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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 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:
Altertavle Notodden kirke. Foto: Hanne Thürmer

KJÆRE LESER
Det nærmer seg påske. Våren og solen øker i styrke, naturen
er vakker.
Vi er fortsatt i koronaens tid, både påskegudstjenestene og
vårens program preges av dette. I skrivende stund er det
mulig å være 100 mennesker i kirken, men avstandskrav på
2 meter begrenser dette tallet. Det betyr at Notodden kirke
kan romme ca 50-60 deltakere, 36 hvis ingen er i felles husholdning. Lisleherad og Gransherad er mindre kirkebygg med
plass til færre. Heddal låvekyrkje har plass til ca 50.
Situasjonen er uoversiktlig. Når det gjelder gudstjenester,
konserter, aktiviteter og andre samlinger må vi følge med,
oppdateringer legges ut på hjemmesider, facebook, Telen
m.m.
Påskens budskap er fortsatt det bærende i kristendommen.
Jesus ble menneske og døde på korset for våre synder. Han
er vår frelser og håp i alle tider. Notodden kirke har påskebudskapet uttrykt i den flotte altertavlen malt av Henrik
Sørensen. Hvis du enda ikke har sett altertavlen, håper vi du
benytter mulighetene til å besøke kirken. Menigheten ønsker
at kirken skal være mer og mer åpen utenom gudstjenestene, følg med på hjemmesider og facebook! Her vil du finne åpningstidene. Åpen kirke – her kan du komme inn, tenne et lys,
sitte i egne tanker, se på altertavlen, møte et medmenneske
eller rusle rundt og se på detaljer.
Konfirmantene har hatt en spesiell forberedelsestid, til slutt
ble konfirmasjonene flyttet til høsten. Nå ser det ut som
høstkonfirmasjoner blir regelen framover. «Ønsket og elsket» har et spennende program for konfirmantene våre, vi
er glade for at så mange velger å bli konfirmert! I dette nummeret får vi som alltid en melding fra konfirmantene våre.
I dette nummeret presenterer vi Notodden kapell og gravlund, nå er det snart ferdig! Etter en anleggsfase med maskiner, støy og uro på gravlunden ser vi nå hvor fint det blir. Kapellet er pusset opp, gravlunden får urnevegg (kolumbarium)
og nye minnelunder med og uten navn. Gangveier og kanter
er strammet opp, og de som har sin arbeidsplass på gravlunden har fått bedre arbeidsforhold.
God påske ønskes til alle lesere
Hilsen Hanne Thürmer, redaktør

Himmelrikets blomster gror
Notodden kirke har fått en mulighet for å henge opp kunst. Nå er det Borgny Svalastogs
kunstverk som pryder kirkerommet. Ved senere anledninger kan det komme andre kunstnere med andre uttrykk. Notoddens befolkning har mange gode opplevelser i vente, ved
besøk i åpen kirke kan man både beundre kirkerommet, altertavlen og oppleve ulike utstillinger i kirken.
Tekst og bilder: Hanne Thürmer

Bak i kirken henger for tiden 18 monotyper (enkeltrykk)
av Borgny Svalastog. De hører med i utstillingen «Der
himmelrikets blomster gror», bildene er laget med inspirasjon fra noen av dikteren Magnus Brostrup Landstad
(1802-2880) sine salmer. I tillegg til salmeboken som
bærer hans navn, var han også en folkeminnesamler. I
Seljord er det et aktivt Landstadsenter og en minnestøtte over Landstad. Han virket som prest både i Kviteseid og Seljord. Landstadsenteret har allerede gitt
ut seks bind med omtale og presentasjon av Landstads
litterære arbeid.
Biskop Olav Skjevesland uttrykker det slik: Mange vil si at
Landstads prektigste salmetekst er «Jeg løfter opp til Gud
min sang» - hvor den 3. strofe har linjene «når himmelrikets
blomster gror / for visst jeg tror / Guds rike snarlig kommer». Utstillingens tittel er tatt fra denne salmen.
Salmen «Opløft dit syn o kristen sjel» har inspirert til
monotypiene «Dugg», «Dal», «Levende vann» og «Mitt
ord». Salmen «Herre bevar og velsigne din aker» skrevet
i 1861 klinger sammen med monotypiene «Velsignelse»,
«Åker», «Glede» og «Kirke». Kom og opplev dette selv!
Mer informasjon om kunstneren og kunstverkene er tilgjengelig i kirken.
Den 18. april blir det, hvis koronasituasjonen tillater det,
en spesiell gudstjeneste der Landstads salmer synges.
Borgny Svalastogs monotypier kan oppleves i kirkerommet, det er visuell poesi. Farger og rytme i bildene har
samklang med tema og tekst i salmene.
Biskop i Agder og Telemark, Stein Reinertsen, kommer og
vil holde preken. Bispens kåpe er brodert av Borgny Svalastog. Etter gudstjenesten vil professor Gunnar Danbolt
fortelle om kunstneren og gi oss del i sine tanker om hennes bilder. Danbolt har sikkert mange av dere hørt på radioen i hans årelange programserie «Kunstreisen».
Vi håper at korona-situasjonen er slik i april at gudstjenesten kan gjennomføres. Forrige gang denne gudstjenesten var planlagt var 17. januar, men da ble landet
stengt ned. Nå prøver vi på nytt og denne gang har også
biskopen blitt med. Vi gleder oss!

KIRKE - Monotypi - 90 cm - 62 cm - 2010.
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ANDAKT
BAK STENGTE
DØRER?

døra. Dei såg kva som skjedde med Jesus, dei kunne
frykte det same for deira eigen del. Det var blitt ny uro
i Jerusalem av ryktene om at han ikkje var lenger i grava
der han var lagt.

I fjor var kyrkjedørene
stengde i heile påska,
kanskje for første gang i
kyrkja si historie i Noreg.
Ikkje ein gong under krigens dagar var det slik.
Dette er eitt av mange
teikn på kor heilt annleis
det siste året har vore.
Kven skulle tru at vi vart
nødt til å ha stengte
dører i kyrkja i Noreg?

Men ikkje ein gong deira frykt kunne stenge den
oppstandne Jesus ute og forhindre han i å møte dei der
dei var i livet: Fylte av frykt, stengte inne i sin eigen redsel. Jesus kom likevel, Jesus kom heilt inn til dei. Han kom
ikkje med latterleggjering av at dei var redde. Han kom
heller ikkje med hevn over dei som hadde både forlatt
han og fornekta han. Han kom ikkje ein gong med kritikk.
Han kom med eit anna budskap: «Fred vere med dykk!»

Av preses
Olav Fykse Tveit

Dette vart på eit vis den første kristne gudsteneste,
som eit møte mellom den oppstandne Jesus Kristus og
dei menneske som samlar seg fordi dei følgjer han –
eller har følgt han. Så sender han dei ut. For å dele det
dette møtet med den oppstandne gir dei. Slik har det
halde fram, heilt til oss og vår tid: Nokon har halde ryktet om den oppstandne Jesus Kristus levande og skapt
møteplasser mellom oss og han.

Det er når ein ikkje lenger har det som ein elles tek for
gitt, at ein legg merke til kor viktig det er:
«I dag står flaggstangen naken
blant Eidsvolls grønnende trær.
Men nettopp i denne timen
vet vi hva frihet er.»

Slik har våre gudstenester vorte til. Slik er dei fortsatt
noko som er meir enn oss sjølve og våre kjensler av frykt
eller kva det måtte vere som fyller oss. Men dei er også
eit møte der vi kan vere oss sjølve, ja, der vi ikkje kan vere
noko anna enn oss sjølve. For det er slik den oppstandne
kan møte oss. Og sette mot i oss. Og sende oss ut for å
leve og dele det Gud har gitt oss.

Slik las Nordahl Grieg frå NRKs radiostasjon i Tromsø
17. mai 1940. Vi kjenner dramatikken i orda hans frå ulike
opplevingar det siste året. Vi har hatt mange eksempel
på at vi plutseleg ikkje har noko vi har tatt for gitt, og
kjenner no på kva det betyr for oss. No er det ein skjult
fiende som trugar oss, helse og liv. Det er ikkje heilt den
same dramatikk som for 80 år sidan, men likevel noko
som får oss til å la vere å gjere det som elles hadde vore
heilt naturleg: Helse på kjente og ukjente i handa, møte
menneske både heime og ute, klemme på barn og barnebarn, vere i ei forsamling med mange menneske, gå på
skule, arbeidsplassen, bussen, toget, fotballbanen – og
vi kunne fortsette. Og alt dette gjer vi av frykt for helse
og liv, for andre og for oss sjølve.

Vi treng desse møtene. Med den oppstandne – og med
kvarandre. Difor håpar eg inderleg at vi kan få feira gudstenester i kyrkjene denne påska. Skulle det ikkje gå,
minner påskeevangeliet oss om at Jesus når inn til oss
der vi er – likevel. I så fall treng vi endå meir eit ord om
fred.
God påske!

No skal vi feire påske, ikkje berre ha påske i kalenderen.
I år ser det ut til at det er litt nye vilkår. Så vi planlegg
påskefeiring - i kyrkjene – men med eit lite atterhald
om kva som måtte bli nødvendig dersom det vert lokale
smitteutbrot.
Den kristne kyrkja er blitt til i ein situasjon prega av drama og frykt. Ei av historiene frå påskeevangeliet handlar
endå til om stengde dører. Det er ganske forståeleg det
som vert fortald i Johannesevangeliet kappittel 20, vers
19-23. Disiplane gøymde seg og stengde døra bak seg
fordi dei var redde. Dei hadde gode grunnar til å stenge
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MIN SALME
DET ER MAKT I DE FOLDEDE HENDER

Du som ber for ditt barn, dine kjære,
er i forbønn fra år og til år,
om du tålmodets lekse må lære,
himlens bønnesvar en gang du får.

Annik Bothner

Denne salmen er kjent og kjær fra Ønskekonserten gjennom mange tiår og sunget av Lage Wedin til tone skrevet av Øivind Tønnesen i 1962. Vår trofaste salmedikter
Trygve Bjerkreim skrev selve teksten 7 år tidligere i 1955.

Omkved
Det er makt i de foldede hender
når i Frelserens navn du får be.
Og engang når du livsløpet ender,
hvert et bønnesvar klart skal du se.

Det er makt i de foldede hender
Det er makt i de foldede hender
i seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem vender,
han har lovet at svar skal du få.

Omkved
Teksten er for meg så enkel og tydelig. Det er nok med et
sukk og ordene behøver ikke å være mange. Jeg spiller
ofte salmen når jeg kjøre bil alene og tenker at jeg må øve
meg i tålmodighet. Samtidig blir jeg glad over ordene i siste setning i vers 3. da er ikke alt så umulig likevel. Nå er det
fastetid og også tid for stillhet og bønn. Det er en fin tid
for å være tilstede i eget liv med våre sorger og gleder. Vi
kan la livet komme til oss og ikke springe så fort etter det.

Omkved
Det er svar underveis,
Engler kommer med bud.
Om det drøyer, det frem dog skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!

---o0o--KIRKEVERGENS HJØRNE
KIRKEGÅRDSDUGNAD 2021
Bli med på dugnad på gravplassene
– så får vi det fint!
Notodden 27.4 (tirsdag)
Heddal 29.4 (torsdag)
Lisleherad 4.5 (tirsdag)
Gransherad 6.5 (torsdag)
Alle dugnadene er fra kl. 17:00.
Fellesrådet stiller med nødvendig maskineri, menighetsrådet med kaffe og kake. Ta med rive og godt humør
så gjør vi kirkegården vår vakker.

Håvard Rusnes, Ole Bjørn Kolbjørnsrud og Bjarne Bakken.

Håvard J. Russnes – kirkeverge
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KONFIRMASJON I EN DIGITAL TID
Digital satsing i menighetene
Etter nedstengingen av samfunnet den 12. mars i fjor, var
en av konsekvensene at det ikke ble mulig å gå på gudstjenestene. Etter hvert kom der lettelser som gjorde det
mulig å samles igjen – om enn i et begrenset omfang.
Fjorårets konfirmasjoner ble utsatt til september og
mange arrangementer måtte avlyses. I stedet for stadige
endringer og ulike tidspunkt har man nå samlet seg om
høstkonfirmasjoner framover.
Gjennom hele denne tiden har menighetene rundt om i
landet vist en kreativitet og gjennomføringsevne, som
gjorde at tilbudene kunne opprettholdes gjennom en digital satsing. Menighetene i Øvre Telemark prosti samarbeidet om andakter og gudstjenester, som ble lagt
ut på Facebook og YouTube. I vår kommune arrangerte
Notodden menighet «Vi synger og spiller julen inn» med
direktesending på Facebook, og i Heddal hadde man adventsendinger gjennom hele desember som ble lagt ut på
YouTube og Facebook. Sykehjemmene i kommunene fikk
også være med på julegudstjeneste ved å være med på
digital gudstjeneste fra Heddal låvekyrkje hvor det ble
laget et opptak, som ble lagt ut på sosiale medier.
Etter ny nedstenging i landet vårt etter jul, var det utfordrende å gjennomføre konfirmasjonsundervisning på ordinær måte. Det ble tatt bestemt at inntil smittesituasjon
tilsa det, at man gikk over til en digital løsning. Spesialprest Anne Berit Sunde og sokneprest Terje Nyvoll laget
digitale konfirmantopplegg, som har fått gode tilbakemeldinger. I Heddal måtte konfirmantene svare på spørsmål i løpet av undervisningen, og sende svarene inn. Konfirmantene i Notodden, Lisleherad og Gransherad fikk i
oppgave å sende inn bønner de kjente til.

Det må imidlertid sies at vi nok alle ser frem til å kunne
møtes fysisk igjen, både på gudstjenester, konfirmantundervisning og andre sosiale møtearenaer. Det var et
sterkt øyeblikk når vi for noen få uker siden igjen kunne
åpne kirken for fysiske gudstjenester, selv om håndhilsning og klemming nok må kuttes ut en stund til ennå.
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KONFIRMANTENE GJØR EN INNSATS!

FOR 785 MILLIONER MENNESKER
ER DETTE DRIKKEVANN
...TENK OM DU MÅTTE GI DET
TIL DITT BARN?
For 250kr kan du gi ett menneske
tilgang til rent vann resten av livet.

Vipps valgfritt beløp til 2426
SMS VANN til 2426 (250,-)
Eller gi på konto 1594 22 87493

RENT VANN REDDER LIV.
FORANDRE. FOR ANDRE.
fasteaksjonen.no

STØTT VÅR
DIGITALE BØSSE
I dag lever 785 millioner mennesker i verden uten tilgang
til rent vann. Aldri før har rent vann og såpe vært så viktig som under pandemien. Hjelp Kirkens Nødhjelp å bygge flere brønner og redde flere liv. For 250 kr kan du gi
et menneske tilgang til rent vann resten av livet. Bli med!
Forandre. For andre.

flotte konfirmanter som har stått bak bøssebæringen.
De banker på i nærmiljøet og sammen gir vi rent vann
til mennesker som ikke har tilgang til det. I fjor ble innsamlingen heldigital og dessverre gjør pandemien det
vanskelig å gå dør til dør i år også. Vi setter svært stor
pris på om du støtter vår digitale bøsse. Rent vann er viktigere enn noensinne.

Fasteaksjonen er Norges andre største innsamling, og
har vært arrangert i over 50 år. Tidligere år er det våre

Tusen takk for din livsviktige støtte.

ØNSKET OG ELSKET LEDERTRENING
Hele ni av årets konfirmanter har meldt seg på til
Ønsket og Elsket sin ledertrening. Vi som jobber
med konfirmantene gleder oss til å bli bedre kjent
med våre nye ledere, og ser på dette som veldig
positivt når det gjelder rekruttering til ungdomsarbeidet i Heddal menighet. I løpet av mars blir det en
oppstartsamling der Ragnar Nørstrud fra Ønsket og
Elsket skal være med å informere om opplegget.
De som har meldt seg på er: Emilie Dale Tveiten,
Solveig Sørby, Jessica Aase, Kristian Hillestad, Geir
Arne Schelander, Kajus Tamosusaki, Frida Larsen
Grønnevik, Linnea Nyvoll og Angelika Dyhre Aksvik.
Ikke alle var tilstede når bildet ble tatt.
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Notodden kirke åpner dørene
At kirkedørene står åpne, er vanlig i mange land, men ikke noen utbredt praksis i Norge.
Nå er det kanskje tid for å gjøre mer som menighetene i sydligere strøk, å åpne dørene
for publikum på hverdager?
Tekst og foto: Sidsel Hellesøy

«Åpen kirke» var en av de målsettingene sokneprest Rune Lia pekte på da han tiltrådte stillingen i
august 2019. Nå skjer det. Denne våren setter Notodden menighetsråd i gang et forsøk med åpen kirke
på onsdager, fra klokka 12 til 18. Vi håper å starte i

løpet av mai, hvis koronasituasjonen tillater det, og
vi får nok kirkeverter. Da kan hvem som helst besøke kirka, sitte ned i en benk og bruke kirkerommet
til ettertanke, stillhet og bønn.
Et annet rom
«Kirkerommet er et hellig rom. Her senker man
automatisk stemmen. Det er et sted for å oppleve
noe helt annet enn det daglige, noe som er utenfor
tanke og forstand. Her blir det mulig å ta en pause
og finne roen,» sier soknepresten.
Får mye tilbake
«Vi var en gjeng som, før koronaen, dro til Bragernes
kirke, i Drammen, hvor de har Åpen kirke på de fleste hverdager. Dette besøket inspirerte oss til å gjøre
det samme her i Notodden,» forteller han. «I Bragernes har de 6-7 000 mennesker innom i løpet av et år.
Mange av menighetens medlemmer fungerer som
kirkeverter, og de forteller at de får like mye tilbake
av å ha denne oppgaven som de gir.»
Tidebønn
Under Åpen kirke vil lysgloben være tent. Det blir
naturligvis mulig å tenne et lys for noen man tenker
på.
«Vi inviterer også til tidebønn klokka 15,» sier Lia. «Da
blir det veksellesing av bibelske tekster, vi synger
en salme, ber bønner fra Bibelen og lytter til orgelmusikk. Dette er en tradisjon som praktiseres i den
verdensvide kirken, og det tror vi vil oppleves fint.
Man kan lytte eller delta, det blir opp til den enkelte,»
understreker han. En tidebønn varer vanligvis om lag
10-15 minutter.
Annonsering
Se etter annonsering av Åpen Kirke på Notodden
menighets facebook-side i tiden som kommer.

ÅPEN KIRKE: Sokneprest Rune Lia ønsker velkommen
til Åpen kirke på onsdager fra klokka 12-18. Lysgloben
vil være tent. Oppstart i løpet av mai.
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Olaf Flåterud,
kirkevert
«Jeg er opptatt av
kirken vår, med den
flotte altertavla. Her
kan man tenne et lys
og reflektere i ro og
fred. Her kan man
oppleve kirkerommet
på egne premisser.
Men rommet kan
også skape en arena
for fellesskap. Jeg
håper at dette tiltaket kan invitere til dialog om tro,
tanke og livssyn.»

Lars Oscar Frogh,
kirkevert
«Kirken er for alle.
Den skal inkludere
mennesker med ulik
tro. Under Åpen kirke kan alle som vil
få en stille stund i
kirken, i ettertanke,
bønn og meditasjon.»

Bjarne Bakken,
kirkevert
«Jeg er opptatt av
at kirken tilhører
byen. Åpen kirke er
noe nytt i Notodden.
Kirken er i endring,
og det skapes nye
plattformer hvor folk
kan møtes på nye måter. Det synes jeg er
spennende.»

Vil du være kirkevert
under Åpen Kirke?
Ta kontakt med
sokneprest Rune Lia
på telefon 909 80 803.

MENIGHETSHUSET TRENGER MENNESKER!
Vi håper vi snart kan samles i større grupper igjen, og da er det
mange oppgaver for den som har tid og litt krefter. Nå er peisestua
pusset fint opp! Her er nye teppefliser på gulvet, nymalte lyse vegger og peisen er malt mørk grå. Møblene står annerledes og bordtennisbordet har fått en fin plass. Hele rommet ser større ut, her
må det være kjekt å møtes. I første omgang kan det kanskje være
et sted for konfirmantene, et sted og møtes utenom undervisningen? Vi hører gjerne idéer om hvordan dette kan gjøres.
Vi trenger også nye krefter og nye koster til resten av menighetshuset. Hvis huset leies ut til ulike arrangementer må noen
se til at ting fungerer. Det er en trivelig vaktmestergruppe som
setter på varmen, strør og måker trappene, skifter lyspærer, tar
et tak her og der i «sin uke». Det er også en fast renholdsgruppe som vasker over så kjøkken og fellesarealer i huset er rene og pene. Begge gruppene gir mulighet for arbeidsfelleskap, nettverk og trivelige
diskusjoner. Det er noe greit med konkret arbeid, resultatene synes!
Hvis du er interessert kan du ta kontakt med husstyrets leder Olaf Flåterud på tlf 911 38 117 eller Lars
Frogh på tlf 942 87 709. HT
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HVA SKJER I GRANSHERAD
Tekst: Anne Berit Sunde - Foto: Anita Cumbes Pedersen

BARNEHAGEGUDSTENESTE
Eit høgdepunkt i adventstida er gudsteneste med barnehagen der vi kler ut ungane og alle (som vil) får sine roller mens vi leikar oss gjennom juleevangeliet. Det var
ikkje så lett å få til i år, men vi møttes i kyrkja, sang julesangane, barna fekk delta med sine tankar og ønske - og
så fekk vi oppleve litt julestemning likevel. Heilt til slutt
kunne dei få komme fram og sjå barnet i krubba.

JULETREFEST
Rett før Norge vart stengt ganske ned i byrjinga av januar
rakk vi å ha juletrefest i kyrkja. Det vart ikkje gang rundt
juletreet, men konfirmantane var vandrande julepynt og
vi kikka grundig på treet i kyrkja for å sjå kva slags pynt
som hang der. Nokre av dei yngste kunne også fortelje
korleis treet såg ut heime. Til slutt fekk alle godtepose slik alle gode juletrefestar bør avslutte.

BOLKESJØ
Palmesøndag inviterer vi igjen til påskegudsteneste
på Skyttarhuset, 28. mars kl 11:00. Vi skal «vandre»
oss gjennom påska sine høgtidsdagar, frå palmesøndag til påskedag – denne gangen skal vi få høyre
korleis Markus fortel om hendingane. Velkommen!
Vi ønsker å tilby kyrkjekaﬃ etter gudstenesta, slik
det brukar å vere, men er litt usikre på om vi kan klare det nå. Vi følger kyrkja sine reglar for smittevern,
med namneliste og faste plassar. Følg med i avisa
og på Gransherad kyrkje si facebook-side for oppdatering, eller ring kyrkjekontoret i kontortida.

JULAFTAN
Det var mykje att og
fram i planlegginga
rundt denne gudstenesta. Vi ville så gjerne ha fått vere ute og
samla fleire, men vi
endte inne med litt
færre påmeldte deltakarar. Gunn Ingrid
Tveiten sang vakkert
for oss og presten snakka om alle hjartene som heng
rundt forbi - og Guds hjarte som vart fødd ei julenatt for
lenge sidan.

OPEN KYRKJE
Den 14. februar opna vi Gransherad kyrkje for ei
enkel samling med salmesang, bøn, kort preike
og orgelmusikk. Det var også høve til å ønske seg
nattverd. Sidan det var open kyrkje kunne ein komme inn når det passa, men alle som ønska å komme
kom på starten kl. 17:00. Vi var ikkje så veldig mange
og kyrkja var open i ein halvtimes tid.
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HVA SKJER I HEDDAL
MINIKLUBB - Vårsemesteret er godt
i gang for Miniklubben! Det er en
herlig gjeng som
samles annenhver
torsdag i Kafe Olea
for sang, musikk,
lek og forskjellige
aktiviteter. I løpet
av høsten i fjor har
vi hatt rebusløp i
Stavkirken og laget
fuglemat. Så langt i
år har vi plantet frø,
malt stein og laget
fastelavnsris. Etter
at vi er ferdige med aktivitetene så spiser vi kveldsmat
sammen. Vi har plass til flere – det er bare å ta med deg
en voksen, og gjerne noen venner eller søsken.

HÅNDARBEID OG HUSFLID
Håndarbeidskvelder var et nytt prosjekt på tvers av
generasjonene, som ble satt i gang i september i fjor.
Vi lurer på om vi skal i gang med disse igjen. Har du
lyst til å være med? Meld din interesse ved å sende
en melding til Heddal Menighet på Facebook, eller
kontakte Diakoniutvalget ved Gunn Karine Horne Kolbjørnsrud på 906 25 549.

Bilder fra Dugnad 2019

VÅRPUSS - Det er vår og det betyr at det snart er tid for
dugnad i og rundt prestegårdslåven. Vi får ikke samlet
alle dugnadsarbeidere på samme tidspunkt som i tidligere år, men skal dele opp arbeidsøktene slik at alle jobbene blir gjort. Følg med på menighetens Facebook-side
for dato / tid.

HAR DU LYST TIL Å BIDRA?
Det er mange måter at man kan gi til og støtte menigheten. Det kan for eksempel være gjennom forbønn for
alt arbeid som drives i menigheten. Eller kan du gi til menigheten gjennom å være en frivillig og stille på dugnad,
sitte i et utvalg, eller hjelpe til med oppgaver innenfor
diakoni- eller barne- og ungdomsarbeid. En annen måte
å engasjere seg på er å støtte vårt arbeid økonomisk.
Vi er mange som er stolte av og glade i kirken vår. Heddal
menighet er en levende menighet med mange frivillige,
men menigheten må selv skaffe midler til drift av menighetsarbeidet. Vi ønsker å oppmuntre til fast Givertjeneste i Heddal menighet, fordi vi som menighet har bruk
for den økonomiske stabiliteten og forutsigbarheten
som en fast givertjeneste gir.

UNGDOM I HEDDAL
18. mars:
Lederkveld for ungdomsledere i
Heddal menighet, med introduksjon
til ledertrening for nye.

Vi har laget en brosjyre som gir deg mer informasjon
om hva dette betyr for menigheten, og hvordan du kan
komme i gang. Den kan hentes i Låvekirken, eller ved å
kontakte presten eller soknerådsleder. Se også generell
informasjon på side 16.

Velkommen til våre nye ungdomsledere!
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HVA SKJER I LISLEHERAD
God søndag! Vanlegvis brukar vi å ha gudsteneste i Lisleherad kirke fyrste eller andre søndagen i januar der vi
avslutter jula ved å følge dei vise til krybba. Dette året
skulle vi dele ut fireårsbøkar også.
Gudstenesta vart dessverre avlyst og fireårsbøkane (til
dei som vart fire år i 2020 og som bur i Lisleherad) vart
lagt i postkassene. På «Aktivitetsside for Lisleherad» er
ein liten smak av kyrkja, fireårsboka og juletrepynt.
Musikken er eit opptak frå tidlegare, og er eit utdrag fra
Canzona av William Faulkes spelt av kantor Sylke Feldhusen.
Vi takker Spesialprest Anne Berit Sunde og Kantor Sylke Feldhusen for et fint øyeblikk med ord og toner fra
vår kirke.

Etterpå fikk vi dette
fine bildet med
hilsen fra Kristian
som takka for boka
han fikk.

JULEVERKSTED 2020 ble en
miniutgave med materiell til to
engler og maleplater som barn
og ungdom i Lisleherad fikk med
seg hjem etter gudstjenestene
13. 24. og 26. desember.

PÅSKEVERKSTED 2021 blir i år arrangert slik at
menighetsrådet kjører ut en gavepose med litt formingsmateriell til de som ønsker å få en slik gave.
Materiellet i posen har en miljøprofil og kan brukes
sammen med gjenbruk av materiell en allerede har
hjemme. Vi håper de som tar imot gaven finner glede
i å lage noe selv og at det kan gi rom for lek og aktivitet. Posene kan bestilles på SMS mobilnr. 92401955
innen fredag 26. mars.
Lisleherad menighetsråd ønsker alle
en riktig god og velsignet påske.
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HVA SKJER PÅ NOTODDEN
VEDLIKEHOLD AV MENIGHETSHUSET
I koronaåret var det mange som brukte mye tid på å pusse
opp hjemme. Også Notodden menighetshus ble oppgradert, både utvendig og innvendig, i 2020. Utendørs var
det på høy tid å male panel på
sør- og vest-veggen. Det viste
seg, ved nærmere ettersyn, at
utvendig panel også var delvis
råttent. Dermed måtte treverk
også byttes ut. I tillegg ble vindusrammene tatt ned og pusset opp. Gode frivillige medarbeidere gikk sammen med
ansatte og utførte arbeidet i
løpet av sommermånedene.
Tusen takk til de som bidro til
PANEL: Viktig vedlike- dette viktige vedlikeholdet.
hold ble utført på menighetshuset sommeren
2020.

Innendørs ble det også gjort
viktige ting i menighetshuset.

Den desidert største investeringen som ble gjort var
varmepumpene som ble installert i Storsalen. Det har
vært tungvint å regulere temperaturen i salen, men med
varmepumper blir det enklere, og på lang sikt rimeligere
enn å varme opp salen med panelovner.

Etter nyttår stod
peisestua for tur.
Fagfolk ble konsultert, og ivrige frivillige tok fatt på gulnet
furupanel og malte
det hvitt. Peisen fikk
to strøk med «dempet sort», og fikk et
TEPPEFLISER: Lars Oscar Frogh
fornyet utseende.
(til venstre) og Borgar Flaaten var
blant de frivillige som malte og la Til slutt ble gamle
og slitne teppefliser
teppefliser i peisestua.
byttet ut med nye.
Håpet er at peisestua snart skal romme tenåringer i aktivitet og hygge. Menighetshuset har også blitt utstyrt
med to store digitale skjermer til bruk under møter, kurs
og opplæring, og nettverket er blitt oppgradert.
Fortsatt er det frivillige som har jobben som vaktmestere på menighetshuset. Det samme gjelder renhold av
områdene som ikke rommer kontorer. Det er stort behov for flere vaktmestere og rengjørere. Er du en nyslått
pensjonist som fortsatt har energi og arbeidslyst? Da
vil vi gjerne ha deg med i vår fine flokk av frivillige medarbeidere. Ta kontakt med kirkekontoret på dagtid og
meld din interesse for å bidra.
S.H.

NOTODDEN KANTORI
Kantoriet er et blandet kor. Vanligvis øver koret hver
tirsdag kl.19.00 på Notodden menighetshus, men grunnet Covid 19 er det for tiden en pause i aktivitetene. Følg
med på våre hjemmesider om når koret starter opp igjen.
Dirigent er Sylke Feldhusen, tlf 479 72 510.
Digitale aktiviteter, musikk på Facebook:
Sokneprest Terje Nyvoll har laget andakter og tatt opp
musikkstykker med Sylke Feldhusen og lagt dette ut på
facebook.
Askeonsdagsandakten spilte Sylke følgende orgelstykker:
Edward Henry Thorne (1834-1916): Andante
Charles-Augustin Collin (1865-1938): Offertoire
https://nb-no.facebook.com/pg/notoddenkirke/videos/

Bildet tatt 9. februar 2020.

MENIGHETENS ÅRSMØTE, SØNDAG 11. APRIL
Menighetens årsmøte blir søndag 11. april etter gudstjenesten. Årsmelding og regnskap legges ut digitalt på
Notodden menighets hjemmeside, og den kan hentes på kirketorget på menighetshuset i trykket form.
En av sakene i det påfølgende menighetsmøtet gjelder innledende arbeid med å starte gjenbruksbutikk i regi av Notodden menighet. Under årsmøtet må vi bli sittende på våre tildelte plasser i kirka - altså litt spredt, med de utfordringer det gir. Alternativt må vi avholde møtet digitalt. Følg med på menighetens facebookside.
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Livssynsfleksibel kunst
i kapellet
Notodden gravlund er ikke knyttet til en kirke. Kommunestyret har ønsket at kapellet
på gravlunden skal være livsynsfleksibelt, også når det gjelder kunstverkene inne i
kapellet. Det har vært spennende dialoger med lokale kunstnere for å få det til. Merete
Løndal og Arnt Darrud er lokale kunstnere, deres kunst vil være til glede inne i kapellet
og ute på gravlunden.
Tekst: Hanne Thürmer og Håvard Russness
Bilder: Arnt Darrud, Merete Løndal, foto Hanne Thürmer

tatt på to vidt forskjellige steder av verden over en periode
på ti år. Fellesnevneren er det menneskelige fokuset.
Det ene bildet, LYDEN AV DEG, er historien om Andrea. Hun
må gi tapt for kreft i en alder av 40 år, og hun har skrevet
en liste over ting hun skal gjøre før hun dør. Motivet skildrer
en ubekymret dag, midt i motgangen. Sammen med gode
venner spøker hun om den uunngåelige morgendagen, og
kjenner på det som føles riktig her og nå. I ettertid er det
nettopp dette som blir værende. Det fine de rakk sammen,
og lyden av den dyrebare latteren på en sorgløs dag.

Bildet: Lyden av deg
Bildene til Merete Løndal skal pryde kapellet under livssynsåpne seremonier. Den fastmonterte kunsten vil da
dekkes av et seil foran i kapellet. Hovedbildet har navnet «THE LAST FOG» Kunstneren beskriver at «motivet
flommer over av håp og troen på «det der fremme». Den
viser de tørrlagte akveduktene som vi vet igjen vil fylles
med rennende friskt vann når vinteren er over. Betrakteren står ved foten av noe som vil bli bra.»

I et samfunn som blir kaldere for hver dag som går er de
små tingene desto mer viktig. Vi pakker oss inn i trygge
rammer, og ser med stadig større skepsis mot en omverden som nærmer seg. Det andre bildet, FORNEMMELSE
AV VINTER, maner til ettertanke og omtanke.»
Kunstverkene er bestilt, men montering og tilpasninger
vil fortsatt ta noe tid. Notodden har med dette fått et
moderne kapell som respekter ulike livssyn og ønsker.

De to relieffene bakerst i kapellet skal ved livsynsåpne seremonier dekkes av malerier. Motivene er vindusspeilinger
DUGNAD PÅ KAPELLET
Ellen-Mari Bolkesjø Brandt er nestleder i Fellesrådet.
Hun organiserte en dugnadsgjeng for å få kapellet rent
og fint etter ombyggingen.
Dugnadsgjeng: Olaug Mork, Vera Tinnes Solaas, Ingrid
Marie Haave Kaste, Bjørg Anni Finnekåsa, Torild Nisi,
Bjarne Bakken, Liv Grethe Bakken, Karin Lieng Teigen,
Bjørg Wegner, Ragnhild Moen Norheim, Solveig Solvang,
Ivar Kolbjørnsrud, Borgar Flaaten og Ragnar Kårsten.

14

Notodden gravlund får et kolumbarium
Arbeidet med kapell og gravlund har vært omfattende og langvarig, men nå ser vi kvalitetene i den nye gravlunden og det nyrestaurerte kapellet! Helt nytt er at Notodden
gravlund som kanskje den første i Norge får et «kolumbarium» eller en urnevegg.
Tekst: Hanne Thürmer
Tegning: Sør Arkitekter

I stedet for gravlegging av urnen, kan den settes inn i en
nisje i urneveggen. Hver nisje navnes, det kan være 1-4
urner i samme nisje. Kolumbariet planlegges på nedre
del av gravlunden. Skissen viser to 7 m lange og 1,20 m

dype halvbuer med en pen mur bak buene. Totalt vil det
være 176 urnerom, med plass fra 176 til 704 urner totalt.
Her vil det være en sittebenk og plass for blomster og
lys.

Navnet og unavnet minnelund
Tekst Hanne Thurmer. Bilde/tegning: Darrud

På den unavnete minnelunden vil det ikke være navn på
avdøde, ingen gravstein eller annet markering. Det kan
være mange grunner til at man ikke vil ha en vanlig kistegrav/urnenedsettelse med gravstein. Noen er alene i
verden, noen har flyttet vekk fra sine nærmeste, noen
vil at ufødte barn/foster får en plass på en gravlund. En
navnet grav krever stell og vedlikehold, en ustelt grav kan
være mer stusselig enn ingen grav. Det er ikke alle som
har noen som kan ta ansvar for gravminnet etter seg.

Kirkevergen og kirkelig fellesråd har brukt mye tid og
krefter på å oppgradere Notodden gravlund. Når den er
ferdig i løpet av 2021 vil Notodden ha en vakker og verdig gravlund. Sorg og død
utløser ulike behov for å
minnes avdøde, den nye
gravlunden gir oss flere
valgmuligheter.

På den navnete minnelunden kommer det en murvegg
med et kunstverk, et ståltre med grener. Etter hvert vil
det komme navneskilt som blader på treet. Hvert blad
har navn, en enkel tekst, fødsels- og dødsdato inngravert. Bladene/løvene festes til treet etter hvert som
området tas i bruk. Den navnete minnelunden vil ha flest
urneplasser, men også noen kistegraver. Beplantning og
stell av området håndteres av kirkevergen. Det vil være
sittebenker knyttet til kunstverket.
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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

7877 08 79034

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.

MAT FOR FOLK MED BEDRE SMAK
www.detlilleextra.no
Torvet 8, 3674 Notodden - Tlf.: 966 75 232

Der nye ideer og hjemmelagd norsk tradisjonsmat møtes

aarneskafeteria.no
Tlf. 35 95 57 33 • 3810 Gvarv
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HELE NORGES MØBELKJEDE

NOTODDEN
www.bohus.no - Telefon 350 29 440

www.alfacare.no
Trening - Hjelpemidler - Helse & Velvære

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

www.ljosland.no

35 02 95 95 – post@alfacare.no

alliance*OPTIKK Karl

Larsen

SYNSPRØVER, BRILLER OG KONTAKTLINSER

Notodden

www.motorforum.no - Tlf:

Telegata 17, 3674 Notodden
35 01 13 09

40 00 43 44

Arthur Andersen
SKOTØY OG REPARASJONSVERKSTED

SMÅKRAFTVERK

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

OH Holtasgate 32, 3678 Notodden - 35 01 78 00

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

Heddalsveien 834, 3677 Notodden
Tlf: 35022832

www.tinfos.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

ÅPENT 10-20 (18) MENY 9-20 (18)
GRATIS PARKERING
www.tuvensenteret.no
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SMÅTT OG STORT
KOMMENDE KULTURARRANGEMENTER

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE
MED BILDE- OG SALMEKUNST!
Søndag 18. april kl. 11 vil gudstjenenesten i Notodden kirke
ha preg av visuell poesi og Odd-Arne Thorbjørnsen deltar
med sang.
Vel møtt. RL

Kulturutvalget i Heddal menighet er aktiv i planlegging
av diverse kulturarrangementer som konserter og temakvelder.
- Taize-kveld i mars. Enkle, meditative sanger, bønn og
stillhet.

TAKK
TIL VEDKJØPERE!
Kirkevedforeningene
melder om godt salg
av dugnadsprodusert
ved denne vinteren
også. I tillegg til det ordinære vedsalget på høsten
og førjulsvinteren, var det stor etterspørsel etter ved
også i kuldeperioden etter nyttår. Det har gjort det
mulig å overføre et overskudd på 140 000 kr til menighetsrådet fra vedsalget i vinter. En stor takk til alle glade vedkjøpere som i tillegg til å skaffe seg vinterved
også har støttet virksomheten i Notodden kirke!

- Kjelda i Låvekirken. Meditasjon, musikk og bønn den første tirsdagen i måneden.
Arrangementene blir annonsert i Telen og på menighetens
Facebook-side, «Heddal menighet», med forbehold om
endringer på grunn av korona-situasjonen.

ÅRSMØTE HEDDAL MENIGHET
søndag 11. april
i Låvekirken etter gudstjenesten

Kirkevedforeningen har fremdeles litt ved på lager.
Trenger du å supplere vedbeholdningen, ring;
Tlf. 966 11 034.
Påske quiz-godt og blandet
1. Hva er Norges minste rovdyr?
2. Når gikk Fridtjof Nansen på ski
over Grønland?
3. Hva heter Norges høyeste fjell
utenfor Jotunheimen?
4. Hvem ble lagt i en sivkurv på
Nilen da han var spebarn?
5. Hvilket vitamin er det mest av i
egg?
6. I hvilken by ligger hovedkvarteret
til Røde Kors?
7. Hva het de to partiene på Eidsvoll
i 1814?
8. Hva kaller vi en hunnbjørn?
9. Hva het kona til den franske
Kong Ludvig 16.?
10. Hvorfor feirer vi påske?

UNGDOMSARBEIDERE
SØKES!
Både Heddal og Notodden
menigheter søker for tiden
etter ungdomsarbeidere.
Kjenner du noen som egner
seg i en slik jobb? Tips dem!
Utlysninger ﬁnnes på
notodden.kirken.no

FORMIDDAGSTREFF
I HEDDAL VÅREN 2021:

8.
9.
10.

Vi planlegger og håper det
blir mulig å invitere til formiddagstreff torsdag 22. april .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Laget av Espen Vaa og Karoline Kigen
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Følg med i Telen og på menighetens Facebook-side
«Heddal menighet»
for annonser.

Svar:

Snømusa
1888
Snøhetta
Moses
Vitamin D
Genève
Unionspartiet og
Selvstendighetspartiet
Binne
Marie Antoinette
For å minne Jesu
lidelse, død og
oppstandelses

SLEKTERS GANG
DØPTE
Notodden
Julie Sperre-Kaasa
Live Stykket Blomhaugen
Joakim Ufs
Tomine Heggekroken Tinnes
Heddal
Eline Bakka Sørgaarden
Live Arud Berget
Kristian Haugan
Einar Haugan
Sondre Barikmo Hefre
Eskil Hefre Salmon
VIGDE
Grasherad
Nataliya Kruto og Thorbjørn Teigen
DØDE
Gransherad
Niri Helleberg
Magnhild Sønstebø

f.1932
f.1917

Lisleherad
Johnny Schei

f.1958

Notodden
Sølvi Christiane Johansen
Ingvar O Flåterud
Åsmund Groven
Janos Tøreki
Astrid Skevik
Tor Karlsen
Jan Erik Wølner
Harald Løseth
Sigrid Vaage
Hans Petter Hansen
Synnøve Dahl

f.1933
f.1928
f.1951
f.1939
f.1928
f.1949
f.1939
f.1940
f.1924
f.1964
f.1921

Odd Evald Kaarstein
Anne Marie Næsset
Elsa Kårsten Svege
Anne Hegna Haugnes
Odd Richard Sand
Frank Albrecht Larsen
Torbjørg Aas Jensen
Jorunn Windsvoll
Petter Halvor Bjørnsen
Ellen Synnøve Sandvik

f.1938
f.1935
f.1947
f.1961
f.1942
f. 1925
f. 1928
f. 1954
f. 1934
f. 1955

Heddal
Oddvar Kantebakke
Anne Sauar Haugen
Eilev A Ryen
Anne Marie Haslekås
Åsne Marjja Yli
Helga Kaasa
Johannes J. Bakka
Andres O Kasin
Jarle Bjerke
Ida Flåta
Anne Ryen

f.1949
f.1938
f.1923
f.1939
f.1986
f.1937
f.1934
f.1923
f.1973
f.1964
f.1926

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 sorggruppe, ta kontakt med en av følgende:
Rune Lia, sokneprest,
Anne Berit Sunde, spesialprest,
Berit Bjørnerud, prest,
Terje Nyvoll, sokneprest,
Sverre F. Henriksen, prestevikar,

tlf. 909 80 803
tlf. 917 75062
tlf. 976 74 660
tlf. 934 82 589
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 likemannsstøtte.
* Deltakerne er helt vanlige mennesker som har opplevd tap, og som er i noenlunde samme livssituasjon.
* Gruppene ledes av to personer som har erfaring
med sorg, og som driver dette arbeidet på frivillig
basis i samarbeid med prest og diakon.
* Tilbudet er gratis, og alle som deltar har TAUSHETSPLIKT.
* Passende møtested avtales etter at gruppene er
satt sammen.

ØNSKER DU Å DØPE BARNET DITT?
Vi har fire flotte 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.
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Velkommen til gudstjenester
NOTODDEN KIRKE
MARS
Palmesøndag 28.03 kl.11.00
Gudstjeneste v/ Rune Lia

JUNI
Søndag 06.06 kl. 11.00
Gudstjeneste v/Anne Berit Sunde
Skaperverkets dag

APRIL
Skjærtorsdag 01.04 kl.18.00
(Merk tiden)
Gudstjeneste v/Anne Berit Sunde

Søndag 13.06 kl.11.00
Gudstjeneste v/Rune Lia

Langfredag 02.04 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Berit Sunde
Påskedag Søndag 04.04 kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
v/ Anne Berit Sunde

Søndag 20.06 kl. 11.00
Gudstjeneste v/Rune Lia
Søndag 27.06 kl.11.00
Gudstjeneste v/Rune Lia

2. Påskedag Mandag 05.04. kl.11.00
«Gudstjeneste v/Rune Lia. «Påska i ord
og toner». Felles for alle sokna.

LISLEHERAD KIRKE
MARS
Søndag 21.03 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ prost Asgeir Sele
årsmelding tilgjengelig i kirken

Søndag 11.04 kl.11.00
Gudstjeneste v/Rune Lia
Årsmøte etter gudstjenesten.

APRIL
Langfredag 02.04 kl.11.00
Gudstjeneste v/Rune Lia

Søndag 18.04 kl.11.00
Gudstjeneste v/Rune Lia.
Biskop Stein Reinertsen taler.
Professor Gunnar Danbolt foredrar om
kunstneren Borgny Svalastog etter
gudstjenesten. Kunstneren selv vil være
til stede. Odd-Arne Thorbjørnsen deltar
med sang

Søndag 18.04 kl.11.00
Gudstjeneste v/Anne Berit Sunde
Konfirmantene deltar

Søndag 25.04 kl.11.00
Familegudstjeneste v/Anne Berit Sunde
Utdeling av 6-årsboka
MAI
Søndag 02.05 kl.11.00
Gudstjeneste v/Rune Lia
Søndag 09.05. kl.11.00
Gudstjeneste v/Rune Lia
Kr. Himmelfartsdag Torsdag 13.05.
kl.11.00
Høytidsgudstjeneste v/Anne Berit Sunde
Søndag 16. mai kl.11.00
Gudstjeneste v/Anne Berit Sunde
Mandag 17.05 Grunnlovsdagen kl.12.30
Gudstjeneste på Bok & Blueshuset
v/Anne Berit Sunde
Pinsedag Søndag 23.05 kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/Anne Berit Sunde

MAI
2. Pinsedag Mandag 24.05 kl.11.00
Gudstjeneste v/Anne Berit Sunde
Felles for Notodden, Heddal, Gransherad
og Lisleherad
JUNI
Søndag 13.06 kl. 19.00 (Merk tiden)
Utegudstjeneste på Silva v/Anne B. Sunde
Skaperverkets dag
GRANSHERAD KYRKJE
MARS
Palmesøndag 28.03 kl. 11.00
Gudsteneste på Bolkesjø (skyttarhuset)
v/ Anne Berit Sunde
APRIL
Påskedag Søndag 04.04 kl.11.00
Høgtidsgudsteneste v/Rune Lia
MAI
Mandag 17.05 Grunnlovsdagen kl.10.00
Høgtidsgudsteneste v/Rune Lia
Pinsedag søndag 23.05 kl.11.00
Høgtidsgudsteneste v/Rune Lia

JUNI
Søndag 13.06 kl. 12.00 (Merk tida)
Utegudsteneste på Tjonebakken
v/Anne Berit Sunde
Skaparverkets dag
Konfirmantane deltek
HEDDAL
MARS
Søndag 21.03 kl. 11:00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll
APRIL
Skjærtorsdag 01.04 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll. Nattverd
Langfredag 02.04 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll
Påskedag 04.04 kl. 11.00
Høgtidsgudsteneste v/ Terje Nyvoll
Søndag 11.04 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll
Menighetsmøte
Søndag 25.04 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll
MAI
Lørdag 01.05 kl. 11.00
Solidaritetsgudsteneste v/ Terje Nyvoll
Søndag 02.05 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll. Dåp.
Søndag 09.05 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll. Dåp.
Helgetorsdag 13.05 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll
Mandag 17.05 kl. 10.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll
Søndag 23.05 kl. 11.00
Høgtidsgudsteneste v/ Terje Nyvoll
JUNI
Søndag 06.06 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll
Søndag 13.06 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll
Søndag 27.06 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll
Forbehold om endringer.

Søndag 30.05 kl. 11.00
Gudstjeneste v/Rune Lia
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