikk fra renessansen, impre- 
sjonistiske musikk som Satie, Debussy og Ravel, klas-
sisk musikk fra Sør-Amerika, samt nyere komposisjoner.

Tirsdag 10. mai: 
Vårkonsert med Notodden kantori 
under ledelse av kantor Sylke Feldhusen.

JULEMARKED PÅ MENIGHETSHUSET
Mange fi kk en hyggelig formiddag på Notodden me-
nighetshus 20. november under årets julemarked. 

Det var gode kaker 
til salgs, og mye 
vakkert håndarbeid 
falt i smak hos de 
fremmøtt e. I kafeen 
gikk det unna med 
kaker, kaff e og saft . 

Det mest overraskende innslaget var nok at både 
«Knut Buen» og «Bodil Nordjorde» kom innom (alias 
Tor Olav Aase Kåsa)! 

Med lynlott eri og trekning av høstens store lott eri 
ble det også spenning underveis. Arrangørene rett er 
en stor og varm takk til alle som bidro med sin tid og 
innsats for at markedet ble så bra! 
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KONFIRMANTER

Konfirmanter i Notodden kirke lørdag 18. september kl. 10.30. 1. rekke f.v.: Maria Celina Andersen, Mina Forsetlund Flåta, 
Tove Søhol Rokne, Signe Vihovde-Schia og Hedda Sagafoss Sælebakke. 2. rekke f.v.: Julie Lie Karlberg, Johannes Uhlin-Engstu, 
Jonas Himberg Høgli og Even Bergestig Furvald.  Foto: Tveiten Fotografi v/Linda J. Tveiten.

Konfirmanter i Notodden kirke 18. september kl. 13.00: 1. rekke f.v.: Ine Bakka Beitnes, Linda Helen Øverbø, Brynhildur Nicola 
Isaacs, Marthe Nissen, Christian Sinnerud Rulnes, Thea Isabella Halland, Marte Tørre Hesjedal og Caroline Lia.  2. rekke f.v.: 
Maria Heggekroken Haugan, Truls Øyvind Soløy, Marius Aga Andersen, Tobias Lien Nykaas, Aleksander Farstad Lien og Tho-
mas Brandhaug Urdalen. 
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KONFIRMANTER

Konfirmantar i Heddal stavkyrkje 4. 5. og 26. september 2021. 1. rekke f.v.: Knut Olav Sandnes Bakken, Olav Vaa, Even Fjelle, 
Tone Marita Aakre Asland, Emilie Dale Tveiten, Andreas Bjørndalen, Håkon Kile Innleggen og Emma Rønningen. 2. rekke f.v.: 
Halvor Øygarden, Linnea Nyvoll, Elisabeth Bergestig Aarhus, Jessica Aase Slettemo, Frida Larsen Grønnevik, Marius Løv-
flaten Deilkås, Håkon Lindhardt, Erica Alexandra Monteiro Baiao og Barne- og ungdomsarbeidar Anne Vik. 3. rekke f.v.: Geir 
Arne Schelander, Daniel Visinskis, Malene Kantebakke, Elias Yli , Kristian Hillestad Simones, Halvor Eugen Lia, Markus Kasper 
Kjosar og Sokneprest Terje Nyvoll. 4. rekke f.v.:  Heidi Andersen, Annbjørg Traaserud Smylingsås , Solveig Johanne Margrethe 
Klevar Sørby, Sigurd Råsberg, Kajus Tamosauskas, Tor André Nordbø og Kristine Bergland Mælandsmo. Ikkje tilstades då 
bildet vart teke: Angelica Dyhre Aksvik og Kim Syvertsen Lunde. Foto: Elisabeth Haig Jacobsen

Konfirmanter i Notodden kirke 3. oktober, 1.rekke f.v.: Linnea Kaste, Annbjørg Olsen Haugen, Siren Aasheim Mykland, Bjørk 
Kanstad Villegas, Emilie Moland Rulnes, Stine Olsen Moen og Ada Vogsted Stensvold. 2.rekke f.v.: Kenneth Bakken Kaasin, 
Thomas Hansen Caligiuri, Isak Forberg Surtevju, Sebastian Moen Rønningen, Adrian Haukås Særsland og Kriss Endre Steen 
Gustavsen. 3.rekke f.v.: Tobias Kasin, Kristoffer Brenna, Anders Andersen Lunåshaug, Ole Morten Reid Endrerud, Bjørn-Kristian 
Lund, Sondre Hovde Kaasa og Stian Tjønnås.
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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

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

MAT FOR FOLK MED BEDRE SMAK

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

JULEKONSERTER I NOTODDEN KIRKE
Fredag 11. desember. kl. 21.00 
Julegaven-Trine Rein & Adrian 
Jørgensen. 
Notodden Visekor er med.

Lørdag 18. desember kl. 17.00 
Vår Jul-Gaute Ormåsen, 
Christian Ingebrigtsen, 
Tore Sødal, Maria Arredondo 
og Inger Lise Rypdal.

Billett er til begge konsertene kjøpes på forhånd: 
Ticketmaster.no

KOMMENDE KULTURARRANGEMENTER
Kulturutvalget i Heddal menighet er aktiv i planlegging 
av diverse kultur-arrangementer som konserter og 
temakvelder.

- Se informasjon sendt fra Helge Carlsen / Jon
Mælandsmo

- Kjelda i Låvekirken. Meditasjon, musikk og bønn den
første tirsdagen i måneden.

Formiddagstreff i Heddal våren 2022:

Datoer for vårsemesterets formiddagstreff :
Torsdag 20. Januar
Torsdag 17.   Februar
Torsdag 17. Mars
Torsdag 21. April

Heddal menighets
      Julelotteri
Lodder kan kjøpes helt 
fram til trekningen.  
Loddsalg på Tuvensenteret 
9.Desember, på
kirkekaffen etter
gudstjenester i høst eller
du kan ringe tlfnr.
90625549.

Et lodd koster 10 kr.  
Betaling med VIPPS / 
kontant. 

Trekningen 12. desember 
umiddelbart etter 
gudstjenesten. 

NOTODDEN KANTORI
Kantoriet er et blandet kor som øver tirsdag kl. 19.00 
på Notodden menighetshus. 
Oppstart i 2022 blir 11. januar. 
Har du lyst til å bli med i kantoriet? Ta kontakt med di-
rigent Sylke Feldhusen, tlf 479 72 510, og kom gjerne 
på en øvelse for å se om dett e kan være noe for deg.

LÅVEKORET 
Koret øver nå «knallhardt» til ljosmessa i Heddal 5. de-
sember, og til Nytt årskonserten i januar. Ett er en lang 
periode med restriksjoner,kjenner vi nå på sangglede 
og fellesskap som var fraværende nesten 1,Sår. Når vi 
starter opp nytt  semester 26. januar2022 vil vi gjerne 
se nye ansikteri rekkene. Alle stemmegrupper er vel-
komne, og har du spørsmål til oss ta gjerne kontakt 
med undertegnede på tlf. 901 34 477. 

Arne Sukke, leder 

Tidligere biskop Per Arne Dahl og 
sanger Magne Fremmerlid besø-
ker vårt distrikt med toner og 
ord over temaet Gjestfrihetens 
høytid, med referanser til Dahls 
nye bok, Gjestfrihetens kraft . 
Fremmerlid har en lang karriere 
bak seg som sanger, blant annet 
20 år ved Den norske opera. De 
to kommer til Notodden kirke 
fredag 3. desember kl. 18.00 og 
Heddal Låvekyrkje kl. 20.30.

HEDDAL LÅVEKYRKJE
Søndag 5. desember er det duket for den tradisjonelle 
lysmessen i Heddal Låvekyrkje. Foruten Låvekoret vil i 
år også konfi rmantene bidra med fl ott e julesanger. Årets 
konfi rmanter vil bli presentert. 

På nyåret planlegger vi en Taize-kveld med meditativ 
musikk og sang kombinert med bibellesning – en positiv 
opplevelse for styrking av det kristne fellesskapet. 

Tidlig i 2022 vil Mildrid W. Nilsen komme til Låvekyrkja. 
Hun har skrevet boken «På sporet av tungtvannssabotø-
rene på Hardangervidda» - og har selv har gått  i sabotø-
renes forspor. Hun vil formidle sine opplevelser fra fj el-
let på en måte som samtidig gjenspeiler hennes gudstro.
Terje og Helge Lodder kan kjøpes helt fram 

til trekningen.  Loddsalg på 
Tuvensenteret 9. desember, 
på kirkekaff en ett er guds-
tjenester i høst eller du kan 
ringe tlf nr. 906 25 549.

Et lodd koster 10 kr.  Betaling 
med VIPPS / kontant. 

Trekningen 12. desember 
umiddelbart ett er guds-
tjenesten.

HEDDAL MENIGHETS JULELOTTERI

- Kjelda i Låvekirken. Meditasjon, musikk og bønn 
den første tirsdagen i måneden.  

Fra temakvelden om konspirasjonsteorier 7. oktober.

FORMIDDAGSTREFF I HEDDAL VÅREN 2022:
Datoer for vårsemesterets formiddagstreff  :
Torsdag 20. Januar
Torsdag 17. Februar
Torsdag 17. Mars
Torsdag 21. April



DØPTE
Notodden  
Henrik André Nykås  
Toril Straand Eriksrud  
Vetle Gjuv Lia  
Thorin Thomassen Seljestad
Elma Bugge-Robertsen
Ludvig Myhre Rognaldsen 
Jonathan Løvdal

Lisleherad
Ingeborg Aamaas
Iris Duesund Skobba

Heddal 
Elliot Macgyver Wahlstrøm-Lindgaard  
Eline Tjønnheim Haave  
Tobias Wærdahl Stenersen  
Alva Berg-Telebond  
Hedda Brubakk Bjørndalen  
Ive Markseth Tinnes  
Andrea Jamtveit  
Miriam Lyngaas Flåta  
Marie Erstad Småkasin  
Emil Seljord  
Astrid Emilie Heimstøl Konczak  
Sofi a Amalie Ciccone

VIGDE
Notodden  
Linda Iren Stigen og Jan Vidar Ranheim 

Lisleherad 
Maria Duesund og Dag Andre Skobba

Heddal 
Stine Kåsa og Ole Andre Thorbjørnsen Larsen 
Reidun Sisjord og Ole Henning Skogen 
Unn Christine Espesett  Torstveit og Jarle Bergheim 

DØDE
Gransherad
Tarald Wårstulen f.1928

Lisleherad
Hallvard O Gravningen   f.1926

Notodden
Randi Johanne Smelror   f.1931 
Ingeborg Sollid f.1926 
Gerd Odden f.1920 
Terje Kjell Johnsen f.1933 
Nils Fritz Ott o Johansen  f.1940 
Ole Pett er Hagen f.1966
Kåre Ufs                                            f.1956      
Kjellaug Oddgerd Munthe-Kaas            f.1932

Heddal
Mari Dyrland f.1948 
Hans O. (Hasse) Strand f.1922 
Astrid Kari Ryen f.1924 
Magnhild Faane f.1931 
Svein Venås f.1934 
Arne Langedok f.1933
Agnes Berget f.1933

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
DESEMBER
Søndag 05.12 kl.11.00 
Gudstjeneste v/ Rune Lia. 
  
Søndag 12.12 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Berit Sunde
  
Søndag 19.12 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Sverre F. Henriksen 
  
Julaften Fredag 24.12 
kl. 14.30 Julegudstjeneste 
v/Sverre F. Henriksen
kl.16.00 Julegudstjeneste v/ Rune Lia
  
1. juledag Lørdag 25.12 
kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste 
v/Rune Lia og Sverre F. Henriksen  

2. juledag. Søndag 26. 12
Felles gudstjeneste i Lisleherad kirke 
v/ Anne Berit Sunde

Nyttårsaften  kl. 23.00(Merk tiden)
Gudstjeneste v/ Rune Lia
  
JANUAR 2022
1. nyttårsdag kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Sverre F. Henriksen
  
Søndag 02.01 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Rune Lia
  
Søndag 09.01 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Sverre F. Henriksen
  
Søndag 16.01 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Rune Lia
  
Søndag 23.01 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Berit Sunde
Dåp. 
  
Søndag 30.01 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Rune Lia
  
FEBRUAR
Søndag 06.02 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Sverre F. Henriksen
  
Søndag 13.02 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Rune Lia
  
Søndag 20.02 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Rune Lia
  
Søndag 27.02 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Berit Sunde
  
MARS
Søndag 06.03 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Rune Lia
  
Søndag 13.03 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Rune Lia
  
Søndag 20.03 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Rune Lia

Søndag 27.03 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Sverre F. Henriksen
  
APRIL
Palmesøndag 10.04 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Sverre F. Henriksen
  

LISLEHERAD
DESEMBER
Søndag 12.12 
3. Søndag i advent kl.14.00
Familiegudstjenste v/Anne Berit Sunde
4-årsbok, presentasjon av konfirmanter. 
Juleverksted
  
Julaften Fredag 24.12
Kl.14.00 Julegudstjeneste
v/Anne Berit Sunde
  
2. Juledag Søndag 26.12 
Kl.11.00 Felles julegudstjeneste 
v/Anne Berit Sunde
  
JANUAR
Søndag 09.01 kl.11.00 
Familiegudstjeneste v/Anne Berit Sunde
Lys våken deltar, bibelutdeling
  
FEBRUAR
Søndag 20.02 kl. 11.00
Gudstjeneste v/Anne Berit Sunde
  
MARS
Søndag 20.03 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Berit Sunde

GRANSHERAD
DESEMBER
Julaften Fredag 24.12 
Kl. 16.00 Julegudstjeneste 
v/Anne Berit Sunde
Musikk av Gunn Ingrid Tveiten
  
2. juledag  Søndag 26. 12 kl. 11.00.
Felles gudstjeneste i Lisleherad kirke 
v/ Anne Berit Sunde 

Det blir også i løpet av desember:
Julegudsteneste på Bygdeheimen 
v/Anne Berit Sunde

JANUAR
Søndag 16.01 kl.17.00
Gudsteneste 
v/Anne Berit Sunde
  
FEBRUAR
Søndag 13.02 kl. 11.00
Karnevalsgudsteneste 
v/Anne Berit Sunde
  
MARS
Søndag 13.03 kl.11.00
Gudsteneste v/Anne Berit Sunde
  

Palmesøndag Søndag 10.4 kl. 11.00 
Gudsteneste på Bolkesjø (Skyttarhuset) 
v/Anne Berit Sunde

HEDDAL LÅVEKYRKJE  
DESEMBER
Søndag 05.12  kl. 16.00 
Ljosmesse v/ Terje Nyvoll m. fl.
  
Søndag 12.12 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll.
  
Julaftan Fredag 24.12 kl. 14.30 / 16.00
Julaftangudsteneste v/ Terje Nyvoll.
  
1. juledag Lørdag 25.12 kl. 11.00
Høgtidsgudsteneste v/ Terje Nyvoll

2. juledag  Søndag 26. 12  kl. 11.00.
Felles gudstjeneste i Lisleherad kirke 
v/ Anne Berit Sunde

JANUAR  2022
Søndag 16.01 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll.
  
Søndag 23.01 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll. Dåp.
  
Søndag 30.01 kl. 11:00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll. 
  
FEBRUAR
Søndag 06.02 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll.
  
Søndag 13.02 kl. 17.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll. Tale v/ 
Frank Grave Erlandsen (pastor Betesda).
  
MARS
Onsdag 02.03 kl. 18.00
Oskeonsdagsgudsteneste v/ Terje 
Nyvoll.
  
Søndag 06.03 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll.
  
Søndag 13.03 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll. Dåp.
Utdeling av Bibel til 11-åringane.  
  
Søndag 27.03 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll.

APRIL
Søndag 03.04 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll.
  
Palmesøndag 10.04 kl. 11.00 på Strand 
grendehus
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll.

Forbehold om endringer. 

Velkommen til gudstjenester


