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KJÆRE LESER
Det er sommer, etter en lang og litt kjølig vår!
Vi er fortsatt i koronaens tid, men nå ser vi fram mot slutten på
begrensninger, avstand, regler og navneregistrering. Jeg antar at
dere, akkurat som jeg, nå er ganske lei av å holde avstand og være
hjemme! Vaksinasjon dekker nå flere og flere, det ser ut som om
menneskeheten har etablert et forsvar mot å bli alvorlig syk av
Covid-19.
Situasjonen er fortsatt uoversiktlig. Når det gjelder gudstjenester, konserter, aktiviteter og andre samlinger må vi følge
med på oppdateringer og endringer på hjemmesider, face book,
Telen m.m.
Det har skjedd mye på Notodden gravlund, snart er det stor åpning. Det er vel verdt en tur på gravlunden for å se hvordan kolumbarium, minnelunder, nypusset kapell, fine murer m.m. tar form.
Dette blir virkelig en flott oppgradering!
I Notoddens menigheter har det også vært noen organisatoriske
endringer. Gransherad og Lisleherad har nå Anne Berit Sunde som
«sin» sokneprest, og Rune Lia er sokneprest for Notodden. Prost
Asgeir Sæle forklarer bakgrunnen for dette på side 14. Vi håper og
tror det er en god løsning for både prester og menigheter.
Sommerferien blir kanskje i Norge for de fleste. Det er mye
flott å se og oppleve i vårt eget land. Kirkebygg og pilgrimsvandringer kan være mål for en flott ferie. I Telemark starter pilgrimsvandringer opp igjen, det står litt om det i bladet. Tema for
ferien kan være stavkirker, middelalderkirker, moderne kirker,
Olavsdager, flotte kirkegårder m.m. Jeg synes ofte det er tankevekkende å gå på gamle kirkegårder og lese inskripsjonene på
gravminnene. Det var forskjell på høy og lav i samfunnet. Mange
døde unge, barne- og mødredødeligheten var stor. Vi har det godt
i Norge og det er mye å være takknemlige for.
Vi forsøker å åpne Notodden kirke mer og mer utenom søndagsgudstjenestene. Hvis du ikke har vært inne kirken anbefales det,
det er mye å se på. Heddal stavkyrkje har alltid hatt åpningstider
for besøkende, den bør besøkes minst en gang i løpet av sommeren. Lisleherad og Gransherad kirker er vel verdt besøk, foreløpig
må dette avtales på forhånd hvis det ikke er gudstjeneste. I dette
nummeret hører vi mer fra Gransherad menighet, både om sjømannsmisjon og annet. Notodden har kirker med særpreg og historie!
Jeg ønsker alle lesere
en riktig god sommer!
Hilsen Hanne Thürmer,
redaktør

Knut Jordheim er 90 år.

– Går aldri på tomgang!
Han har alltid vært engasjert, Knut Jordheim. Nå er han blitt 90 år, og fortsatt er han en
travel mann.
Tekst og foto: Sidsel Hellesøy

Knut Jordheim er «still going strong». Denne våren fylte han 90 år.
stilling som lærerutdanner med pedagogikk som fag
ved Notodden offentlige lærerskole. Han gikk av med
pensjon, før han egentlig måtte, for han hadde så mye
annet han ville gjøre. For eksempel ta en doktorgrad.

Det siste prosjektet han har involvert seg i, er Seminarstabburet på Skoland. I september 2020 ble stabburet
flyttet fra en inneklemt plass på tunet over til en friere
plassering mellom Aktivitetshuset og Hjemmefrontmuseet. Det blir det nå pusset opp etter alle kunstens regler.
- Dette skal bl.a. bli et lite museum knyttet til lærerutdanningshistorien på Notodden, forklarer han.

I Notodden menighet har Knut Jordheim vært leder av
menighetsrådet i to perioder og hatt ansvaret for menighetsbladet gjennom flere år på slutten av 1990-tallet.
Han har sett kirkelivet forandre seg fra da organisasjonene var svært sentrale og aktive til at de nå spiller en
marginal rolle i kirkeliv og byliv.
- Den gangen var det nærmest utenkelig at kirken
skulle ha aktiviteter utenom gudstjenestene. Det var
det organisasjonene som tok seg av, gjerne i egne lokaler, men også i kirken, hvor det var tårngutter og tårnsvaler med aktiviteter av ymse slag.

Historie er uten tvil en av Knut Jordheims store interesser. Speiderbevegelsen er en annen. Han kan fortelle om
gutteår, da han bodde i det som het Aker. Han vanket i
Økernlunden KFUM, der det var et yrende liv av unge i
alle aldersgrupper.
- Det var speidere, klubber, orkester, musikkorps og
fotballag. For meg ble det speidingen. Kirken er et annet
slikt element. Underholdning kan man finne så mange steder. Kirken har noe helt særegent, noe helt unikt: Salmer,
tekster og liturgi. Det formidles et evig motiv gjennom alt
som leses og gjøres, sprunget ut av den kristne troen.

Knut Jordheim har sett mange forandringer i løpet av livet, og jammen henger han med også i det digitale skiftet:
- Ja, jeg kan da skrive på en pc og sende og slikt, men
det holder. Og jeg har aldri mekket bil, men kjører fra a
til b, og det er nok for meg. Det er vel bare sånn at noe
fenger og noe ikke?

I 1966 kom Knut Jordheim med sin familie til Notodden.
Her slo de seg ned, til tross for at han og kona, på gjennomreise mange ganger hadde sagt til hverandre: «Her
skal vi aldri bo!». Her bosatte de seg da Jordheim fikk
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MIN SALME

DÅPSLYS

VELKOMMEN TIL GLEDE

TENN EIT DÅPSLYS
Tekst Anne Berit Sunde

Tekst og musikk Sylke Feldhusen 2020

1. Velkommen til glede,
velkommen til dåp.
Korset tegnes over deg
for evig liv og håp.
Refr.:
Du døpes med vann,
glitrende vann,
rensende vann.
Du kalles ved navn,
gaven fra Gud
berører din hud,
berører ditt sinn,
inviterer deg inn.

I alle menighetane våre får dei som blir døypt med seg
eit lys. Eit dåpslys. I dei kyrkjene der det er mogleg tenner vi lyset i samband med dåpen, i nokre av kyrkjene
får lyset stå og brenne resten av gudstenesta. Felles for
alle er at lyset blir tatt med heim til minne om dagen. I
dåpssamtala fortel vi som regel om dette lyset og foreslår korleis ein kan bruke det:
1) Tenn det igjen når ein samlast til dåpsfest.
2) Tenn det på dåpsdagane framover. La lyset få vere
eit symbol på dåpsgåva og gjerne eit utgangspunkt
for samtale om kva dåpen er og svare på spørsmålet:
kva skjedde den dagen du vart døypt?

2. Velkommen til kirken,
velkommen til tro.
Der er rom for tvil og undring,
trygghet til å gro.
Refr.
3. Velkommen til lyset,
velkommen til liv.
Jesus åpner veien mot et
større perspektiv.

Alle som har snubla seg rundt i eit mørkt rom eller gått
ute i naturen seint på natta veit at sjølv eit lite lys hjelper. Bibelen fortel at Jesus er slikt lys som kan lyse opp
livsvegen for oss, leie oss vidare og gje håp i tunge stunder. På dåpslyset står det eit symbol, det er dei to fyrste
bokstavane i namnet Kristus på gresk. Dåpen varer heile livet. Vil du minne deg sjølv om at du er døypt kan du
teikne opp igjen sporet av krossen som vart teikna over
deg den dagen du vart døypt, enten ein bitteliten kross i
panna eller eit større frå panne til mage og frå skulder til
skulder. Si høgt eller inni deg: tilhøyrer Jesus.

Refr. (2x)
Denne dåpssalmen skrev jeg for barn, ungdom og unge
voksne. Noen tanker om innholdet:
Dåpen er en inngang til den kristne menigheten. Derfor
starter salmen med en invitasjon til glede, til dåp.
Deretter fortelles om det som skjer i dåpen:
Et kors blir tegnet over den som skal døpes, symbolet
for Jesu død og oppstandelse. Dåpens gave lar oss ta del
i Jesu oppstandelse og gir forankring hos en kjærlig Gud.
«Glitrende vann, rensende vann» blir øst ut over hodet, kilden til nytt liv. En følbar berøring. Det er nå det skjer: veien
til tro og vekst begynner.

Vi håpar at dåpslyset blir bruka og skulle du brenne ned
lyset, så kan du sjølvsagt få eit nytt på menighetskontora våre. Det går også an å kjøpe på iko.no (velg nettbutikk), der kan du også lese om dåpsklubben Tripp Trapp.

Og så blir dåpslyset tent, i bønn om at Jesus alltid skal
være med som et lys gjennom livet. Det henspeiler også
til Joh.8,12: «Jeg er verdens lys...»

Nå skjer det:

Søndag 20. juni kommer bilde- og tekstilkunstner
Borgny Svalastog og kunsthistoriker Gunnar Danbolt til Notodden kirke. Danbolt holder foredrag om
Svalastogs kunst etter gudstjenesten.
Både gudstjeneste og foredrag blir streamet.

Dåpen er gledens fest, med muligheter til et større perspektiv – et liv med Gud.
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KIRKEVERGENS HJØRNE
TUSEN TAKK til alle som stilte opp
på dugnad på gravplassane våre i vår!
Desse dugnadskveldane gir oss ein
flott start på sommarens vedlikehald
og drift av dei fire gravplassane våre.
Som utøvande gravplassmyndigheit i
kommunen vår er dette viktige kveldar for meg også; ikkje berre møte og samtale med enkeltpersonar, men også identitetsskapande og vern om
område der vi minnes våre kjære.

1. kistegravlegging med anledning til å feste ei grav ved
sida av med eller utan gravminne
2. urnegravlegging i urnelund med eller utan gravminne
3. kistegravlegging i namna minnelund med namn på
lauv i felles minnesmerke
4. urnegravlegging i namna minnelund med namn på
lauv i felles minnesmerke
5. kistegravlegging i anonym grav
6. urnegravlegging i anonym grav
7. urnegravlegging i unamna minnelund
8. gravlegging av foster/ufødd liv i unamna minnelund
9. innsetting av urne i urnevegg

I Gransherad, Lisleherad og Heddal har det vore langt
større oppmøte av ivrige dugnadsfolk på gravplassdugnadane, enn på Notodden gravlund. Kan dette ha noko
med eigarforholdet å gjere? Om så er tilfelle og uansett,
så vonar eg at med den oppgraderinga Notodden gravlund no får, at byens befolkning vil få eit eigarskap og
nærare forhold til gravlunden. At born og ungdom kan
oppleve at gravlunden er ein god plass å være, eit flott
område å gå igjennom og ein god stad å setje seg ned.

Eg vil oppmode familiar og enkeltpersonar om å snakke
om desse ulike gravtypane, slik at når dødsfall oppstår,
så veit dei som lever att kva den døde ynskte. Ta gjerne
kontakt med oss for å få meir informasjon rundt dei ulike
formene for gravlegging og kva reglar som gjeld.
Verdt å merke seg er at det er endringar når det gjeld askespreiing. Askespreiing er eit alternativ til gravlegging.
Ein får difor ikkje anledning til å få namn og data på gravminne på gravplass dersom ein har valt askespreiing.

Når eg ser barnehagen brukar gravlunden til tur og læring, skuleungdom som går igjennom på veg til eller frå,
tenkjer eg at dette er ein «dødens hage med liv»! Og det
er noko av det eg ynskjer at gravplassane våre skal være,
ein stad der vi minnes våre kjære, ein plass for rekreasjon og ettertanke med alt det livet rommar. Med dette
som bakgrunn skal det verte spanande å sjå om det kjem
fleire på dugnad framover og har alle eit eigarforhold til
gravlunden, vil vi også sleppe hærverk og uynskt oppførsel der. Eg vonar at naboane til gravplassane er nøgde
med å ha ein gravplass til nabo og at det kan være godt
naboskap begge vegar med alt som det inneber.

Dersom avdøde ikkje hadde søkt om askespreiing, kan
den som sørger for gravferda, søke om å få spreie avdøde si aske dersom det sannsynliggjøres at avdøde
ynskte askespreiing. Det er ikkje anledning til å dele
aske ved at den spreiast på ulike stadar eller ved at ein
del gravleggast mens ein annan del spreiast for vinden.
Dette med død, graver og gravlegging er for mange tungt
og vanskelege tema, men likevel viktige å snakke om!

Når anleggsmaskinane rullar ut portane på Notodden
gravlund ein gong i haust og arbeida er ferdigstilt, har
Notodden fått ein ny og moderne gravlund med stor
valfridom av gravferdsform. Ein vil då i Notodden kommune på Notodden gravlund kunne velje mellom desse
ni ulike gravtypane:

Med ynskje om gode samtalar og ein god sommar!

Blide folk på dugnad. Foto: H.T.

Anleggsmaskiner på Notodden gravlund. Foto: H.T.

Håvard J. Russnes – kirkeverge
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KONFIRMASJON
KONFIRMASJONENE FRA I VÅR ER SOM KJENT FLYTTA TIL HØSTEN, DETTE ER DATOENE I ÅR
Gransherad kyrkje lørdag 28. august
Heddal Stavkyrkje lørdag 4. og 5. september,
søndag 26. september
Lisleherad kirke
søndag 19. september
Notodden kirke
lørdag 18. september og
søndag 3. oktober
Navnliste med dato og klokkeslett kommer i Telen senere.

Konfirmanter i Heddal med munnbind. Foto: Terje Nyvoll
Den 20. mai hadde konfirmantene i Heddal siste konfirmasjonsundervisning før sommerferien. Normalt ville
konfirmantene allerede ha lagt bak seg konfirmasjonsgudstjeneste, men grunnet Covid 19 ble konfirmasjonene i flyttet til høsten. På siste konfirmanttime gikk konfirmantene, Terje prest og trosopplærervikar Anne Vik
gjennom konfirmantåret som har vært. Alle var enig om
at man savnet leiren de skulle ha vært på i fjor sommer,
som ble avlyst grunnet pandemien. Denne våren har de
fleste konfirmanttimer vært gjennomført digital, så det
var gledelig å endelig kunne møtes fysisk igjen. På grunn
av gjeldende munnbindpåbud (pr. 20. mai), hadde alle på
seg munnbind når de satte seg i kirkerommet. Etter at
konfirmantene fikk et foredrag av viktigheten av å vite at
man er ønsket og elsket av Gud uansett, tok vi oss tid til å
øve litt og forberede oss på konfirmasjonen som i Heddal
gjennomføres første og siste helg i september. Som tidligere opplyst vil fremtidens konfirmasjoner i Notodden
kommune være på høsten.

Tre fornøyde konfirmanter. Foto: Anne Berit Sunde
KONFIRMASJONSDATOER FOR 2022
Gransherad Kyrkje søndag 28. august
Heddal Stavkyrkje lørdag 3. og 4. september
Lisleherad kirke
søndag 18. september
Notodden kirke
lørdag 17. september og
søndag 25. september

Vi håper mange ønsker å melde seg på som konfirmanter
i Heddal, Gransherad, Notodden og Lisleherad for konfirmasjonsåret 2021/2022

Påmelding vil bli åpnet til høsten, så følg med på fb og
våre hjemmesider: www.notodden.kirken.no

KONSERT I NOTODDEN KIRKE - LØRDAG 28. AUGUST KL. 19:00
inviteres alle til konsert i Notodden kirke. Dette er et arrangement i forbindelse med «Piknik i parken» i
Skolandparken samme dag. Det blir country, gospel, blues og roots.
Bandet kaller seg MIDTTELEMARKSSAMBANDET og består av: Trond Ytterbø/gitar og vokal – Torgeir
Hefre/tangenter og volal – Lars Halvor Johnsen/trommer – Erling Eriksen/bass og vokal – Aslaug Momrak Langkås/vokal – Maria Langkås/vokal –Ingrid Skåland Lia/vokal og saksofon
Ta med alle du kjenner og la oss fylle kirken den kvelden! Gratis inngang.
Velkommen!
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KONFIRMASJON
KJÆRE KONFIRMANTER PÅ NOTODDEN
OG DERES FAMILIER!
Som sokneprest på Notodden har det til nå ikke vært en
del av stillingen å ha ansvar for konfirmantene. Men alt
endres, så nå blir det en ny runde med ungdomsarbeid
og konfirmanter for min del. Det ser jeg fram til. Jeg har
tidligere i mange år hatt mye kontakt med ungdom i forskjellige stillinger og gledet meg over det. Ikke minst har
jeg hatt mange gode opplevelser med ungdom på turer
og leirer. Jeg håper at vi i konfirmant- og ungdomsarbeidet framover kan få anledning til det.

Årets konfirmanter skal også på leir med andre konfirmanter fra prostiet i uke 32, på Gjennestad gartnerskole
i Vestfold. Det pleier å være en «høydare».
I menighetsrådet drøfter vi også mye annet for konfirmantene som kan være med å skape gode opplevelser
og knytte folk sammen. Ikke minst vil vi gjerne at både
unge og voksne skal få oppleve Notodden kirke som sin
kirke, sitt sted, sitt hvilerom. Vi vil gjerne at alle har «fast
plass» i kirken.
Jeg gleder meg til et nytt arbeidsår med nye oppgaver,
og forhåpentligvis har koronaen sluppet taket slik at vi
igjen kan komme sammen på vanlig vis.

Den første weekenden vi planlegger er 22-24.oktober
på Jønnbu Fjellkyrkje. Sett av datoen allerede nå. Årets
konfirmanter er selvfølgelig velkomne, samt dere som
starter til høsten. Og på søndagen samles hele menigheten inkludert foreldre til gudstjeneste i Fjellkyrkja.

Alt godt fra
Rune Lia, sokneprest

PILEGRIMSVANDRING

Pilegrimsprogram søndag 15. august 2021
Buss fra Hovin kyrkje kl 09:15
til Gransherad kyrkje
Gransherad kyrkje kl 10:00
Vi vandrer mot Nisi
Friluftsgudstjeneste kl 11:00
på Nisi ved Sverre Henriksen

Vandring videre mot Hovin kyrkje
Pilegrimssuppe i kirkestua
Pilegrimsmesse kl 17:00
i Hovin kyrkje ved Toralv F. Lie og Knut Arne Snøås
Egenandel kr 300,- inkl pilegrimssuppe og transport.
Plan B - vandring fra Raudedammen til Sandviken rasteplass dersom det ikke er mulig å frakte pilegrimer over
med småbåter.

Videre vandring mot Tinnoset
Småbåter frakter pilegrimer over til Sandviken.
Lunsj og kaffe på rasteplassen på Sandviken

Arr. Pilegrimsfellesskapet ”Kvite Kyrkjer i Tinn”
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Tinnoset sjømannsmisjon
- et tilbakeblikk i historien om fordums dager for en forening som hadde sitt virke på
Tinnoset i mange år –
Intervjuet av Astrid Helleberg og Bjørg Anni Finnekåsa
Tekst og bilder: Bjørg Anni Finnekåsa

Agnes Folserås.

Gunbjørg Mjellekås Stang.

Tinnoset Sjømannsmisjonsforening ble stiftet i 1931
av daværende kretssekretær Terjesen og sokneprest
Gunnar Norderhaug. Å starte en sjømannsmisjon i ei
skogsbygd langt fra sjø og hav høres vel spesielt ut; selv
om Tinnsjøen lå der, tror jeg nok ikke det var ideèn eller
grunnlaget for å stifte en forening.

med seg en gevinst til utlodning, og pengene herfra ble
samlet i ei pengekasse for senere å bli sendt samlet til
Sjømannsmisjonen før jul. I tillegg ble det sendt strikkede votter, sokker med mer som pakker til jul. Bevertning
på møtene var selvsagt obligatorisk og ble ved felles
innsats gjort klart før møtet.

Det var jo stor båttrafikk på Tinnsjøen den gang som
transporterte kunstgjødsel fra Rjukan til Tinnoset; så
over på tog, og videre ut i den vide verden; og mange av
bygdas menn hadde sitt daglige virke på ferjene og på
jernbanen.

Agnes forteller at det var smørbrød som skulle smøres,
og bord dekkes. Møtene gikk stort sett på omgang hos
medlemmene. Gunbjørg som var ei lita jente den gang,
var med på møtene som ble holdt hjemme hos hennes
mor. Hun husker at den lokale presten i bygda ofte var
med på møtene og holdt andakt. Prest Eivind Anders
Dahle var vel den siste som var med før foreningen ble
nedlagt.

Siden mange av kvinnene var hjemmeværende den gang,
var dette et hyggelig og sosialt samvær for disse å engasjere seg i ulike lag og foreninger. Tinnoset Sjømannsmisjon var en godt veldreven forening med det formål å
bidra med pengegaver og nyttige ting til sjømenn.

På siste møtet før jul ble det arrangert BASAR på Grendarheim på Tinnoset. Dette var populært og inntekten
av loddsalget ga et godt tilskudd til ”pengestøtten” fra
foreningen. Det var sang og underholdning og selvsagt
bevertning! Foreningen var aktiv fram til 1970-80 åra.

Etter å ha intervjuet to av ”tidsvitnene”; Agnes Folserås
og Gunbjørg Mjellekås Stang, fikk man et innblikk i hva
møtenes innhold innebar. Medlemmene hadde alltid
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Da polfareren Fridtjof Nansen sette seg
på kvinnfolksida i Hovin kyrkje
Denne strofa er klypt frå Telen i året 1966 og signert ”O”. Omsett til nynorsk av underteikna, lagt litt
attåt og redigert.
Tekst: Olav Nisi

messa. (Ellers var
Nansen kjend som
ein ateist, og lite interessert i religion.)
Og på Haave levde
det den gong ein
jentunge på 5 - 6 år,
Anne Haave. Ho og
farsyster hennar ville
og til kyrkje. Og om sundagen drog desse tre på kyrkjeveg.
Dette var i den tid det vart sett strengt på å halde seg på
rett side i kyrkja, det var ei sjølvsagt kar- og kvinneside.
Men Nansen oversåg dette og sette seg ned saman med
jentefylgjet sitt på ”feil” side. Dette førde truleg til at det
vart sett meire på Nansen enn på presten under messa.
”Tankan rok vide” som Aslaug Vaa seier i sitt kjende dikt
om kyrkjeferd. Da kyrkjefolket kom heimatt til Haave gav
jentene uttrykk for harme over denne ”skrottefanten”
som ikkje hadde folkeskikk, og held dei til skam og skjensel for heile bygda.

Da Nansen heldt til på Sørkje, på Numedalssida av Blefjell, gjekk han mange gonger over fjellet til Hovin. Han
dreiv jakt saman med brørne Tor og Sveinung Rustadholtet, noko han har fortalt om i bøkene sine.
Fyrste gongen Tor Rustadholtet og Nansen møttes
seiest det at Nansen dreiv med harejakt. Det gjekk ikkje
betre enn at harelosen til Nansen havna i elgdrevet til
Tor, og elgjegeren vart heller morsk då dei to karane
møttest. Blidare vart heller ikkje Tor då Nansen fortalde
at han hadde sett elgen. ”Kvifor skaut du ikkje?” sa Tor.
Nansen sa at han berre hadde ei haglbørse, og dermed
dårleg rusta for storviltjakt. Men etter dette vart karane vener, og Nansen var fleire gonger i Rustadholtet og
jakta saman med Tor og Sveinung.
Ein gong i 1890 åra kom Nansen over fjellet til Hovin. Nå
gjekk han forbi Rustadholtet og kom til Sud-Haave om
kvelden. Her bad han om nattelosji. Dagen etter var det
messesundag i Hovin Kyrkje, og Nansen ville også lye
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HVA SKJER I GRANSHERAD
GUDSTENESTER I GRANSHERAD,
EIT TILBAKEBLIKK OG EIN SOMMARPLAN
Denne våren har vore prega av tida vi er inne i. Nokre av
gudstenestene har blitt avlyst andre har blitt halde med
restriksjonar. Vi har blitt ganske flinke til å tilpasse oss
og bruke ulike formar og medie for å nå ut. Det var moro
å sende direkte frå kyrkja på Palmesøndag og sjå fleire
som følgde med der og da – og mange som såg sendinga
seinare. Det var kjekt å ta opptak med dyktige musikarar og få god respons på det som vart lagt ut. Men det
aller finaste er å vere saman i kyrkja sjølv om vi må halde
avstand og nokre gonger bruke munnbind. Gudstenesta i byrjinga av mai vart ei slik gudsteneste med god
stemning og meir folk enn det eg hadde venta, spreidd
i alder var vi også. Vi song påskesalmer saman og delte
ut 6- og 7årsbøker. Dette vil vi gjere igjen. Nedanfor følger sommarens gudstenesteplan, her er det noko for ein
kvar smak. Velkommen på gudstenestene, følg gjerne
med på facebook-sida vår (søk etter Gransherad kyrkje)
for å få oppdateringar om eventuelle restriksjonar eller
endringar. Del og kommenter og delta gjerne om du har
noko du har lyst å bidra med.

DUGNAD PÅ GRANSHERAD KYRKEGARD

13. juni kl 12:00 er alle invitert til Bygdeheimen, da skal
vi ha gudsteneste saman ute i atriet og feire Skaparverkets dag. Jan Mjellekås og Halvor Lie vil spele. Bibelteksten fortel om da to fiskar og fem brød vart til mat
for mange tusen, så mange blir vi nok ikkje denne gangen – men vi skal få glede oss over å vere saman og tenke på alt det gode skaparverket kan gje. På blomstrar i
vindauga og gulrøter i hagen. Vi håpar på godt oppmøte
og opphaldsvêr. Ta gjerne med noko å sitte på og ha litt
god tid til prat og ein kopp kaﬃ etter gudstenesta (på
god avstand sjølvsagt). Ved regn flyttast gudstenesta
inn eller til kyrkja.

Det var dugnad på kyrkjegarden i Gransherad torsdag
den 6. mai. Det var mange som møtte til dugnad; noen
på dagen, og på ettermiddagen stilte alle fra soknerådet, samt en god del andre , ca 20 stk. tilsammen.
Folk er veldig flinke til å møte opp, selv de som ikke bor
i bygda men som har familiegraver i Gransherad stiller
opp. Det ble servert kaffe og kringle ute til alle sammen.
B.A.F

18. juli kl 13:00 blir det gudsteneste med dåp i kyrkja.
Bibelteksten for dagen minner om at lite ikkje alltid er
så lite (barna er dei største i Guds rike seier Jesus) Og
at det å dele med seg av det ein har kan gøyme på stor
glede, takk og velsigning.
15. august kl 11:00 blir det heime-hos gudsteneste på
Nisi gard vestre på Tinnoset hos Torstein Nisi. I bibelteksten kan vi denne gongen høyre om korleis Jesus dro omkring - og om dei menn og kvinner som fulgte han rundt
den gangen. Fint at vi også kan reise litt omkring i bygda
og fortelje vidare. I tillegg til gudstenesta blir det nok litt
historiar om garden og grenda og høve til å sjå seg rundt.
Det blir kyrkjekaﬃ. Ta gjerne med ein stol og kle deg etter veret. A.B.S.
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HVA SKJER I HEDDAL
MINIKLUBB PÅ NETT
Har du fått med deg at Den Norske Kirke viser en digital
samlingsstund for de minste hver søndag på Facebookeller YouTube-siden deres? Karen og Matilda inviterer
de minste med på nye eventyrer, der de gjøre eksperimenter, konkurranser og synger og ber sammen. I løpet
av mai har barn fra Miniklubben i Heddal vært med på
2 av disse samlinger! I sendingen 2. mai har barna sådd
frø i forbindelse med fortellingen om sennepsfrøet. Og
et par uker senere kunne man se Miniklubben feire nasjonaldagen utenfor Stavkirken.

JULEMESSE 2021
Kanskje du synes det er lenge igjen til jul, men for en
gruppe engasjerte folk i menigheten vår har forberedelser til årets julemesse og julelotteri allerede
kommet i gang! Det er mye som må planlegges og
forberedes og derfor ber vi om hjelp fra dere lesere.
Først skal vi samle inn gevinster til julelotteriet slik at
vi kan komme i gang med loddsalg etter sommeren.
Gevinster må være klare innen 15. september, siden
vi starter lotteriet på Tuvensenteret 17. september.
Om du kan bidra ved å lage eller
gi en gevinst blir vi takknemlige.
Ta gjerne kontakt med: Gunn
Karine Horne Kolbjørnsrud på
906 25 549, Liv-Johanne Helganger på 932 90 610, eller Terje
prest (terje.nyvoll@notodden.kirken.no).
Mer informasjon om julemessen kommer i septemberutgaven av menighetsbladet.

Mie Kristine Helgesen, Ulfhildur Isaacs og Kamilla Voldsund feirer 17. mai utenfor Stavkirken. Foto: Anne Vik

SOMMERSESONG VED STAVKYRKJA
Forberedelsene til årets sommersesong er godt i gang og det kan forventes mange fine opplevelser i Stavkirke-området de neste månedene.
Sesongen begynner allerede 8. juni,
med flere spennende aktiviteter for
både turister og lokalbefolkningen.

VÅRDUGNAD
Tradisjon tro ble det også vårdugnad i år, med dugnad i
Prestegårdslåven og uteområdet 26. april, og dugnad på
kirkegården 29. april. Det ble en god oppmøte til tross for
korona-restriksjoner, og Låvekoret bidro til at låven fikk
en skikkelig vårpuss! Heddal Sokneråd vil gjerne takke
alle for en fantastisk innsats. Nå kan sommeren kommer!

Omviserne står klar til å fortelle om stavkirkens historie,
mens i Prestegårdslåven vil man finne to forskjellige utstillinger med temaer knyttet til stavkirkens malerier og
fortellinger. Nytt i år blir det hester på beite ved kirken, og
anledning for barn å kunne sitte i salen. I juli kan man se den
modige Sigurd i kamp med dragen Fåvne i utendørsteater,
og demonstrasjon av tradisjonelle byggeskikks-metoder.
Det tilbys også musikk i Låvekirken og selvfølgelig et godt
måltid eller is i Kafé Olea. Mer informasjon finner du på
nettsiden www.heddalstavkyrkje.no.
BOK-SLIPP - Heddal Sokneråd har gleden av å utgi bok
om Prestegårdslåven: «Historiefortelling om planlegging, bygging og drift av Prestegårdslåven i Heddal».
Arne Sukke har dokumentert hele prosessen fra planarbeidets start frem til fullføring av bygget.
Etter 10. juni vil det være mulig å kjøpe boken ved å
henvende deg til kirkekontoret, presten, eller soknerådslederen. Mer kommer i septemberutgaven av
menighetsbladet.

Åge Kaste tar seg en velfortjent hvil etter å ha beisa alle
utemøblene. Foto: Hans Borhaug
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HVA SKJER I LISLEHERAD

Anne Berit klargjør posene
før utsendelse.

Isak og Iris Bakke
Kleivan.

Vi fikk bilde av to blide unger, Mari og Daniel Nykås Haugan, som stolt viste frem sine ferdige figurer.

PÅSKEVERKSTED I KORONATID
Dette året fant menighetsrådet ut at vi ønsket å bringe påskeverkstedet hjem
til de i Lisleherad som ønsket en pose. I posene puttet vi aktiviteter som kunne
samle barn og voksne til lek og samtaler i hjemmet. Vi kjøpte inn ulike kit-sett
hvor en kunne lage ting ved hjelp av å kombinere de med melkekartonger og doruller som gjenbruksmateriale hjemmefra. Posene fikk raskt ben å gå på til barna
i menigheten som ønsket å ta imot tilbudet. Lisleherad menighetsråd takker for
hyggelige tilbakemeldinger og bilder.

AKTIVITETSLØYPE
Rundt Lisleherad kirke kunne barn og voksne finne utfordringer for både hode og kropp. Sokneprest Anne Berit
hadde hengt opp 10 ulike poster med innhold hentet fra

Fin bie av
Lillian Sundseth.

påskens fortelling. På kirketrappa står Iris Bakke Kleivan,
Mari Nykås Haugen, Isak Bakke Kleivan og Daniel Nykås
Haugen som sporty deltok i påskequizen.

KIRKEGÅRDSDUGNAD 4. MAI 2021

Nestleder Willy Bråthen og Kirkeverge Håvard Russnes i front sørget for at alle hadde arbeidsoppgaver og
fikk smake på kaken til Solveig. Ingrid Sandodden, Kari
Landsverk, Randi Kaasa, Astrid Margrethe Haukvik, Solveig Vaa, Arthur Søyland, Anita Adelig Bakka, Elisabeth

Ree Rosnes, Terje Haugen, Monica Nykås Haugen og
Magne Dahle deltok i dagsverket.
Kirketjener Gunnulf Sletta og Willy (på kirketrappa) med
en varmende kaffekopp i duskregnet.
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HVA SKJER PÅ NOTODDEN
HJELP OSS MED SEMINARSTABBURET!

VI VIL LAGE GJENBRUKSBUTIKK!

Stabburet på Skoland ble ﬂøyet til en passende tomt
med oversikt over parken. Foto: Ole Arvid Vassbotten.
Stabburet på Skoland fra de tidligere lærerskolenes tid,
har forfalt og trenger å reddes tilbake til fordums prakt.
Den vakre Skolandparken med hus av forskjellige slag og
Notodden kirke og menighetshus som nærmeste nabo kan
ikke være bekjent av et stabbur som skjemmer! En gruppe
frivillige har satt i gang redningsaksjonen og legger til rette for absolutt ny bruk av bygningen: utstillinger knyttet til
forhistorien, først og fremst Notodden private lærarskule
og Statens sløyd- og tegnelærerskole, men også temaer
knyttet til dagens liv på Skoland. Stabburstrappa egner
seg som scene for konserter og «folkemøter». Gruppen
av frivillige, kalt Interessegruppen for Seminarstabburet,
ber om raus pengestøtte fra Notoddens innbyggere til
fullføring av prosjektet, over bankkonto 2699 45 77947
eller Vipps 638184. Ved innbetaling betraktes du som
støttemedlem og kan, hvis du vil, påvirke tilrettelegging
og drift ved gitt anledning.

FRIVILLIG: Vil du være med og drive gjenbruksbutikk i
regi av Notodden menighet? Meld deg til Sidsel Hellesøy,
tlf. 970 18 234.
Notodden menighet satser på å åpne sin egen gjenbruksbutikk i løpet av høsten 2021. Det gjør vi for å markere at
kirken også vil bevare miljøet og jobbe mot unødvendig
forbruk og kast-kultur. Vi tror også at butikken kan være
en fin plass å engasjere seg i frivillig arbeid, og en plass å
stikke innom, snakke med noen, ta en kaffekopp og finne
brukbare varer til en rimelig penge. Går det etter planen,
blir det butikklokale i Domusbygget. Vil du være med og
drive butikk? Vi trenger mange frivillige for å tilby romslige åpningstider. Dette blir spennende!

Med hilsen Interessegruppen for Seminarstabburet
Interimsstyre: Arne Dahl, Thor Eik, Knut Jordheim, Olav
Smedsrud, Gunn Karin Slaaen Rørvik og Marianne Tinnes
PINSEFEIRING MED MUNNBIND

Pandemien har preget gudstjenestene i Notodden kirke gjennom hele våren. Vi
har blitt vant til å sitte spredt, sprite hender og registrere de fremmøtte.
I mai så kommunelegen seg nødt til å innføre påbud om bruk av munnbind i kommunen. Med munnbind ble det enda mer komplisert å ha vanlig gudstjeneste,
så det ble avlysning av gudstjenestene 13., 16. og 17. mai. Men pinsedag ble det
mulig å samles i kirken, dog uten å synge sammen.

Det ble mulig å møtes i Notodden kirke
1. pinsedag, men alle måtte ha munnbind på.

Salmer stod likevel sentralt under arrangementet Åpen Kirke på 1. pinsedag, 23.
mai. De besøkende fikk utdelt et program som introduserte fire kjente pinsesalmer. Så spilte kantor Sylke Feldhusen egne improvisasjoner over disse
salmene mens de fremmøtte leste og fordypet seg i tekstene. På den måten var
det mulig å samle seg på denne høytidsdagen i kirkeåret, også kalt kirkens
fødselsdag. Foto/tekst: S.H.
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Ny struktur på prestetenesta
Då det for nokre år sidan vart kutta ein prestestilling i Notodden kommune, valte ein å
la kyrkjelydane i Notodden, Gransherad og Lisleherad ha felles sokneprest og dela på
ein stilling som spesialprest.
Tekst og foto: Asgeir Sæle

som Lia har fri, men elles kjem dei stort sett
til å ha gudstenester i
kvar sine kyrkjer.

Etter å ha prøvd dette ut i nokre år, har det kome innspel
frå fleire hald om å gjera ei justering for å prøva å styrka
relasjonen mellom prest og den einskilde kyrkjelyden.
Det er særleg i dei mindre kyrkjelydane i Gransherad og
Lisleherad at den modellen ein no har hatt har vore sårbar i forhold til kontinuitet. Med éi gudsteneste i månaden i kvar av kyrkjene, kunne det bli langt mellom kvart
møte når to prestar skulle dele på dette. Det kunne ein
oppleva på andre område av kyrkjelydsarbeidet, når ansvaret skulle delast på to.

Lia, Sunde og hjartdalsprest Berit Bjørnerud kjem framleis til
å dele på gravferdene
som høyrer til NotodAsgeir Sæle, prosten
den menighet, men
Sunde kjem no til å ta
dei fleste gravferdene som høyrer til Gransherad og
Lisleherad. Ein konsekvens av den nye ordninga er også
at Lia og Sunde kjem til å dela konfirmantane mellom
seg etter kva kyrkjelyd dei høyrer til, og at dei kjem til
å møte fast i kvar sine sokneråd. Håpet er at denne ordninga skal gjera at folk i alle dei tre kyrkjelydane skal få
styrka relasjon til sin prest.

Etter fleire drøftingsrundar med sokneråda og mellom
prestane og prosten, valte ein difor å søkja biskopen om
å få endra litt på strukturen på prestetenesta framover.
Den nye ordninga vart gjeldande frå 1. mai og inneber at
Anne Berit Sunde no vert sokneprest for Gransherad og
Lisleherad medan Rune Lia held fram som sokneprest
for Notodden menighet. Sunde kjem framleis til å ha
gudstenestene i Notodden kirke den helga i månaden

Nye rodekart i Notodden
Menighetsbladet sendes med posten til alle som bor i Lisleherad,
Gransherad og Heddal menigheter. I Notodden har vi gått med
bladene selv – 25 roder har sine faste bud.
Tekst og bilde: Hanne Thürmer

Rodekartene har vært veldig gamle, og kopiert mange ganger. Nye hus og helt nye
bydeler har kommet til i årenes løp, det var på høy tid at disse kartene ble oppdatert.
Med gode innspill fra kartkompetansen til Anders Fossøy har Borgar Flaaten tatt
jobben med å trykke opp nye kart – nå i farger!
Noen justeringer i rodegrensene er det, men i det alt vesentlige er rodene de samme
som før. Hjuksebø har kommet til, noen roder er slått sammen. Alle gode rodebærere
må ta en ekstra kikk på kartet når de går rodene sine, sjekk at du legger i riktig kasse!
Takk for innsatsen både til Borgar og til alle dere som trofast bærer bladet ut til mottakere i hele Notodden. Det sparer menigheten for mer enn femti tusen kroner i året.
Jeg håper nye kart gjør jobben litt enklere, særlig hvis du er ny i «jobben».

14

Om koralimprovisering
Første pinsedag 2021 var det mulighet til å lytte til improvisering over pinsesalmer i
Notodden kirke. Men hva er egentlig improvisering?
Tekst: Sylke Feldhusen
Foto: Lars Oscar Frogh

gangspunkt for musikken, i samspill med instrumentet,
rommet og lytterne. En kreativ prosess som ikke helt
kan forklares. Men forutsetningene må være på plass.
Utøveren må ha nok spilletekniske ferdigheter, kjenne
til ulike komposisjonsformer og satsteknikker fra forskjellige tidsepoker, samtidig som hun eller han skal utvikle sin egen stil. Alt dette må holdes ved like gjennom
aktiv trening.
Liturgisk improvisering er del av kirkemusikkopplæringen, og har sin funksjon ved akkompagnering av salmer,
utforming av koralforspill og i konserter. Koralmelodien
danner grunnlaget. Den kan plasseres i forskjellige tonehøyder og stemmer. Motstemmer utfyller melodien,
og sammen danner de en helhet. Ved hjelp av skiftende
harmonier og rytme oppstår variasjoner. Melodibiter
kan gjentas og videreutvikles, fra mindre former til toccataer og fantasier. Fremføringen krever fullt fokus på
oppgaven.
Inspirasjonen kommer underveis. I praksis gjør man
gjerne også forberedelser, som å notere stikkord. Forberedelsene kan sammenlignes med markeringene
langs en vei. Selv om de er der, vil man kanskje ta omveier, snu seg for å gå tilbake, eller utforske noe man
fant på veien.

I motsetning til komponering er improvisering noe fritt og
flytende. Musikken blir til i øyeblikket. Teoretisk kan man
skrive ned deler av den fremførte musikken etter hukommelsen, slik at den kan gjengis «ordrett» senere. Men da blir
det en komposisjon, og improviseringen mister sitt vesen.

Det er en stadig utvikling i improvisert musikk, noe uforutsigbart og nyskapende, med varierte klanger som driver musikken videre, forbi markeringene. Lytteren blir
med på turen – og får forhåpentligvis en interessant opplevelse.

Improvisert musikk lever sitt eget liv, båret av skapende
kraft og fantasi, i indre dialog med melodiene som er ut-

HAR DU EN TRAKTOR TIL OVERS?
Vedforeningen, som skaffer inntekter til Notodden menighet, har en traktor
som har sett sine beste dager. De trenger derfor en ny, gjerne en brukt. Har du
en traktor stående, som du vil donere til et viktig frivillig arbeid?
Traktoren skal brukes til å transportere og å drive en gammel vedmaskin. I tillegg brukes den til transport av ved og av en vedkløyver. Traktoren bør kunne
løfte 1000 kg bak og minst 500 kg foran. Motorkraft gjerne 50 – 60 hk. Den
bør ha romslig førerhytte som det er enkelt å komme ut og inn av.
Ta kontakt med Ossian Kidholm på telefon 911 99 065.
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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
KULTURPROGRAM FOR NOTODDEN MENIGHET
HØSTEN 2021
Kulturutvalget håper på en høst der vi igjen kan møtes og
i fellesskap dele gleden over ulike typer levende musikk.
Så altfor mange arrangementer har blitt utsatt eller kansellert på grunn av Covid-19-situasjonen, men det er lys i
tunellen – stadig flere mennesker blir vaksinert, og vi får
forhåpentligvis slippe noen av de strenge restriksjonene
som vi opplever nå. Det er med glede vi presenterer programmet vårt for høsten.

LÅVEKORET I KORONATIDEN –
BLIR DU MED FRA HØSTEN?
For korsangere har det siste året vært ganske stusselig.
I Låvekoret hadde vi i fjor vår spennende planer om konserter og kortur til Arendal. Men, alt måtte kanselleres.
På høsten kunne vi starte opp igjen øvelsene i Låvekyrkjen med 1-2 m avstand, og klarte akkurat å delta under
Alle-helgen messe 1. november - ved å stå spredt i to
store halvsirkler - før alt ble stengt ned. Nå i 2021 har vi
alle ventet på å kunne trene opp stemmebåndene igjen i
et fellesskap, men det har drøyd og drøyd. Ingen i koret
har vært smittet. Så kom det noen små lettelser i slutten
av april som gjorde at vi i Låvekoret startet opp med separate øvelser i små grupper for sopraner, alter, tenorer
og basser, og på den måten fikk vi smake litt på det gode
fellesskapet vi har, og som vi har savnet. Nå er vi klare og
lystne på nye noter og mye sangglede sammen med vår
fantastiske dirigent og inspirator Hannah Eline. Vi tror
nå at samfunnet åpner opp igjen, så i slutten av august
starter vi opp med faste øvelser, og vi ser gjerne noen nye
ansikter i rekkene. Øvelsene er i Låvekyrkjen onsdager kl.
19.15. Velkommen skal du være!

Søndag 5. september kl. 19:
Konsert med unge Telemarksmusikere

Vi åpner friskt med de tre
unge musikerne Ingrid Skåland Lia (saksofon/vokal), Tov
Espelid (gitar/vokal) og Jon
Espelid (trommer).

Foto: John Arne E. Nyhammer
Arne Sukke

Ingrid har spilt ved flere anledninger i Notodden kirke. Hun
fullfører sin bachelorgrad ved
jazzlinjen på Norges Musikkhøyskole denne våren. Tov tok
mastergraden som utøvende
gitarist ved Universitetet i
Agder i 2020, og Jon går nå andre året på jazzlinjen ved
Norges Musikkhøyskole. Det er altså en kompetent trio vi
får møte, og de vil musisere innenfor flere ulike sjangre,
hovedsakelig rytmisk musikk og jazz.

NOTODDEN KANTORI
Kantoriet er et blandet kor som øver hver tirsdag kl. 19.00
på Notodden menighetshus. Våren 2021 har vi ikke hatt
øvelser grunnet korona, men vi håper å starte opp igjen
med øvelser etter sommeren, tirsdag 24. august kl. 19.00.

Torsdag 30. september kl. 19:
Landstadkveld – Dette arrangementet har blitt utsatt flere ganger og skulle egentlig ha gått av stabelen i løpet av
2020. Da var det nemlig 150 år siden Landstad fikk utgitt
den første salmeboken i norsk språkdrakt.

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

Programmet vil bestå av et foredrag om salmedikteren
og betydningen av det enorme arbeidet han nedla for at
det skulle kunne realiseres. Videre blir det fellessang med
vår dyktige kantor Sylke Feldhusen, Odd-Arne Thorbjørnsen som solist og Helge Karlsen på fiolin.
Kirsti-Nina Frønæs
(leder i kulturutvalget)

DIAKONIUTVALGET I HEDDAL – HØSTPROGRAM:
Misjonsgudstjeneste 29. august
Formiddagstreff: 23. september og 21. oktober
Diakoniens dag 24. Oktober.
Julemesse 13. November
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SLEKTERS GANG
DØPTE
Notodden
Marie Natadal Øverland
Liam Mogstad Etholm
Tallak Færstaul Byggland
Iver Andresen Beitnes

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.

Lisleherad
Tor Andres Landsverk Susrud
Gransherad
Ingvild Hansen Kasin
Heddal
Ambros Liane Jamtveit
DØDE
Gransherad
Anne Tjønnås

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:

f.1938

Notodden
Ingvald Bø
Signe Kristine Lunde
Elin Irene Eriksen
Tone Steinmoen
Rolf Brynjar Mørk
Ole Johnny Hellebrekke
Gunvor Skotte
Marit Hild Behrns
Gunhild Tangen

f.1922
f.1937
f.1954
f.1925
f.1944
f.1961
f.1928
f.1950
f. 1931

Heddal
Lars Tjønnheim
Bergit Kåsastul
Halvor Skindalen
Signy Tjugum Strand
Oddvar Fyrileiv
Anne Ringhus
Helga Agnethe (Tya) Kåsa
Ingrid Rekaa
Kjetil Thorfinn Sandviken
Anne Johanne Eriksen

f.1934
f.1930
f.1933
f.1930
f.1938
f.1937
f.1931
f.1923
f.1942
f.1925

Rune Lia, sokneprest,
Anne Berit Sunde, sokneprest,
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.
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Velkommen til gudstjenester
NOTODDEN
JUNI
Søndag 06.06 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Berit Sunde
Søndag 13.06 kl.11.00
Gudstjeneste v/ Rune Lia
Predikant for dagen er Arnfred Li. Tema:
Misjon og menighetens misjonsprosjekt
Søndag 20.06 kl. 11.00
Gudstjeneste v/Rune Lia.
Foredrag etter gudstjenesten, ved professor i kunsthistorie Gunnar Danbolt,
om kunsten til Borgny Svalastog, som er
utstilt i Notodden kirke og på Telemarksgalleriet. Gudstjenesten og foredraget
blir streamet, se Notodden menighets
facebookside.
Søndag 27.06 kl.11.00
Gudstjeneste v/Rune Lia
JULI
Søndag 04.07 kl.11.00
Gudstjeneste v/Sverre F. Henriksen
Søndag 11.07 kl.11.00
Gudstjeneste v/Sverre F. Henriksen
Søndag 18.07 kl.11.00
Gudstjeneste v/Sverre F. Henriksen
Søndag 25.07 kl.11.00
Gudstjeneste v/Anne Berit Sunde
AUGUST
Søndag 01.08 kl.11.00
Gudstjeneste v/ Anne Berit Sunde
Søndag 08.08. kl.11.00
Blå Messe-Fellesgudstjeneste v/Rune
Lia og biskop emeritus Per Arne Dahl
Søndag 15.08. kl.11.00
Gudstjeneste v/Kristian Espeland
Søndag 22.08. kl.11.00
Gudstjeneste v/Rune Lia
Søndag 29.08. kl.11.00
Gudstjeneste v/Rune Lia
SEPTEMBER
Søndag 05.09 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Rune Lia
Søndag 12 september. Vi drar til Gransherad på folketonemesse. Felles avreise
fra Notodden kirke kl.10.15.

Lørdag 18.09 kl.10.30 & kl.13.00
Konfirmasjonsgudstjenester v/Rune Lia
Søndag 19.09 kl. 11.00
Gudstjeneste v/Rune Lia
Søndag 26.09 kl.11.00
Gudstjeneste v/Anne Berit Sunde
LISLEHERAD
JUNI
Søndag 13.06 kl. 19.00
Silva utegudstjeneste-Skaperverkets
dag v/Anne Berit Sunde
JULI
Søndag 18.07 kl. 11.00
Gudstjeneste v/Anne Berit Sunde
AUGUST
Søndag 22.08 kl. 11.00
Gudstjeneste v/Anne Berit Sunde
Høsttakkefest
SEPTEMBER
Søndag 19.09 kl. 11.00
Konfirmasjonsugdstjeneste v/Anne
Berit Sunde
GRANSHERAD
SØNDAG 13.06 KL. 12.00
Skaperverkets dag - Bygdeheimen
utegudsteneste v/ Anne Berit Sunde
Jan Mjellekås/Halvor Lie bidrar m/musikk
JULI
Søndag 18.07 kl. 13.00 NB! Merk tida.
Gudstjeneste v/Anne Berit Sunde. Dåp.
AUGUST
Søndag 15.08 kl. 11.00
Pilgrimsvandring kl 10.00 fra Gransherad
kyrkje (viser til program side 7 i bladet)
Heime hos gudstjeneste på Nisi gard
vestre (Tinnoset)
v/Sverre F. Henriksen
Lørdag 28.08 kl. 11.00
Konfirmasjonsgudsteneste
v/Anne Berit Sunde
SEPTEMBER
Søndag 12.09 kl. 11.00
Folketonemesse v/Anne Berit Sunde.
Fellesgudsteneste
Layout/trykk: Telemark Trykk AS, Notodden

HEDDAL
JUNI
Søndag 06.06 11:00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll
Søndag 13.06 11:00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll
Søndag 27.06 11:00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll
JULI
Søndag 11.07 11:00
Gudsteneste v/Kjell Johan Nenseter
Søndag 25.07 11:00
Gudsteneste v/ Sverre F. Henriksen
AUGUST
Søndag 01.08 11:00
Gudsteneste v/ Sverre F. Henriksen
Søndag 22.08 11:00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll
Søndag 29.08 11:00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll
Misjonssøndag.
SEPTEMBER
Laurdag 04.09 11:00
Konfirmasjonsgudsteneste i stavkyrkja
v/ Terje Nyvoll
Laurdag 04.09 13:00
Konfirmasjonsgudsteneste i stavkyrkja
v/ Terje Nyvoll
Søndag 05.09 11:00
Konfirmasjonsgudsteneste i stavkyrkja
v/ Terje Nyvoll
Søndag 05.09 13:00
Konfirmasjonsgudsteneste i stavkyrkja
v/ Terje Nyvoll
Søndag 26.09 11:00
Konfirmasjonsgudsteneste i stavkyrkja
v/ Terje Nyvoll
Søndag 26.09 13:00
Konfirmasjonsgudsteneste i stavkyrkja
v/ Terje Nyvoll
Forbehold om endringer.

