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MENIGHETSBLADET
- for Gransherad, Heddal, Lisleherad og Notodden

Bli med Lisleherad menighet på stien gjennom skogen på den gamle kirkeveien fra 
Høymyr til Landsverk. På side 14-15 kan du lese mer om det vakre kirketaket Finn Krafft   
har malt der. Kanskje han vandret denne veien?



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

 (søk på Notodden kirke)

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: Borgar Flaaten 
borgar.fl aaten@live.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 ett er avtale. 

Sokneprest Terje Nyvoll
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
Rune Lia tlf. 909 80 803
rune.lia@notodden.kirken.no

Spesialprest
Anne Berit Sunde tlf. 917 75 062
anne.berit.sunde@notodden.kirken.no

FELLESRÅDET / KIRKEVERGE
Spørsmål om kyrkjegardane 
henv. kirkevergens kontor
Kirkeverge Håvard Russnes tlf. 350 20 400
havard.russnes@notodden.kirken.no

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

Forsidebildet: 
Kirkeveien. Foto: Elisabeth Ree Rosnes 

KJÆRE LESER

Det nærmer seg jul i en annerledes tid! Julegudstjenester, 
konserter, juletrefester og julebord, julen er vanligvis en tid 
for forventning, samvær og feiring.  Årets jul blir annerledes, 
vi må holde avstand, holde oss hjemme og unngå for mange 
kontakter utenfor egen husholdning. Ensomhet og isolasjon 
kan være tungt å bære, kanskje særlig i juletiden.  Smitt e-
frykt og smitt eregler legger sten til byrden.  

Når dett e skrives er det nye innstramninger pga. smitt e-
vern, situasjonen er uoversiktlig. Når det gjelder guds-
tjenester, konserter og andre samlinger må vi følge med, 
oppdateringer legges ut på hjemmesider, facebook, Telen 
m.m. Vi vet ikke i dag hva vi kan gjennomføre i desember og 
på nyåret. Det skal være trygt å gå i kirken!  

Det er fortsatt  mulig å møtes i små grupper. Det er fi nt å ta en 
telefon til en som trenger noen å prate med.  Det er mulig å «sky-
pe» eller «zoome», nye ord for besteforeldre og barnebarn, for 
sykehjemspasienter og deres pårørende. Vi har lært mye dett e 
året!  Digitale gudstjenester, «streaming», TV og radio er alter-
nativer til fysiske møter i disse dager.  Det kan ikke erstatt e en 
god klem eller en stor familiejul, men slik er det i 2020.  Hvis du 
strever med de smarte digitale løsningene, mobilisér familie, na-
boer og venner til å hjelpe deg opp på digitale føtt er i 2021. 

Juleevangeliet forteller om grunnlaget for vår julefeiring.  
Julens budskap gjelder til alle tider, også i koronatiden.  
Jesus ble menneske, han ble født i en stall. Han startet sin 
gjerning under de vanskeligste kår.  De kristne grunnverdi-
ene har bærekraft  i vår tid. La julen preges av nestekjærlig-
het, forvalteransvar for skaperverket, tro og håp.  

Jeg ønsker alle lesere en riktig god jul og godt nytt  år!
   Hilsen Hanne Thürmer, redaktør



Kjære lesarANDAKT

Ei historisk hending! 
Datoen 12. mars 2020 endra Noreg. 
Då tok politikarane grep mot den 
trugande pandemien. Bortsett  frå 
for nokre fagpersonar som hadde 
varsla om ein mogleg epidemi, kom 
koronaviruset svært overraskande 

på oss og verdas nasjonar. Eit lite, men svært hissig og 
dødeleg virus, har endra kvardagen for oss og alle folk 
i verda. 

Det har vore ei underleg tid å være menneske og ei ann-
leis tid for kyrkja. Nærleik og å kjenne gleda over å vere 
mange samla, er ikkje lenger eit mål, men snarare noko vi 
må unngå. Stikk i strid med alt vi har lært handlar det nå 
om å holde avstand og ikkje vere for mange på ein gong.  
Det er den beste måten vi nå kan ta vare på kvarandre 
før vaksinen kjem. 

No ligg jula føre oss. Lukas innleier juleevangeliet slik: «I 
dei dagane lét keisar Augustus lysa ut at det skulle takast 
manntal over heile verda.» Den første jula var ei historisk 
hending like verkeleg som covid19 pandemien.  

Den første jula kom svært overraskande på den tidas 
leiarar og folk. Det var nokre profetar i Det gamle tes-
tamentet som hadde sagt at Messias skulle kome. Men 
at det skulle skje på denne måten, at Gud sjølv skulle bli 

fødd inn i vår verd, var det ingen som hadde trudd. Like-
vel skjedde underet! 

Jula er svaret på spørsmålet: «Betyr vi noko for Gud?» 
Sterkare kan ikkje Gud vise det enn ved å bli som ein av 
oss og så gje sitt  liv for vår skuld. Gud vender ikkje andle-
tet sitt  bort frå oss, men kjem til oss. Han kom for å ska-
pe tru på Jesus og for å invitere oss til å følgje Han. 

Historiske hendingar endrar vår kvardag. Pandemiar for-
bind vi med sjukdom og død. Jesus kom for å gje oss liv. 
Det gir von, også i tunge tider.  

Salmediktaren Svein Ellingsen døydde i vår, 90 år gamal. 
Han hadde ei eiga evne til å setje ord på vår tru og vår 
røyndom. I julesalmen «Mørket omkring oss er mørkest 
før daggry», skriv han i det siste verset: 

Håpet får gripe det kommende daggry! 
Englenes lovsang skal sprenge vårt mørke. 
Se, her blant mennesker fi nnes Guds bolig! 

Ingen er lenger alene på jorden.

Eg ønskjer alle ein god adventstid 
og ei velsigna jul! 
Stein Reinertsen 
Biskop i Agder og Telemark

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne 
første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin 
by. Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt , for å la 
seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun 
fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt natt evakt over sauene sine. Med ett  stod en Herrens engel foran 
dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: ”Frykt ikke! Jeg kommer til dere 
med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og 
dett e skal dere ha til tegn: Dere skal fi nne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.” Med ett  var engelen omgitt  av en him-
melsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:  ”Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har 
Guds velbehag.”

Da englene hadde forlatt  dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: ”La oss gå inn til Betlehem for å se 
dett e som har hendt, og som Herren har kunngjort oss.” Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet 
som lå i krybben. Da de fi kk se ham, fortalte de alt som var blitt  sagt dem om dett e barnet. Alle som hørte på, undret seg 
over det gjeterne fortalte. Men Maria gjemte alt dett e i sitt  hjerte og grunnet på det. Gjeterne drog tilbake, mens de priste 
og lovet Gud for det de hadde hørt og sett ; alt var slik som det var blitt  sagt dem.  (Luk.2.1-20)

Kjære lesarJULEEVANGELIET
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Å høre på Henrik Syse er som å få lyset skrudd på. Det 
man tumler med av spørsmål og i gløtt kan synes man ser 
svar på, klarer han å sette ord på og sette i sammenheng. 
Store tanker innenfor filosofi, etikk, vitenskap og tro blir 
belyst med humør og anekdoter på løpende bånd. 

-Jeg tror kirken er noe umistelig. Den representerer noe 
eksistensielt, det vil si at den snakker om selve meningen 
med livet, men den betyr også mye på det relasjonelle 
planet, som lim i samfunnet, påpekte filosofen. Og han 
forklarte videre:

Kontinuitet
- Kirken hjelper oss til å forstå den virkeligheten vi er en 
del av og peker oss mot svar på livets største spørsmål. 
For det første viser kirken oss en sammenheng. I en tid 
da alt forandres svimlende fort, preker kirken noe som vi 
kan kjenne igjen over tid. Tenk på julegudstjenestene. De 
ytre rammene har endret seg de siste tiårene. Ord som 
«vipps» og «mute» ville vi ikke ha forstått for få år siden. 
Men budskapet om Jesusbarnet i krybben, det er det 
samme hver jul, og historien holder tvers igjennom alle 
endringer. Kirken har fortellingene som viser oss noe om 
hvem vi er, og kirken har rom for etikk og verdier, rom for 
trygt samvær, ritualer, kunst, stillhet innfor det uforstå-
elige, og et budskap om nåde og frelse. 

Trenger kirken en totalrenovering? 
Spørsmålet om kirken trenger en totalrenovering ble 
besvart med et «nei». Essensen i kirkens budskap er 
fortsatt relevant, og moderne mennesker kan stadig 
finne svar på de grunnleggende spørsmål i livet gjennom 
kirken. - Derimot trengs det en vilje til vedlikehold, på-
pekte filosofen. - Selv det sterkeste byggverk trenger 
vedlikehold og oppdatering. Og vi må dessuten passe 
på at vi gir videre de verdiene kirken representerer på 
en bærekraftig måte og ta vare på kontinuiteten. Som 
søndagsskolelærer får jeg, i all ydmykhet, være med på 
dette: å gi videre det som jeg selv fikk, og som gir oss et 
språk og en ramme å forstå livet innenfor. 

Kirken står for en sammenheng
Tirsdag 13. oktober var filosof, forsker og foredragsholder 
Henrik Syse på besøk på Notodden. Menighetsråd og felles-
rådet samt kirkelig ansatte var inviterte til sin årlige felles 
samling i Låvekirken i Heddal, og møtte med forventning for å 
høre den kvikke foredragsholderen og søndagsskolelæreren 
som også er medlem i Den Norske Nobelkomiteen. 

Sidsel Hellesøy

Filosof, forsker og foredragsholder 
Henrik Syse pekte på kirkens tilbud 
om tilhørighet og kontinuitet i en tid 
med store og raske forandringer.  
Foto: PRIO

Med engasjement og innsikt ledet Henrik Syse tilhørerne 
gjennom tankerekker om kirke, tro og tidens utfordringer. 
Foto: Terje Nyvoll
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Nye vedtekter for gravplassene
Notodden kirkelig fellesråd har i 
egenskap av å være gravplassmyn-
dighet for alle gravplassene i Notod-
den kommune nå vedtatt oppdaterte 
vedtekter for gravplassene i kommu-
nen. De nye vedtektene finner du på 

nettsiden vår: www.notodden.kirken.no. 
Av endringer kan nevnes at det er nå tatt inn regler for 
navnet minnelund. Videre at bedplater er tillatt så lenge 
de flukter med bakken og blir lagt ned forskriftsmessig. 

Med tanke på valg av gravminne er det også viktig å mer-
ke seg flere paragrafer fra gravferdsforskriften, eksem-
pelvis § 22 som sier noe om kvalitet på gravminne; «de 
skal tåle de påkjenninger de utsettes for av klimaet og 
ved vanlig drift og vedlikehold av gravplassen».

Og § 10 som tar for seg ansvar for skade på gravminne. 
Gravplassbetjeningen kan fra tid til annen bli beskyldt for 

å ha forårsaket riper i blanke gravminner eller at en kant-
stein er knekt. Med bakgrunn i forskriften er altså dette 
festers ansvar, om det da ikke kan påvises uaktsomhet 
fra gravplassbetjeningen. 

Pynting og rydding av graver
Når vi nå går mot høytid, minner jeg om at en ikke bruker 
fakler og åpne lys på gravene. En ting er at det ikke er lov, 
en annen ting er at det er brannfarlig og fort kan sote ned 
og skade gravminnet. Husk at det som blir plassert på 
gravene, også må ryddes av noen – så om den som pynter 
og setter  ut lys, også fjerner det når det har gjort sin nytte 
–  får vi ryddigere gravplasser.

Notodden kapell
Innen utgangen av januar vil det være ferdig påbygd og 
rehabilitert. Vi gleder oss til at innbyggerne våre kan få ta 
det i bruk. Så vil eg få ynskje ei velsigna god julehøgtid og 
eit godt nyttår i same ånd!

Håvard J. Russnes – kirkeverge

KIRKEVERGENS HJØRNE

MITT HJERTE ALLTID 
VANKER 
Odd Arne Torbjørnsen

Mitt hjerte alltid vanker / i Jesu 
føderom, / dit samles mine tan-
ker / i deres hovedsum. / Der er 
min lengsel hjemme, / der har min 
tro sin skatt; / jeg kan deg aldri 
glemme, / velsignet julenatt.

Du mørke stall skal være / mitt hjertes frydeslott. / Der 
kan jeg daglig lære / å glemme verdens spott. / Der kan 
jeg best besinne / hvori min ros består. / Når Jesu krybbes 
minne, / meg rett til hjerte går.

Hvi skulle herresale / ei for deg pyntet stå? / Du hadde å be-
fale / alt hva du pekte på. / Hvi lot du deg ei svøpe / i lyset som 
et bånd, / og jordens konger løpe / at kysse på din hånd?

Hvi lot du ei utspenne / en himmel til ditt telt, / og stjernefakler 
brenne, / o store himmelhelt? / Hvi lot seg ei til syne / en mek-
tig englevakt, / som deg i silkedyne / så prektig burde lagt?

En spurv har dog sitt rede / og sikre hvilebo. / En svale må ei 
bede / om nattely og ro. / En løve vet sin hule / hvor den kan 
hvile få – / skal da min Gud seg skjule / i andres stall og strå?

Akk, kom, jeg vil opplukke / mitt hjerte, sjel og sinn, / med 
tusen lengselssukke: / Kom, Jesus, dog her inn! / Det er ei 
fremmed bolig, / du har den selv jo kjøpt. / Så skal du blive 
trolig / uti mitt hjerte svøpt.

Jeg vil med palmegrene / ditt hvilested bestrø. / For deg, 
for deg alene / jeg leve vil og dø. / Kom, la min sjel dog fin-
ne / sin rette frydestund, / at du er født her inne, / i hjer-
tets dype grunn!

Tekst: H.A.Brorson 1732 /Melodi: Norsk variant av svensk 
folketone (Vestergøtland 1816)

Denne salmen synes jeg er fin og enkel. Budskapet er så 
klart: julenatten er i mine tanker hver gang jeg hører den-
ne eller synger den. En salme er en bønn som blir sunget. I 
denne salmen møter vi ekte poesi og en sann forkynnelse 
av julens store under. Brorson har bygd opp salmen slik at 
vi kommer nærmere og nærmere inn på barnet i krybben. 
I siste verset kommer klimakset: Det er Jesus han ønsker 
å leve og dø for. Det er hos ham han finner næring for sin 
sjel, og trøst og styrke. Denne salmen har betydd mye for 
mange opp gjennom tidene. La oss alle lytte til budskapet 
i salmen: «kom, la min sjel dog finne sin rette frydestund, 
at du er født her inne, i hjertets dype grunn!»

Jeg ønsker alle en riktig god jul 
og et godt nyttår!

MIN SALME 
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KONFIRMANTER

Notodden kirke 
lørdag 19. september kl. 10:00

1. rekke fra venstre: 
Emilie Christiansen Øverland, 
Julie Kittilsen Elgen, Hanna Korela 
Thorbjørnsen, Isabella Berger, 
Kristina Skåttet Ellefsen og 
Aurora Knutsen Skogen

2. rekke fra venstre: 
Spesialprest Anne Berit Sunde, 
Eirik Moen, Aleksander Jacobsen, 
Halvor Kristoffer Kleivan Bergli, 
Erik Haugen og Kristian Susrud
Foto: Terje Ottesen

Notodden kirke 
lørdag 19. september kl. 11:30

1. rekke fra venstre: 
Spesialprest Anne Berit Sunde, 
Regine Andrea Nyheim, Tobias Moen 
Rønningen, Maria Schau Olsen, 
Synne Sandven, Alva Mariell Kaasin 
og Audun Fuhre Haugholt

2. rekke fra venstre: Line Borgejordet 
Simones, Vebjørn Andersen Otter-
stad, Jonas Slåttekjær Fjelde, 
Daniel Høgsnes Haugholt, Siri Viola 
Forberg Mathisen og Didrik Walle 
Haugen
Foto: Terje Ottesen

Notodden kirke 
lørdag 19. september kl. 13:00

1. rekke fra venstre: 
Spesialprest Anne Berit Sunde, 
Veslemøy Sørensen Aabø, Sara 
Skavang Helseth, Mali Tobiassen, 
Leandra Pedersen Steigedal og 
Andelina Berisha Skogen

2. rekke fra venstre: 
Tuva Holmegård Velta, 
Sander Folserås, Erlend Alme, 
Erling Haugen Gjerjordet, 
Jonas Sollid Berg-Jacobsen 
og Ine Høyset
Foto: Terje Ottesen
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Notodden kirke 
27. september kl. 10.00.  
Frå venstre 1. rekke: 
Spesialprest Anne Berit Sunde, 
Ingrid Aabø Bondal, Iselin Tørre og 
Mari Sørensen Bakken. 

Frå venstre 2. rekke: 
Betina Lia Bakken, Stine Anundskås, 
Synne Marie Eriksen og Ada Othilie 
Dahl Borkamo. 
Fotograf: Linda Jeanett Tveiten

KONFIRMANTER

Notodden kirke 
27. september kl. 11.30.  
Frå venstre 1. rekke: 
Spesialprest Anne Berit Sunde, 
Sofie Helgesen Paulsen, Sarah Schia, 
Heidi Svartdal, Celine Bakken 
Kjosvold og Håvard Ljosland.

Frå venstre 2. rekke: Astrid Thorsås 
Andersen, Thea Hegna Gjuv, Iselin 
Johnsen, Elina Flatland, Sunniva 
Ljosland og David Nikolai Sæther 
Tverrli. 
Fotograf: Linda Jeanett Tveiten

Notodden kirke
24. oktober
Jenny Helene Slettum
Foto: Anne Berit Sunde

For konfirmantkullet 2020 vart konfirmantåret ekstra langt, med utsetting av 
konfirmansjonsdagane og avlyste arrangement. På Notodden og i Gransherad 
var vi så og si ferdig med dei lokale konfirmantsamlingane då landet vart stengt 
ned, og med konfirmanttreffet i Seljord avlyst og da fasteaksjonen (Kirkens 
Nødhjelp sin bøsseaksjon i fastetida) vart digital var det ikkje så mange fysiske 
møtepunkt før i september da vi endeleg kunne feire konfirmasjon for dei flotte 
ungdommane i kyrkja. Vi har halde kontakt gjennom nettet der vi la ut tankar og 
ord frå konfirmantane sjølve, som vi skulle ha bruka på samtalegudstenesta i 
april. I juni inviterte eg konfirmantane til ei frivillig samling ute og det vart ein fin 
liten time for dei av oss som møttest. 
 
Gratulerer så mykje med konfirmasjonen kjære konfirmantar – og lykke til 
vidare. Håpar vi sjåast! Anne Berit   



8

Konfirmanter i Heddal Stavkyrkje 5. 6. og 26. september. 
(Bildet er teke før covid-19 restriksjoner. Fotograf: Elisabeth Jakobsen )
1. rekke fra venstre: Malin Løvheim Paulsen, Dine Hagen Johansen, Elise Viktoria Surtevju Lindahl, Carine Lid, John 
Torkjell Holla, Vegard Støa, Ane Amalie Elvethon, Torgeir Runarson Ålykkja og Juliane Moen Johnsen.
 2. rekke fra venstr: Sokneprest Terje Nyvoll, Henning Hegna, Tonje Opsalhagen Kaasa, Aslaug Bergliot Tubaas, Tri-
cia Alexandra Svendsen, Sindre Kvernstuen, Brede Rauland, Caroline Bruserud-Dalen og Henriette Haglund Hørte.
 3. rekke fra venstre: Andreas Sørensen Førde, Simen Larsen Stenehjem, Eirik Austad, Johannes Skogen Håberg, 
Nicholas Azomokwu, Emil Deila, Linnea Dyrland Stenersen og trusopplærar Ida Enge Sundøen.
 4. rekke fra venstre: Julian Berge Haug, Luis Alberto Hauan, Aleksander Bakken Seljord, Steinar Karlsson Kaasa,
Mikael Låstad Halstensen, Christian Bredesen og Erik Dyhre Traaserud.
Ikkje til stades då bildet vart teke: Bjørn Halvor Venås og Sebastian Ottesen Yli var.

Gransherad kirke
26. september.  
Frå venstre: 
Vilde Nyheim Folserås, Niri Kaasa, 
Silje Noraas Karlskås, Sondre Wold 
Gjelsvik , William Cumbes Pedersen 
og spesialprest Anne Berit Sunde. 
Fotograf: Linda Jeanett Tveiten

KONFIRMANTAR



SOMMERENS UTSTILLING
Då Heddal Stavkyrkje blei bygd 
rundt 1250, hadde helgenar ei 
viktig rolle i truslivet.  Prim-
staven var full av minnedagar 
knytt  til desse, og i kyrkjerom-
met var ei rekkje helganar måla 
på veggane.

Innsida av veggane i stavkyrkja 
er i dag dekt av rosemåling frå 
1700-tallet.  Men i mellomalde-
ren var det heilt andre motiv 
her, som me i dag berre kan sjå 
rester av. Vi kan enno sjå restar 
av føtene til i allefall 11 personar.  
Truleg har motiva blitt  henta 
både frå Bibelen og helgenso-
ger. (tekst av Anders Kvåle Rue)

Julegavetips: 
Du kan kjøpe treplater, med trykk av «Heddals-helgene» 
av Anders Kvåle Rue, eller kunstt rykk med sagamotiv.
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SMÅTT OG STORT

MINNEMESSE FOR MENIGHETENE I HEDDAL OG 
LISLEHERAD

Lørdag 31. oktober var det 
minnemesse i Heddal Låve-
kyrkje. 

En vakker og stemningsfull 
messe hvor vi minnes de 
som har gått  bort i Heddal og 
Lisleherad siden sist minne-
messe.

En kan føle seg så alene i sor-
gen, men vi er mange som er berørt og det blir så synlig 
der vi leser opp navnene og tenner ett  lys for hver enkelt. 

NY UNGDOMSARBEIDER TIL NOTODDEN?
I disse dager lyses det ut 
stilling som ungdomsar-
beider/ ungdomsdiakon 
/ ungdomsprest i Notod-
den. Vi håper på mange 
gode kandidater! Blant 
annet vil vi åpne dørene 
på Notodden menighets-
hus for ungdom som vil 
«henge», gjøre lekser el-
ler spille ett er skoletid, 
og den som ansett es blir 
sentral i å utforme dett e 

tilbudet. Til dett e ønsker vi også velkommen foreldre 
som vil støtt e opp og hjelpe til. 

ØNSKER DU Å DØPE BARNET DITT?
 Vi har fi re fl o� e kirker du kan velge å døpe barnet di�  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.

SENT UT MED VINTERVEDEN?

Er du sent ute med å skaff e deg vinterved i år? Ikke fortvil, 
kirkevedforeningene opplyser at de fremdeles har noe bjør-
keved og furuved igjen. De selger veden i 60 liters sekker,  
og de som kjøper ved, får veden gratis tilkjørt i Notodden. 

Kirkevedforeningene produse-
rer og selger ved på dugnad, og 
overskuddet går til barne- og 
ungdomsarbeidet i Notodden 
menighet og til drift  av Notodden 
menighetshus.

Ønsker du å kjøpe ved og sam-
tidig støtt e virksomheten i me-
nigheten, ring og bestill vinter-
ved på telefon 966 11 034. Med Ossian Kidholm  

er utkjøringen av ved i 
trygge hender.

Foto: Eline Sveinsson Momrak 



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 en minnedag for de døde.

Allehelgensdag er avmerket på primstaven med et kors 
eller et omvendt skip, og er en merkedag på primstaven 
den 1. november. Denne dagen markeres ofte med leven-
de lys på gravene til avdøde slektninger.
 

Ved vår Allehelg- 
ens gudstjeneste 
som ble forettet 
av sokneprest Rune 
Lia, deltok Odd 
Arne Thorbjørnsen 
og Sylke Feldhusen 
med nydelig sang 
og musikk. Odd 
Arne startet med 
Panis Angelicus av 
Cèsar Franck; og 
under gudstjenesten 

ble det en duett på Pie Jesu av Andrew Lloyd Webber og 
til slutt solo av  Odd Arne med The Holy City av Stephen 
Adams.  
 
Det var lystenning til minne om de som hadde gått bort 
siste år, og familiene til disse var invitert til kyrkja i den 
anledning. Etter gudstjenesten var det kaker og kaffe; 
og soknepresten, sammen med Sylke gjennomgikk for-
slaget til justering av liturgien for kyrkja.    

Tekst: Bjørg A. Finnekåsa     Foto: Anita Cumbes Pedersen
 
Tradisjonen tro var det duket for samling av gullkon-
firmanter i Gransherad Kyrkje igjen. 12 stk var samlet; 
først til gudstjeneste i kyrkja. Det var sokneprest 
Rune Lia  som forettet, og underveis i gudstjenesten 
presenterte han konfirmantene for menigheten. En 
fin ”tradisjon”  for de  innbudte gjestene.
 

Fiolinist Wiggo Dahl bidro 
med flott musikk som gjor-
de dagen til en fin og verdig 
opplevelse.
 
Etter gudstjenesten samlet 
gullkonfirmantene, sogne-
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HVA SKJER I GRANSHERAD

Gull Konfirmantane inne i kyrkja.
Frå venstre nedst: Jan Helge Gjenga, Arvid Johannes 
Funner, Torstein Lia, Hans Otto Pedersen, Gunnar Bakken, 
sokneprest Rune Lia, Ingunn Mælandsmo Sønmør, Anne 
Sætre Kaasa, Ingebjørg Singusdal Våle, Gro Bondal 
Syvertsen, Torunn Anundskås, Ester Romme Bakka og 
Anne Solvang.

GULL KONFIRMANT-SAMLING 11. OKTOBER 2020

Odd Arne Torbjørnsen, Sylke 
Feldhusen og klokker Inger Marie 
Nisi sitter i bakgrunnen.

presten og fiolinisten seg til middag på Herredshu-
set.  Her ble det tid for prat og mimring fra tidligere 
dager.  
 
Etter  middagen ble det igjen framført mye flott 
musikk av Wiggo, og  Rune hadde laget en quiz som 
ble godt mottatt. Undertegnede leste noen vers fra 
Åste Nisi`s dikt  Gransheradsongen. Kaffe og kaker 
kom etter hvert på bordet, og  alle tok seg god tid 
denne dagen. Ingebjørg Singusdal Våle takket til 
slutt  for invitasjonen på vegne av  alle gullkonfir-
mantene.

ALLEHELGENS SØNDAG  1. NOVEMBER 

Tekst: Bjørg A. Finnekåsa     Foto: Anita Cumbes Pedersen
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HVA SKJER I HEDDAL

ÅRETS JULEMESSE 
Fra Januar har Diakoniutvalget jobbet med forberedelser 
til salg og lott eri.  En stor gruppe frivillige, inkludert konfi r-
manter, var klare til ulike viktige oppgaver. Alle var spente 
og forventningsfulle. Det er dett e magiske med dugnad 
og samarbeide som skaper fellesskapsfølelse. Slik ble det 
ikke , og plan B var satt  ut i livet. Digitalt salg og lott eri. Det 
er nytt  og ukjent. Ser ut som det skal gå greit likevel. Til alle 
dere som har bakt, gitt  bidrag til lott eriet og salget, til ulike 
praktiske gjøremål og markedsføringen :  Hjertelig Takk!

AKTIVITETSKVELDER 
Håndarbeidsaktiviteter var et nytt  prosjekt på tvers av 
generasjonene, som ble satt  i gang i september.  Nå har vi 
avviklet fem kvelder. Det har vært en liten fl okk voksne 
damer og noen konfi rmanter på hver samling. 

Terje prest har vært med og bidratt  til at  vi nå vet hvor-
dan Mozartkuler og Polkagodteri skal lages.  Else Mohn 
har med stø og kyndig hånd forberedt modeller og forslag 
til håndarbeider og veiledet  når noen trengte råd. Flere 
av deltagerne har mye kunnskap og har laget mange fi ne 
ting, men det er jo moro å lære noe nytt  og få gode ideer.  
Vi har pratet sammen , spist sammen og laget ting, og har 
fått  hilse på noen vi ikke kjente så godt fra før.

«BYGGHERREN» 
REIDAR LJOSLAND

Tekst: Arne Sukke 

Det er naturlig å gi 
spalteplass i menig-
hetsbladet til noe 
av Reidar Ljoslands 
virke. Han var svært 
sentral i byggingen 
av Prestegardslåven 
i Heddal. Mange har 
gjort mye i mange år 
for å bygge låven og 
skape innhold i låven, men ingen har hatt  så fremtredende 
roller som Reidar over så lang tid. Ingen andre har heller 
tilbrakt så mange timer av sin fritid i låven som han. 

Reidar hadde avgjørende innfl ytelse på prosessene for-
ut for valget av «låveprosjektet» i 1989, som ny kirke i 
Heddal. Han ble valgt inn i soknerådet i fl ere perioder, og 
var formann i mange år. Da stift elsen ble etablert i 1991 
ble han valgt inn i plan- og byggekomiteen, med hoved-
oppgaver innen planlegging av framdrift  og ett er hvert 
organisering av dugnader (10.000 dugnadstimer ble re-
gistrert). Han var vararepresentant til stift elsesstyret 
i 17 år, og da stift elsen Heddal Kyrkjetun ble avviklet i 
2008, ble han leder av eiendomsutvalget (som tok over 
stift elsens oppgaver). Han ønsket avløsning i 2019 ett er 
mer enn 30 års innsats. 

Reidar Ljosland ba aldri om mye spalteplass og opp-
merksomhet. Han jobbet jevnt og trutt  i det stille. Han 
var alltid forberedt, hadde tenkt grundig gjennom sa-
kene som ble behandlet, og under hans ledelse ble aldri 
tilfeldige løsninger valgt. Noen få ganger kunne han heve 
stemmen og utt ale: hør nå her; sånn er det og sånn blir 
det. 

Reidar var en betrodd mann, han var «hel ved», dvs. solid 
og pålitelig i alle sammenhenger. Derfor passet han også 
til klokker, en frivillig tjeneste han deltok i helt fram til i 
februar i år. Hedersmenn kaller vi slike!

At Reidar var en god familiefar, kamerat, gardbruker, 
sauebonde, ett erforsker, politistasjonssjef, og prosjekt-
leder for det nye politihuset i Skien kan utdypes i andre 
spalter enn her i menighetsbladet. Men - her skal dett e 
stå igjen: sporene viskes ikke ut ett er «byggherren» Rei-
dar Ljosland.

6-ÅRS BOK
I år skal 6-åringer i Heddal menighet få 6-års bok, 
som gave i postkassen! Disse leveres ut i begynnel-
sen av desember. Vi håper at dere får mye glede av å 
lese i boken sammen med noen du er glad i.

Følg med alt som skjer for barn 
og unge i vår Facebook-gruppe 
«Aktiviteter for barn og unge i 
Heddal menighet».
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HVA SKJER I LISLEHERAD

Søndag 13. desember deles det ut fireårsbok og vi 
presenterer 2021 konfirmantene i gudstjensten kl. 
14.00 i Lisleherad kirke.

Etter gudstjenesten arrangeres det juleverksted på 
Lisleherad Montessoriskole kl. 15.30 om Koronatil-
takene tillater det. Dato og tidspunkt kommer på 
”Aktivitetsside for Lisleherad” på Facebook.

HØSTTAKKEFEST SØNDAG 20. SEPTEMBER                      
Det er så flott å se når Klokker Kari Landsverk leder inn 
prosesjonen med Årlifoss og Grønnvollfoss sanitets- 
forening i følge. Når alterringen er pyntet med markens 
grøde og blir ett synlig bilde på alt vi takknemlig kan 
høste inn.                                          

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe og vi forsynte 
oss av kurvene og smakte på frukt og grønt inntil sjoko-  
ladekaken. Stor takk til Toril Anderson og Ragnhild 
Johnsen på fremre benk. Solveig Vaa, Anny Siljudalen og 
Anne Marie Oterholt på bakre benk i Årlifoss og Grønn-
vollfoss sanitetsforening.

Besøk – Kan du tenke deg å få besøk av en represen-
tant for kirken i Lisleherad?

Om du ønsker det, kan jeg komme på besøk til deg. 
Besøket vil vare ca. en halv time hvor vi kan prate 
sammen, be sammen og jeg kan synge noen sanger 
for deg/dere.

Ta kontakt med meg på tlf. 928 58 563. Send melding 
eller ring meg. Vennlig hilsen Magne Dahle
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HVA SKJER PÅ NOTODDEN

ORGELKONSERT I NOTODDEN KIRKE
Kulturutvalget har planer 
om en årlig orgelkonsert 
i Notodden kirke, det gle-
der vi oss over! 

Orgelet er nyrestaurert 
ved hjelp av Ole Holta, og 
kirken har nydelig aku-
stikk. Bruno Hagemann 
hadde satt  sammen et 
fl ott  musikalsk program 
for denne konserten.  
Koronatider hindrer at 
mange kan komme sam-
tidig, men de som var 
tilstede fi kk en nydelig 
musikalsk opplevelse. 

Vår dyktige kantor Sylke Feldhusen tok på seg en ny rolle 
som «notebladvender» forskrift smessig iført munnbind. 
Takk for en fl ott  konsert!  

MANDAGSKLUBB PÅ MENIGHETSHUSET  
Mandagsklubben for damer annen-
hver mandag kl. 19.00 (liketallsuker).

Her samles damer i alle i aldre for 
hyggelige samtaler, litt  synging, hånd-
arbeid og sosialt samvær. Alle er vel-
komne med eller uten håndarbeid.

Kontaktperson Toril Eie tlf. 957 97 985

NOTODDEN KANTORI 
Kantoriet er et blandet kor som vanligvis øver hver tirs-
dag kl. 19.00 på Notodden menighetshus. Korøvelsene 
i november/ desember er avlyst. Oppstart ett er nytt år 
er ett er planen tirsdag 12. januar 2021.

Følg med på annonse i Telen og på våre hjemmesider. 
Har du lyst til å bli med i kantoriet? Ta kontakt med diri-
gent Sylke Feldhusen, tlf 479 72 510.

TORHILD MOEN OG DIAKONIENS DAG!
Den 31. oktober var det dia-
koniens dag – det ble mar-
kert i menighetshuset. 

Vi markerte samtidig Tor-
hild Moens mangeårige 
innsats med barne- og 
ungdomsarbeid gjennom 
teater og musikaler. Borgar 
Flaaten viste opptak fra 
oppsetningene «luft en er 
fri for alle» og «Liv og Fred» fra 1980-tallet.  Her var det 
mange smil når vi så ungdomsbilder av dagens pensjonis-
ter! Det var inspirerende å se innlevelsen og sanggleden 
fra mange barn og unge på scenene sammen med menig-
hetens voksne.

Vi må igjen bygge opp tilbud til barn og unge. Søndsags-
skole og oppussing av kjellerstua slik at ungdommen tri-
ves der er i gang.  Foto: Hanne Thürmer

Kantor Bruno Hageman spilte 
bl.a. Toccata og fuge D-moll 
og H-moll preludium og fuge 
av J. S. Bach.

BILDER AV BORGNY SVALASTOG 
I NOTODDEN KIRKE
Sommeren 2010 laget kunstneren Borgny Svalastog 
en serie monotypier, enkeltt rykk, med inspirasjon fra 
noen av salmene til Magnus Brostrup Landstad. Hun 
fanger stemningen i både tekster og toner, og vil at 
fargene og mønstrene i sine bilder skal gi oss som er i 
kirken noe å se på samtidig som vi synger. Og slik har 
det i grunnen alltid vært i kirkene. Vi ser og synger, 
samtidig.

Det er 18 bilder som nå blir hengt opp i Notodden kir-
ke, og de er laget til salmene «Opløft  dit syn, o kristen 
sjel», «Fra fj ord og fj ære», «Herre, bevar og velsigne 
din aker» og «Velt alle dine veie».

Kunstneren selv, sammen med kunsthistoriker Gunnar 
Danbolt, deltar på gudstjenesten 17. januar og vil gi en 
presentasjon av bildene. Bildene blir hengende fram 
til sommeren. RL   Foto: Hanne Thürmer
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Utsmykningen i Lisleherad kirke 
”JULEKIRKEN”
Finn Krafft (tidligere overlærer ved Statens Sløyd- og tegnelærerskole på Notodden, 
senere restaureringskonsulent) ble spurt om han kunne påta seg utsmykningsarbeidet 
først i 1937 hvor lampetter og lysekrone var bestillingsverket i forbindelse med at en fikk 
elektrisitet i kirken. Etter krigen kom det forespørsel om videre utsmykning av kirken. Finn 
Krafft påtok seg utsmykningsarbeidet, unntatt altertavle og krusifiks, som han foreslo 
burde utføres i keramikk av billedhuggerinnen Maja Refsum.

Elisabeth Ree Rosnes

Finn Krafft fikk da sjansen til å få oppfyllt et ønske han 
hadde gått med i mange år om å lage et kirkeinteriør 
med julens glade budskap som det bærende motiv.

/ Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og 
la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herber-
get. / Det var noen gjetere der i nærheten som var ute 
og holdt nattevakt over sauene sine. / Med ett stod en 
Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om 
dem. De ble meget forferdet. / Men engelen sa til dem: 
«Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor gle-
de, en glede for hele folket: / I dag er det født dere en 
frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. / Og dette skal 
dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og 
ligger i en krybbe.» / Med ett var engelen omgitt av en 
himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: / «Ære 
være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennes-
ker som har Guds velbehag!»

Disse åtte vers i Lukas Evangeliet, kapittel 2, er teksten 
til utsmykningen av Lisleherad Kirke.

Lysekronen er laget i samarbeid med maskinist J. Jesse-
sen, Svelgfoss. Den skal minne om juletreet. De blanke 
kors, ankere og hjerter (symbolene på tro, håp og kjær-
lighet) skulle pynte treet og skinne i glansen fra lysene.

I Oslo Domkirkes takhvelv har Hugo Lous-Mohr malt solen 
som det sentrale over det mylder av scener og figurer 
som illustrerer det gamle og det nye testamente. Dette 
var inspirasjonen Finn Krafft brukte til sitt bilde der han 
brukte Julestjernen som midtpunkt, og lot den med sine 
stråler lyse gjennom stjernevrimmelen over enkle bilder 
fra de få kapitlene om julens evangelium. 

«Vår barndoms julestjerne var av gull og det måtte den 
være i Lisleherad Kirke og. Jeg snittet den opp med et 
holjern i rifler for at den skulle skinne desto rikere. 

Gyllengule stråler skyter nedover, gjennom en glorie, en 
irisring i rødt, blått og gult, helt til jorden. Stjernestrålene 
skyter nedover, på de vise menn fra Østerland, på hyrdene 
på marken, på de elskelige mennesker og dyr fra barndom-
mens bibelhistorie. Men på vei mot jorden skjærer stråle-
ne gjennom den store ring av engler som jubler «Ære være 
Gud i det høyeste» og som et ekko finner vi igjen ordene  
på alterduken.»                                                                                                                                                  

Finn Kraft sine egne ord hentet fra minneskrift 
til vigsla av Lisleherad kirke 1954

Motivene i takmaleriet. Fortalt av Finn Krafft i minne-
skrift til vigsla av Lisleherad kyrkje 7. juni 1954.

Dette er hoved komposisjonen som jeg stanset ved et-
ter hundre forsøk på papiret. Det ble til slutt enkelt, og 
det enkle er alltid det en stanser ved. 
Julestjernen med stråler, englekrans og stjernehimme-
len opptar den største del av hvelvet.

Finn Krafft og Maja Refsum foran den ferdige altertavlen i 
keramikk. Foto: Mathis Kleppen
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Bortover langsidene, langs gesimsene, er der så land-
skaper med stein og planter, blomster og trær. Her er de 
forskjellige menneske- og dyregrupper satt. På nordsi-
den er hyrdene, på sørsiden de vise menn fra Østerland. 
Midt på høyresiden står en ung hyrde med lam i armene. 
Han står inne i en lysning fra en av stjernestrålene. Jeg 
har ikke ment at han skal være selve Den gode hyrde, 
men et symbol på den barmhjertige, på gleden ved å 
verne om det som er svakt og hjelpeløst.

Som et motstykke på de vise menns side, står en ung 
mor som i stor fryd løfter sitt lille barn opp mot stjernene. 
Dette skal ikke være jomfru Maria med jesusbarnet, men 
også et symbol, et symbol på morsgleden, en av de virke-
lig store gleder her på jorden. Derfor står hun i en lysende 
strålendeglorie. I vest, fra orgelgalleriet: En hyrdefamilie. 

Den eldre hyrde støtter seg på sin stav og skuer bakover. 
Han tenker dypt over hva han har hørt av visdomsord om 
det som skal skje. Sikkert har de gamle profeters ord 
om den frelser som skal komme, vært samtaleemne når 
hyrdene satt rundt bålet i kalde, mørke netter. Ved siden 
av ham og med den ene hånd på hans skulder og den an-
nen på hjertet, står hans kone og ser bort på krusifikset 
på den korsfestede- er det derfor vi setter barnet til ver-
den for at det skal lide og ende sitt liv på korset?- ja det 
er vondt og vanskelig å forstå. 

De to unge hyrdeguttene og søsteren hans, ser i stille 
forundring opp mot engleskaren og stjernen, og fylles 
av ordene i englesangen. Lengre fremme er det en grup-
pe med tre hyrder som i stor begeistring ser, hører og 
iler fram for å hylle Jesusubarnet.

På den andre siden, på sørsiden av hvelvet, lengst i vest 
står en ung kvinne, en i de vise menns følge. Hun står noe 
uforstående, kanskje tviler hun på det hun hører og ser, 
men hun er så ung. Så kommer vismennenes følge med 
bagasjen på en kamel og et esel. De to mørkhudede tje-
nerne ser med stor interesse på det sjeldne skuespill der 

oppe på nattehimmelen. Og endelig har vi, aller fremst, 
de tre vise menn fra Østerland. De grubler og diskuterer, 
slik de sikkert har gjort det på hele sin lange vandring. De 
ser i skriftrullen- den gamle pakt- og de er kledd i sine pe-
neste klær som var det en stor fest de gikk til.

Begge rekker av figurer lar jeg vandre i landskaper, fra det 
golde, steinete fra der de kommer, til dit de går hvor det 
blomstrer frodig. Fra de visne døde trær mot de stolte pinjer 
med de friske grønne kroner. Ved orgelgalleriet flagrer den 
evig uforanderlige melkeveg- vetterbrauta- med sine myria-
der av stjerner tvers over himmelhvelvingen. Kanskje finnes 
det noen nordiske drag i landskapet, og hvorfor ikke, der var 
julenatt i norden og, selv om det ikke var der jesus ble født.

Omtrent dette har jeg tenkt med mine hvelvdekorasjoner. 
Det vil si, jeg har vel tenkt adskillig mer, men overlater til 
de som sitter i kirken å legge mer -eller mindre- i det jeg 
har malt.

Sigrid Kleppen Hordvei, best kjent under navnet Lilja, kan fortel-
le at Finn Krafft bodde en del år på Notodden i forbindelse med 
jobben på Statens Sløyd- og tegnelærerskole på Notodden og 
ble god venn med Mathis og Ragna Kleppen, foreldrene til Lilja. I 
den perioden han var overlærer her bodde han i et hus i Skolega-
ta men under restaureringen var han tilbake i Oslo og fikk bo på 
Høimyr når han jobbet i Lisleherad.  

Far til Lilja, Mathis Kleppen, var en av to i nemden som ble opp-
nevnt for å jobbe med å skaffe elektrisk lys i Lisleherad kirke fra 
1936-1939

Krafft kjøpte hyttetomt på Hellem, M.M. Kleppen sin skogseien-
dom i Helleberggrenda. Det var datter Kristin som tok over den-
ne hytta og fremdeles betales festeavgiften i frimerker. 

Når det gjelder takmaleriet er jo Mathis og Ragna Kleppen av-
bildet der. Lilja og storebror Mathis skulle også vært med, men 
var bortreist. Det er derfor Krafft sine egne barn som er avbil-
det sammen med dem i stedet. Lilja sier at hun også mener å se 
Rektor Bull Hansen fra Statens Sløyd- og tegnelærerskole på 
Notodden i bildet. Sannsynligvis er det flere venner og kolleger 
av Finn Krafft i bildet, han brukte levende modeller. 

Foto: Elisabeth Ree Rosnes
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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 skatt efradrag for 
alle gaver. 

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

Der nye ideer og hjemmelagd norsk tradisjonsmat møtes

Tlf 91 71 50 50 - åpent hele døgnet
post@kongsgaardbegravelse.no - kongsgaardbegravelse.no

Gravferd på dine vilkår
Vennlig - Trygt - Verdig 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 skatt efradrag? 
Ta kontakt så vi får registrert ditt  
personnummer.

Menighetsbladet for Notodden, Heddal, 
Lisleherad og Gransherad
O.H. Holtasgt. 21, 3678 Notodden

HEDDAL MENIGHETS
JULELOTTERI
Du kan kjøpe lodd ved 
å ringe tlf. 906 25 549. 
Et lodd koster 10 kr. 
Betaling med VIPPS / 
kontant.

Trekning 
ett er gudstjenesten 
søndag 13. desember
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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
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SORGGRUPPER
Vi opplever sorg ved dødsfall, skilsmisser, sykdom, 
vold i hjemmet, arbeidsløshet og mer. Dersom du bor 
i Notodden kommune og ønsker å bli med i en sorg-
gruppe, ta kontakt med en av følgende: 

Rune Lia, sokneprest,   tlf. 909 80 803
Anne Berit Sunde, spesialprest,  tlf. 917 75062 
Berit Bjørnerud, prest,  tlf. 976 74 660 
Terje Nyvoll, sokneprest,  tlf.  934 82 589 
Sverre F. Henriksen, prestvikar,  tlf. 936 32 003

OM GRUPPENE
* En gruppe består av 5 -8 personer som møtes 

annenhver uke, 6-8 samlinger.
* Gruppene bygger på selvhjelpsprinsippet og like-

mannsstøtt e.
* Deltakerne er helt vanlige mennesker som har opp-
 levd tap, og som er i noenlunde samme livssitua-

sjon.
* Gruppene ledes av to personer som har erfaring 

med sorg, og som driver dett e arbeidet på frivillig 
basis i samarbeid med prest og diakon.

* Tilbudet er gratis, og alle som deltar har TAUS-
HETSPLIKT.

* Passende møtested avtales ett er at gruppene er 
satt  sammen.

SMÅTT OG STORT

JULESANGKVELDEN 
6.12. kl. 18 er avlyst, men det skal lages et arrangement i 
Notodden kirke som blir streamet. Solistene Odd-Arne 
Thorbjørnsen (tenor) og Svenn Åge Frydenberg (trom-
pet) deltar, med kantor Sylke Feldhusen ved orgelet. 
Sokneprest Rune Lia vil holde en kort andakt. Sangere 
fra Notodden Kantori deltar på allsangen. 

Vi håper dett e kan gi en god opplevelse i førjulstiden, 
selv om publikum ikke kan være fysisk til stede. Så følg 
med på vår FB side (søk på Notodden kirke).

Med vennlig hilsen Sylke Feldhusen

KOMMENDE KULTURARRANGEMENTER
Kulturutvalget i Heddal menighet er aktiv i planlegging 
av diverse kulturarrangementer som konserter og tema- 
kvelder.  Det har vært en utfordrende høst med Korona- 
restriksjoner, og vi mått e avlyse historiekveld med Mildred 
W. Nilsen, og julekonsert med Per Arne Dahl og Magnar 
Fremmelid.  Vi håper at disse kan gjennomføres på et 
senere tidspunkt, og ser fram til våren og nye muligheter:

-  Temakveld med Leif Gunnar Engedal. Professor i reli-
gionspsykologi. Planlegges en torsdag kveld i februar.

-  Taize-kveld i mars. Enkle, meditative sanger, bønn og 
stillhet.

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

Arrangementene blir annonsert i Telen og på menig-
hetens Facebook-side, «Heddal menighet», med forbe-
hold om endringer på grunn av corona-situasjonen.

I DISSE KORONA-TIDER er det mye som er usikkert. 
Ring kontaktperson eller kirkekontor for å sjekke at 
arrangement virkelig holdes.  Kirken skal være trygg 
og vi følger de smitt evernregler som gjelder til en-
hver tid.

Selv julens gudstjenester kan bli endret, det kan bli 
krav om påmelding, billett er, digitale gudstjenester i 
stedet for de vanlige gudstjenesten.  Igjen ber vi om 
at dere følger med i Telen, på hjemmesidene eller 
kontakter kirkekontorene. 

VIL DU VÆRE MED 
OG DRIVE SØNDAGSSKOLEN PÅ NOTODDEN?
Søndagsskolen er et viktig satsingsområde i Notodden 
menighet. Vi ønsker oss stabil og god dri�  med dediker-
te ledere. Vil du være med på de� e viktige arbeidet? 

Ta kontakt ved spørsmål!                        
Hilsen Anne Berit Sunde, telefon 917 75 062.

FORMIDDAGSTREFF I HEDDAL VÅREN 2021:
Vi planlegger og håper det blir mulig å invitere til følgen-
de datoer:
Torsdag  21. januar
Torsdag  18. februar 
Torsdag  18. mars 
Torsdag  22. april 

JUBILANTER: 
Denne høsten startet vi opp igjen med blomsterbe-
søk til jubilantene i menigheten. Det gjelder de som 
fyller 80, 85, 90, 95 og 100 år i år. Vi var jo på ett er-
skudd, men nesten ajour. Så kom de siste korona-
restriksjonene og vi  mått e igjen ta en pause. 
Vi får håpe på bedre tider.  En blomst er jo hyggelig å 
få selv om det er ett er festen. 



DØPTE
Gransherad
Tiril Skårnes
  
Heddal 
Bård Andrè Thunberg  
Åsta Hafskolt  
Emilie Tobiassen Faane   
Marie Flåterud Kaasa  
Ava Kristine Bjørnsen-Torjussen  
Håkon Seljord Wefl aat  
Anne Sandengen  
Ole Jørgen Næss Christensen  
Victoria Cecilie Flatland Storemyr  
Lisa Sanchez Øya  
Halvor Brendemo  

Lisleherad 
Noah Haugen-Seglem    

Notodden  
Olav Gjærum Eriksen
 Even Høyem Nordbø  
Kristian  Sandblåst  Slett emo
Sivert Aaarestad Haavaag
Heine Lonar Tveiten 
Vivil Andra Tinne 
Torjus Sørgaarden
Ragnhild Frantzen Mathisen  
Theo Ringø

VIGDE
Heddal
Rikke Maria Tovsrud og Erlend Skåla 
Anne Camilla Nyland Groth og Joakim André Hykkerud 
Ewelina Krol og Tore Kåsin 
Ingrid Synøve Flåta og Bjørn Madsen

Notodden
Linda Frantzen og Åsmund Skomedal
Siw Marit N. Brendemo og Antoni Antczak 

DØDE
Gransherad
Tor Henning Dalen f.1981 
Ingrid Brekke f.1935

Heddal
Tone H Simones f.1927 
Aslaug Stykket f.1927 
Halvor Kåsa f.1948 
Trygve Kaasa f.1934 
Reidar Ljosland f.1952 
Gunnar Deila f.1935 
Sveinung Bakka f.1957 
Sissel Jorun Kristensen Økland f.1959 
Ingebjørg Kvåle f.1931 
Åge Frank Neegaard f.1940  

Lisleherad
Gunhild Gravningen f.1963 
Arvid Haugan f.1954

Notodden
Finn Marlow Johnsen f.1930
Randi Kise f.1933 
Arnhild Hedvall f.1927 
Raymond Balchen Ødegaard f.1960 
Ada Helene Grotbæk f.1923 
Eva Røtvold f.1924 
Inger Elise E. Haugen Iverse f.1946 
Ulf Seter f.1930 
Odd Arild Evensen f.1948 
Øivind Andersen f.1952 
Esther Henriksen f.1925 
Torodd Mellingsæter f.1931 
Gerd Solveig Bringsrud f.1927 
Axel Mørch f.1927 
Geir Steen f.1957 
Jorunn Madsen f.1945 
Einar William Mikkelborg f.1957

SLEKTERS GANG
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LISLEHERAD KIRKE
DESEMBER
Søndag 13.12  3. søndag i advent
Kl. 14.00 Familiegudstjenste 
v/Anne Berit Sunde
Utd. av 4-årsboka Juleverksted

Julaften  
Kl. 14.30 Julegudstjeneste v/Ulf Vege
Kl. 16.00 Julegudstjeneste v/Rune Lia
Ingrid Skåland Lia saksofon/sang

2. juledag  
Kl. 11.00 Felles julegudstjeneste 
v/Rune Lia. «Julen i ord og toner».

JANUAR
Søndag 10.01 
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste 
v/Anne Berit Sunde. Lys våken

FEBRUAR
Søndag 21.02
Kl. 11.00 Gudstjeneste v/Rune Lia

MARS
Søndag 21.03 kl. 11.00
Kl. 11.00 Gudstjeneste v/Asgeir Sele

GRANSHERAD KYRKJE
DESEMBER
Søndag29.11  1. søndag i advent
Kl. 16.00 Ljosmesse  v/Anne Berit Sunde
Presentasjon av konfirmanter 2021.

Julaften 
Kl. 14.00 Julegudstjeneste v/Rune Lia

2. Juledag   
Kl. 11.00 Julegudsteneste på Bygdeheimen 
v/Anne Berit Sunde

JANUAR
Søndag 03.01 
Kl. 18.00 Gudsteneste v/Anne Berit Sunde
Juletrefest

FEBRUAR
Søndag 14.02
Kl. 17.00 Karnevalsgudsteneste 
v/Anne Berit Sunde
Utdeling av 4-årsboka

MARS
Søndag 14.03
Kl. 11.00 Familiegudsteneste 
v/Anne Berit Sunde
6- og 7-årsbok (tårnagenter)

Palmesøndag 28.3 
Kl. 11.00 Gudsteneste på Bolkesjø
(skyttarhuset) v/Anne Berit Sunde

NOTODDEN KIRKE
DESEMBER
Søndag 06.12  2. søndag i advent
Kl. 11.00 Gudstjeneste 
v/Anne Berit Sunde

Søndag 13. 12  3. søndag i advent
Kl. 11.00 Gudstjeneste 
v/Anne Berit Sunde
Utdelinga av 4-årsboka.

Søndag 20.12  4. søndag i advent
Kl. 11.00 Gudstjeneste v/Rune Lia

Julaften 
Kl. 14.30 Julegudstjeneste 
v/Anne Berit Sunde
Solist Hildegun Pedersen
Kl. 16.00 Julegudstjeneste 
v/Anne Berit Sunde
Solist Hildegun Pedersen

1. juledag  
Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste 
v/Rune Lia
Trompet Svenn Åge Frydenberg

Nyttårsaften 
Kl. 23.00 Gudstjeneste v/Rune Lia
(Merk tiden)

JANUAR
Nyttårsdag 01.01
Kl. 11.00 Gudstjeneste v/Rune Lia
Fellesgudstjeneste for alle sokna

Søndag 03.01 
Kl. 11.00 Gudstjeneste  v/Rune Lia

Søndag 10.01 
Kl. 11.00 Gudstjeneste v/Rune Lia

Søndag 17.01 
Kl. 11.00 Gudstjeneste v/Rune Lia
Kunsthistoriker Gunnar Danbolt gir en 
presentasjon av Landstad-bildene til 
Borgny Svalastog

Søndag 24.01 
Kl. 11.00Gudstjeneste
 v/Anne Berit Sunde

Søndag 31.01 
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste 
v/Anne Berit Sunde

FEBRUAR
Søndag 07.02 
Kl. 11.00 Gudstjeneste v/Rune Lia

Søndag 14.02 
Kl. 11.00 Gudstjeneste v/Rune Lia

Søndag 21.02 
Kl. 11.00 Gudstjeneste 
v/Sverre F. Henriksen

Søndag 28.02 
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste 
v/Anne Berit Sunde

MARS
Søndag 07.03
Kl. 11.00 Gudstjeneste v/Rune Lia

Søndag 14.03 
Kl. 11.00 Gudstjeneste v/Rune Lia

Søndag 21.03 
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste 
v/Anne Berit Sunde

Palmesøndag 28.03 
Kl. 11.00 Gudstjeneste v/Rune Lia

HEDDAL LÅVEKYRKJE
DESEMBER
Søndag 06.12  2. søndag i advent
Kl. 11.00 Gudstjeneste v/Terje Nyvoll

Søndag 13. 12  3. søndag i advent
Kl. 11.00 Gudstjeneste v/Terje Nyvoll

Julaftan
Kl. 14.30 og Kl. 16.00 Gudsteneste 
v/ Sverre Henriksen

1. juledag
Kl. 11.00 Høgtidsgudsteneste 
v/ Sverre Henriksen

JANUAR
Søndag 17.01
KL. 11.00 Gudsteneste v/Terje Nyvoll

Søndag 24.01 
KL. 11.00 Gudsteneste v/Terje Nyvoll
Utdeling av tegneseriebibel til 11-åringene

Søndag 31. 01 kl. 11.00
Gudsteneste v/Terje Nyvoll
  
FEBRUAR
Søndag 7. 02
Kl. 11.00 Gudsteneste v/Terje Nyvoll

Søndag 14. 02 
Kl. 11.00 Gudsteneste v/Terje Nyvoll

Søndag 28. 02 
Kl. 11.00 Gudsteneste v/vikar
  
MARS
Søndag 7. 03
Kl. 11.00 Gudsteneste v/Terje Nyvoll

Søndag 14. 03 
Kl. 11.00 Gudsteneste v/Terje Nyvoll

Søndag 21. 03 
Kl. 11.00 Gudsteneste v/Terje Nyvoll

Forbehold om endringer. 

Velkommen til gudstjenester


