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KJÆRE LESER
To prestestillinger er lyst ut, en sokneprest i Notodden menighet
og en familieprest for alle fire menigheter. Dessverre var det ingen søkere til familieprestestillingen. Desto mer gledelig at en
sokneprest for Notodden og Lisleherad menigheter kommer på
plass før jul. Vi ønsker Anne Marie Tempelen Nystein velkommen
til oss! I dette nummeret får dere en kort presentasjon av Anne, så
kommer det mer stoff knyttet til hennes nye virke i julenummeret.
Det er mye å glede seg til i høstens gudstjenester og kulturliv
i kirkene våre. Konserter, korøvelser, konfirmasjoner, barnedåp,
vielser – et kirkeår er full av begivenheter for liten og stor. Det
nærmer seg også jul – jeg håper mange finner veien til en av våre
flotte kirker i løpet av desember måned. Neste nummer av menighetsbladet kommer i begynnelsen av desember og vil fortelle
mer om aktiviteter og gudstjenester i julen.
Musikk er en særdeles viktig del av kirkens uttrykk. Kantor, organist, kor, band, og gjesteartister bidrar til et rikt og variert musikkliv. Visesang, klassisk musikk, lovsang, køntri, blues og salmer
fyller kirker og utegudstjenester. Selv om du kanskje ikke alltid er
så opptatt av ordet og prekenen, kan musikken være til inspirasjon og glede. Ta en tur for å oppleve dette selv.
Det er fortsatt krig i Europa - og det ser ut som det kan bli langvarig. Noen ukrainske flyktninger er kommet til Notodden, men
mange ser ut til å ville være nærmere hjemlandet og sine nære.
Stiftelsen for å hjelpe de ukrainske flyktningene til Norge har
hjulpet mange flyktninger i sikkerhet. Vår tidligere sogneprest
Rune Lia er fortsatt dypt engasjert i dette hjelpearbeidet. Oppmerksomheten daler når en konflikt varer ved, men vi må ikke
glemme! Vi må se lidelsene og det meningsløse, og hjelpe der vi
kan!
I september er det konfirmasjonstid, jeg håper mange unge får en
flott opplevelse! Familie, slekt og venner feirer overgang fra barn
til voksen, eller kanskje heller fra barn til ungdom? En høytidelig
begivenhet der den unge er i sentrum for oppmerksomhet, gaver,
gode ord og gode ønsker for framtiden. Kirkens budskap er en del
av den norske kulturarven – det er flott at så mange ønsker å konfirmere seg i kirken. Iselin Versto Vold er vår ungdomsarbeiderhun forteller fra siste års konfirmantforberedelser.
Redaksjonen trenger alltid engasjement
og innspill til stoff og saker, det er bare
å ta kontakt!
Jeg ønsker alle en riktig god høst!
Hanne Thürmer, redaktør

Med røtter i folkemusikken
Tekst og foto: Sidsel Hellesøy

Gunnulf Sletta (67) har folkemusikken i genene. Det merkes når han tar buen fatt og tryller
med tonene.
I ungdommen drømte han om en karriere som musikklærer – på gitar – men da han ikke kom inn på Barratt Dues
institutt, tenkte han som så: - Dette er kanskje godt for noe.
Nå kan jeg holde på med folkemusikken også. Og så ble
det teknisk landmålerutdanning og 28 år i arbeid for Oslo
Lysverker. Når nye boligfelt skulle forberedes, var Gunnulf
i felten med måleutstyr, og nedfelte hvor kabel- og vanngrøfter skulle plasseres. Men musikken var med hele tiden.

Gunnulf ble lært opp i felespill fra han var 9 år gammel,
i hovedsak av bror Nils og onklene sine i Løndal-slekta,
Olav, Kittil og Einar, alle kjente spelemenn. Oldefar var
den kjente Svein Løndal. Også bror Nils var en anerkjent
musiker, og sammen spilte brødrene ofte når de møttes
på hyttene sine i Bondal. Gunnulf brukte ørene og tok
opp brorens spill på kassett. Så var det å prøve seg fram,
og få veiledning.
Som ung mann oppdaget Gunnulf at det var gitar som
var populært. Under året på Voss folkehøgskole fikk han
varige impulser, og han lyttet mye til all slags gitarmusikk. Opplæring fikk han også etter at han kom til Oslo,
da i klassisk gitar. Og så spilte han i band: -Jeg trakterte
el-gitar i danseband, og fela i Telelaget og andre steder.
Vi spilte til dans over hele Sør-Norge i helgene, så det
var mange år med et aktivt musikerliv på fritiden, forteller han på sitt klingende mål fra Tuddal. Selv om det er
lenge siden han vokste opp i bygda under Gaustatoppen,
holder han dialekten i hevd. Det var et bevisst valg han
tok midt på 1980-tallet, og det står han ved.
Gunnulf er bosatt på Tveien, og til daglig jobber han for
Notodden kirkelig fellesråd som arbeidsleder på Notodden gravlund og i 30 prosent av stillingen som kirketjener. – Utbyggingen av gravlunden har ført til mer arbeid med vedlikehold, og langt mer arbeid med vekster,
poengterer han.
Når han fyller 67 denne høsten, blir det kanskje noe nedtrapping, men ikke noen brå slutt. Og i hvert fall blir det
ikke slutt på musikken! Den 29. september holder han
konsert i Notodden kirke, i samarbeid med kantor Sylke
Feldhusen, og da blir det folketoner av ulike slag, slåtter,
salmer og kanskje også en sang eller to. – Det var jo en
tid da fela var djevelens musikk, og stengt ute fra kirkene. Men det er fortid nå, konstaterer musikeren.
Lugn og jordnær er karakteristikker som passer på
Gunnulf. Kunnskapsrik og reflektert også. Når han ser
seg om i verden er det ikke bare lyse utsikter. – Men ser
en nyheter hele dagen, blir det trist. En kan kjenne på en
avmakt. Da prøver jeg å fokusere på det jeg skal gjøre, og
gjøre det godt i hvert fall, avslutter han.

Når Gunnulf Sletta tar fram fela klinger det etter Løndalslektas stolte tradisjoner.
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MIN SALME
ELIAS BLIX, GUD OG NATUREN
Tekst: Idar Vassli

som dogg på turre jord. Då vakna liv i lande, då grøddest
vent Guds ord». (v.7)

Jeg regner med at mange kjenner Elias Blix sin hylling av
naturen i sangen Å, eg veit meg eit land langt der oppe mot
nord. Der skildrer han kystnaturen på Nordlandskysten og
sin lengsel tilbake dit. Naturen spiller en stor rolle i hans
salmediktning også. Blix er en av de salmedikterne som er
best representert i Norsk Salmebok. Alle salmene hans er
på nynorsk; 32 egne og 15 oversettelser.

Blix skiller ikke tydelig mellom folk og kirke: «Då er det
sæle tider for Kristi kyrkjegrunn. Då lauvast det i lier, då
livnar det i lund.» (v.8). «Då losnar tungebandet, da kved
Guds folk i kor», (v.9) og i grendene gløder det «ein heilag
altareld». (v.10)

I salmeboka er han blant annet representert med nr. 54; No
koma Guds englar med helsing i sky. Dette er den første nynorske salmen som i 1884 ble framført i Norge, i Lårdal kirke. Det var «sivil ulydighet», bare bokmål var tillatt i kirken,
men hendelsen viser at Blix med sine salmer har fått stort
gjennomslag. Andre kjente salmer av Blix er Kling no klokka
(nr. 57) og Gud signe vårt dyre fedreland (nr. 757). Disse salmene og flere andre av de Blix har skrevet, har til felles en
kobling mellom natur og gudstro. Skaperverkets skiftninger ser Blix som et bilde på Guds rike. No livnar det i lundar
(nr. 844) er kanskje den sangen der dette er tydeligst.

Blix vet at dette håpet ikke fullt ut kan bli realisert i denne
verden, men ser i de to siste versene fram mot det evige
Guds rike der Gud griper inn for å skape en ny og «betre
vår» der Guds folk «utan brest (brist) og sprunge (sprekk)»
kan lovprise Gud «med kjærleik heil og klår».
Det er mye å reflektere over i denne salmen. Ser vi naturens
under slik at vi får behov for å lovprise Gud? Når ulykke og
ondskap får makt i verden, har vi håp om Guds hjelp? Er vi
så fokusert på vårt daglige liv at vi glemmer evighetsperspektivet i det kristne håpet?

Innledningen av salmen skildrer våren med «fagre stunder» der «nytt liv av daude gror» (v.2). Vinteren avløses av
vår og nytt liv. På samme måte vil Gud ved sitt ord skape
liv der åndelig mørke og kulde rår. «Så sende Gud sin Ande

Jeg vil anbefale å se på alle de tolv versene i salmeboka, de
er ikke så lange. Kanskje også høre salmen via Youtube eller
andre nettsteder. Melodien passer svært godt til teksten.

No livnar det i lundar,
no lauvast det i li,
den heile skapning stundar
no fram til sumars tid.

Men stundom kom det kulde
på Herrens kyrkjemark.
Det var som Gud seg dulde,
og borte var Guds ark.

Då ljosnar det i landet
frå fjell og ned til fjord.
Då losnar tungebandet,
då kved Guds folk i kor.

Det er vel fagre stunder
når våren kjem her nord
og atter som eit under
nytt liv av daude gror.

Det var dei mørke dagar,
Guds ord var fåhøyrd segn.
Og hjarta frys og klagar,
det saknar sol og regn.

Då skin det over strender
som sol ein sumarkveld.
Då gløder kring i grender
ein heilag altareld.

Guds kyrkje lysa skulle
som høgt på berg ein stad,
med sumar utan kulde
og utan solarglad

Så sende Gud sin Ande
som dogg på turre jord.
Då vakna liv i lande,
då grøddest vent Guds ord.

Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gong,

Guds ord vel alltid lyser,
den sol gjeng aldri ned.
Det hus som Anden hyser,
ligg støtt i ljos og fred.

Då er det sæle tider
for Kristi kyrkjegrunn.
Då lauvast det i lier,
då livnar det i lund.

Då me med vigsla tunge,
med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunge
skal lova Herren vår!
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NYTT FRA KIRKEVERGEN
«meglar» i familiestridar. Eit eksempel kan være enka
som etablerar seg på nytt i eit sambuarforhold der den
nye sambuaren aldri får noko godt forhold til hennar
barn. Når enka då dør og det ikkje er skive noko erklæring, kan ho verte gravlagt utan sine barns medverking,
ja til og med utan barna tilstades. Vi vil derfor råde alle
familiar til å tenke gjennom dette og at den enkelte ved
behov gir ei skriftleg erklæring om kven som skal sørge
for gravferda. Ei slik erklæring kan oppbevarast saman
med eit testament, være kunngjort i familien og overlevert gravplassmyndigheit i aktuell kommune.

Hvem som har rett til å sørge for
gravferden er regulert i Lov om
gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) § 9 (første
og andre ledd gjengitt under).
Der det ikke foreligger en skriftlig erklæring fra avdøde om hvem
som skal sørge for gravferden vil
rekkefølgen i § 9, andre ledd bli lagt til grunn:
Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette
hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert.

Så eit par andre påminningar:
Vi vil minne om at hundar skal haldast i band på gravplassane, vis respekt og ikkje lat det ligge att noko etter dei.
Hundar skal ikkje «gjere ifrå seg» inntil eller på gravminner og blomsterbed.

Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første
ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle,
barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens
barn og foreldres søsken. Ektefelles rett etter første
punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder
tilsvarende for person som levde i ekteskapsliknende
samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.

Det er ikkje lov å køyre med bil inne på gravplassane
våre, om ein då ikkje har fått løyve til det. Det betyr at ein
kan ikkje køyre inn til ei grav med blomar og jord. Har ein
behov for det må ein enten ha med seg nokon som kan
hjelpe eller be om hjelp frå dei som arbeidar der. Om ein
skulle være uheldig når ein køyrer inne på gravplassen
utan løyve, kan det få konsekvensar for eventuell forsikringsutbetaling og i verste fall prikkar i førarkortet.

Lovverket er til for å skape trygge og gode rammer. Kjenner ein ikkje lovverket og innrettar seg etter det, kan det
i mange tilfelle få konsekvensar ein ikkje hadde sett føre
seg. Det er derfor viktig å gi ei skriftleg erklæring om
ein har bestemte meiningar om kven i familien som er
best skikka til å stå for ei gravferd. Om ein er enke eller
enkemann, er skilt og i eit nytt forhold, då er dette endå
viktigare. Som gravplassmyndigheit vert vi innimellom

Ynskjer dykk alle ein god haust og ta dei førehandsreglar
som er naudsynte.

Håvard J. Russnes
kirkeverge

Menighetsrådet – har reell innflytelse
Høsten 2023 blir det valg på menighetsråd samtidig med politiske lokalvalg. Kanskje det er din tur
denne gangen? Å sitte i menighetsrådet gir reell innflytelse på retning og formål i den lokale menighet
av folkekirken vår. Har du en hjertesak, kan du få den på sakskartet og kanskje gjennomført. Menighetsrådet møtes en gang per måned. I tillegg er det vanlig at medlemmene sitter i et utvalg som jobber
med ulike fokusområder. Vi har for eksempel utvalg for kultur, diakoni og styre for Låvekirken og for
Notodden menighetshus. Å sitte i menighetsrådet er interessant arbeid. Kanskje det er din tur fra høsten
2023?
Hilsen lederne for våre fire menighetsråd:
Sidsel Hellesøy, Notodden
Ole-Bjørn Kolbjørnsrud, Heddal
Ellen-Mari Bolkesjø Brandt, Gransherad
Elisabeth Ree Rosnes, Lisleherad
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HVA SKJER I LISLEHERAD
Sanggudstjeneste

Gamle kirkevei
Søndag 19. juni ble
det holdt sanggudstjeneste i Lisleherad
kirke hvor Magne
Dahle delte sanger
som gav dagens
tekster større presentasjon. En fin kveldsgudstjeneste ble det
for de som møtte.
Takk for flott sang

Nå er den gamle kirkeveien igjen åpen
for ferdsel, etter at
skogsarbeidet som
foregikk der er avsluttet og stien igjen er
fremkommelig.
Kom gjerne til gudstjeneste på en søndagstur hvor skogen
gir sti.

Høsttakkefest

4 -årsbok og juleverksted

Søndag 16.oktober
kl.11.00
er det Høsttakkefest i
Lisleherad kirke hvor
Saniteten er med å pynter
til høymesse

Søndag 11. desember klokka 14 er det
Gudstjeneste i Lisleherad kirke hvor det
deles ut 4-årsbok

KIRKEVALGET september 2023
Vi trenger nye krefter inn i rådet vårt.
Dette er ett ansvar vi må dele og stille opp om,
slik at vi har en oppegående kirke
som vi kan samles rundt.

Etter gudstjenesten inviterer
Lisleherad menighetsråd til Kirkekaffe og
Juleverksted på Lisleherad Montessoriskole
klokken 15.20-18.00 for barn i alle aldre.

Lisleherad menighetsråd kaller inn til ett møte i
slutten av oktober eller i begynnelsen av november
hvor dere i bygda må fortelle oss hvor vi står.
(Endelig dato og sted for møte kommer på
«aktivitetsside for Lisleherad» på Face book snarest)
Har vi ikke nye kandidater på liste i desember
klar til neste valg står vi der
hvor Lisleherad sokn opphører.

Minnemesse
Lørdag 5. november Holdes minnemesse
i Heddal Låvekirke klokka 18.00
for menighetene i Heddal og Lisleherad
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Bli med og lag små ting med stort hjerte.
Fint om de minste har med seg noen
som kan hjelpe.

HVA SKJER I LISLEHERAD
Silva

Utegudstjeneste på Silva 21. august var planen, men en
værmelding på morgenkvisten med torden og lyn gjorde
at den ble flyttet inn tilbake i Lisleherad kirke. Vinden
flytta mye om på skyene denne dagen hvor lyn og torden

heldigvis uteble. De som møtte opp i kirken tok kirkekaffen med ut på kirketrappa da solen kom inn vindu ved
postludiet.

Fra start til dagens bruk
SILVA A/S ble til etter at Haave bruk la ned driften i 1922
etter få år da arbeiderene ville organisere seg. Og det
gjorde de etter at de hadde fått advarsel om at dersom
de gjorde det ville de bli oppsagt. Så da ble Silva A/S til.

Silva la ned driften i 1958. Navnet Silva kommer av
«sylvestris» som betyr skog. I dag er Silva blitt et samlingspunkt for uteaktivitet. Her tennes julegrana med
fakkeltog og nissegrøt. 4H har fått til, ved dugnad, en
flott samlingsplass for egen aktivitet og til nytte for
bygda. Arnfinn Haave gir hvert år et flott grantre til skue
på odden ved Kloumannsjøen. Arthur Søyland sørger for
ved i bålpanna så ingen fryser og Lisleherad menighet
holder gudstjeneste med kirkekaffe på skaperens dag.

Hovedproduktet ved Silva A/S var påler og skurlast som
her ble impregnert. Et moderne sagbruk da det var billig
kraft å få til produksjonen fra de mange kraftstasjoner
i Lisleherad (Lienfoss, Svelgfoss 1 og 2, samt Årlifoss).
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HVA SKJER PÅ NOTODDEN
Foredrag om sorg og glede

Konfirmantpåmelding
Det er nå åpent for konfirmant-påmelding
i Notodden, Lisleherad og Gransherad
og Heddal 2023
(gjelder påmelding også Heddal)
Gå inn på:
www.notodden.kirken.no/kirkelige handlinger/
Konfirmant/påmelding

I forbindelse med Alle Helgens dag får vi på fredag
4. november besøk av den kjente presten fra Bodø,
Odd Eidner. Vi samles på menighetshuset kl. 11.0016.00 med en matpause.

Velg mellom disse datoene:
Gransherad Søndag 27. august 2023 kl.11.00
Lisleherad Søndag 17. september 2023 kl.11.00
Notodden Lørdag 16. september 2023
kl.11.00 og kl.13.30
Søndag 24. september kl. 11.00

Han vil snakke om to tema:
1. Møte med mennesker i sorg og glede
2. Så lenge det er Håp, er det Liv

Er det noe du lurer på vedrørende påmelding ta
kontakt med Notodden Kirkelig Fellesråd
tlf. 350 20 400. Vi hjelper deg gjerne.

Informasjon ang påmelding medio oktober.
Diakoniutvalget v/Kirsti Lunåshaug

Velkommen som konfirmant 2023!

Sorggrupper

Sorggruppe «det hjelper å snakke om det»,

Utdeling av
6-årsboka

Vi inviterer barn, ungdom og voksne til deltakelse i
samtalegrupper. Dette er et livssynsåpent tilbud til
deg som har mistet en nær person i familien. Gruppene ledes av to personer som har erfaring med sorg, og
som driver dette arbeidet på frivillig basis i samarbeid
med en prest.

Søndag 9. oktober kl.
11.00 er det utdeling
av 6-årsboka i Notodden kirke. Etter gudstjenesten er det saft/
kaker til store og små.

Samlinger på menighetshuset, Notodden, kl 17.3019.30 på følgende onsdager 5. og 19. oktober, 2., 16. og
30. november. Avslutning 14. desember.
Henv. Kirsti Lunåshaug tf 908 81 320

Velkommen til alle
6-åringer!

Notodden kantori

Trenger du lokale?

øver hver tirsdag på Notodden menighetshus kl.1921. Koret deltar på gudstjenester og andre arrangementer, og ”Vi synger og spiller julen inn” 2. advent.
Kom gjerne på en øvelse for å se om dette er noe for
deg! Dirigent: Sylke Feldhusen, tlf 479 72 510

Menighetshuset på Notodden kan leies
til minnesamvær, kurs, møte
eller andre sammenkomster. Vi har gunstige priser.
Ring Ingrid på kirkekontoret, tirsdag-torsdag
fra kl. 10-15. Tlf. 350 20 400.
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HVA SKJER PÅ NOTODDEN
Dametreﬀ på menighetshuset

Fest for frivillige medarbeidere

Hver annen mandag samles en flokk kvinner til hygge og
prat på Notodden menighetshus. Programmet er uformelt, og blir til underveis. Kaffe og te er faste poster. Vel
møtt klokka 19-21! Datoer: 12. september, 26. september,
10. oktober, 24. oktober, 7. november, 21. november og 5.
desember. Velkommen!

Torsdag 27. oktober blir det fest i Menighetshuset for
alle som gjør en frivillig jobb for Notodden menighet,
fra kl. 18-21. Det blir god mat og god underholdning. Vi
vil også hedre en gruppe frivillige som har stått spesielt
lenge i frivillig tjeneste. Det er gratis inngang. Meld deg
på til Notodden kirkekontor, tlf. 350 20 400 i åpningstiden tirsdag-torsdag kl. 09-15.

Gjenbruksbutikken går jevnt og trutt!

Lurer du på om du regnes som frivillig medarbeider? Du er
velkommen til å være med på festen om du for eksempel:
vasker på menighetshuset, bidrar på kirkekaffe, går med
menighetsbladet, bidrar i givertjenesten, ber for menigheten, er vaktmester, klokker eller kirkevert, jobber med
kirkeved, bidrar under andakter på aldershjemmet, eller
sitter i menighetsrådet eller ett av rådets underutvalg.
Velkommen til en hyggelig kveld!
Festkomitéen

Kirkens gjenbruksbutikk har holdt åpent i Heddalsvegen
35 siden 3. mai, og opplever jevn tilstrømming av kunder.
Vi skulle gjerne hatt åpent flere dager i uka, så kunne
du tenke deg å bli med i vår gjeng av frivillige, er du velkommen! Du kan få oppgaver som er kunderettet eller
mer tilbaketrukket, alt etter hva du selv ønsker. Lageret
vårt trenger jevnlig tilsyn og søppel må tømmes, så oppgavene er allsidige. Kom innom butikken for en prat eller
ring Sidsel Hellesøy på 970 18 234.

Bli sterk i frisk luft!

Høstlotteri og Julemarked

Vil du ta et tak for Notodden menighet
og samtidig være ute i frisk luft? Dette er
fullt mulig gjennom å produsere kirkeved
sammen med Ossian Kidholm.

Også denne høsten arrangeres det lotteri til inntekt for
barne- og ungdomsarbeidet i Notodden menighet, som
vanlig med flotte gevinster. Du kan kjøpe lodd på Tuvensenteret 22. og 24. september, 14. og 15. oktober og 10.
og 12. november, mellom kl. 11.00 og 17.00. Trekning av
vinnerlodd foregår på menighetens julemarked, lørdag
19. november på Notodden menighetshus. Da blir det
også salg av julekaker, håndarbeidsprodukter, kranser,
julekort m.m. og det blir kafé. Velkommen!

Vi har verktøy, du stiller med egnede klær
og arbeidslyst så ofte som det passer for
deg. Gjerne en dag per uke. Veden blir solgt til inntekt for
barne- og ungdomsarbeidet i Notodden menighet.
Interessert? Ta kontakt med Ossian Kidholm tlf. 911 99 065.

Velkommen til Notodden, Anne!

Vår nye sogneprest
vil bruke mye tid på
å bli kjent med menighet, menighetsråd, frivillige, stab
og Notodden og
Lisleherad generelt.
Anne er en dedikert
prest, som vil ha fokus på forkynnelse
og omsorg.

Anne Marie Nystein Tempelen er ansatt
som sogneprest i Notodden og Lisleherad,
og tiltrer 1. oktober.
Av Sverre F. Henriksen

Til daglig ønsker vår nye sogneprest å bli kalt «Anne», og
hun er i ferd med å ta tilbake sitt pikenavn, Nystein, så vi
må bare lære oss allerede at vår nye prest heter Anne
Nystein.
Anne kommer fra stillingen som kapellan i Tokke og
Vinje, men har også bakgrunn som mangeårig kateket.
Hun vil foreløpig bo i Skien, hvor hun har barn og barnebarn, men planen hennes er å etter hvert bosette seg i
Notodden.

Sogneprest Anne Nystein
Tempelen. (Foto: privat)
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16. oktober blir det
innesettelsesgudstjeneste for Anne,
hvor prost Asgeir
Sele vil være til stede
for å foreta den formelle innsettelsen.

HVA SKJER I GRANSHERAD
Heime hjå: Friluftsgudstjeneste
søndag 14. august på Busnes gård
Tekst og bilder: Bjørg Anni

seg særs godt til småbarnstøy. Han fikk mange spørsmål om gården, om produksjonen og behandling av ulla.
Det ble en fin søndag her ved Tinnsjøstranda og god oppslutning denne gangen også.

En strålende søndag gav oss opptakten til en fin dag
med gudstjeneste på Busnes gård, vestre ved Tinnsjøen. Mange møtte opp denne dagen og fikk høre vakker
musikk av organist Anne Vik. Magne Dahle bidro med
sang og gitarspill.
Tema for søndagens preken var fra Mark. 11, 25-26 og ble
holdt av Kristian Espeland.
Etter gudstjenesten ble det servert kyrkjekaffe som
mange satte pris på; og ikke minst gjensynet med mange
kjente.
Et artig innslag var når eieren av stedet; Helge Anundskås kom med 2 av sine yndige alpakkaer, av en flokk på
30 som han har gående på beite. Alpakkaull fra disse blir
sendt til Telespinn i Flatdal, og nyspunnet garn kommer
i retur. Vi fikk se prøver på dette bløte garnet som egner

Innsettelsesgudstjeneste for sokneprest Terje Nyvoll
Tekst og foto: Bjørg Anni Finnekåsa

Søndag 11. september var det innsettelsesgudstjeneste for sokneprest Terje Nyvoll i
Gransherad Kyrkje, og mange kom for å ønske
han velkommen.
Etter gudstjenesten ble det servert kirkekaffe
som mange satte pris på.
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HVA SKJER I GRANSHERAD
Referat fra konfirmasjonsgudstjenesten 27. august i Gransherad kyrkje:
Tekst: Kjell Aasland Bilder: Otto Pedersen

På en aldeles strålende solskinnsdag lørdag 27. august
2022 gikk 9 flotte konfirmanter i prosesjon inn i en fullsatt Gransherad kyrkje, med høytidsstemt tonefølge av
«Bruremarsj etter Fykerud» (i versjon etter Knut Buen)
med Anne Vik som organist.
Konfirmantene denne dagen var Kristine Kaasa, Ingrid
Grefsrud Bolkesjø, Kristina Skulestøyl Aas, Liv Marita Aasdalen, Torkil Nyheim Folserås, Sigmund Tveiten,
Knut Halvor Reisjå, Håvard Haugan Aas og Ivan Wold
Gjeldsvik.
Før preken fikk vi høre vakker solosang av Synne Marie
Haugen med «Voksesmerter» (av Maria Mena/ oversatt
av Trygve Skau), med Anne Vik ved pianoet.
pagnert av Anne Vik. Takkofferet ved gudstjenesten denne
dag skulle gå til kyrkjelydens eget arbeid, med tonefølge
av organisten som spilte «Langt inne på ville heii» (i tradisjon etter Johannes Bakken).

Tidligere sokneprest i Gransherad kyrkje Anne Berit Sunde
hadde forberedt konfirmantene til denne store dagen
og ledet gudstjenesten med stø hånd. Preken denne dag
hadde utgangspunkt i evangeliet til apostelen Johannes, 4. kapittel, 27.-42. vers, der det fortelles om samaritankvinnen som møter Jesus ved brønnen.

Etter velsignelsen ledet Anne Berit konfirmantene i ny
prosesjon ut i solskinnet, mens Anne Vik spilte både på
orgel og fløyte melodien «Farvel til Amerika etter Fykerud» (i versjon av Knut Buen).

Etter prestens påminnelse om dåpen og felles bønn for
konfirmantene, kom hver og en opp til alteret der presten
framsatte navn og en kort bønn for den enkelte konfirmant. Når presten la handa si på konfirmantens hode ble
et lys tent for hver i globen. Etter at alle var konfirmert
delte kyrkjevertene ut en rose til hver som en hilsen fra
soknerådet.
Solist Synne Marie Haugen sang deretter vakkert «Vår
beste dag» (av Erik Bye/versjon Marit Larsen), akkom11

HVA SKJER I HEDDAL
Småbarnskafé

Julelotteriet:
Loddbøkene er klare. Noen fine gjenstander har vi allerede, men det er fortsatt mulig å bidra med gevinster.
Om du ønsker å gi en gevinst til lotteriet er fristen for
innlevering 15. september.

Velkommen til Småbarnskafè hver tirsdag kl. 12-13.30 i
Uppstugo (3. etasje) i Heddal Låvekyrkje. For barn 0-3 år
med omsorgspersoner. Oppstart tirsdag 6. september.

Miniklubb

På Tuven skal vi ha stand og der kan vi treffes følgende
datoer utover høsten: 29. sept., 6. okt., 24. nov., 8. des.
Muligheter for loddkjøp blir det blant annet ved ulike
arrangementer i Prestegardslåven, på kirkekaffe, formiddagstreff og lignende. Trekningen foregår i kafé Olea etter gudstjenesten 11. desember 2022.

Miniklubb starter opp igjen torsdag 22. september kl. 18.
Dette er et aktivitetsklubb for barn fra 3 til 7 år som møter hver torsdag kl.18 -19 i Uppstugu (3. etasje) i Heddal
Låvekyrkje. Søsken er velkommen. Ledere er barne og
Hva skjer i Heddal
ungdomsarbeider Anne Vik og kantor Julian Isaacs.

Julemarkedet og Julelotteriet er dugnadsprosjekt i
menigheten. Alle som bidrar er viktige brikker i
Julemarkedet
og Julelott
er dugnadsprosjekt i mearbeidet for å skaffe
midlereriet
til Prestegardslåvens
nigheten.
Alle
som
bidrar
er
viktige
brikker i arbeidet for
aktiviteter og drift.
åFor
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e
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Prestegardslåvens
å få disse arrangementene vel i havnaktiviteter
bidrar flereog drift.
For
få disse arrangementene
velfrivillige
i havn bidrar
fra å
soknerådet
og utvalgene, andre
og ikkeflere fra
soknerådet
og utvalgene,
andre
frivillige
ikke minst
minst konfirmantene.
De siste
årene
har disseog
flotte
konfi
rmantene.
Deen
siste
årene
hardel
disse
ungdommene
blitt
viktig
og god
av flotte ungdomdugnadsfellesskapet
til glede
fordugnadsfellesskapet
alle parter.
mene
blitt en viktig vårt,
og god
del av

MINIKLUBB
Miniklubb starter opp igjen torsdag 22. september kl.
Takk
18. Dette
et aktivitetsklubb
forsokneråd
barn fra 3 til
7 åri som
Mandag
13.erjuni
hadde Heddal
fest
Cafe
møter
hver
torsdag
kl.18
-19
i
Uppstugu
(3.
etasje) i
Olea for medlemmene av utvalgene i menigheten
Heddal Låvekyrkje.
Søsken
er ble
velkommen.
Ledere
er
sammen
med de ansatt
e. Der
Anne Marie
Halvorbarne og ungdomsarbeider Anne Vik og kantor Julian
sen takket av for strålende innsats i flere år som leIsaacs.

der av turistvirksomheten ved Stavkyrkja og driften
av Cafè Olea.

vårt, til glede for alle parter.

SMÅBARNSKAFE
Tirsdager ...

Vi håper du gleder deg over dette fine og anvendelige
huset
vårtdu
oggleder
over virksomhetene
som
her.
Vi
håper
deg over dett
e fiforegår
ne og anvendelige
Det
finnes
gode
tilbud
til
ulike
aldersgrupper
i
huset vårt og over virksomhetene som foregår her. Det
fimenigheten.
nnes gode tilbud til ulike aldersgrupper i menigheten.
Vennlig hilsen
Vennlig hilsen,
Gunn Karine Horne Kolbjørnsrud

Gunn Karine Horne Kolbjørnsrud

Julemarked i Prestegardslåven
Mange takk Anne Marie!

12. November 2022
Kl. 11.00 -14.00

Julemarked og julelotteri

Det blir salg av kaker, kling og litt håndarbeider
mm.
Kafé m. salg av kaffe, kake, vafler mm.
Åresalg m. fine gevinster
Muligheter for loddkjøp i Julelotteriet .
Andakt og musikk/ sang v. lokale aktører.

Julemarked 12. november:
JULEMARKED
OG JULELOTTERI
Vi er
i full gang med
planlegginga og gleder oss til gjenJulemarked Som
12. november:
nomføringen.
det er nevnt tidligere har vi ikke en
Vi gruppe
er i full gang
planlegginga
oger
gleder
ossavhengige
til
egen
sommed
lager
ting, derfor
vi helt
gjennomføringen.
av at mange vil bidra med fine og bruksvennlige håndSom det
er nevnt
tidligere
vi ikke
en egen
gruppe
arbeider
vi kan
selge,
kaker, har
Kling
og andre
gode
saker.
som lager ting, derfor er vi helt avhengige av at mange
vil bidra med fine og bruksvennlige håndarbeider vi
Foreløpig har vi løfter om gode bidrag så vi vet vi kan tilkan selge, kaker, Kling og andre gode saker
by noe, men tar gjerne imot salgsvarer helt fram til tirsForeløpig har vi løfter om gode bidrag så vi vet vi kan
dagtilby
8. november.
noe, men tar gjerne imot salgsvarer helt fram
til tirsdag 8. November.

Du er hjertelig velkommen til en hyggelig
formiddag!

Om du ønsker å støtte med salgsvarer og/eller gevinsterJulelotteriet:
kan du ta kontakt med en av disse:
Terje
Nyvoll 93482589
Loddbøkene
er klare. Noen fine gjenstander har vi
Liv allerede,
Johannemen
Helganger
93290610
det er fortsatt
mulig å bidra med
Gunn
Karine
Horne
Kolbjørnsrud
90625549
gevinster. Om du ønsker å gi en gevinst
til lotteriet er
fristen for innlevering 15. September.

På Tuven skal vi ha stand og der kan vi treffes
følgende datoer utover høsten:
29. sept., 6. okt., 24. nov., 8. des.
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HVA SKJER I HEDDAL
Det skjer i Heddal –
Kulturutvalgets høstprogram:

Låvekoret innbyr til 25 års jubileumskonsert 20. november

2. oktober: Konsert med Roland Utbult
i Låvekyrkja. Skjærgårdssang koordinerer Roland Utbults reise i Norge. Roland Utbult er en kjent og kjær
svensk sanger, forfatter og riksdagsmann.
Medio oktober blir det en ny Taize-gudstjeneste i Stavkirka. Dette er en gudstjeneste som inviterer til ro og
ettertanke der sang som meditasjon har en fremtredende rolle. Vi ønsker å arrangere Taize-gudstjenester 1 – 2
ganger i året.
23. oktober: Låvesang 2022!
Lokale artister og band er på plass. Svein Olsen fra
Skjærgårdssang vil også i år være møteleder. Løpende
informasjon vil bli lagt ut på Facebook utover høsten!
20. november:
Låvekorets 25 års jubileumskonsert i Låvekyrkja.
27. november: Julekonsert m. Trude Kristin Klæboe
Hun er en ung sanger, pianist og låtskriver som bl.a. har
jobbet mye sammen med saksofonisten Frøydis Grorud.
Gjennom Skjærgårdssang vi fått henne til Låvekyrkja
for en julekonsert der hun synger og spiller piano.

I forbindelse med 850 års jubileet til Heddal stavkyrkje i 1997 ble det startet et prosjektkor for å urframføre et verk av Sylke Feldhusen, til tekst av Ingebjørg Kari
Jamtveit Simones; «På vandring gjennom kyrkjerommet».
Prosjektet var så vellykket at sangerne besluttet å fortsette som et permanent kor, og ettersom Låvekyrkja er
fast øvingslokale ble det naturlig å ta navnet Låvekoret.
Korets repertoar favner vidt, fra salmer og gospelsanger
til viser, folketoner og musikaler. Dette har bl.a. kommet
til uttrykk ved en kirkekonsert i Låvekyrkja om høsten
og en konsert i Sangerheimen om våren. Koret har deltatt på forskjellige arrangementer rundt i kommunen i
løpet av de siste årene, alene eller sammen med andre
aktører. Låvekoret har to ganger deltatt på Nyttårskonserten sammen med Notodden Bymusikk. Dessuten har
koret vært utenlands og opptrådt på Island, i Nord-England og i Sveits.
Etter at Sylke Feldhusen hadde vært korets faste dirigent og akkompagnatør i flere år, har koret hatt Trygve
Moe, Jennie Hallquist og Hannah Eline Joines som dirigenter, og det er sistnevnte som dirigerer i jubileumsåret. Koret har nå 36 medlemmer, og mange har vært
med fra starten i 1997. Det vitner om sangglede, trivsel
og godt fellesskap.

Diakoniutvalget i Heddal høstprogram:
22. september: Formiddagstreﬀ
Tema «Høst» m. lyrikk og musikk. Bjørg Berg Sem,
Anne Vik og Julian Isaacs.
20. oktober: Formiddagstreﬀ
Tema «Livet på tinget». Åslaug Sem Jakobsen.
30. oktober: Diakoniens dag
Gudstjeneste kl. 11 m. besøk fra Kirkens SOS
v. Audun Haga. Låvekoret synger.
Samling i Kafé Olea etter gudstjenesten. Audun Haga
forteller om arbeidet Kirkens SOS driver. Det serveres
Låvesuppe og kaffe/kake. Hannah Eline Jøines,
Låvekorets dyktige dirigent og sanger, byr på god sang.

Låvekoret med Hannah Eline Joines som dirigent.
Foto: John A Eidsmo Nyhammer

På jubileumskonserten vil koret framføre sanger fra alle
epokene med solister og Tor Egil Skaar som akkompagnatør. Vi håper på fullt hus - for det blir minnerikt og opplevelsesrikt å få med seg kulturhistorien i Heddal som
Låvekoret har bidratt med i 25 år!

Audun Haga fra Kirkens SOS.

12. november:
Julemarked i Prestegardslåven kl. 11-14.
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KONFIRMANTER
Konfirmantleir på Gjennestad
Tekst av Iselin Versto Vold

Mandag 20. juni dro 40 konfirmanter fra Notodden,
Lisleherad og Gransherad med buss til Gjennestad i
Vestfold. Der var det klart for konfirmantleir. Da vi kom
dit ble vi møtt av flere ungdomsledere, og det var klart
for innlosjering. Det var også konfirmanter fra Heddal,
Tokke, Vinje, Hjartdal, Seljord og Kviteseid på leiren. På
leiren var Ragnar Nøstrud og ungdomsarbeideren i Notodden menighet; Iselin Versto Vold konfirmantansvarlige for konfirmantene fra Notodden.
Dagene på leiren vekslet mellom store fellessamlinger
for alle på leiren, i møtesalen, gruppesamlinger i smågrupper, turneringer, fritid og måltider. På kveldene var
det underholdning, sporleik med flere konkurranser,
åpen scene hvor flere av konfirmantene fra våre fire menigheter hadde innslag og det var quiz hvor guttelaget
fra Notodden og Heddal vant quizen.

«Gutta krutt» fra Notodden og Heddal vant quizen!

I undervisningen på leiren var konfirmantene innom flere temaer; skapelsen, treenigheten, rus, valg og verdier.
På gruppesamlingene pratet konfirmantene sammen
og gjorde en aktivitet/noe kreativt knyttet til det temaet de hadde hørt på undervisningen tidligere på dagen.
Som avslutning på dagen var det skumringsstund hvor
det var tid for å roe ned med musikk, kveldstanker fra en
ungdomsleder og levende lys i møtesalen.
Fredag 24. juni var siste dagen og konfirmantene fikk utdelt diplom på siste gruppesamling. Leiren ble avsluttet
med gudstjeneste og premieutdeling. Det var en vellykket leir for konfirmantene og det var en ivrig gjeng, og
vi konfirmantansvarlige opplevde at konfirmantene var
fornøyde med leiren!

Leirsjef Petter utfordret André fra Heddal, Sanne fra Notodden
og Ivan fra Gransherad i «Superbingo bibelquiz».

Dette var noen høydepunkter for konfirmantene på leiren:
Konf-kamp, bli kjent med nye konfirmanter, åpen scene,
vannkrig, konfchallenge, spille volleyball og frisbee,
gruppesamlinger, skumringsstund,
På konfchallenge
var volleyball en av
konkurransene
i tillegg var det
kubb, fotball og
stafett hvor konfirmantene skulle
samle poeng.

Leiren ble avsluttet med gudstjeneste og premieutdeling
i Ønsket og Elsket-stil.
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MUSIKALSKE OPPLEVELSER
Pasjonsspillet i Oberammergau

I 1900 ble det reist et pasjonsteater der spillet nå oppføres. Teateret rommer ca. 4000 personer.Spillet fremføres av lokale aktører – både skuespillere, orkester og
kor. De kjenner det som en plikt å holde løftet fra 1633.

I mai var vi
fire heddøler
som deltok på
en tur med
Plussreiser
til Oberammengau. Pasjonsspillet i
Oberammergau har en spesiell bakgrunn. I 1633 herjet en pest hele
området rundt byen. Folket vendte seg til Gud i bønn og
lovte: Hvis dødsfallene opphører, skal vi hvert 10. år spille
«Spillet om vår Herre Jesu Kristi lidelse, død og oppstandelse.» Fra den dagen løftet ble gitt, døde det ikke flere i
byen. Derfor har folket i alle år siden, hvert tiende år, oppført pasjonsspillet.

Musikken som ledsager spillet, gir det karakter av et
oratorium. Spillet er aktualisert for vår tid. Publikum i dag
er et annet enn tidligere tider. Mange kjenner ikke lenger
detaljene i historien som tidligere var selvfølgelige. Pasjonsspillet ønsker å formidle budskapet om Jesu lidelse,
død og oppstandelse slik at det bygger opp og styrker de
som ser det.
I løpet av sommeren, fra mai til september, blir dette
spillet fremført for mange tusen tilhørere fra hele verden. Turen kan anbefales.
Ole-Bjørn Kolbjørnsrud

Julespill-prosjekt

Kanskje du har lyst å spille en av disse rollene? Vi håper
du vil være med! Da er det bare å møte opp til første
øvelse 29.september på loftsetasjen i Låvekyrkja. Du
kan komme med ønske om rolle, men vi kan ikke garantere at alle får sitt førstevalg.

Skrevet av Anne Vik og Iselin Versto Vold

Vi skal i høst starte
opp et julespill-prosjekt på torsdager i
Uppstugu i Heddal
Låvekyrkje. Julespillprosjektet er et fellestiltak i trosopplæringen mellom Heddal
og Notodden menigUngdomsarbeider Iselin Versto
heter. Dette er et
Vold (til venstre) og trosopplærer
gratis tilbud for barn
i Heddal, Anne Vik, inviterer barn
fra 7-11 år. Hovedledtil å delta i julespill.
erne for julespillet
er trosopplærer i
Heddal Anne Vik og ungdomsarbeider i Notodden menighet Iselin Versto Vold. Julespillet heter «Da Gud kom
til jorden» og er laget av den svenske komponisten og
tekstforfatteren Mirjam Blomberg, og det er oversatt
til norsk av Frøydis Stubhaug.

Fremvisningen blir torsdag 8. desember kl.17:00 i
Heddal låvekyrkje.

Vi vil gjerne ha med mange skuespillere fra 7-11 år. Kanskje dette kunne passe for deg og klassekameraten
din? Det er fint om dere liker å synge også. Dere trenger ingen tidligere skuespiller-erfaring. Vi har 17 roller,
og evt. enda noen ekstra roller er det også hvis vi blir
flere. I julespillet er det en vanlig familie med en mormor, mamma, pappa, sønn og datter, 3 hyrder, 3 engler,
Maria, Josef, Jesus-barnet, 3 vise menn. Kanskje noen
har en liten lillesøster eller lillebror som kan være baby
Jesus? Det ville jo være veldig fint! P.S: babyen trenger
ikke å være med på alle øvelsene.
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7877 08 79034

Støtt menighetsbladet!
Ditt bidrag teller

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.
Notodden Begravelsesbyrå As

Notodden
Begravelsesbyrå As
Begravelsesbyrå
og gravstein

www.notoddenbegravelse.no

Ingar Faane
Døgnvakt:
35 01 21 55
Begravelsesbyrå og gravstein
www.notoddenbegravelse.no
Ingar Faane
Døgnvakt: 35 01 21 55

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

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

meldelser fra publikum og media. Påfølgende to komplette CD album ”Presence” og ”Hela vägen hem” har gitt flere
stipendier og utmerkelser. Ved siden av
konsert- virksomhet studerer hun Kandidatprogram i Musikproduktion ved
Ingesunds Musikhögskola.

Søndag 30. oktober er en dato å merke seg.
Tre visekomponister/utøvere fra Danmark, Sverige og
Norge kommer til Heddal med egne låter og noen klassikere fra den nordiske viseskatt.
Sara Grabow fra Danmark, utdannet
ved Rytmisk Musikk konservatorium
med sang som hovedfag, nyeste albumutgivelse ” To i Rummet ” 2021.

Susanne Arnesen i Fredrikstad har
gitt ut album med sitt norsk/danske
orkester Synnjadrag og egne soloalbum. Hun har en mastergrad i klassisk
piano, er kordirigent med utdannelse
fra Danmark og Agder Musikk konservatorium i Kristiansand.

Mona Nylin er en svensk sangerinne och låtskriver som ga
ut sin første EP ”Child of Good ” 2006, med mange fine an-

Låvesang 2022

Konserter i Notodden kirke
høsten 2022

En glad gjeng fra kick-oﬀ-møte Låvesang 2022.
Gunnulf Sletta

23. oktober kl. 17 arrangerer vi igjen Låvesang i Låvekyrkja! Det er tre år siden vårt første og hittil eneste arrangement – vi er derfor glade for at vi nå etter pandemien
kan gjenoppta Låvesang. Arrangementet er et samarbeid
mellom flere menigheter i vårt område. Vi ønsker gjennom sangen i fellesskap å forkynne det kristne budskapet. Vi har også denne gang fått med oss Svein Olsen fra
Skjærgårdssang til å lede arrangementet. Artister er i år:
Lene Nevisdal, Fase 2, Ruben Gundersen With, Trond Ytterbø, Knut Vidar Røed og Julian Isaacs på orgel.

Sylke Feldhusen

Torsdag 29. september kl 19.00
Konsert med fokus på folketoner og folkemusikk –
hardingfele, gitar, orgel og vokal. Sylke Feldhusen:
orgel og hardingfele. Gunnulf Sletta: hardingfele,
gitar og vokal
Søndag 23. oktober Kl. 20.00
«The Nordic Organduo» Firehendig orgelkonsert,
Organistene Jee Young Park og Abram Bezuijen

Vi har også i år det samme gode bandet som i 2019 bestående av Narve Furnes, Knut Vidar Røed, Even Røed
og Fredrik Kollsete. Dette kan bli utvidet noe på enkelte sanger. Det blir rikelig anledning til god fellessang
anført av våre forsangere Marianne Timland, Elisabeth
Skretting, Ståle Solberg, Anne Sofie Timland Knapskog,
Sindija Valdmane og Ruben With Gundersen.

Søndag 4. desember kl.18
Tradisjonen tro samles
mange kor og musikanter
i Notodden kirke før jul.
Hvis du vil komme i julestemning med tradisjonelle og nye julesanger er
det bare å kommer. For
mange er dette et høydepunkt før jul!

Jørn Øystein Johansen styrer lyden, Karoline Særsland
teksten, vakter stiller Tinnesmoen Bedehus med og
Terje prest blir med.
Vi gleder oss!
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SLEKTERS GANG I VÅRE FIRE MENIGHETER
DØPTE
Notodden
Emil Ufs
Live Marie Stokker
Simen Slåen Stenseth
Johannes Sinnerud-Bye
Nathaniel Aasland Eliassen
Lisleherad
Nikolai Tverdalen
Haakon Røraas Haaberg
Heddal
Eren Solberg Rinde
Vilde Brendemo Krey
Elias Kleppen Kristiansen
Nils Halvor Heggekroken Østvold
Johannes Arud Sisjord Dubrefjord
Kamilla Sandven
Vårin Klever Vange
Mathilde Midtfjell Lia
Ine Sofie Kimerud Slettemo
Lukas Lie Vadder
Tiril Rugaas Haave
Gransherad
Anne Skårnes
VIGDE
Lisleherad
Lene Kristine Haugland og Jan Erik Tverdalen
Heddal
Celine Ellinor Bye og Vegard Stenersen
Kathrine Sandvik Barikmo og Olav Aadne Hefre
Kristin Nørstrud og Jon Georg Fiske
Anne Mette Bergestig Hagen og Svein Yngve Haugan
Anne-Liv Blimyr og Roger-Andre Meiling

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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DØDE
Gransherad
Thor Landsverk

født
1939

Lisleherad
Johannes Wårås

født
1936

Notodden
Aasne Larsen
Aase H. Røraas
Elin Sølvi Meyer
Jan-Inge Søyland
Arne Anundskås
Johannes Bakken
Signe Lien
Steinar Rønningen
Gunnar Jahnsen
Eivind S. Dahle
Per Arvesen
Svein Frømyhr
Kjell Ove Wahl
Håkon Larsen
Astrid S. Ødegaard
Odd E. Juvet
Elsie Eide Kaasa
Borghild Halvorsen
Aud A. Stenersen
Bente Schau Moen

1930
1937
1951
1954
1945
1930
1936
1960
1947
1958
1947
1938
1949
1922
1943
1939
1932
1927
1942
1956

Heddal
Helga Våle
Ivar Kasin
Berit Kvislo Thunberg
Jenny Aas
Arvid Gullbring
Mona Bakka
Solveig Bjørnfeld
Eva Ramberg
Svein-Ivar Berg-Jacobsen

1932
1938
1924
1935
1930
1941
1942
1946
1928
1944

Velkommen til gudstjenester
NOTODDEN
SEPTEMBER
Søndag 25.09 kl. 11:00 og kl. 13:30
Konfirmasjonsgudstjenester
v/Sverre F. Henriksen
OKTOBER
Søndag 02.10 kl. 11:00
Gudstjeneste
Kantoriet deltar

Søndag 16.10 kl. 11:00
Gudstjeneste. Innsettelse av ny sokneprest Anne Nystein v/prost Asgeir Sele
Dåp
Søndag 23.10 kl. 11:00
Gudstjeneste
Presentasjon av neste års konfirmanter
2023

NOVEMBER
Søndag 06.11 kl. 11:00
Allehelgensgudstjeneste
Kantoriet deltar
Søndag 13.11 kl. 11:00
Gudstjeneste

Søndag 11.12 kl. 11:00
Gudstjeneste
Søndag 18.12 kl. 11:00
Gudstjeneste

Søndag 09.10 kl. 11:00
Gudstjeneste v/ Anne Nystein
Utdeling av 6-årsboka

Søndag 30.10 kl. 11:00
Gudstjeneste
Kantoriet deltar

DESEMBER
Søndag 04.12 kl. 11:00
Gudstjeneste

LISLEHERAD
OKTOBER
Søndag 16.10 kl. 11:00
Gudstjeneste v/ Tone Anne Hvalen
Dåp. Nattverd. Høsttakkefest
NOVEMBER
Søndag 20.11 kl. 11:00
Gudstjeneste
GRANSHERAD
OKTOBER
Søndag 02.10 kl. 11:00
Felles gudstjeneste for alle menighetene
v/ Terje Nyvoll
NOVEMBER
Søndag 06.11 kl. 17:00
Minnemesse v/ Terje Nyvoll
Søndag 27.11 kl. 16:00
Ljosmesse
Presentasjon av nye konfirmantar
v/ Terje Nyvoll

Søndag 20.11 kl. 11:00
Gudstjeneste

HEDDAL STAVKYRKJE
SEPTEMBER
Lørdag 24.09 kl. 11.00
Drop-in dåp v/ Terje Nyvoll
Søndag 25.09 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll
Hausttakkefest. Dåp
HEDDAL LÅVEKYRKJE
OKTOBER
Søndag 09.10 kl. 11:00
Gudsteneste ifm. Fellesmøtene
Søndag 23.10 kl. 17:00
Låvesang
Søndag 30.10 kl. 11:00
Diakonigudsteneste v/ vikar
Låvekoret deltek
NOVEMBER
Lørdag 05.11 kl. 18:00
Minnemesse v/ Terje Nyvoll
Vi vil minnast og heidre dei som er gravlagt det siste året i Lisleherad og Heddal
Søndag 06.11 kl. 11:00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll
Søndag 13.11 kl. 11:00
Gudsteneste v/ vikar
Utdeling av 4-årsboka
Søndag 27.11 kl. 11:00
Gudsteneste v/ vikar
Utdeling av 6-årsboka
DESEMBER
Søndag 04.12 kl. 16:00
Ljosmesse v/ Terje Nyvoll
Konfirmantpresentasjon

Søndag 27.11 kl. 11:00
Gudstjeneste
Med atterhald om endringar

Søndag 11.12 kl. 11:00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll

Vi synger og spiller julen inn Notodden kirke,
søndag 4. desember kl.18.00

For første gang etter korona tar vi opp igjen adventstradisjonen ”Vi synger og spiller julen inn” 2. søndag i advent.
Byens kor og korps vil lage en hyggelig adventsstund i Notodden kirke, med advents- og julesanger man kan
synge med på eller lytte til. Notodden kantori håndterer dette arrangementet på vegne av Notodden menighetsråd, og bidrar med egne innslag.
Det blir en liten endring i deltakerlisten, siden Notodden Mannssangforening nå er lagt ned. Men «Å
helga natt» hører med på denne dagen, og Odd-Arne Thorbjørnsen har lovet å synge den, akkompagnert
av kantor Sylke Feldhusen på orgelet. Et nytt tilskudd i år er Bluestown Voices. De andre deltagerne er
Notodden Bymusikk, Notodden Visekor, Mannskoret Brage, Notodden Damekor og Låvekoret.
Kom gjerne tidlig for å sikre deg en plass! Sylke Feldhusen Kantor
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