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KJÆRE LESER

Det er fortsatt krig mellom Russland og Ukraina!  Vår tidligere 
sokneprest Rune Lia er brennende engasjert i hjelpearbeidet i 
Ukraina. Han sa opp stillingen som sokneprest i Notodden menig- 
het for å hjelpe flyktningene ut av krigsområdene. Stiftelsen han 
leder har allerede hentet mange ukrainske flyktninger til trygg-
het i Norge.  Vi håper på diplomatiske løsninger i konflikten mel-
lom disse landene, og holder pusten så lenge usikkerheten råder!  
Notodden har så langt bare fått noen få ukrainere bosatt, mange 
sitter fast i mottak eller velger å holde seg nærmere Ukraina. 

Sokneprest Anne Berit Sunde søkte og fikk stilling som sokne- 
prest i Nome, så nå er to av tre soknepreststillinger ubesatt.    
Heldigvis har vår kjære Sverre Henriksen tatt både konfirmant- 
arbeid og mange gudstjenester, takk for det Sverre! Prost Asgeir 
Sele deler sine tanker om utlysning og tilsetting av to nye prester 
i våre menigheter i dette bladet.  

Årets 17. mai i strålende solskinn hadde krigen i Ukraina som en 
påminnelse om hva vi feirer denne dagen. Frihet, egen grunnlov, 
demokrati og selvstendighet er ingen selvfølge, også Norge   måtte 
kjempe for sin frihet! Engasjement rundt barnetog og  borgertog 
var stort, det virket som det var et oppdemmet behov for å sam-
les til en tradisjonell 17. mai igjen etter tre år med koronaregler.  
Utegudstjenesten ved Bok- og blueshuset var godt besøkt, det 
er flott å være ute, høre på damekoret og synge «Ja vi elsker» 
sammen!

Endelig er Norge åpnet opp for vanlige gudstjenester, korøvelser, 
konserter og arrangementer, kirkekaffe og ulike samlinger. Det er 
godt å kunne treffes uten munnbind og meterstokker!  Så tror jeg 
håndvask og å holde seg hjemme når man er syk, er gode vaner å 
ta med seg videre etter pandemien.  

I dette nummeret kan du lese om kommunens leder for utedrift 
og eiendom – Thor André Hauge og om gjenbruksbutikken. Som 
alltid er det en side av og om konfirmantene. Hver menighet vil 
fra nå av ha to sider de disponerer selv, det er så mye å skrive om!  
Det er plass til nye skribenter og rekrutter til redaksjonen.  Nye 
annonsører er også hjertelig velkomne. Ta kontakt med redak-   
tøren hvis du har idéer og innspill!

Jeg ønsker alle 
en riktig god sommer! 
Hanne Thürmer, redaktør
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Thor André Hauge 
Drift- og eiendomssjef i kommunen
Tekst og foto: Hanne Thürmer

Notodden er en koselig by!
Thor André sier han falt for Notodden allerede da han var 
på intervju for stillingen. Byen var liten og koselig, det var 
nærhet til vann, turmuligheter, by og mange hyggelige
folk. Han går alltid «all in» når har gjør noe, også denne 
gangen. Han overlot hus og bil i Bergen til barna og meldte 
flytting til Notodden!  

Resultatorientert leder:
Vi ser allerede konkrete resultater – han er opptatt av å ta 
vare på de verdiene som ligger i bygninger, infrastruktur, 
frivillighet og næringsvirksomhet. Vedlikehold og repara-
sjoner bidrar til at samfunnet fungerer. Vi har sett at kir-
ketrappen opp til Notodden kirke er reparert, Tinfosba-
det kan brukes igjen, vannfronten er ryddet og gangveien 
ved Linstå er sikret og oppgradert.  En rekke store og små 
prosjekter er løst til beste for skoler, kirker, organisasjo-
ner og kommunale bygg.  

Stort hjerte for frivillighet!
Thor André har kommunalt ansvar for at kommunale an-
legg og bygg holdes i orden. Han brenner for at frivillige 
ikke skal slite seg ut på tungt vedlikehold og dyre løsninger. 
Fotballområdet på Sætre er et eksempel på denne filoso-
fien, det framstår etter oppgraderingen som fint, helhetlig 
og er mye lettere å holde i god stand.  Avtaler om drift og 
vedlikehold er på plass, og både skolene, Snøgg fotball og 
mange uorganiserte kan bruke området med glede. Avtaler 
med Heddal IL, NFK, etablering av badeplass ved Follsjøen, 
vedlikehold av Linstå viser den sammen forståelsen.  

Mange fritidsinteresser
På fritiden er Thor André hundeeier og mye på tur. Han 
padler kajakk og bader i Heddalsvannet året rundt, gjerne 
2-3 ganger i uken både sommer og vinter! Han leser mye 
og variert, spiller sjakk og er interessert i musikk.  En gita-
ristfortid i band og en kort karriere i Bergen kammerkor, 
kanskje har vi en rekrutt til et av byens mange kor?

Samarbeid med kirkevergen er viktig!
Som leder for eiendom og utedrift er han i tett kontakt 
med kirkevergen. Viktige oppgaver framover er å finne 
parkeringsløsninger rundt Notodden gravlund, her strever 

mange! Universell utforming med tilrettelegging for de 
som bruker rullestol, ganghjelpemidler eller har andre 
utfordringer er prioritert! De fire kirkene er ulike, alle er 
flotte, og alle har grensesnitt mellom kirkeverge og kom-
mune. Kirkeparken er vakker til 17.-mai togene og somme-
rens aktiviteter.  

Hjerte nær kirken
Thor André ønsker å besøke alle kirkene i løpet av 2022. 
Han omtaler seg som en stillferdig kirkegjenger på bak-
erste rad, og har fått med seg noen gudstjenester og 
begravelser i kommunen.  Han ønsker å bidra til at kirker, 
kirkegårder og gravlund kan ramme inn tro, håp og kultur 
på en god måte. 

Thor André Hauge.  Foto: Hanne Thürmer

Alle på Notodden har merket energien og løsningsevnen hos vår nye drift- og eiendoms-
sjef!  Men hvem er denne isbaderen fra Bergen?  

Født 1964 i Bergen, skilt, tre voksne barn
Han tok «Handelsgym» og tenke NHH, det ble i stedet kar-
riere som offiser i marinen til 1991. Etter avsluttet tjeneste 
gikk han over i stillinger innen sikkerhet og marinedykking 
(Nutec).  Han har etablert egne bedrifter innen beredskap, 
oljevern, industriell overflatebehandling og vært regiondi-
rektør i et større firma innen utstyrsutleie.
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HAN TEK IKKJE GLANSEN AV LIVET
Tekst: Trygve Bjerkrheim 

Denne salmen har trolig blitt sunget oftere i bedehusene 
enn i kirken.  Den er å finne i Sangboken som nr. 168 og i 
Norsk salmebok som nr. 355 med fem strofer.   Denne san-
gen har gitt og gir meg en dyp opplevelse av trygghet og jeg 
kjenner på gleden ved å gis anledning til å dele den med Me-
nighetsbladets lesere.

I min barndom og tidlig ungdom hadde vi bedehusene som 
møteplass og samlingssted for åndelig fordypning og for-
ståelse.  I bygda mi, Heddal, hadde vi 6 bedehus som jeg 
kan huske navnet på.   Bedehuset var datidens «ungdom-
sklubb», vi ble alltid ønsket velkommen og vi fikk rikelig 
med hjertevarm voksenkontakt.  Mitt bedehus het Nord-
bygda Misjonshus.  I dag heter det Heddalshuset. Det blir 
fremdeles tatt vare på av ildsjeler.

Jeg er dypt takknemlig over det åndelige budskapet og 
vennligheten vi ble til del i tidlig alder. - Først årene på 
«Søndagsskole», siden også «Barneforening» og «Yngres».  
Vi sang mye på disse samlingene som ofte ble holdt i hjem-
mene til våre ledere, og det ble holdt andakt.  Vi fikk kakao 
og «noko attåt». Vi flettet «peddigkurver» og laget annet 
håndarbeide som skulle loddes ut på «Basar».  Inntektene 
gikk alltid til «Hjelpearbeid på Misjonsmarkene».  Vi var vel-
signet med trygge ledere, Olav Fjelde, Valborg og Torstein 
Surtevju, Malena Haugen, Olav Simones og andre.

På Bedehuset vårt ble det holdt møter og bønnemøter, der 
var gjerne en trofast flokk av naboer.  Vi unge engasjerte 
oss gjennom å være stillferdig til stede av og til. Det krist-
ne budskap i tekstlesing og sanger la grunnlaget for den 
trygghet jeg nå er velsignet med.  En verdifull del av det 
hele var selvsagt fellesskapet, vi gledet oss alltid over å 
få komme sammen, vi var gode venner i tykt og tynt.  Så å 
si hele «Grendas» jenter kom til disse gode møtene.  – Litt 
underlig kanskje, men jeg kan ikke huske at guttene kom til 
disse trygge og hjertevarme samlingene.  Sannsynlig var de 
hjemme og «mekket sykler eller mopeder». 

Jeg kjenner meg sikker på at når dere leser disse gode ver-
sene, vil dere forstå ett av grunnlagene for min kristne tro.   
Som en enkel illustrasjon av hva som rørte seg i oss barna, 
som hadde fått lære mange av de kristne sangene: En kjær 
slektning fra Hjartdal ble som lita jente svært opptatt av at 
sangen «Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare» 
handlet om at Gud passet spesielt på en kar som syklet om-
kring i bygda med hele sitt jordiske gods på bagasjebrettet.  
Han het Bjarne Skaret.

Vennlig hilsen 
Ingebjørg Flatland

Han tek ikkje glansen av livet
Den Frelsar som kallar på deg.
Først då kan for alvor du leva
Når han får deg fylgja på veg

Du høyrer dei dårande røyster
Som lovar deg gullglim og glans.

Men ingen legg lys over vegen
Som Jesus og kjærleiken hans

Han hjelper i brattaste bakkar
Og stør deg når vegen vert smal

Han signar dei sollyse sletter
Og lyser i dødsskuggens dal

Han fører deg frelst over fjorden,
Heilt fram til den himmelske strand.

Når døden sin brottsjø du møter,
Vil Jesus dra båten i land.

Han tek ikkje glansen av livet
Han gyller din morgon og kveld

Og opnar ei dør til dei salar
Der æveleg høgtid du held.

MIN SALME 
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Ta med deg dine feriegjestar 
og besøkjande til stavkyrkja og 
prestegardslåven i sommar, vi har 
eit unikt område å bruke og å vise 
fram! Stor takk til Anne Marie 
Halvorsen for den store innsat-
sen ho har lagt ned siste åra  for  
å drifte dette flotte området for 
oss! Ho sluttar hjå oss 1. juni for å 

gå over i anna arbeid.  Karen Voldsund styrer vidare denne 
sesongen og har med seg ein solid gjeng der dei fleste har 
jobba for oss tidlegare sesongar. Gjengen der ute, kyrkja, 
området og det dei serverar på Kafè Olea, er verdt eit be-
søk! Det er også alle kyrkjene og gravplassane våre! 

Takk for dugnadsinnsats på kyrkjegardane i vår! For oss 
som til dagleg arbeidar og har ansvar for kyrkjegardane er 
det eit løft å møte dykk som stiller opp! Ein ting er tida de 
brukar, men viktig er også dei gode samtalene som opp-
står ein slik kveld i møte med kvarandre! Vi skulle gjerne 
ynskt oss fleire som stilte opp på Notodden gravlund og 
er takksame om vi kan få tips til korleis motivere fleire til 
dugnadsinnsats der.  

Om alle også kunne ta seg tid til å sette vannkannene at-
tende på plass og fylle dei med vatn etter bruk, ville det 
gi denne vinsten: vannkannene bles ikkje vekk, alle finn 
vannkanne der dei forventar: ved vannpostane, vatnet er 
lunka og det trivast blomstrane med.  

Urneveggen på Notodden gravlund  har fått stor merk-
semd etter den stod ferdig i fjor  og vart teken i bruk i 
mars i år. Det mange nok ikkje har fått med  seg er at vi 
har etter søknad til Barne-og familiedepartementet, fått 

løyve til namneflytting frå eksisterande grav til urnevegg. 
Dette betyr at ved gravlegging av urne i urneveggen kan 
ein slette grav og søkje om namneflytting frå eksisteran-
de gravminne til urnevegg. Ein kan det same ved gravleg-
ging av urne i namna minnelund, men då kan ein berre få 
med seg eit namn, altså totalt to namn pr. namneløv.  Ved 
namneflytting til namna minnelund vil det då på namne-
løv ikkje vere plass til minneord, berre namn, født og død 
dato. På dørene i urneveggen er det derimot større plass 
og plass til fleire namn og minneord. 

Når det gjelder urne- og kistegraver skal gravminnet 
(gravstøtta) i hovedsak stå der vedkommande er grav-
lagt, slik at det er samsvar mellom grav, gravminne og det 
navn som står på gravminnet. Gravplassmyndigheten kan 
imidlertid gi tillatelse til at namn påførast eit gravmin-
ne på ein annan stad enn der vedkommande er gravlagt. 
Namnet må da fjernas frå det opprinnelege gravminnet. 
(Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd § 
21). Dette kan frigi plassar på gravlunden/kirkegården og 
spare deg som festar for utgifter. Kostnaden med flytting 
av namn etc. er festars ansvar.

Ein kan ikkje slette namn på eksisterande gravminne og få 
namn på løv på namna  minnelund eller i urnevegg, utanom 
ved dødsfall. Altså kan namna minnelund berre nyttast 
ved dødsfall.  

Med ynskje om ein velsigna god sommar! 

Håvard J. Russnes
kirkeverge

NYTT FRA KIRKEVERGEN

To av dei tre prestestillingane i kommunen er for tida ledige og skal no lysast ut. Det gjeld soknepreststillinga 
på Notodden og soknepreststillinga i Gransherad og Lisleherad. 

Sidan det no har opna seg eit høve til å sjå to utlysingar under eitt, er det i gang ein noko meir omfattande pro-
sess enn vanleg for å vurdere kva dei ulike stillingane skal innehalde. Prosten har halde møte med leiarane av 
dei 4 sokneråda, dei som i dag fungerer i prestestillingane, kyrkjeverja og enkelte fellesrådstilsette. I tillegg 
skal det gjerast ein del avklaringar med bispedømmekontoret før utlysinga kan stå på trykk. Det som er sikkert 
er at Heddal og Notodden skal ha kvar sine sokneprestar også i framtida. Her kan det bli mindre endringar i 
nokre arbeidsoppgåver, men ikkje store omveltingar. Det som det har vore brukt mest tid på å drøfta er korleis 
den tredje prestestillinga skal profilerast, altså kva stillinga skal kallast og kva arbeidsoppgåver som skal leg-
gjast til denne stillinga. I tillegg er det under drøfting kven av dei tre prestane som skal ha sokneprestansvaret 
i Gransherad og i Lisleherad. Prosten har som mål å ha utlysingane klar i slutten av mai, og at tilsetting skjer i 
bispedømmerådet sitt møte 31. august. Det er krevjande å få søkjarar til prestestillingar for tida. På landsplan 
er det over 100 ledige stillingar. Så om nokon kjenner nokon som kan oppmodast til å søkja, så er det veldig vel-
kome, uttalar prosten.

LYSER UT TO PRESTESTILLINGAR
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Endelig er det tid for 
Køntrigudstjeneste igjen!

Søndag 12. juni går den syvende Køntrigudstjenesten av 
stabelen igjen. Grunnet pandemien var vi nødt til å avlyse 
både i 2020 og i 2021, men nå kan vi endelig samles igjen. 
Ett er Køntrigudstjenesten i 2019 var vi egentlig innstilt 
på at den sjett e var den siste, men ett er mange tilbake-
meldinger skjønte vi raskt at dett e er noe som virkelig 
har truff et en nerve blant folk. Vi har derfor gleden av å 
igjen – og for syvende gang – invitere til en gudstjeneste 
med Guds ord, allsang og køntrimusikk. Som i tidligere år 
er denne gudstjenesten et samarbeid med Den norske kirke 
og frimenighetene i kommunen. 

Følgende menigheter deltar i år: Den norske kirkes me-
nigheter i Notodden kommune, Betesda pinsemenighet, 
Elim misjonsmenighet, Betania pinsemenighet, Tinnes- 
moen bedehus, Rock Church, Heddal misjonskirke og 
Notodden misjonskirke. I år er det pastor i Betesda Frank 
Erlandsen som er taler, mens folk fra de forskjellige me-
nighetene deltar under gudstjenesten. Salig band fra 
Elim er som vanlig husbandet, og i tillegg bidrar Trond 
Ytt erbø, Inger Lise Amundsen og Olav Ajer med musikk. 
En stor takk til alle som bidrar. Gudstjenesten blir ledet 
av soknepresten i Heddal, Terje Nyvoll.  Vi håper på stort 
oppmøte. Ved fi nt vær blir gudstjenesten på plenen 
utenfor Låvekyrkja. Ta med stol! Ved dårlig vær fl ytt es 
gudstjenesten til Låvekyrkja.
Vi ses på Køntrigudstjenesten!

Sommersesong ved 
Heddal Stavkirke 2022

Stavkirken, Kafe Olea og Oleabutikken har åpent 
hver dag fra 13. mai til 20. september.  
Se heddalstavkirke.no for enkeltdatoer med endrede 
åpningstider og mer informasjon om utstillinger og 
Sigurd Show! Det er dessverre ikke mulig å leie loka-
ler i Prestegårdslåven i denne perioden.

VELKOMMEN TIL DROP-IN DÅP 
Lørdag 24. september kl 12.00 – 13.30  arrangeres det drop-in dåp i Heddal stavkyrkje

Har du utsatt  dåp på grunn av korona-krisen eller annet? Er du av en eller annen grunn ikke selv blitt  døpt? Alle udøpte i 
alle aldre kan komme innom og bli døpt uten forberedelser i forkant. Rett  og slett  drop-in. En drop-in-dåp kjennetegnes 
av at ingen forberedelser er nødvendig. Man bare gjør avtale med sokneprest Terje Nyvoll på forhånd, undertegner 
et skjema, har en samtale med presten og blir døpt. Man kan komme alene eller i følge med andre. Kirken stiller med 
faddere om nødvendig. Du må også ha med seg gyldig legitimasjon. Dåp foregår vanligvis på gudstjeneste, og hører 
til i menighetens fellesskap. Drop-in-dåpen er bare selve dåpshandlingen. Men det er en fullverdig dåp, like fi n og 
høytidelig som en vanlig dåp. Meningen er å gjøre dåpen så enkel og tilgjengelig som mulig. Mange forbinder barne-
dåp med press om stort selskap og mye stress. Det trenger ikke å være slik. På drop-in-dåp er det ingen kleskoder.

Ta kontakt med sokneprest Terje Nyvoll på mobil 934 82 589 hvis du ønsker å vite mer om dett e.

Musikalske høydepunkter i Heddal!
2. oktober planlegger vi en konsert med Roland Utbult 
i samarbeid med Betesda. Skjærgårdssang koordinerer 
Roland Utbults reise i Norge. Arrangementet blir på Be-
tesda. Roland Utbult er en kjent og kjær svensk sanger, 
forfatt er og riksdagsmann.

Medio oktober blir det en ny Taize-gudstjeneste i Stav-
kirka. Dett e er en gudstjeneste som inviterer til ro og 
ett ertanke der sang som meditasjon har en fremtreden-
de rolle. Vi ønsker å arrangere Taize-gudstjenester 1 – 2 
ganger i året.

Låvesang 2022 går av stablen 23. oktober. Lokale artis-
ter og band er på plass. Svein Olsen fra Skjærgårdssang 
vil også i år være møteleder. Løpende informasjon vil bli 
lagt ut på Facebook utover sommeren og høsten!

20. november planlegger Låvekoret 25 års jubileums-
konsert i Låvekyrkja.

27. november får vi mulighet til å stift e et nytt  bekjent-
skap: Trude Kristin Klæboe. Hun er en ung sanger, pia-
nist og låtskriver som bl.a. har jobbet mye sammen med 
saksofonisten Frøydis Grorud. Gjennom Skjærgårds-
sang har vi fått  henne til Låvekyrkja for en julekonsert 
der hun synger og spiller piano. 
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På besøk hos Anlaug Fjelde 
Intervju av Solveig Utnem Sukke 

Jeg sitter på besøk hos en 
nydelig, klok og interessant 
dame. Jeg prøver å være her 
ofte fordi jeg går alltid hjem 
gladere og med mer visdom et-
ter hvert besøk. Vi deler man-
ge tanker om smått og stort. 
Anlaug Fjelde heter hun. 94 

år gammel, født i mellomkrigstida i 1928, og oppvokst i 
Heddal i Trolldalen sammen med to søsken, og bodd der 
sammen med mor og far. 

Nå sitter Anlaug på Haugmotun og ser over til heimen 
far hennes bygde opp på Rygimoen, Vegheim. Minne-
ne strømmer på fra oppveksten, og forteller hun ivrig. 
Far var nevedyktig og stod på med mange gjøremål i 
og rundt heimen. Han hadde dessuten jobb som forret-
ningsfører i Heddal trygdekasse, m/hjemmekontor. 

Moren til Anlaug tok seg av barna, matlaging og fjøsstel-
let. De hadde lite penger å rutte med, men en raus og åpen 
heim var det alltid. Anlaug sier: «Nå som levetida mi blir 
så lang, er det godt å sjå tilbake. Eg er glad for at eg fekk 
vekse opp i ein kristen heim». Hun er urolig for at kristen-
dommen får mindre og mindre plass i samfunnet. Mor og 
far var harmoniske, sosiale og glade i kirken, korsang og 
misjonsarbeid, og var gode og kjærlige foreldre. Faren 

hadde fast plass på tredje benk i kirken, mens morens 
faste plass var i forsangerkoret på motsatt rekke. Anlaug, 
veslejenta, fulgte til kirke hver søndag, og valgte selv plass 
enten ved faren eller ved moren. Her lærte Anlaug tidlig 
salmer, og sangglede som har fulgt henne hele livet. Faren 
drev søndagsskole i kapellet, og som 5 åring lærte Anlaug 
å spille gitar. Dermed ble hun en fast sang- og spillejente 
som fulgte foreldrene sine til kirke og husmøter over hele 
bygda. Anlaug var 14-15 år da hun kjente så sterkt på at 
(bestemte seg for); Jesus blir en venn for livet. Allerede da 
ble hun med sin far (som var prestens medhjelper) rundt 
omkring i hjemmene i bygda, og spilte og sang alene ved 
bisettelser. Far og mor var flittige bibellesere, forteller 
den sindige damen, og jeg var liten, men satt stille og lyttet 
i respekt. Da fikk jeg også lyst til å lese i Bibelen, en bok jeg 
har lest flere ganger, og blir aldri lei bøkenes bok. 

Anlaug har stor bekymring over hvor svakt den kristne tro 
står i samfunnet i dag. Jeg kan ikke lenger møte opp i kirken, 
men jeg kan være forbeder, jeg har en lang liste, sier hun. 

Det hviler en ro og trygghet over Anlaug. Fysiske plager 
tar ikke motet fra henne. Hun takker for hver dag - er trygg, 
men «lengselen etter himmelen» er stor, avslutter hun med 
et stort smil. Og siterer den første sangen hun lærte: 

Jesus vil ha alle – 
ikke en så ussel er 

at han ikke har ham kjær
at han frelser nå og her

Jesus vil ha alle 

Nytt lydanlegg i Låvekyrkja
Lydanlegget i Låvekyrkja har rundet 25 år og det er nå 
tid for fornyelse og oppgradering. Ved større arrange-
menter har vi måttet leie inn lydanlegg for å få lyd som 
samsvarer med dagens krav. 

Et «lydutvalg» bestående av Arne Sukke, Terje Nyvoll og 
Helge Carlsen har samarbeidet med Ljosland Musikk for 
å få et egnet og godt tilbud på nytt lydanlegg. Resultatet 
er et lydanlegg som tilsvarer det som lydservice-firmaer 
bruker ved konserter slik at vi kan bruke eget utstyr ved 
våre arrangementer. Tilbudet inkluderer også oppgra-
dering av høyttalerne i øvresalen (bak når skilleveggen 
er tatt bort). Teleslyngen vil fortsatt fungere som nå til-   
koplet det nye anlegget. 

I soknerådsmøtet mandag 23.05. ble forslag til lydan-
legg presentert. Soknerådet viste stor positivitet for 
denne oppgraderingen og det ble godkjent! Slik det ser 

ut nå vil anlegget kunne leveres fra august. Vi ser fram til 
å ha det operativt til Låvesang 23. oktober. 

Allen & Heath miksepult 24 kanaler. 

           D&B Fronthøyttaler.                           D&B Subwoofer (bass).
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Tomm Kristiansen til Blå Messe
7. august går Blå Messe av stabelen i Notodden kirke. 
NRK radio vil sende gudstjenesten direkte.

Av Sverre F. Henriksen 

Det er blitt  en lang tradisjon at Notodden kirke har en 
spesiell gudstjeneste på avslutningsdagen for Notodden 
blues festival. Årets Blå Messe vil nok for mange toppe 
listen av fl ott e gudstjenester under festivalen.

TOMM KRISTIANSEN
NRK-mannen, Tomm Kristiansen 
blir årets taler. Han er nok best 
kjent om korrespondent i Afrika 
i mange år. Han har en unik kunn-
skap og erfaring fra dett e områ-
det, og reiser nå land og strand 
rundt med foredrag om sine år 
som Afrika-korrespondent.
   
Det er likevel ikke dett e som har fokus under Blå Messe. 
Da vil han ta for seg fl ere møtepunkter Jesus har med 
mennesker , blant annet er bluesen et slikt møtepunkt.

ÅSTE HUNNES SEM
Årets gjesteartist på Blå Mes-
se er Notodden egen Åste Hun-
nes Sem. Åste er solid etablert 
som artist. Hun har tidligere 
vært hovedartist på lørdags-
konserten i kirken under festi-
valen. Åste er en sprudlende, 
intens, engasjerende gospel-, 
blues-, og soulsanger som ga-
rantert vil bli et mektig bidrag i 
Blå Messe.

Trenger du lokale?
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.

Gratulerer!
Av Inge Waage 

Anne-Marie Strømsbo fylte 90 år den 9. mai, 2022. Hun 
avslutt et sitt  mangeårige medlemsskap i Notodden Kan-
tori rundt siste årsskift e. Hun hadde da vært med i koret 
fra det ble re-etablert med Egil Skott et som dirigent! Hun 
var altså en veteran i Kantoriet da hun rundet av. Ikke bare 
gjorde hun en utmerket innsats som alt-sanger, hun had-
de i fl ere år også en nøkkelrolle i ”festkomite/kjøkkenan-
svarlig/blomsterinnkjøp”sammenheng. 

Kantoriet planla å markere hennes 90-årsjubileum. Aktiv 
som hun fortsatt  er så kom hun oss imidlertid litt  i for- 
kjøpet ved at hun selv inviterte hele Kantoriet, pluss noen 
tidligere medlemmer til et 90-års bursdagsselskap i     
peisestuen i Menighetshuset ett er vårkonserten tirsdag 
kveld 10. mai! Og slik ble det; en hyggelig sammenkomst! 
Vi takker Anne-Marie Strømsbo for hennes strålende 
innsats i Kantoriet og ønsker henne en fortsatt  riktig god 
pensjonistt ilværelse!

Ta vare på verden
Ta vare på oss
Mennesker fl ykter
Maktherrer sloss

Du ser at vi roper
Hør våre skrik!
Vår verden er truet
Av fare og krig.

Bomber og gisler
Våpen og ild
Menners fremtid 
Sett es på spill

Selv er vi svake,
Men du Herre sterk
Tilgi vårt hat
Ufredens verk

Lær oss å elske
Vår uvenn og bror
Ta vare på verden
Skap fred på vår jord

TA  VARE PÅ VERDEN

Ingunn Victoria Øye
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Korets mannsgruppe vartet opp med et eget innslag, 
Fader Vår av Nils Larsen.
   

Nevnes bør også at 
korets yngste med-
lem, menighetens 
ungdomsarbeider, 
Iselin Versto Vold 
var solist på flere av 
versene i allsangen 
«Så grønn en drakt». 
   

Med unntak av kveldens gjest, Anette Hagen, var det 
kun egne krefter som serverte en fullsatt menighets-
sal for en absolutt vårlig musikalsk kveld.
   

Notodden Kantori
Kantoriet er et blandet kor som øver tirsdager 
kl. 19.00 på Notodden menighetshus. Nå har 
koret tatt sommerferie, men starter opp igjen 
tirsdag 30. august kl. 19. Det blir julekonsert 4. 
desember, og vi håper å kunne gjennomføre 
den som før korona, som «Vi synger og spiller 
julen inn» med byens kor og korps. I tillegg syn-
ger koret i noen gudstjenester og har planer 
om sang på sykehjemmene. 

Vi ønsker oss også nye sangere! Har du lyst til 
å bli med i kantoriet? Ta kontakt med dirigent 
Sylke Feldhusen, tlf 479 72 510, og kom gjerne 
på en øvelse for å se om dette kan være noe for 
deg.

Flott vårkonsert med kantoriet
Av Sverre F, Henriksen

Det ble skikkelig vårstemning da Notodden kantori arran-
gerte sin tradisjonelle vårkonsert 10. mai med koret og so-
lide solister.

Det ble en imponerende variert 
konsert med alt fra det rolige, 
følsomme og til heftig, svingende 
gospel. Kantor Sylke Feldhusen 
var selvsagt dirigent, men hun 
tok også plass ved flygelet og 
akkompagnerte koret i flere av 
numrene. For en gang skyld fikk 
vi dessuten oppleve Sylke som 
operasanger i «Sangen til månen» 
av Anton Dvorák.
   

Kveldens gjest, fløytisten Anette Hagen hadde både en egen 
avdeling med soloinnslag akkompagnert av Julian Isaacs, og 
hun spilte flere sanger sammen med koret.
   

Kantor Julian Isaacs akkompagnerte koret på flere av inn-
slagene, og spilte også Impromptu i Gess-dur av Franz 
Schubert. Et klaverstykke som krever virtuose kvaliteter, 
noen Julian absolutt besitter.
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Gudstjenste i ”Prestegården” 8. mai 
 
Tekst og bilder: Aslaug Flugon 
 
På selveste frigjøringsdagen ble vi invitert av Maria og 
hennes familie til å arrangere gudstjenesten hjemme 
hos de i «Prestegården».  

På forhånd hadde de berammet et arrangement til inn-
tekt for «Leger uten grenser» denne dagen. Det skulle 
bl.a. være loppemarked, kafè og loddsalg. Alt ble slått 
sammen til et felles arrangement i bygda. 

Været tilsa at vi kunne ha gudstjenesten utendørs. Man-
ge gransheringer hadde tatt veien for å være med. I til-
legg møtte noen fra nabobygdene og til og med fra byen, 
noe vi synes er ekstra stas.  Vårt lokale musikkorps kom 
og spilte for oss innledningsvis i gudstjenesten. Tone 
Anne ledet oss gjennom gudstjenesten og Julians vakre 
toner gledet hver og en av oss. 

Etter messa gikk praten livlig og det ble mulighet for å 
få seg noe å bite i. Maria disket opp med et rikholdig ut-
valg av gode bakervarer og åpnet hele huset sitt for alle 
fremmøtte. Både utendørs og i husets mange rom var 
det et rikholdig utvalg av forskjellige lopper, noe for en-
hver smak og kanskje behov. En opplevelse i seg selv og 
”ta runden” i huset. Det myldrer av kreativitet og kanskje 
også litt inspirasjon for trauste gransheringer. 

Utpå ettermiddagen kom Orkesterforeningen og spilte 
vakker musikk for oss. 

Alle forberedelsene som Maria hadde gjort imponerte 
alle. Det ligger mange arbeidstimer  bak et arrangement 
som dette. Soknerådet vil på denne måten rette en stor 
takk til Maria og hennes familie for samarbeidet og 
gjestfriheten. Vi takker også Musikkorpset og Orkes-
terforeningen for flotte musikalske innslag.  

Vi har forstått at arrangementet også var vellykket øko-
nomisk sett,  så takk til alle fremmøtte som bidro til det. 
Dette kan friste til gjentakelse om anledningen byr seg. 

Takk for dugnadsinnsatsen!
Vi ønsker å takke ALLE som bidro i dugnaden på kyrkje-
garden vår den 3. mai. Stor oppslutning om dugnaden 
som alltid i Gransherad.

I etterkant av dugnaden var det invitert til orienterings-
møte med det formål å lodde stemningen i kyrkjelyden for 
muligheten til å opprettholde eget sokneråd i Gransherad, 
eller å utrede muligheten for sammenslåing med et annet 
sokne-/menighetsråd i kommunen. Dette utløste mange 
spørsmål fra de fremmøtte. Det var mange gode og krea-
tive innspill som ble besvart av Prost Asgeir Sele, kirkever-
ge Håvard Russnes eller medlemmer i soknerådet.

Hvilke oppgaver innebærer det for medlemmer i et sok-
neråd, vil vi komme tilbake til i neste utgave av Menig-
hetsbladet i sept./okt.

Kanskje det er håp for eget sokneråd ved neste valg?  
Det er bare å håpe!

GOD SOMMER! Fra Gransherad sokneråd 
PS: bildet er tatt av Anita Cumbes Pedersen
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Hva er en menighet – ytring
 
Tekst: Annik Bothner  Foto: Aslaug Flugon
 
Når du sitter på båthvelvet og livets harde bølger skylder 
inn over deg, - er det da du tenker på Gud, er det da du ten-
ker at Guds menighet er god å ha? Da trenger jeg den!

Hva med de tider det båthvelvet er snudd andre veien på 
livets hav, tider hvor du sitter trygt og godt i båten som 
bringer deg inn til tørt land. Er det i slike tider at menig-
heten din har reell betydning, når livet er forutsigbart og 
godt. Da går alt sin vanlige gang og ingen stiller vanskeli-
ge spørsmål. Vi er trygt og godt innafor.

Jeg spør meg selv om det virkelig er greit å komme med 
hele seg til min menighet når jeg av alle krefter strever 
med å leve videre fra dag til dag i det livet som nu engang 
er gitt meg. Strevet kan inneholde jobbproblemer (de er 
ikke til å kimse av), - strevet kan inneholde misnøye med 
hverdagslivet og partneren (den andre forstår meg ikke 
og det kan sannelig være tungt nok), - det daglige stre-
vet i foreldrerollen (når knopper og jeg selv brister). Kort 
sagt handler dette om livet vårt og vårt uuttalte behov 
for noen som er der for meg. Når får jeg tid til å hvile? 
Hvile er jo en livsnødvendighet for å orke, litt til og litt til. 
Er min menighet slik satt sammen at jeg tør å være meg? 
Vi sitter i kirka søndag etter søndag og ser i nakken på 
hverandre. Fellesskapet har behov for at jeg orker. Me-
nighetshuset skal vaskes når det har vært i bruk. Kirke-
kaffen har behov for flere hender og noen som tar tak og 
tilbyr sin hjelp. Kan det noen ganger føles slik at frivillig-
hetsarbeidet på ulike arenaer blir for mye for enkelte. 
Noen og hver kan til tider føle seg litt tappet. Gir frivil-
lighetsarbeidet like mye tilbake som det tar av krefter.

Jeg fikk en hyggelig invitasjon til å delta i Kvinnenettver-
ket på Menighetshuset, annenhver mandag.(når det ikke 
er coronatider) Samværet, slik jeg opplever det, preges 
av vennlighet og interesse. Vi snakker om det som opp-
tar oss, tar frem handarbeidet når det føles bekvemt og 
gleder oss til en kaffekopp og medbrakt kake. En hvile-
stund for voksne kvinner. Noen snakker om sin tro, andre 
lytter. Det er en respektfull avstand til «den inste grin-
da» som Haldis Moren Vesaas skriver så klokt om. Andre 
temaer bringes opp, temaer som kan bety noe for hver 
og en av oss. For meg er dette menighetslivet som gir 
noe tilbake.

Kirkekaffen hver søndag er også en slik hviletid for voks-
ne. I denne stunden kan det skje møter mellom fremmede 
som blir interessert i hverandre og vil møtes mer, eller en 
møter en man snakker rolig og lett med og fornyer kontak-

ten som alle- 
rede er der. 
Men stunda på 
kirkekaffen kan 
kreve at en er 
litt opplagt og 
er på sitt vis 
en liten sosial 
øvelse. På tyn-
gre dager kan 
det føles van-
skelig å gå over 
ki r ke p l a s s e n 
og opp trappen. 

Da kan det være tilstrekkelig med en stille stund i kirke-
benken. Kan hende går jeg ikke i kirka på slike, litt mørke 
dager og da er det greitt at ingen etterspør hvorfor jeg 
ikke var i kirka på søndag, selv om det er i beste mening. 
Det er ikke så greit alltid å svare på det, kanskje jeg ikke 
vet det selv engang.

Vårt menighetsliv inneholder så mange elementer. Kan-
skje vi hadde hatt glede og nytte av å gå inn i hva vi som en-
keltmennesker kan ønske oss mer av innenfor menighets-
livet vårt. Hva er vi god på, hva kan vi bidra med? Blir det 
for mange modale hjelpeverv av typen BØR, MÅ og SKAL, 
så forsvinner kanskje innsatsviljen vår. Kan menighetsbla-
det være et forum for å reflektere, snakke sammen om 
hva vi ønsker oss mer av i menighetens indre liv.

I brevet til Galaterne, kap 1, v.10 skriver Paulus: «prøver 
jeg nå å bli anerkjent av mennesker- eller av Gud? Vil jeg 
bare være mennesker til lags? Var det fremdeles men-
nesker jeg ville være til lags, da var jeg ikke Kristi tje-
ner»Spørsmålet blir kanskje at vi spør hva kan vi tjene 
Gud med gjennom vårt menighetsliv. Er han bedt om å 
være tilstede med sin Hellige Ånd når vi har sokneråds-
møter, når vi utfører arbeid i Guds navn på ulike arenaer 
Jeg synes det er mange vanskelige spørsmål.

I dyp samtale –  
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20. mars ble årsmøte holdt i Lisleherad kirke. Dette ble også Anne Berit sin siste gudstjeneste hos oss som vår sokne- 
prest. Menigheten fikk gi en flott kopp og et fint bilde laget av våre lokale kunstnere Lisbet Bekkhus Solberg og 
Venke Midtlien som vi vet blir satt stor pris på av Anne Berit. Nå er hun tatt godt imot i Ulefoss hvor hun er sogneprest 
i Holla og Helgen Menighet. Blir en spennende tid hvor Notodden og Lisleherad søker en sokneprest og en familie-
prest til menighetene. Foto: Solveig vaa 

Årsmøte etter gudstjeneste og kirkekaffe

Påskeverksted 12. april 2022

Med stor lettelse kunne vi igjen gjennomføre verksted på tradisjonelt vis i lokalene til Lisleherad montessoriskole. 
Gøy å se store og små samle oss igjen om det å lage fine ting sammen. Vi lar oss inspirere til å skape ting vi kan ta 
med hjem eller gi bort i gave. Vi starta kvelden med en liten samling hvor vi snakka litt om dagene fra palmesøndag, 
skjærtorsdag, langfredag og til påskedagene, om stenen som var skjøvet bort og graven som var tom.  Så kunne vi se 
om vi fant ting vi kunne lage. Noen starta med maling andre med saks og papir. Perler og perlebrett fikk også være 
med i aktiviteten. Underveis fikk en litt å spise før en kunne fortsette der en var.

Othilia Pedersen Søyland ser etter 
ting å bruke med hjelp av Monika 
Nykås Haugen.

Thea Tomine Tverdalen og Julia Surt-
evju finner varme solfangere.
Alle tre foto:  Elisabeth Ree Rosnes

Thea Tomine, Ole Andreas og Lene Kristine Tverdalen, 
Lena Bakke, Iris og Isak Anderson, Marie Bråthen, Mar-
tine Weirud, Tuva Kleivan Haugen, Othilie Pedersen Søy-
land og Catrine Søyland, Maria og Julia Surtevju.
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Med masse god 
innsats fra sto-
re og små som 
sammen gjorde 
kirkegården fin. 
Med utstyr og 
materiell går job-
ben lekende lett i 
hyggelig lag med 
en matbit etter 
økta. Takk for 
godt arbeid.

Dugnad 5. mai 2022

GULLKONFIRMANTJUBILEUM for de som sto til konfirmasjon
1970,1971, 1972 og 1973 15. mai 2022                                                  

Isak Anderson, Daniel Nykås Haugen og Mari 
Nykås Haugen har fått plass på hengeren og holder 
lasset med grass på plass, mens Helge Anundskås, 
Terje Haugen og Jan Hegna legger på det som skal 
ryddes vekk sammen med gravplassarbeider Line 
Camilla Lyngvær Tranvåg.

Terje Haugen, Monica Nykås Haugen, Solveig 
Vaa, Audun Farstad, Kari Flåthen, Kari Landsverk, 
gravplassarbeider Line Camilla Lyngvær Tranvåg , 
Kirkeverge Håvard Russnes, Helge Anundskås.
Begge foto: Willy Bråthen

15. mai var det 
endelig tid for 
å gjøre stas på 
våre gullkon-
firmanter 50 
år etter deres 
konfirmasjoner 
her i Lislehe-
rad kirke.  Pro-
stiprest Tone 
Anne Hvalen 
tok menig-
heten gjennom 
dagens pre-
kentekst med 
egne tanker og 
med humoris-
tisk snert som 
fikk smilebån-
dene med uten 
å miste innhol-
dets mening. 

Kantoriet fylte kirkerommet med vakker sang under Kantor 
Sylke Feldhusen sin gode ledelse og gjorde gudstjenesten  
ekstra fin for de fremmøtte. Ekstra flott var dagens postlu-
dium som var salme fremført av kantoriet skrevet av Sylke 
selv. Etter gudstjenesten gikk turen ned til Eyde hvor det var 
bestilt bord, da vi ikke ble så mange som først tenkt, som gav 
tid og plass til å mimre om mangt og meget.

Grete Helene Mostue, Birger Arthur Søyland, Ove Runar 
Søyland, Arild Kleven og Valborg Spangelid sammen med 
Solveig Vaa, Willy Bråthen og Elisabeth Ree Rosnes fra 
styret i menighetsrådet. Foto: Elisabeth Ree Rosnes

Foto: Willy Bråthen Etter gudstjenesten kunne kirkevert og me-
nighetsrådsleder Elisabeth Ree Rosnes over-
rekke en rose til hver gullkonfirmant Birger 
Arthur Søyland, Ove Runar Søyland, Grete 
Helene Mostue og Valborgs Spangelid, slik vi 
også gjør ved dagens konfirmasjonener
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Tekst av Iselin Versto Vold

Helgen etter påske var vi samlet på Jønnbu, og endelig 
var det konfirmantleir igjen! Det var flere av konfirman-
tene som hadde gledet seg til denne turen helt siden 
leiren i høst ble avsluttet. Temaet for konfirmantleiren 
i april var tro, håp og kjærlighet. Vi hadde tre felles-
samlinger hvor leirsjef Ragnar, ungdomsleder Heidi og 
ungdomsarbeider Iselin underviste i disse tre temaene.  

På lørdag formiddag gikk vi en liten fjelltur i nærområdet 
og spiste lunsj i friluft. Kokken Tone Susanne i samarbeid 
med ungdomslederne lagde god stemning med grilling av 
pølser, steking av sveler og servering av kakao med krem. 

Weekenden ble avsluttet med gudstjeneste hvor for-
eldre, søsken, konfirmanter og menigheten deltok. Under 
gudstjenesten var det mange herlige innslag, der i blant 
Kantoriet som var forsangere og hadde to rytmiske kor-
innslag.  

Det var en flott helg med mye moro; aktiviteter, leirdans, 
undervisning, underholdning, gudstjeneste og mye mer. 

Konfirmantweekend på Jønnbu

Kokken Tone Susanne sto på og stekte sveler til alle sammen! Fjelltur neste; ut på tur aldri sur. 

Ungdomsarbeideren vår, Iselin underviste i det siste temaet; 
Guds kjærlighet.

På lørdagskvelden var det åpen scene og det første innslaget 
var en duett fra Kaptein Sabeltann. De to som sang duett var 
Hans Torjus Stykket Gampedalen og Mari Lien Haug.  

Under gudstjenesten var fungerende sogneprest Sverre Far-
stad Henriksen liturg og konfirmantene var med å skrivebønner 
og de leste bønnene de hadde skrevet under forbønnsdelen.  
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ETTER EN MÅNED MED KIRKENS GJENBRUKSBUTIKK: 

Vi er i gang! 

Hele april gikk med til forberedelser i lokalet i Hed-
dalsveien 35. Leieavtale ble inngått og inventar ble hen-
tet og montert av flinke og sterke karer. Det måtte fire 
mann til for å få disken på plass! Dyktige damer tok hånd 
om rengjøring og innkjøp, og steg for steg begynte loka-
let å bli slik vi ønsket. Da påske nærmet seg var det tid 
for å ta imot varer, og folk kom med poser og kasser. Vi 
sorterte og priset, arrangerte og revurderte. Det var gøy 
å få varer i hyllene!  

Alle frivillige var spente da Lidvard Arvesens folk kom 
med kassasystemet i slutten av april. Dette var fremmed 
for de fleste, og vi måtte ha flere omganger med opplæ-
ring. Brukthandelbevilling kom på plass og i den måneden 
vi har hatt åpent har vi justert rutiner og lært og feilet. Vi 
har også blitt kjent med hverandre som frivillige «kolle-
gaer», og gruppa har vist stor iver og allsidig kompetan-
se. Vi har selvsagt plass til flere frivillige til å ta vakter i 
butikken. Hvis mange nok melder seg, kan det bli mulig å 
utvide med lørdagsåpent, men foreløpig har vi åpent tirs-
dag, onsdag og torsdag, fra klokka 12 til 18. Varer tas imot 
fortrinnsvis mellom klokka 17 og 18 disse dagene. 

Noen har lurt på om det var marked til enda en brukt-
butikk. Til det kan vi svare at vi har godt med besøk, og 

mange kunder sier at de handler mer og mer brukt. Vi 
er stolte av å være med på bevegelsen for bærekraftig 
forbruk og samtidig er vi et treffsted der byens folk kan 
sitte ned litt og slå av en prat ved behov. Velkommen til 
kirkens gjenbruksbutikk! 

Åpningsdagen ble en pangstart for den nye gjenbruksbutikken til Notodden menighet. 
3. mai ble en festdag med mange kunder, kake og kaffe til alle som ønsket, hyggelige 
taler og blomsterhilsener.  

Tekst og bilder: Sidsel Hellesøy 

HILSEN: Benedikte Sebjørn-
sen fra NuAS ønsket til lykke 
på åpningen 3. mai. 

FEST: På åpningsdagen van-
ket det kake og kaffe til alle 
som ville ha. 

FRIVILLIGE: Denne glade gjengen vil gjerne ha flere med på laget. Frivillige samlet til butikkmøte 2. juni i Heddalsvegen 35. 

Kirkens gjenbruksbutikk, Notodden drives av Gjenbruks-
foreningen, Notodden kirke, som er registrert forening i 
Brønnøysundregisteret. Foreningen har vedtekter og styre. 
Ta gjerne kontakt med Sidsel Hellesøy, tlf. 970 18 234 om du 
har lyst til å bli med i arbeidet med butikken! 
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Takk til alle bidragsytere!
Takk til alle som annonserer i menighetsbladet! Bladet blir lest av mange, det 
bæres og sendes ut til alle husstander i Notodden kommune. Bruk gjerne våre 
annonsører når du trenger noe!

Bladet trenger pengegaver 
til trykking og porto!
Gaven gis på til konto 7877.08.79034
Du kan også vippse til 636989  Via VIPPS kan du 
scanne 
denne QR-koden.
Hvis du oppgir personnummer
til Sigrid Tobiassen 
på fellesrådets kontor så får du skatt efradrag for alle 
gaver. 

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

Der nye ideer og hjemmelagd norsk tradisjonsmat møtes

7877 08 79034

7877 08 79034

Støtt  menighetsbladet!
Ditt  bidrag teller

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

Notodden Begravelsesbyrå As

Begravelsesbyrå og gravstein
www.notoddenbegravelse.no

Ingar Faane
Døgnvakt: 35 01 21 55

Notodden
Begravelsesbyrå As

Begravelsesbyrå
og gravstein

www.notoddenbegravelse.no

Ingar Faane
Døgnvakt:

35 01 21 55
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www.alfacare.no

Trening - Hjelpemidler - Helse & Velvære

35 02 95 95 – post@alfacare.no 

NOTODDEN
www.bohus.no - Telefon 350 29 440

HELE NORGES MØBELKJEDE

www.motorforum.no - Tlf: 40 00 43 44

 Notodden

Telefon 35 02 72 00 - Oscar Nissens gate 2 - 3674 Notodden
www.ljosland.no

ÅPENT 10-20 (18)  MENY 9-20 (18)  
 GRATIS PARKERING                   www.tuvensenteret.no

alliance*OPTIKK Karl Larsen 

SYNSPRØVER, BRILLER OG KONTAKTLINSER

Telegata 17, 3674 Notodden  
35 01 13 09

Heddalsveien 834, 3677 Notodden
Tlf: 35022832

Arthur Andersen 
SKOTØY OG REPARASJONSVERKSTED 

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

SMÅKRAFTVERK

OH Holtasgate 32, 3678 Notodden - 35 01 78 00
www.tinfos.no

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

Store toner i Notodden kirke
Sidsel Hellesøy

Notodden kirke rommet en 
musikalsk fest 19. mai. Noen 
ganger kan et uformelt kaffe-
treff bli forløsende for gode 
ideer. Det var det som skjed-
de en ettermiddag i mars i år. 
Torgeir Aas fikk lyst til å ar-
rangere en konsert der orge-
let i Notodden kirke skulle stå 
sentralt. Brikkene falt på plass 
ganske fort, og planer for en 
konsert med Iver Kleive på or-
gel og Knut Reiersrud torsdag 
19. mai tok form. Vi var mange 
som gledet oss, og for en kon-
sert det ble! Notodden kirke 
ble fylt av mennesker som tok 
begeistret imot toner som 

svingte delvis fra orgelgalleriet og delvis fra kirkens front 
hvor Knut Reiersrud satt mellom gitarer og elektroniske 
innretninger som han trakterte etter tur og i kombinasjoner. 
Publikum fikk en reise i folketoner og salmeskatter, via klas-
sisk musikk til eksperimentell og kreativ bruk av strengein-
strumentene. Vi var under angrep av sterke inntrykk. Det var 
mat for øre og sjel. 

Konserter i Notodden kirke
 
Torsdag 29. september kl. 19.00
Konsert med fokus på folketoner – hardingfele, orgel og vokal
Sylke Feldhusen: vokal, orgel og hardingfele
Gunnulf Sletta: hardingfele og vokal
 
Søndag 23. oktober kl. 19.00 
«The Nordic Organduo»
Firehendig orgelkonsert
Organistene Jee Young Park og Abram Bezuijen
 
Søndag 4. desember kl. 18.00
Vi synger og spiller julen inn med byens kor og korps

Knut Reiersrud leverte fra 
øverste hylle med sine gita-
rer under konserten med Iver  
Kleive i Notodden kirke 19. mai.

Diakoniutvalet i Heddal:
Misjonsgudstjeneste 28. august. Besøk fra NMS

Formiddagstreff 22. september og 20. oktober

Diakoniens dag 30. oktober. 
Besøk fra Kirkens SOS, Låvekoret synger.

Julemarked 12. november
Vi er godt i gang med forberedelser til Julelotteriet og 
Julemarkedet. Soknerådet’s utval bidrar på forskjel- 
lige måter, men vi trenger støtte og gode bidrag også 
fra andre. Kan hende er du  blant dem som er glad i 
Prestegards- låven og det som foregår der av aktivi-
teter for alle aldersgrupper. 

Om du ønsker å støtte med salgsvarer/kaker til marke-
det eller gevinster til lotteriet er vi takknemlige for det!
Da kan du ta kontakt med en av disse:

Terje Nyvoll 934 82 589
Liv Johanne Helganger  932 90 610
Gunn Karine Horne Kolbjørnsrud 906 25 549

Mere informasjon kommer i septemberutgaven av 
Menighetsbladet.

Lisleherad får storbesøk fra Sverige

Ingamay Hörnberg og Lennart Sjöholm besøker 
Lisleherad kirke fredag 23. September kl. 1800. 

Billetter fås kjøpt ved inngangen. Kontanter /vips el-
ler bankkort. Entre kr. 150,-.



DØPTE
Notodden  
Ailo Lisland Slåstuen 
Alva Bergestig  Sauarlia
Eira Elissaen Urdal
Celina Ljosland Kvålseth
Jennifer Ljosland Kvålseth
Jerry Robert Forsberg 
Jørgen Tobiassen
Nina Haugen Kasin 
Tobias Sørlie Nykås 
Råmund Listaul-Larsen
Robin Di Nicola
  
Lisleherad
Nikolai Tverdalen 
Haakon Røraas Haaberg

Heddal 
Halvor Tjønnheim Kleven  
Aria Opthun  
Isabelle Rosenberg  
Lars Milian Bjørnsen-Torjussen  
Liam Michael Fenton  
Luna Moen Dalviken  
Nathalie Leithaug Høibyhagen  
Jayden James Fenton  
Eirik Lande  
Alvida Leithaug Høibyhagen  
Andrea Flaaten Staalen  
Even Wåsjø Barikmo  
Henrik Våle Rinde

Gransherad
Sigrid Asland Antonsen
Osvald Flugon Helmersen

VIGDE
Lisleherad  
Lene Kristine Haugland og Jan Erik Tverdalen

Heddal  
Katrine Frømyr og Roy Arne Skogen  

DØDE
Gransherad født
Olaf Fatnes 1928 
Solbjørg Sætre 1970 
Rønnaug Øya 1933 

Walfried Bolkesjø Brandt  1939 
Ingrid Aas                          1935

Lisleherad født
Johannes Wårås 1936 

Notodden
Martin Bergersen 1955 
Ambros Høimyr 1928 
Bjørg Eriksen 1927 
Sverre Ambjørndalen 1945 
Oddvar Kise 1922 
Norolf Henriksen 1924 
Helge Kalbekkdalen 1953 
Bjørg Bakka 1949 
Leif Eid Lia 1922 
Margit Bøe 1933 
Ruth-Johanne Haavaag   1924 
Jan Yngvar Steen 1935 
Terje Randbye 1978 
Pål-Espen Forberg 1977
Gunhild Furuvald 1929 
Åse Velta-Tøft vang 1943 
Eva Hjorth 1944 
Grete Jernquist             1943
Agnes Olsen                 1952
Olaf Sønstebø  1935
Anne J. Grundt  1921

Heddal
Olaug Haave 1931 
Helga Hagen 1927 
Oddvar Haugan 1941 
Astrid Gulliksen 1933 
Tordis Tråserud 1929 
Bengt Åke Olafsen 1954 
Gunhild Kristiansen 1923 
Marit Kaasa Olsen 1935 
Gutt orm Dyrland 1944 
Signy Borgen 1942 
Anlaug Haugetuft  1932 
Olav Kasin 1942 
Gunleik G. Simones  1929 
Signe Kvernstuen 1939 
Anne Marie Bergskot 1957 
Roar Aage Bøe 1932 
Gunvor Løkamoen 1950 
Harald Haugen 1943
Erna Hagen 1934

SLEKTERS GANG I VÅRE FIRE MENIGHETER
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ØNSKER DU Å DØPE BARNET DITT?
 Vi har fi re fl ott e kirker du kan velge å døpe barnet ditt  i.

Gå inn på vår hjemmeside: www.notodden.kirken.no
Velg «Dåpspåmelding»

Ta kontakt på tlf. 350 20 400, 
så hjelper vi deg gjerne hvis noe er uklart.
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NOTODDEN
JUNI

Søndag 19.06 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Sverre F. Henriksen. Dåp

Søndag 26.06 kl. 11.00
Gudstjeneste  v/ Tone Anne Hvalen.    
Nattverd

JULI
Søndag 03.07 kl. 11.00
Gudstjeneste v/Sverre F. Henriksen.  
Nattverd

Søndag 10.07 kl. 17.00 (Merk tiden)
Gudstjeneste v/Sverre F. Henriksen. 
Nattverd

Søndag 17.07 kl. 11.00
Gudstjeneste v/Sverre F. Henriksen.

Søndag 24.07 kl. 11.00
Gudstjeneste v/Sverre F. Henriksen 
Nattverd

Søndag 31. juli kl. 17.00 (Merk tiden)
Gudstjeneste v/Sverre F. Henriksen
Dåp.

AUGUST
Søndag 07.08 kl.11.00
Blå messe v/Sverre F. Henriksen 
(Fellesgudstjeneste)
Tomm Kristiansen, solist Åste H. Sem

Søndag 14.08 kl.11.00
Gudstjeneste v/Sverre F. Henriksen 
Nattverd

Søndag 21.08 kl.11.00
Gudstjeneste v/Sverre F. Henriksen. Dåp

Søndag 28.08 kl.17.00
Gudstjeneste v/Sverre F. Henriksen. 

SEPTEMBER
Søndag 04.09 kl.11.00
Gudstjeneste v/Sverre F. Henriksen. 

Lørdag 17.09 kl.11.00 & 13.30
Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/Sverre F. Henriksen 

Søndag 18.09 kl.11.00
Gudstjeneste v/  Vikarprest.  Nattverd

Søndag 25.09 kl.11.00 & 13.30
Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/Sverre F. Henriksen 

LISLEHERAD
JUNI

Søndag 19.06 kl. 19.00 (Merk tiden)
Gudstjeneste v/Sverre F. Henriksen. 
Nattverd

AUGUST
Søndag 21.08 kl.11.00
Gudstjeneste på Silva v/ vikarprest

SEPTEMBER
Søndag 18.09 kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/ Anne Berit Sunde

GRANSHERAD
AUGUST

Søndag 14.08 kl. 14.00 (Merk tida)
Friluftsgudsteneste Busnes gard,
Helge Anundskås
v/vikarprest

Lørdag 27.08 kl.11.00
Konfirmasjonsgudsteneste 
v/Anne Berit Sunde

SEPTEMBER
Søndag 11.09. kl.11.00
Folketonegudsteneste 
v/Tone Anne Hvalen.
 (fellesgudsteneste)

HEDDAL STAVKYRKJE
JULI

Søndag 03.07 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll 
Dåp  

Søndag 10.07 kl. 11.00
Gudsteneste v/Terje Nyvoll

Søndag 31.07 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Sverre Henriksen 
Dåp

AUGUST
Søndag 14.08 kl. 17.00 (merk tida)
Gudsteneste v/ Sverre Henriksen  

Søndag 28.08 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Sverre Henriksen 
Misjonssøndag

SEPTEMBER
Lørdag 03.09 kl. 11.00 og 13.00
Konfirmasjonsgudstenester 
v/ Terje Nyvoll

Søndag 04.09 kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstenester
v/ Terje Nyvoll

Søndag 18.09 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll

Lørdag 24.09 kl. 11.00-12:30
Drop-in dåp v/ Terje Nyvoll

Søndag 25.09 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll 
Hausttakkefest

Med atterhald om endringar

Velkommen til gudstjenester


