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MENIGHETSBLADET 
- for Gransherad, Heddal, Lisleherad og Notodden



KJÆRE LESER

God jul og godt nytt år!  Nå er det atter jul igjen, tiden går fort-
ere og fortere! Adventstiden er full av forventninger, julelys i 
gatene og på husene, julebord og julemat! 

Vi feirer jul i våre fire flotte kirker, de er verdt et besøk både 
i juletiden og ellers i året.  Julaften går mange i kirken for å 
høre julens budskap, synge julesanger, eller få litt ro og etter-
tanke i en ofte hektisk juletid.  Skoler og barnehager lærer 
om julefeiring og besøker kirkene i juletiden, det er en flott 
tradisjon.

I dette nummeret blir dere enda bedre kjent med prestene 
våre. Vi forteller om smått og stort som skjer i kirkene, om 
gospelkor og julemusikaler m.m.  Kirkevergen forteller om 
tiltak for å spare strøm i kirkene, det blir en annerledes kir-
kebruk vinteren i 2023.  

Men – andre har det mye verre enn oss heldige i Norge.  I 
Ukraina er det vinter, det er strømmangel, bombing av sivile 
mål, de forsvarer seg mot en supermakt.   Vi har tatt i mot 100 
ukrainske flyktninger, flere kan komme i 2023. Ta godt i mot 
alle flyktninger, uansett hvor de kommer fra. Julens budskap 
forteller om det lille barnet i en krybbe, om to foreldre som 
ikke fant rom i herberget. Julens budskap er om nestekjær-
lighet og om fred på jord – så la oss håpe de gode kreftene 
vinner!

2023 er det valg til nye menighetsråd og fellesråd, det er vik-
tig at de som er glade i kirken sier ja til å ta i et tak. Det er 
en frivillig stafett, der mange kan bidra for felleskapet. Me-
nighetsrådene planlegger og legger til rette for aktiviteter i 
menighetene, det er mer enn gudstjenester som skjer i me-
nigheten.  Du kan legge til rette for diakoni, kulturaktiviteter, 
søndagskole, menighetsfester, konfirmantopplegg og mye 
mer. Du er ikke alene, men sammen med gode krefter i kirke 
og fellesråd!   Det er en gruppe som til sammen utgjør et me-
nighetsråd, her fordeles oppgaver etter interesse og behov. 
Du må ikke være prest eller aktiv kirkegjenger for å ha viktige 
bidrag!

Igjen – riktig god jul og godt nytt år!  
Måtte de nye året 
bringe velsignelse og fred!

Hanne Thürmer, redaktør
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-Kjempegøy - rett og 
slett - har det vært å 
møte menighetene 
i Notodden og Lisle-
herad, sier Anne og 
smiler sitt karakte-
ristiske smil. -Jeg er 
overrasket over meg 
selv, for nå spretter 
jeg opp om morgenen 
og gleder meg til å dra 
på jobb! forteller hun.

Det er hennes tredje år i prestejobb, og mange vil ha fått 
med seg at Anne er født og oppvokst i Bamble, at hun har 
bodd mange år i Porsgrunn og nå er bosatt i Skien. Sin før-
ste jobb som prest hadde hun i Tokke og Vinje, og tok et 
vemodig farvel med menighetene der før hun begynte her.

-Jeg har møtt to menigheter som har tatt imot meg med 
åpne armer, fra de unge til de eldste, positive, engasjerte 

og interesserte. Her finnes det en lang historie i menig-
hetene, og mye kultur som jeg holder på å gjøre meg kjent 
med, og jeg ser mange muligheter.

For å bli kjent med folk har Anne Nystein begynt å møte 
regelmessig på Kirkens Bymisjon og Aktivitetssenteret 
Skoland. Hun handler i lokale butikker, og i møte med men-
nesker erfarer hun at det er mange som bærer på en tro. 
-Men ikke alle har ord for troen sin. Eller de samme   ordene 
vi bruker i kirka. Men det er mye tro blant folk likevel, på- 
peker Anne.

Anne ser muligheter for menighetene i Notodden og Lisle-
herad, men hun vil følge menighetsrådenes prioriteringer, 
og ikke kjøre solo-løp. -Det er lurt å ta en ting av gangen, og 
heller gjøre færre ting enn å brenne ut. Vi skal jo ha energi til 
å ta hånd om de som vil komme også, sier hun. Og så håper 
hun å se at mange vil gå inn i menighetsrådene ved valget 
høsten 2023. -Jeg håper at riktig mange kan tenke seg å 
gjøre en jobb i menighetsrådene når det nærmer seg valg.

En god start! - 
Anne Nystein (57) begynte i jobben som sokneprest i Notodden og Lisleherad sokn i 
oktober, og hun begynner å bli kjent med sitt nye arbeidsområde. 
 

Anne Nystein er den nye sokne-
presten i Notodden og Lisleherad.

Den 1. oktober fikk 
Gransherad ny sokne- 
prest. Sokneprest i 
Heddal siden 2008, 
Terje Nyvoll, gikk da inn 
i tjenesten som ny sok-
neprest i Gransherad. 
Da det var to ledige stil-
linger i Notodden (den 
ene er nå besatt av 
Anne Nystein, sokne-
prest i Notodden, en-
dret man på stillingene. 

Terje gikk da inn i stillingen som sokneprest både i Hed-
dal og Gransherad. Den tredje stillingen er rettet mot 
familier, barn og ungdom og det denne stillingen – som 
når den blir besatt – som vil ha hovedansvaret for blant 
annet konfirmantundervisning, konfirmantleir og annet 
øvrig barne- og familiearbeid. Dette vil være i nært sam-
arbeid med trosopplærerne i Notodden og Heddal. På 
spørsmål fra Menighetsbladet til Terje prest om det vil 
være godt å slippe barne- og ungdomsarbeidet, svarer 

han: «Jeg har jobbet med konfirmanter, barn og ungdom 
i 22 år som prest og fem år som frivillig i studietiden. Jeg 
kommer til å savne spesielt familiegudstjenestene og 
konfirmantene, men tenker at det er en tid for alt, og jeg 
er viss på at den som overtar vil videreutvikle arbeidet. 
Det er alltid fornuftig med nye koster av og til. Når det 
gjelder konfirmantene i Gransherad vil jeg ha ansvaret 
for dette frem til konfirmasjonsdagen neste år. Sammen 
med kantor Julian vil jeg fortsette å drive ungdomsklub-
ben i Heddal, så helt borte fra ungdommene blir jeg ikke. 
Jeg er også takknemlig for den gode mottakelse jeg fikk 
i Gransherad, og håper rådet klarer å skaffe nok perso-
ner til å stille liste. 

Vi har fire livskraftige menigheter i Notodden, som sam-
tidig er veldig forskjellige. Jeg vil derfor mene at det vil 
være svært trist hvis vi ikke makter opprettholder alle 
de fire menighetsrådene. Vi trenger dem alle sammen» 
Og med disse ordene fra den nye soknepresten i Grans-
herad ønsker menighetsbladet Terje prest lykke til vide-
re i tjenesten som sokneprest i Gransherad og Heddal!

Ny sokneprest i Gransherad

Tekst og bilde: Sidsel Hellesøy
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Begge har vendt tilbake til hjemtraktene etter årevis 
utenbys. Dette byr på en etterlengtet mulighet til å starte 
et gospelkor sammen, knyttet til Notodden kirke, for 
sangere fra hele kommunen og distriktene rundt. 

-Vi planlegger et repertoar med klassiske gospelsanger, 
spirituals og work songs, og vi håper å knytte til oss et 
band, forteller Åste, som vil være kjent for mange som en 
habil sanger, godt utdannet innenfor ensembleledelse og 
med lang erfaring som både soloartist og korist. Hun un-
derviser i gospel, spirituals og worksongs på USN.

Trude Rossing har mange års erfaring innen ledelse. I 
tillegg synger hun i Drammen International gospel choir 
hvor hun er solist og korist. Trude vil være Åste sin hjel-
per og høyre hånd.

-Vi utfyller hverandre godt, sier Trude, -og etter hvert 
som koret får medlemmer, vil det bli dannet et styre. 
-Sang er godt for kropp og sjel, og foruten at vi begge el-
sker å synge i kor, ligger det også en motivasjon i å kunne 
bidra positivt i lokalsamfunnet, påpeker Åste. 

-Medlemmene må være fylt 18 år, men oppover er det 
ingen aldersgrense. Alle er velkommen,  uansett tros-
retning og nasjonalitet. Vi vil ikke kreve audition, men 
ha stemmeprøve. Det er ikke noe krav til å kunne noter, 
men vi ønsker at man vil dedikere seg, og være villig til 
å synge ut, klappe og bevege seg til musikken. Men det 
kan også læres underveis, understreker hun.

De to damene planlegger deltakelse på gudstjenester i 
Notodden kirke ut over våren, og den første konserten 
kommer i juni 2023. Åste og Trude skinner av forvent-
ning, og håper å se mange på første øvelse i Notodden 
menighetshus, mandag 16. januar kl. 1900.

Nå blir det gospelkor!
Tekst og bilde: Sidsel Hellesøy

Fra 16. januar 2023 blir det mulig å synge i et nytt gospelkor på Notodden. Åste Hunnes 
Sem og Trude Kristin Rossing gleder seg til å starte opp og håper at mange vil bli med! 
 

Trude Rossing (til venstre i bildet) og Åste Hunnes Sem gleder 
seg til å starte gospelkor knyttet til Notodden kirke.
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Vil innleiingsvis oppmode til 
dugnadsinnsats i form av å stille 
til val til nye sokneråd og felles-
råd for perioden 2024 – 2027. Vi 
treng gode kyrkjepolitikarar som 
kan drive lokalkyrkja til beste for 
kommunens innbyggjarar.  

Fellesrådet sette i haust ned ei 
gruppe som vurderte ulike løysingar for å spare straum 
denne vinteren og på lang sikt. Heldigvis har hausten vore 
mild, straumforbruket lite og straumprisane lågare enn 
tidlegare, i den seinare tid. På kort sikt anbefalte gruppa 
at vi stenger Heddal kapell fram til våren og Notodden 
kirke frå 1. nyttårsdag og fram til påske. Fellesrådet har no 
gjort vedtak om dette. Gudstjenestene som skulle vore 
i Notodden kirke denne perioden flyttas til Notodden 
menighetshus. Notodden kirke er det største og mest 
energikrevjande bygget vi har å varme opp. I Heddal kan 
vi bruke Låvekyrkja til begravelsar då den er i bruk fleire 
gonger i veka og såleis mindre energikrevjande å varme 
opp. Når det gjelder Lisleherad og Gransherad er det ei 
gudstjeneste kvar månad og få gravferder. Vi har derfor 
vurdert det som ein større belastning  å stengje ned desse 
to kyrkjebygga, spesielt med tanke på at begravelsar då 
måtte flyttast til Heddal eller Notodden. For mange vil 
det være ei ekstra belastning å ikkje kunne ta eit siste 

farvel med sine kjære frå den kyrkja som høyrer bygda 
og kyrkjegarden til. Vi er klar over at mange synes det vil 
være eit tap å ikkje kunne feire gudstenester  frå Notodden 
kirke denne etterjulsvinteren, på same tid som det vil glede 
mange å få feire gudstjeneste på menighetshuset. Vi har 
fått ekstra straumstøtte både lokalt og nasjonalt, frå na-
sjonalt hald for å ha advents- og julegudstjenester som 
planlagt.  

Utover dette vert det litt lågare brukstemperatur i vinter 
og vi sparar straum der vi kan. Fellesrådet brukar i gjen-
nomsnitt 700 000 KWh i året, så når prisen var 50 øre KWh 
var straumrekninga på om lag 350.000,-  resten av rekne-
stykket klarar den enkelte utfrå dagens straumpris.

Når det gjelder langsiktige straumsparingsplanar er 
dette krevjande å få til i freda og verna bygg. Solceller 
på taket gir liten effekt på grunn av det store volumet 
som kyrkjebygga har, dessutan er det vanskeleg å få 
vernemyndigheitene med på å godkjenne slike anlegg. 
Forsøk med solceller på kyrkjebygg har so langt ikkje 
gjeve ynskt innsparing. Gruppa nedsett av fellesrådet vil 
saman med ekspertar på området arbeide vidare for å 
finne gode framtidsretta energiløysingar for bygga våre.

Med ynskje om ei velsigna god julehøgtid og eit godt 
nyttår i same ånd!

NYTT FRA KIRKEVERGEN – Håvard J. Russnes

Deilig er jorden!
Rammene rundt årets julefeir-
ing er annerledes enn på svært 
mange år. Krigen i Ukraina tru-
er freden i hele vår region. Vi 
opplever økende fattigdom og 
stadig flere som sliter økono-
misk med å få endene til å mø-
tes. Klimakrisen setter også 
sine spor. Kan vi også i år synge 

«Deilig er jorden» med dette bakteppet? Det virker van-
skeligere hvis vi ser rundt oss. Alt er ikke så deilig som 
det var.

Denne salmen ble skrevet bare noen få uker etter at det 
hadde funnet sted et stort slag i vårt naboland Danmark 
i 1850. Syttitusen soldater deltok, og mange døde. Sal-
men kom først ut med tittelen «Pilegrimssang». Den er 
en trassig protest, mer enn en beskrivelse av virkelig-
heten vi lever i. Det siste verset slutter med «Fred over 
jorden, menneske fryd deg! Oss er en evig Frelser født!»

Vi feirer jul fordi vi tror at det 
skjedde noe som fikk konsekven-
ser for vår urolige verden da Jesus 
ble født. Gud kom til jorden, og det 
endret vår situasjon.

Julen handler også om Guds 
store kjærlighet. Jesus er 
kjærlighet. Vist for alle når 
han gir sitt liv for sine venner. 
Kjærlighet er verdens sterkes-
te kraft. Vi sier når vi feirer nattverd: «Deg være ære for 
kjærligheten som er sterke enn døden.»

«Jeg er Livet», sier Jesus. Aller tydeligst bevist når han 
står opp fra de døde. Livet seirer til slutt. Det er ikke 
dødskreftene som får det siste ordet likevel. Ved Jesu 
oppstandelse har vi fått et levende håp. På grunn av noe 
som skjedde i vår historie for litt over to tusen år siden, 
kan vi på tross av det vi opplever rundt oss av krevende 
kriser likevel synge «Deilig er jorden. Menneske fryd 
deg. Oss er en evig frelser født!»

En velsignet jul!
Stein Reinertsen, Biskop i Agder og Telemark

BISKOPENS JULEANDAKT
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HVA SKJER I LISLEHERAD

Konfi rmanter Lisleherad 18. september 2022                                                                                                     

David Castaritas Haugen,         
Silje Bakkåker Kristensen og   
Mari Lien Haug sammen med 
Fungerende Sokneprest Thone 
Anne Hvalen.

Høstt akkefest 16. oktober 2022
Tekst: Elisabeth R Rosnes. Foto: Anne Vik og Åge Martin Hagen

Årlifoss og Grønnvoldfoss Sanitet, ved Anne Marie Oterholt, 
Ragnhild Johnsen, Randi Kåsa, Solveig Anundskås og Solveig 
Vaa, pyntet kirken vår til fest denne søndagen hvor Emilie 
Pedersen Søyland, Henning Duesund Skobba og  Inger Oline 
Helgesen Hagen ble tatt  inn i menigheten gjennom dåp.

Sokneprest Terje Nyvoll i Heddal og Gransherad kunne 
vikariere hos oss denne søndagen og fi kk tegne korsets 
tegn ved døpefonten til tre dåpsbarn.

Storebror Halvor Helgesen Hagen fulgte mor Veroni-
ca, far Åge Martin og faddere frem til Sokneprest Ter-
je  ved døpefonten, hvor Inger Oline Helgesen Hagen 
fi kk sin dåp.

Mie Kristine Helgesen var 
sangsolist i dåpen til lille-
søster Inger Oline.

Flott e kurver med nydelig og smakfull 
frukt til kirkekaff e var fylt opp av Årlifoss 
og Grønnvoldfoss sanitet.
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HVA SKJER I LISLEHERAD

Minnemesse for menighetene i Heddal og Lisleherad 

Lørdag 5. november lyste månen vei 
inn til en vakker og stemningsfull mes-
se hvor vi minnes de som er gått  bort.

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

Velkommen til Lisleherad kirke Sokneprest Anne Nystein        
                                                                  
(tekst og foto Elisabeth Ree Rosnes og Anita Bakka)                                                                                                     

Søndag 20. november kunne vi lese brevet fra Biskopen 
hvor Anne ble innsatt  som sokneprest i Notodden og 
Lisleherad. Anne ble innsatt  som sokneprest hos oss i 
Notodden kirke da vi hadde høstt akkefest 16.10. Så det 
var nå godt å kunne ta imot og starte med ny sokneprest 
på plass denne siste søndagen i kirkeåret. 

Nok en søndag kunne vi ved dåp, ta imot Lucas i vår me-
nighet. Vi fi kk også hilse på konfi rmantene som frem 
til september 2023 skal få bli bedre kjent med Bibelen 
(som de fi kk med seg hjem i dag). De vil få mulighet til å 
danne seg egne tanker og holdninger gjennom undervis-
ning og konfi rmantleir «Ønsket og elsket» før konfi rma-
sjonsdagen kommer i september.

Menighetsrådsleder  Elisabeth 
Ree Rosnes ønsket Sokneprest 
Anne Nystein hjertelig velkom-
men til menigheten.

Dåpsbarn Lucas Vaa Øygarden 
ble løft et opp for å hilse på me-
nigheten.

Iselin Versto Vold delte ut bibel til Såmund Anundskås, 
Simen Nicolay Bråtelia,Michael Andre Fegri Nilsen, Tuva 
Kleivan Haugen, Lars Erik Folserås Weiseth og Mathias 
Jahr Vestli.

LYS VÅKEN
På nyåret er vi igjen klare for «Lys Våken» i Lisleherad kirke. Natt  til den andre søndagen i det nye året, altså 
lørdag 7.-søndag 8. januar 2023, kan du som er mellom 10-12 år bli med på å sove i kirken. Dett e er et arrange-
ment der Lisleherad og Gransherad samarbeider og inviterer de som går i 5.-7. klasse i begge sokn. Vi samles lør-
dag i Lisleherad kirke. Da skal vi bli kjent med hverandre gjennom lek, lage gudstjeneste, utforske kirka, spise 
god mat, se fi lm og sist, men ikke minst, sove over i kirka. På søndag spiser vi frokost sammen før vi øver oss 
til gudstjenesten. Når denne begynner er vi med å spiller «De vise menn» som kom på besøk til Jesus i stallen.                                                                                                          
Gudstjenesten søndag er klokken 11.00 og alle er hjertelig velkomne dit.



Søndag 23. oktober var det orgelkonsert i Notodden kirke 
med The Nordic Organduo, som består av ekteparet Jee 
Young Park og Abram Bezuijen, som til daglig jobber som 
kantorer i Øvre Eiker. Som Abram sa spøkefullt, sitt er man 
tett  sammen på en smal orgelkrakk og spiller med hender 
og føtt er, og det kan være en fordel å være gift . 
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HVA SKJER PÅ NOTODDEN

Konsert med The Nordic Organduo 
Tekst og foto: Sylke Feldhusen 

Musikalsk hyggestund i kirken

Byens kor og orkester kunne endelig, ett er to år med 
fravær, møtes igjen for å synge og spille julen inn. Vakre 
toner steg mot taket, og både tradisjonsrik og nyere mu-
sikk ble nydelig fremført. Det svingte av Bymusikken, 
særlig under Sleigh ride av Leroy Andersson. Mannsko-
ret Brage og Notodden Damekor fremførte klassiske 
julesanger, men Notodden visekor serverte Når himme-
len faller ned av Anne Grete Preus og fremkalte gåsehud 
hos mer enn en tilhører med Natt joik av Frode Fjellheim. 
Fra galleriet låt kantoriets stemmer fl ott , og Bluestown 
voices var sterke og klare i sin beskjed: «Have yourself 
a merry litt le Christmas!» Låvekoret overrasket med 
sangen Eatnem Vuelie, fra fi lmen Frost, hvorpå et felles 
mannskor låt sterkt fra galleriet, med Odd Arne Thor-
bjørnsen som solist under O helga natt , en sang som han 
knytt es til med gode minner fra tidligere fremføringer.

Sokneprest Anne Nystein opptrådte også, i rollen som 
Maria som stresset rundt og lett e ett er Jesus, og hvor 
hun falt i tanker og mintes at hun fi kk besøk av engelen 
som fortalte om at hun skulle bli mor. Med humor, frisk-
het og sang levendegjorde hun juleunderet sett  fra Mari-
as synsvinkel. 

Sylke Feldhusen hadde hånd om planer og regi, og hun 
fi kk fortjent applaus ett er postludiet!

Bluestown voices var ikke det største koret som sang og spilte 
julen inn, men i kraft  og sjarm var de knallsterke.

Mannskoret med Odd Arne Thorbjørnsen låt vakkert fra gal-
leriet i Notodden kirke.

Juletrefest i Notodden menighetshus
Onsdag 11. januar blir det jule-
trefest i Notodden menig-
hetshus, fra kl. 17.30 – 19.30. 
Festen er et samarbeid mel-
lom Notodden menighetsråd 
og Notodden-speiderne. Det 
blir hyggelig program med 
gang rundt juletreet, sang og 
lott eri. Velkommen til tradi-
sjonell juletrefest, store og 
små. Det blir gjensyn med 
julespillet Da Gud kom til Jor-
den, som ble fremført 8. des- 
ember i Heddal Låvekirke. 

Damegruppa på Notodden
Damegruppa starter opp ett er nytt år med møter på Not- 
odden menighetshus mandag 16.1, 30.1, 13.2, 27.2, 13.3, 27.3, 
17.4, 8.5, 22.5, 5.6 og 19.6. Programmet er uformelt, med 
kaff e og hyggelig prat. De som vil, har med et håndarbeid.
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Fest for frivillige

I frivillighetens år var det naturlig å organisere fest for 
frivillige medarbeidere i Notodden menighet. Festen 
fant sted 27. oktober. Med variert underholdning, god 
mat og prat, ble stemningen riktig god. Ett  av formåle-
ne med festen var å hedre en gruppe frivillige som har 
stått  i tjeneste for Notodden menighet i 30, noen i 40 år, 
og gjør fortsatt  en innsats! Disse ble hilst med en prolog 
og fi kk som påskjønnelse av menighetsrådet en tur med 
buss til Rjukan og Gaustablikk. 

Gruppen av frivillige i særklasse dro av gårde med buss tors-
dag 17. november. På Vemork fi kk de omvisning i Tungtvanns- 
kjelleren før de besøkte Rjukan kirke. Der ble de tatt  imot av 
diakonene og fi kk et hyggelig møte med en kirke man vanlig-
vis ser, men ikke besøker. Så gikk ferden opp til Gaustablikk, 
hvor gjestene ble vartet opp med en tre rett ers middag, før 
returen gikk hjem igjen til Notodden. En takknemlig og for-
nøyd gjeng tenker tilbake på turen med glede.

Kristine Hjulstad trengte en frivillig hjelper (Thomas Ridder-
vold) under sitt  opptrinn med «magisk teater» på frivilligfesten 
27. oktober.

Veteraner blant de frivillige koste seg på tur til Rjukan og 
Gaustablikk 17. november. Her på Vemork, hvor de fi kk en 
guidet tur i Tungtvannskjelleren.

Julemarked
Årets julemarked på Notodden menighetshus var godt besøkt 
i år også. Flitt ige damer hadde forberedt salgsvarer, organi-
sert kafé og åresalg. Hjemmebakst var en suksessvare, som 
forventet, og åresalget skapte spenning. 

Til slutt  foregikk trekning i høstens store lott eri, og de fl ott e 
gevinstene er i ett ertid spredt over hele distriktet og har hav-
net hos (forhåpentligvis) glade mott akere.

Årene sjekkes. Blir det gevinst?

Notodden Kantori
Liker du å synge i kor? Da kan Notodden Kantori være 
noe for deg. Kantoriet er et blandet kor som øver tirs-
dager kl.19.00 på Notodden menighetshus. Ett er jule-
pausen starter koret opp igjen tirsdag 10.januar kl.19.
Kantoriet synger i gudstjenester og ved andre anled-
ninger. På vårkonserten tirsdag 9.mai skal Gunnhildur 
Baldursdott ir (mezzosopran) og Julian Isaacs (piano) 
bli med som gjesteartister. 

Vi ønsker oss nye sangere! Ta gjerne kontakt med di-
rigent Sylke Feldhusen, tlf 479 72 510, eller kom på en 
øvelse for å se om dett e kan være noe for deg.
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Intervju med Tone Buen  
Tekst/intervju Bjørg Anni  – Ellen Mari

Samlet til en hyggelig lunch hos Ellen Mari, fortalte Tone 
Buen om sin mor Aaste Nisi.  Fra morens barndom og 
om juleforberedelser og – skikker i Gransherad da Tone  
vokste opp. Aaste kom fra en kunstnerisk familie, og i 
tidlig barndom og gjennom skoletiden drømte hun om å 
kunne skrive en roman. Hun gikk alltid med kladdebok og 
blyant i sekkelomma  når hun mått e gå den lange vegen 
fra Brekke-grenda til  Klokkargarden skole i Gransherad, 
eller når hun gjett e dyra. Hun skriver et sted at det var 
fantasien som holdt henne med selskap.

Sitt  første dikt; Fyrstikka, skrev hun som 11 åring.  Det 
var egentlig en stiloppgave hun hadde fått , men som hun 
ikke likte noe særlig, og i stedet skrev hun dett e diktet;-
noe læreren syntes å være fornøyd med.  Siden har det 
jo resultert i mange dikt,  prologer og sanger, som tilslutt  
ble samlet i boka  ”Tankar og Tonar” i 1989. Hun var også 
bidragsyter til Gransherad Bygdesoge.

Hun ble gift  til garden, Nisi på Tinnoset, hvor hun fi kk 
hendene fulle med gardsarbeid og som  husmor. Tone 
forteller at under krigen kunne det være strevsomt å 
skaff e seg mat. Det var alltid gris på garden, men den-
ne maten skulle jo vare lenge. På julaft en ble det servert 
ribbe, pølser, medisterkaker og moltekrem til dessert. I 
1940-åra var høgdepunktet på julekvelden  Aastes bløt-
kake.  1.  juledag var det tykke kotelett er til middag.  Jule-
treet ble pyntet på julaft en og åpning av pakker mått e 
vente til ett er maten. Juleheft ene ble først tatt  fram på 1. 
juledag som skulle være en stille dag, og en kunne dra til 
messe.  Dett e var den store kyrkjedagen for mange.  For 
å komme seg til kyrkja mått e en nytt e ski, eller da barna 
var små brukte en hest og sluff e. 

Tone Buen.   Foto:  Bjørg Anni Finnekåsa                           

JULEKVELD  
av  Aaste Nisi 

Nå lyder att er klokkeklangen,  
utover dalen omen skjelv.
Og fer som før den same gangen
frå kyrkjetårnet høgt mot kvelv
og ringjer att er jula inn
til julefred i alle sinn.

Imillom døkke, tunge graner 
utover grend i dal og lid,
og til ei bygd som høgtid aner
gjeng omen rein og klår og fri
I stille høgtid klangen fell,
og burt han døyr i blåe fj ell.

I vinterkvelden bygda drøymer
og løyner verk og brot og brest.
Og klangen vent i stilla fl øymer
og bygd til høgtid og til fest
i sanningsljos – i gleda klår,
eit slør så mildt om sorg og sår.

Det tonar vent igjennom stilla,
og vermer lint i sjel og barm.
Og hjartestrengjer stemmest milde
der før var kvide, gråt og harm.
Det legg seg høgtid over bygd
som nå seg bur til fest og frygd.

Men er det julefred å fi nne
i mangt eit hjarta som her gjeng?
I hjartelivet djupast inne
er fullt av tvil og strid og steng
der titt  den sanne julegjest
er utestengd frå denne fest.

I mangt eit hjarta er vel stormar
som herjar vilt og makta held.
Kan hende sjela ligg og dormar
og lite bryr seg kva det gjeld.
Men lell ein liten dåm av fred
vil klokkeklangen alltid gje.

Og er det snø og frost og kulde
og glitrar rim på kvist og bar,
me veit det ljosnar or det dulde
eit liv der mørkret herre var.
Ho endrar denne mørketid,
framfør ligg ein dagning blid.

Og omen kverv i fj ell og blåne,
og stilla legg seg varleg ned.
Ein dag som døyr, mot kveld vil gråne,
og det er høgtid – julefred.
I kvar ein heim dei høgtid held
og det er att er julekveld.
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Ljosmesse søndag 27. november   
Tekst og bilder: Bjørg Anni  Finnekåsa
 

Musikalsk innslag ved Oddbjørn Holla.

Presentasjon av de nye konfirmantene:  F.v.: Linda Reisjå, Syn-
ne Haugen Pedersen, Stian Bratterud og Thea Haugen Peder-
sen. Sondre Tråer Brenna var ikke til stede da bildet ble tatt.
på Ljosmessa i Gransherad søndag 27. november.
Dette er også et samarbeid med Gransherad husflidslag.

Ved vår Allehelgensgudstjeneste som ble forrettet av 
sokneprest Terje Nyvoll, deltok også for anledningen et 
lite sangkor. Det var Sylke Feldhusen som hadde samlet 
noen av ”de gamle” fra tidligere Gransherad Kyrkjekor. 
Det var hyggelig å kunne delta sammen med henne igjen.
Det var lystenning til minne om de som hadde gått bort 
siste år. Familiene til disse var invitert til kyrkja i den an-
ledning.   

F.v.:  Margith Bøen, Astrid Helleberg, Ingrid Gunnes, Bjørg Anni 
Finnekåsa, Tove Kaasa, Karin Rønningen og Sylke Feldhusen.

Astrid Helleberg tente lys for de som var gått bort..

Allehelgenssøndag med lokale sangere 
Tekst: Bjørg Anni Finnekåsa   Bilde: Aslaug Flugon
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Diakoniens dag
Tekst: Gunn K. Horne Kolbjørnsrud

På Diakoniens dag satt e vi fokus på arbeidet Kirkens SOS 
gjør og behovet for nye medarbeidere til vaktt jeneste på 
telefon og Internett .

Den nye lederen i avdeling Telemark, Audun Haga, infor-
merte om arbeidet med å fremme livsmot og håp. Han 
talte også i gudstjenesten ut fra teksten i Lukas evan-
geium om ”den bortkomne sønnen”. Både små og store 
ble berørt og bevisstgjort på hva denne lignelsen hand-
ler om og kan formidle til oss.Låvekoret, Hannah Eline 
Jøines og barn fra Tinn gledet oss med god sang og fi n 
formidling.

Nydelig suppe laget av OB Kåsastul, ble servert i kafé 
Olea av konfi rmanter fra årets kull. Kaff e og kaker smak-
te fortreff elig, ingen hadde det travelt med å komme seg 
hjem denne formiddagen.

Det var hyggelig å være sammen i Prestegardslåven, 
nett opp slik arrangørene håpet på. Noe å få både for ånd, 
sjel og kropp så vi kan kjenne oss som hele mennesker.

Diakoniutvalget i Heddal – vårprogram:
Torsdag 19. januar
Torsdag 16. februar
Torsdag 16. mars
Torsdag 20. april

Julemarked 2022
Tekst: Gunn K. Horne Kolbjørnsrud

Ett er noen måneder med planlegging og praktisk arbeid 
var det spennende å presentere hva vi hadde fått  til. 
Spennende var det også om noen ville komme på messa 
i år. Joda, folk kom, folk kjøpte og folk fant vegen til kafé 
Olea for en kaff ekopp m tilbehør. Åresalg, lott eri og ikke 
minst en god prat frista mange.

Flitt ige konfi rmanter og erfarne voksne var i full sving 
med vaff elsteking, salg av kaker, engler, lefser og gelé 
og litt  av hvert annet.

Dagen ble rammet inn med god sang og musikk v Ulfh il-
dur og Julian Isaacs, Husorkesteret vårt, en hilsen v Terje
prest og ved hver enkelts deltagelse i allsang og tilste-
deværelse. Stor takk til deg som på ditt  vis bidrog. På 
denne måten støtt et du arbeidet i og med Prestegard-
slåven.

God musikk og sang ved Husorkesteret og
Ulfh ildur og Julian Isaacs fanget publikumet.

Over: 
Det var livlig i Prestegårdslåven 
under årets Julemarked, med mange 
fristende godbiter til salgs.

Til venstre: 
Flitt ige konfi rmanter klar til vaff el- 
steking. Her sammen med Anne 
Marie Dahle fra Diakoniutvalget.
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KONFIRMANTER

Konfi rmanter Heddal stavkyrkje 3. og 4. september  

1. rekke f.v.:  Helene Vik, Hilde Celine Hegna, Live Slett a Larsen, Tone Skogen Håberg, Linnea Kasin Andersen, Hanna Hauge-
berg Wærp, Kine Elisabeth Simones. 2. rekke f.v.:  Barne- og ungdomsarbeidar Anne Vik, Leah Amanda Heier Mærde, Sanna 
Marie Kaasa, Julie Hykkerud, Bertine Moen Johnsen, Tilde Borsodi, Annett e Skilbred Johnsen, Julie Karlsen Stigen. 3. rekke f.v.:  
Mathias Bakken Seljord, Ole Gunnar Krogsæter Bakken, Kristian Kåsastul Haugan, Ingrid Serena Hovdejord Lindeland, Simen 
Væringstad Hvamb, Jon Øystein Staaland, Sokneprest Terje Nyvoll 4. rekke f.v.: Simen Evensen, Christian Schelander, Ørjan 
Haugan Kaasa, Halvor Haugland, Olav Lurås Yli og André Rauland.  Fotograf Jacobsen, Rjukan

Prosessen fra idé til jubileumskonsert
Tekst: Anne Marie Dahle

I slutt en av april hadde styret i Låvekoret styremøte der 
det kom opp at Låvekoret er 25 år i år. Det burde vi mar-
kere på ett er eller annet vis. Ja, så ble det planlagt konsert 
da, men hvem skulle være med? Dirigentene fra starten 
av og frem til nå. Formannen vår, Arne Sukke, lagde ei liste 
over mange av sangene vi hadde sunget gjennom åra og 
på et styremøte tidlig på høsten hadde vi idèdugnad på 
hvilke sanger som kunne egne seg. Det var mange som ble 
lagt vekk, men vi satt  igjen med rundt 20 sanger. Dirigen-
tene ble invitert, både Sylke Feldhusen, Trygve Moe og 
Jennie Hallquist. Trygve og Jennie var dessverre forhin-
dre, både med andre oppdrag og lang reisevei og familie. 
Heldigvis kunne Sylke være med oss.

Øvelsene utover høsten besto av øving på kjente sanger 
som vi mått e friske opp igjen. Det var godt med et reper-
toar som vi hadde vært borti før og som var litt  lett ere å 
få på plass. Vi hadde tross alt lagt bak oss et repertoar og 
konsert sammen med Bymusikken som var ganske kreven-
de. På en av øvelsene sang vi et par sanger der det sto at 
det kunne spille munnspill som mellomspill. Ole Bjørn Kol-
bjørnsrud kontaktet Sigmund Groven og svaret var «ja».
Konsertdagen opprant. Vi la siste hånd på verket og fi kk 
øvd gjennom sangene med Sylke og Sigmund før konser-

ten. Vi var spente på hvor mange som ville komme. Det 
hadde vært omtale av Hannah Eline, vår gode og tålmo-
dige dirigent, og vi har hatt  store annonser i Telen. Da 
klokka var litt  over 16 begynte folk å komme og til slutt  
var Låvekyrkja full. Fantastisk at så mange ville komme 
til konserten vår. Takk! Det var moro å stå foran så man-
ge mennesker som var så entusiastiske og smilende. Vi 
mått e til og med synge et ekstranummer.

I løpet av konserten sang Hannah Eline en sang fra sin egen 
plate. Sylke spilte en orgelkomposisjon og Sigmund spilte 
«Så spiller vi harmonika» på munnspill,sammen med med 
vår gode pianist, Tor Egil Skaar. Takk til vår fremragende 
konferansier Eivnd Hofsli for fl ott  jobb! Ett er konserten og 
blomsterutdeling ble alle invitert ned i Kafe Olea av Rachel 
Dix. Soknerådet spanderte en stor marsipankake og den 
ville vi dele med oss forde som hadde lyst og tid til å være 
igjen litt . Takk til Soknerådet. Takk til alle som bidro til at vi i 
Låvekoret fi kk en fl ott  og minneverdig konsertopplevelse!

Ved Låvekorets Jubileumskonsert 20.11.2022. Her er det blom-
steroverrekkelse. Alle fi kk hver sin rose.
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Konfirmanter Notodden kirke lørdag 17. september kl. 11:00 

Første rekke f.v. 1. Nicklas Tveiten, 2. Jennifer Ljosland Kvålseth, 3. Mathias Slåtta Folserås, 4. Tone Lofthus Larsen, 5. Inga Jiang Erik-
sen, 6. Emma Moen Bommen, 7. Linnea Ebbesvik Kåven. Andre rekke f.v. 1. Odin Kigen-Lien, 2. Kjetil Kaste Høiseth, 3. Frida Velta, 4. Mar-
kus Tveiten Natadal, 5. Marte Roe, 6. Martine Selbo-Dahle, 7. Celina Ljosland Kvålseth, 8. Ungdomsarbeider Iselin Versto Vold.  Tredje 
rekke f.v. 1. Prest Sverre F. Henriksen, 2. Jonas Lid, 3. Torjus Tesdal, 4. Hans Kristian Schia Fidjestøl, 5. Jonas Bakke, 6. Thor Christian Hoff 
Johnsen. Foto: Linda Jeanett Tveiten 

Første rekke f.v. 1. Heidi Forberg Bøen, 2. Anna Værvågen Gjestrud, 3. Constance Hartvedt, 4. Bjørnar Tobiassen, 5. Kasper Røed Haukli-
en, 6. Eira Eliassen Urdal, 7. Ungdomsarbeider Iselin Versto Vold. Andre rekke f.v. 1. Guro Svarstad, 2. Ylva Marie Hansen Gåsodden, 3. 
Ida Marlene Haugan, 4. Kristian Kigen Sørensen, 5. John Olav Tinnes Berget, 6. Julia Teresa Lien Silva.  Tredje rekke f.v. 1. Prest Sverre F. 
Henriksen, 2. Vetle Sandvik Hagen, 3. Anniken Landsverk Skåttet, 4. Thea Bakken Kittelsen, 5. Karoline Skåre Haugen, 6. Sindre Stein-
haug Christoffersen, 7. Adrian Kaarstein Stykket. Foto: Linda Jeanett Tveiten

Konfirmanter Notodden kirke lørdag 17. september kl. 13:30 
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Konfirmanter Notodden kirke søndag 25. september kl. 11:00  

Første rekke f.v. 1. Nina Haugen, Kasin 2. Elise Veungen, 3. Cathrine Stenersen Stephensen, 4. Emma Sagafoss Sælebakke, 5. Cathrine 
Lipha Sogn, Trygve Thomas B. Tømmerøs, 6. Anine Seljord Bergestig. Andre rekke f.v. 1 Prest Sverre F. Henriksen 2. Storm Sauarlia 
Paulsen, 3. Erik Silva Løkka, 4. Mikael Hegdal Amundsen, 5. Jerry Robert Forsberg, 6. Sindre Kjosvold, 7. Aasmund Thorsås Andersen, 
8. Ungdomsarbeider Iselin Versto Vold. Foto: Linda Jeanett Tveiten

Første rekke f.v. 1. Prest Sverre F. Henriksen, 2. Angelica Tatjana H. Nielsen, 3. Luna Moen Dalviken, 4. Liv Olsen Haugen, 5. Henriette 
Susrud, 6. Ungdomsarbeider Iselin Versto Vold. Andre rekke f.v. 1. Ada Bakka Windsvoll, 2. Mathias Emanuel Jahren-Tørre, 3. Agnes 
Tobiassen, 4. Sanne Windsvoll-Midtbøen, 5. Hans Torjus Stykket Gampedalen.  Foto: Linda Jeanett Tveiten

Konfirmanter Notodden kirke søndag 25. september kl. 13:30 

Årets konfirmantkull 
Seksti konfirmanter har gjennomført to weekender på 
Jønnbu; en på høsten og en på våren. Konfirmantene har 
vært med på gudstjenester som ministranter og guds-
tjenestedeltakere i Notodden kirke våren/høsten 2022. 

I juni var vi på sommerleir på Gjennestad hvor det var 
mange artige aktiviteter, nye bekjentskap og kristent 
fellesskap. Vi i Notodden menighet er så heldige at vi 
har fått med 12 ungdomsledere som følger lederkurset 
til Ønsket og Elsket. Meld deg på som konfirmant i No-
todden menighet så får du oppleve mye spennende.
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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 gaver over 500 kroner pr. år. 

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



17

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

Kulturutvalget i Heddal inviterer...
  
9. februar får vi besøk av Stein Bjarne Westnes og Per 
Arne Watle. De har sammen skrevet boken «Det går ikke 
alltid som du tror». De inviterer oss med på en tros- og 
livsreise, der de blant annet forteller om hvordan sterke 
livserfaringer har formet dem, deres verdier og deres 
Gudsbilde.

Det blir derfor en god time med foredrag og sang. Stein 
Bjarne og Per Arne inviterer til en samtale ett erpå i ple-
num i Cafe Olea. 

  

Nytt  lydanlegg i Låvekyrkja
Tekst: Helge Carlsen

Det nye lydanlegget presentert i tidligere nummer av me-
nighetsbladet er nå installert. Første prøven for anlegget 
var konserten med Roland Utbult. Senere har anlegget 
fått  «kjørt seg» under Låvesang og nå sist ved Låvekorets 
jubileumskonsert der også Sigmund Groven deltok. Flott  
lyd!  Videre oppgradering er planlagt.

Låvesang 2022
Tekst: Helge Carlsen

Låvesang gikk av stabe-
len 23. oktober. Ca. 250 
personer fi kk oppleve 
gode 1,5 timer med fl ott  
musikk og sang samti-
dig som det var god mu-
lighet for å være med i 
fellessangene. 

Vi fi kk vi være med på 
en variert musikalsk 
reise med Lene Nevis-
dal, Fase 2, Ruben Gun-
dersen With, Trond Ytt erbø, Knut Vidar Røed og Julian 
Isaacs på orgel. Bandet satt  som et skudd og våre driven-
de og inspirerende forsangere ledet forsamlingen i fl ott  
fellessang. Svein Olsen fra Skjærgårdssang bandt det 
hele sammen på en fl ott  måte. Det ble sendt kr. 7260 til 
Ukraina ved Open Heart – takk til alle som bidro!

Vi har derfor allerede startet å tenke på Låvesang 2023…

Konfi rmantpåmelding
Det er  nå åpent for konfi rmant-påmelding 

i Notodden, Lisleherad og Gransherad 
og Heddal 2023

(gjelder påmelding også Heddal)

Gå inn på: 
www.notodden.kirken.no/kirkelige handlinger/

Konfi rmant/påmelding

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
                                                   

Er det noe du lurer på vedrørende påmelding ta 
kontakt med Notodden Kirkelig Fellesråd

tlf. 350 20 400. Vi hjelper deg gjerne.

 Velkommen som konfi rmant 2023!



DØPTE
Notodden  
Simen Slåen Stenseth  
Christoff er Wårås Brendemo
Iben Sperre Ytt erbø
  
Lisleherad
Jakob Haatveit Folserås  
Inger Oline Helgesen Hagen  
Emilie Pedersen Søyland  
Henning Duesund Skobba

Heddal 
Balder Hognestad Tønnesland  
Ane Hefre Salmon  
Alfred Edgard Hagen-Houlder  
Emma Linås-Johnsen  
Filip Eriksson Sauarlia  
Josefi ne Olea Christoff ersen  
Thyra Sofi e Di Croce  
Halvor Skarseth Hjartsjø  
Tiril Lia Golid  
Håkon Hefre Engebretsen  
Elisabeth Enge Sundøen  
Eva Jane Dix  
Alma Medalen Håtveit  
Lavina Seljord Bakka

Gransherad
Anne Skårnes

VIGDE
Lisleherad  
Lene Kristine Haugland og Jan Erik Tverdalen

  

DØDE
Gransherad født
Eli Drøbak 1958 
Mari Kåsa 1924 

Lisleherad født
Oddvar Bogen 1937 
Ragnhild Flaathen 1945

Notodden
Reidun Marcel Heia         1928
Aase Helene Røraas 1937 
Bjørg Ruud Østbye 1948 
Else Margrethe Bekkhus 1937 
Per Finn Tonning 1941 
Lars Ånund J. Hardang 1954 
Kate Iren Steinmoen 1975 
Tor Bergland 1998 
Ingebjørg Forsberg 1939 
Anne Larsen 1929 
Knut Johan Throndsen 1930 
Liv Margrethe Vander 1930 
Thordis Thomassen 1924 
Per Erik Listerud 1938 
Håvard Dagfi nn Støa 1939

Heddal  
Niri Flåta 1951 
Reidun Bakken 1930 
Ivar Roheim 1931 
Torgrim Seljord 1931 
Gunvor Tomine Kasin 1930

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.



Layout/trykk: Telemark Trykk AS, Notodden

NOTODDEN
DESEMBER
Søndag 18.12 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Nystein. 
Nattverd. Odd-Arne Thorbjørnsen deltar

Julaften Kl. 14.00 
Julegudstjeneste v/Anne Nystein
Gudstjenesten er tilrettelagt for barne-
familier. Solist Hildegunn Pedersen
kl.16.00 
Høytidsgudstjeneste 
v/ Sverre F.Henriksen
Solist Hildegunn Pedersen

1. juledag  kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/ Anne Nystein 
Nattverd
Svenn Åge Frydenberg på trompet

Notodden menighetshus
  
JANUAR 2023
Notodden kirke er stengt fra og med 1. 
januar og til og med 30. mars. I stedet 
holdes gudstjenester i Notodden menig-
hetshus.

1. nyttårsdag kl.11.00
Høytidsgudstjeneste(felles) 
v/ Asgeir Sele
  
Søndag 08.01 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Levi Korsveien
Nattverd
  
Søndag 15.01 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Levi Korsveien
  
Søndag 22.01 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Nystein
Nattverd
  
Søndag 29.01 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Levi Korsveien

FEBRUAR
Søndag 05.02 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Nystein
Nattverd  

Søndag 12.02 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Nystein
  
Søndag 19.02 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Nystein
Nattverd

Askeonsdag 22.02 kl. 18.00
Fellesgudstjeneste v/ Anne Nystein
Nattverd

Søndag 26.02 kl. 11.00
Gudstjeneste v/Levi Korsveien
Dåp

MARS
Søndag 05.03 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Nystein
Nattverd
 Søndag 12.03 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Nystein
Nattverd. Kantoriet deltar

Søndag 19.03 kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Levi Korsveien 
  
Søndag 26.03  kl. 11.00
Gudstjeneste v/Levi Korsveien
  

LISLEHERAD
DESEMBER
Julaften  24.12 kl.16.00 
Julegudstjeneste v/Anne Nystein

2. juledag 26.12. kl.11.00
Julegudstjeneste v/Anne Nystein

JANUAR
Søndag 8. januar kl.11.00
Lysvåkengudstjeneste v/Anne Nystein 
Utdeling av  11-års bibel
Konfirmantene deltar

FEBRUAR
Søndag 19.02 kl. 11:00
Gudstjeneste v/Levi Korsveien
Nattverd

MARS
Søndag 19.03 kl. 11:00
Gudstjeneste v/Anne Nystein
Nattverd

GRANSHERAD
DESEMBER
Julaften 24.12. kl. 11.00
Bygdeheimen v/Terje Nyvoll

Julaften 24.12. kl. 14.00
Julegudstjeneste v/Sverre F. Henriksen

 JANUAR
Søndag 15.01 kl.11.00
Gudstjeneste v/Terje Nyvoll
Dåp. Nattverd

FEBRUAR
Søndag 12.02 kl. 11:00
Gudsteneste v/Terje Nyvoll
Nattverd

MARS
Søndag 12.03 kl. 11:00
Gudstenste  v/ Terje Nyvoll
Nattverd

HEDDAL LÅVEKYRKJE
DESEMBER
Julaftan  kl. 11.00
på Haugmotun. 
Julegudsteneste v/Anne Nystein
kl. 14.30 Julegudsteneste 
v/ Terje Nyvoll. Solist Oddbjørn Holla
kl. 16.00 Julegudsteneste v/ Terje 
Nyvoll. Solist Kim Rune Hagen

1.Juledag kl. 11.00
Høgtidsgudsteneste v/ Terje Nyvoll
Dåp. Ole-Bjørn Kolbjørnsrud og Gunnulf 
Sletta deltek

JANUAR 2023
Søndag 08.01 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll
  
Søndag 22.01 kl. 11.00
Tverrkyrkjeleg gudsteneste i samband 
med Bøneuka v/ Terje Nyvoll m.fl.

Søndag 29.01 kl. 11.00
Gudsteneste v/ vikar. Utdeling av 
teikneseriebibel til 11-åringane

FEBRUAR
Søndag 05.02 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll. Dåp

Søndag 12.02 kl. 11.00
Gudsteneste v/ vikar
  
Søndag 26.02 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll

MARS
Søndag 05.03 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll

Søndag 12.03 kl. 11.00
Gudsteneste v/ vikar

Søndag 26.03 kl. 11.00
Gudsteneste v/ Terje Nyvoll

Med atterhald om endringar

Velkommen til gudstjenester


