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REDEGJØRELSE FRA MENIGHETSRÅDETS LEDER. 
 

Året 2021 ble preget av koronasykdom som kom i bølger innover befolkningen. Også 

Notodden-samfunnet ble preget av smittebegrensende tiltak, og menighetsrådet måtte avlyse 

to møter dette året av denne grunn. Vi har også holdt digitale møter der noen få møtte fram 

fysisk, med god avstand, og noen møtte via Teams. Dette var krevende for oss alle, men 

heldigvis hadde vi tilstrekkelig utstyr i form av store skjermer og eksternt kamera som vi 

koblet opp slik at alle i undervisningsrommet kom med på bildet. Derimot var lyden et 

problem da alle lyder blir like sterke med den type mikrofon vi hadde tilgang til, og arbeid 

med tusj og tavle i forbindelse med drøftinger var ikke enkelt å følge med på for de som satt 

hjemme med sine pc-er. Når vi etter hvert kunne møtes fysisk, med behørig avstand, var det 

hensiktsmessig å bruke peisestua i menighetshusets kjeller da det var gunstig akustikk der og 

tilstrekkelig plass i lokalet.  

Flytting av konfirmasjon 

Av viktige saker vi har behandlet i 2021, var den første flytting av konfirmasjon. Initiativet 

kom fra prosten, og fordeler med å flytte konfirmasjonene ble presentert slik: Konfirmantene 

er et halvt år eldre når de begynner på sin opplæring (da med 1. januar som oppstart-

tidspunkt) og ledere og konfirmanter kjenner hverandre bedre når det arrangeres 

konfirmantleir på sommeren. Det har til dels vært opplevd som utfordrende å ikke kjenne 

konfirmantene godt før leir. Høst-konfirmasjon er dessuten en gammel tradisjon i 

kirkehistorien i Norge da man gikk for presten om sommeren og ble konfirmert på høsten. 

Etter drøfting av de ulike alternativene, gikk Notodden menighet inn for å arrangere 

konfirmasjoner på høsten, som en permanent ordning hos oss. De aller fleste menigheter i 

prostiet sluttet seg også til denne ordningen. 

Ny liturgi 

En annen viktig sak vi har behandlet har vært ny liturgi. Etter grundig forarbeid av kantor og 

sokneprest, valgte menighetsrådet de ulike alternative ledd. Det skal bemerkes at det ble 

debatt omkring hvilken versjon av Fader Vår/ Vår Far som ble vedtatt. Soknepresten 

redegjorde for hvorfor han foretrakk den eldre versjonen. Dette har å gjøre med oversettelses-

problematikk, og da særlig knyttet til leddet «Led oss ikke inn i fristelse» kontra «La oss ikke 

komme i fristelse». De fleste gikk for den eldre utgaven, og støttet sokneprestens syn. Det er 

bakgrunnen for at vi i Notodden kirke per i dag bruker «Fader Vår» og ikke «Vår Far»-

versjonen. Det kan bli aktuelt å ta denne diskusjonen på nytt da konfirmantene lærer «Vår 

Far»-versjonen, blant annet. 

Ny ungdomsarbeider 

Den aller viktigste saken vi har behandlet i året som gikk, var likevel ansettelse av 

ungdomsarbeider / trosopplærer. Etter første utlysning kom det en søker, og vedkommende 

var ikke medlem i Den norske kirke. I forbindelse med andre utlysning gikk vi offensivt ut og 

publiserte annonse på mange plattformer, vi lagde film, plakat og ringte til bibelskoler og 

andre instanser for å høre om noen kunne anbefale studenter for oss. Vi møtte mye velvilje, 
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men fikk likevel ikke store mengder søknader. Vi kalte inn tre kandidater til første gangs 

intervju og bare en til andre gangs. Dette måtte utsettes en måned på grunn av 

smittevernhensyn, så prosessen ble lang. Intervjupanelet landet på å tilby stillingen til Iselin 

Versto Vold, født 24.02.1994, opprinnelig fra Tjøme. Hun fullførte våren 2021 bachelorgrad i 

Ungdom, kultur og trosopplæring på Menighetsfakultetet Vitenskapelig høgskole. Iselin 

begynte i stillingen 1. august og ble innsatt søndag 8. august. Mandag 9. august ble hun med 

konfirmanter på leir på Gjennestad i Vestfold og har siden dette vært hovedsakelig engasjert i 

konfirmantopplæringen og lederopplæringen av tidligere konfirmanter, knyttet til prostiets 

ledertreningsprogram Ønsket og Elsket. Vi er svært glade for den ressursen vi har fått inn i 

konfirmantarbeidet gjennom Iselin. 

Endring i prestestrukturen 

En viktig endring i konfirmantopplegget skjedde fra 1. mai. Da ble Anne Berit Sunde 

sokneprest i Lisleherad og Gransherad, og sokneprest Rune Lia ble dermed ansvarlig for 

konfirmantopplæringen. Han presenterte et opplegg med to lokale leirer på Jønnbu 

Fjellkyrkje, en som oppstartsweek-end på høsten og en vinter-week-end i april. Disse kommer 

i tillegg til sommerleir i regi av Ønsket og Elsket. Menighetsrådet sluttet seg til Rune Lias 

plan for konfirmantopplæring. Siden det ble et bytte av konfirmantprest for fjorårets kull, 

gjennomførte sokneprest og menighetsrådsleder samtaler med alle konfirmanter og deres 

foresatte i løpet av månedskiftet mai-juni. Konfirmantleiren i august ble gjennomført med 

forsterket ledergruppe fra Notodden, der Ingrid Skåland Lia ble leid inn som ekstra leder. 

Undertegnede var med i to dager, og Sverre Farstad Henriksen var med en dag. 

Konfirmasjonene ble gjennomført over tre søndager i september og oktober. Leiren var en 

suksess, deltakerne var veldig fornøyde og arrangementet ble gjennomført med høy kvalitet. 

I forbindelse med at Anne Berit Sunde ble sokneprest i Lisleherad og Gransherad så vi at 

Notodden kirke fikk redusert presteressurs. Dette så vi på med bekymring, og undertegnede 

sendte et brev til prosten på vegne av menighetsrådet der vi gav uttrykk for dette. Prost og 

biskop kunne ikke komme oss i møte med økt ressurs til prestetjeneste, og etter en prosess i 

menighetsrådet, valgte vi å tilby Sverre Farstad Henriksen et engasjement i 50 prosent som 

vikarprest i Notodden, i et halvt år fra 1. august. Det er menigheten som lønner Henriksen, og 

dette avlaster soknepresten i vesentlig grad. 

Høring om prostifellesråd 

I året som gikk, ble menighetsrådet bedt om å delta i en stor høring angående en mulig ny 

struktur for kirkelig arbeid. Det vi skulle uttale oss om, var et mulig prostifellesråd som skulle 

kunne erstatte nåværende ordning med fellesråd på kommunenivå. Dette prostifellesrådets 

oppgaver og struktur ble presentert i flere utgaver i høringsnotatet, men Notodden 

menighetsråd konkluderte med å avvise hele ideen om prostifellesråd med den begrunnelsen 

at den nåværende nære forbindelsen mellom kommunen, som bevilgende instans, og 

fellesrådet som ansvarlig for drift av kirkene, trolig er den beste med tanke på å sikre 

engasjement og nødvendig oppmerksomhet rundt vedlikehold av kirkelige bygg og anlegg i 

fremtiden. 

Økonomi 

Vi har også i 2021 hatt god hjelp av Knut Brokhaug som økonomimedarbeider. Imidlertid 

varslet han på våren at han ville avslutte engasjementet fordi han og kona flyttet til Kongsberg 

i løpet av sommeren. Derimot var Brokhaug villig til å fullføre regnskapet for 2021 og bistå i 
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opplæringen av vår nye økonomimedarbeider, Liv Marit Tveitan. Dette har vært en særs god 

løsning for oss i menighetsrådet og vi er takknemlige for å ha fått og kommer til å få så 

kompetent hjelp med økonomien. 

Kunst i kirken 

I løpet av våren 2021 kunne vi henge opp 18 grafiske blad av tekstilkunstner og grafiker 

Borgny Svalastog i kirkens bakre del. Kunsten tjener som nonfigurativ forskjønnelse som 

innbyr til ro og ettertanke.  

Diverse 

I 2021 har vi gjentatte ganger diskutert og vedtatt arbeid med  

Åpen kirke på hverdager 

Strømming av gudstjenester 

Gjenbruksbutikk 

Vi jobber målrettet med disse temaene og håper å se dem realisert i løpet av 2022.  

Det er gledelig at vi har fellesskaps- og trosstyrkende tiltak gående, såfremt vi ikke er 

begrenset av smittevernstiltak. Disse er: kantoriet, kirkekaffe, mannsgruppe og damegruppe 

som samles til samtale og hygge. Vi er glade for å ha aktive utvalg innenfor kultur og diakoni, 

husstyret og menighetsbladet. De ansvarlige har skrevet en kort rapport for sine grupper her i 

årsmeldingen. Vi skulle gjerne hatt et utvalg som kunne jobbe med sosiale tiltak og fester, og 

ett som kunne jobbe målrettet med utleie av menighetshuset.  

Mange åpne tilbud har dessverre måttet avlyses og utsettes i året som gikk, men det er nå håp 

om at pandemien ikke er så truende som den har vært, og at vi kan oppleve mer normal 

aktivitet fremover. De ulike gruppene kommenterer her i årsmeldingen hvordan pandemien 

virket inn på aktivitetene. Det skal også nevnes at på grunn av pandemien måtte vi frivillige 

registrere navn på besøkende under gudstjenestene, og tilvise plasser når dette var påkrevd. 

Tidvis var det endringer i rutine, så kirkeverter og klokkere kom noen ganger til et regime 

som ikke var prøvd før. Takk til alle for sporty innstilling og vilje til tilpasning. Takk også til 

alle som går inn i oppgaver og står i dem selv om det medfører krevende omstilling. Tusen 

takk! 

Notodden, 13. mars 2022.                                                                           

Sidsel Hellesøy, leder i menighetsrådet 

 

GUDSTJENESTELIVET 2021. Sokneprestens rapport. 
 

Gudstjenesten er en fellesskapshandling hvor vi som menighet er sammen for Guds ansikt. I 

gudstjenesten kommer Gud oss i møte gjennom Ordet og sakramentene. Gud møter oss, slik 

at vi får et møte med Ham, og også et møte med oss selv og våre medmennesker.  

 

I vår nye visjon ønsker vi at det dobbelte kjærlighetsbud skal prege vårt menighetsliv og 

også vårt gudstjenesteliv: 
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«Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av 

hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’  Dette er det største og første budet. 

Men det andre er like stort: «Du skal elske din neste som deg selv.» – Matt 22:36-39 

Det er en stor gave for menigheten med alle frivillige medarbeiderne, som også bidrar med 

ulike oppgaver/tjenester knyttet til gudstjenesten. Vi er heldige som har klokkere, kirkeverter, 

sangere, musikere, forbedere og andre frivillige medarbeidere som deltar i gudstjenestene.  

 

Forordnede gudstjenester  

 

Fra og med 2020 holdes det forordnede gudstjenester i Notodden kirke hver søn- og helligdag 

kl.11, med unntak av tre søn/helligdager hvor det er felles gudstjeneste i hhv Heddal, 

Gransherad og Lisleherad.  

 

I 2021 ble det holdt 58 gudstjenester i Notodden kirke. 46 av disse var på søn- og helligdager. 

12 var utenom søn- og helligdager, herav flere egne dåpsgudstjenester.  

I perioder av året var det også i varierende grad ulike begrensninger på max antall til stede på 

gudstjenester. 

 

Totalt antall deltakere på gudstjenestene i 2021 var 2614. Da er ikke de som fulgte det digitale 

tilbudet regnet med. Tidligere år har deltakelsen vært som følger: 2017: 6073, 2018: 5657, 

2019: 5271, 2020:3179 Vi ser en jevn nedgang i disse årene. 2021 var i likhet med 2020 et 

spesielt år med nedstenging og begrensninger. 

 

Menighetsrådet ønsker å arbeide for at flere kommer på gudstjenestene, og oppfordrer alle til 

å delta i gudstjenestefelleskapet og invitere andre med seg på gudstjeneste. Det betyr mye for 

felleskapet at folk støtter opp om gudstjenestene. 

 

Andre gudstjenester  

 

Vi hadde dessverre ingen skolegudstjenester for barneskolene. Det var planlagt en rekke 

skolegudstjenester i desember, men de måtte avlyses på kort varsel grunnet oppsving i 

pandemien. I skolegudstjenestene ønsker vi i stor grad å involvere elevene – slik at de deltar 

med ulike oppgaver/innslag i gudstjenesten.  

For øvrig har vi hatt 1 skoleklasse og 5 barnehager på besøk i kirken dette året. 

 

Dåpstall  

 

Ifølge årsstatistikken er det registeret 25 dåpshandlinger (2017:25, 2018:21, 2019:24, 

2020:14).  

Hvis vi skal kunne sammenligne dåpstallene fra år til år, må disse evt. ses i sammenheng med 

antall fødte i løpet av året. Dåpstallene er forholdsvis stabile tidligere, men lavere for 2020. 

Det er grunn til å tro at dette kan ha sammenheng med pandemien.  
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Kirkelige handlinger  

 

Det ble foretatt 4 vielser i Notodden kirke. (2017:7, 2018:4, 2019:3, 2020:3) 

Det ble foretatt 0 forbønnshandlinger for borgerlige inngåtte ekteskap. (2017:0, 2018:0, 

2019:0, 2020:0) 

Det var 43ungdommer som ble konfirmert. (2017:58, 2018:54, 2019:49, 2020:55) 

Det ble utført 58 gravferder i soknet. (2017:58, 2018:71, 2019:71, 2020:68) 

 

Rune Lia, sokneprest Notodden, Lisleherad og Gransherad, fra april 2021 bare Notodden 

 

 

TROSOPPLÆRING 2021. 
 

Trosopplæringen har gjennom flere år vært menighetens hovedsatsningsområde og hører inn 

under flere deler av vår visjon. Sentralt i vårt oppdrag som kirke og menighet er 

misjonsbefalingen i Matt 28, 16 ff:  

Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: 

Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg 

har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende».  

Hovedmålet for trosopplæringen er: 

Å medvirke til en sammenhengende og systematisk trosopplæring 

for alle døpte fram til 18-års-alderen. I denne prosessen er det viktig at den 

enkelte blir sett og verdsatt, og at kirken kan oppleves som et godt fellesskap å høre til i. 

Opplæringen må knyttes til barn og unges livserfaring og livstolkning. 

Den har som mål å medvirke i en danningsprosess der oppdragelse, opplæring og kristen tro i 

praksis samspiller.  

 

Barn og unge i gudstjenesten 

Som en del av trosopplæringen, er vi også opptatt av å inkludere barn og unge i gudstjenesten. 

Dette gjør vi ved at barn/unge deltar i noen av gudstjenestene hvor de får ulike oppgaver, ved 

at det synges barnesanger, deles ut tegneark som er knyttet til dagens bibeltekst/tema, og ved 

at barnebladet «Barnas» deles ut til de litt større barna. Også i år har konfirmantene deltatt 

som ministranter i gudstjenestene.  Ellers er det god deltakelse fra konfirmantene i 

gudstjenestene. 

 

Trosopplæringsplanen  

Nåværende trosopplæringsplan ble endelig godkjent i 2013. I tiden som har gått siden den 

gang, har vi sett at den er moden for revidering. 

4-års boka  

Tradisjonen tro var det utdeling av 4-årsboka.  

Alle 4-åringer som er døpt i Den norske kirke får skriftlig invitasjon i posten. Boka vi delte ut 

var «Min kirkebok» fra IKO-forlaget. 
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6-års boka  

Vi delte også ut bok til 6-åringer. Alle 6-åringer som er døpt i Den norske Kirke, fikk 

invitasjon i posten. Boka som ble delt ut heter: «Tre i et tre» – 6-årsbok av Runar Bang. 

 

Notodden Soul Children 

Dette året har det ikke vært aktivitet i koret. 

 

Konfirmantarbeidet 

 

2021-kullet startet på grunna av pandemien først i oktober 20 med oppstartskveld i kirka og 

presentasjonsgudstjeneste, selv om de fleste var påmeldt allerede i mars. Det ble ikke ønsket 

og elsket-leir på sommeren som vi hadde planlagt og flere samlinger har blitt utsatt eller 

endret. Leiren som skulle vært i 2020 ble utsatt for dette kullet til sommeren 2021. Heldigvis 

fikk vi gjennomført flere timer i mindre grupper i november og desember 2020. Tema for 

undervisningen har mellom annet vært dåp, gudstjeneste, tro, Gud, Jesus, Den hellige ånd, 

bønn, kjærlighet/vigsel og sorg/gravferd og håp.  

Lisleherad, Gransherad og Notodden konfirmantene har noe felles opplegg. Totalt har denne 

gruppen vært på 61 konfirmanter i 2020. Kullet som ble konfirmert på høsten i 2021 er 43 fra 

Notodden, (+5 fra Lisleherad og 7 fra Gransherad). Kullet 2020 var det 55 konfirmanter fra 

Notodden. 

Ansvarlig for konfirmantene var spesialprest Anne Berit Sunde fram til april 2021 da 

sokneprest Rune Lia overtok. 

2022-kullet startet med infomøte for konfirmanter og foresatte 4.oktober. Deretter var det 

enkeltsamtaler med hver konfirmant/foresatte ved ungdomsarbeider Iselin Versto Vold og 

Rune Lia, før vi dro på åpningsweekend på Jønnbu Fjellkirke 22-24.oktober 2021. På denne 

weekenden var det med en stor gruppe ledere fra Ønsket og Elsket-miljøet. 

Etter det startet undervisningen med 8 grupper à 8 konfirmanter i hver gruppe, som har 

undervisning annenhver uke etter skoletid. Det er alltid to voksne på hver undervisningstime. 

Iselin er med på alle gruppene, Sverre F. Henriksen er sammen med henne på 4 grupper, Rune 

Lia på 3 grupper og Lars Frogh på 1 gruppe. 

Lørdag 30.okotober var noen av konfirmantene på Kick-off i Seljord i regi av Ønsket og 

Elsket. 

Ellers har konfirmantene deltatt med ministranttjeneste som vanlig. 

  

Ledertrening 

Notodden menighet samarbeider med resten av prosti om Ønsket og elsket. I tillegg til leir for 

konfirmantene så drives det også omfattende ledertrening. Det er flere som har vært med i 

lederarbeidet vårt i 3, 4, 5 og 6 år. De eldre lederne har bare fått noen få samlinger dette året 

på grunn av alle restriksjonene rundt korona. Heldigvis er det flere av dem som ivrig venter på 

at vi skal komme skikkelig i gang igjen. Det er en utrolig positiv gjeng vi har med oss. I 

tillegg til dette lokale opplegget, med deltakelse i gudstjeneste med mer, har ungdommene 

fulgt det obligatoriske ønsket og elsket opplegget.  
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Søndagsskole 

Arbeidet med søndagsskolen har vært preget av mangel på ledere og den generelle covid-

situasjonen har også gjort det vanskelig. Men noen samlinger har det blitt. Vi håper å kunne 

komme sterkere tilbake høsten 2022, blant annet med kurs for søndagsskolelærere. Vi er i 

gang med å gjøre om dåpssakristiet i Notodden kirke til «Barnas Amfi», hvor vi vil samle de 

barna som er under skolealder der under gudstjenesten, mens de som går på skolen skal 

samles i vinkelstua på menighetshuset.  

 

17. Mars 2022. Sokneprest Rune Lia og ungdomsarbeider Iselin Versto Vold. 

 

 

 

 

HUSSTYRET 2021. 
 

Notodden Menighetshus er eid og driftes av Notodden menighetsråd. Menighetsrådet har 

valgt et prosjektstyre for å drifte og vedlikeholde huset, her kalt Husstyret. 

   

Husstyret har i 2021 hatt følgende sammensetning: 

Leder:               Olaf Flåterud 

                           Olaf har vært sykmeldt det meste av året. 

Nestleder:        Tor Møller Frantzen 

Styremedlem:  Ingrid Skjerve Røed 

Styremedlem:  Lars Tveitan, fungerende leder. 

Nytt styremedlem: Borgar Flaaten 

Varamedlemmer til styret er ikke valgt. 

 

Vedlikehold/ oppgradering i 2021 handlet om skifte av all lysarmatur i hovedetasjen. Dette 

blei gjort for å bedre brannsikkerhet og spare energi. 

Dessverre har covid-situasjonen også i år ført til mindre utleie, kurs, kulturarrangement, 

kirkekaffe og anledninger for mennesker å møtes, slik huset er ment brukt til. 
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Den daglige driften utføres av frivillige vaktmestere, kjøkkenpersonell, reingjørings personell 

(moppegjengen) og i godt samarbeid med de som bruker huset daglig. Disse oppgavene 

utføres på dugnad og er i stor grad utført av de samme personene i mange år. En av våre faste 

leietakere, NANO (Anonyme narkomane Notodden) har nå stilt opp med en reingjørings-

gruppe. Dette er gledelig. Flere faste vaktmestere er ønskelig og en forutsetning for økt utleie-

aktivitet. 

Mot slutten av året har vi fått en kraftig økning av prisen på energi. Oppvarming av 

menighetshuset er helt basert på strøm, og det har ført til langt høyere kostnader til 

oppvarming enn det som var forventet. Vi vurderer flere muligheter for å redusere 

energiforbruket i huset, for eksempel tilleggsisolering av kaldtloft, utskifting av vinduer og 

mer samordnet styringssystem for oppvarming. 

Menighetshuset er et stort aktivum for menigheten, men det er ressurskrevende å drifte. Det er 

derfor ønskelig at huset kan brukes mer. Det er også et sterkt ønske om flere personer til å 

utføre oppgaver i menighetshuset.  

 

Notodden mars 2022 

Lars Tveitan   

 

 

 

DIAKONI  2021. 
 

Visjonen for den norske kirkes diakonale tjeneste 

«Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste».  

Ut fra andre del av kjærlighetsbudet skal vi elske vår neste som oss selv. Dette betyr at livet i 

menighetens fellesskap er der vi tjener hverandre med den utrustning og de nådegaver som 

den enkelte har fått. Jfr. 1. Pet. 4,10. 

Diakoniarbeidet 

Diakoniutvalg: Lars Tveitan, Olaf Flåterud, Agnes Kidholm og Kirsti Lunåshaug.  Vi er alle 

medlemmer av menighetsrådet. 

Diakoniplan for Notodden menighet: 

Arbeidet med plan for diakonien pågikk fram til mars 2020. Det har i 2021 vært mulig å 

gjennomføre noen tiltak til tross for restriksjoner grunnet smittefare med Covid-19.  

Noen av våre målområder og hva vi har gjennomført: 

Fellesskap på tvers av menigheter 
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Samarbeid med diakoniutvalget i Heddal: Når smittefaren er over, er det aktuelt å samarbeide 

om diakoniens dag, hageselskap på Haugmotun i juni og felles kursing. Et samarbeidsmøte 

mellom de fire menighetene har vært planlagt, foreløpig utsatt. 

Besøk og deltakelse på institusjoner 

Notodden menighet har beboere på Teletunet, Haugmotun og på Gransherad bygdeheim. Det 

har vært tradisjon at diakoniutvalget i Heddal har sørget for besøk og oppmerksomhet til alle 

på Haugmotun. Notodden diakoniutvalg har i 2021 gitt blomster til de som fyller 90, 95 og 

100 år, de som er tilflyttet Haugmotun fra Notodden. Gjennomføring av besøk har ikke vært 

mulig på grunn av smittefare. Samarbeid om andakter på Haugmotun er drøftet med prestene 

på Notodden. 

Andakter på Teletunet: Gjennom mange år har det vært tradisjon å holde andakt hver uke for 

beboere på Teletunet. To team fra menigheten har delt på oppgavene, hver enkelt har vært til 

stede annen hver uke. I tillegg til ansatte og frivillige fra Den norske kirke, har deltakere fra 

andre kristne menigheter holdt andakt. På grunn av smittefare kom vi først i gang 22. 

september og måtte igjen lukke fra 16. Desember. Leder og koordinator er Kristin Landsverk. 

Jubilanter 

Hjemmeboende, beboere på Teletunet og Haugmotun har fått blomster på dagen ved fylte 90, 

95 og 100 år. Gratulasjonskort med motiv fra kirka vår og med Torhild Moen sitt dikt «Min 

kirke» har blitt sendt til de som fyller 80 og 85 år og er blitt lagt ved blomstergaven til de 

eldre jubilantene. 

Diakoniens dag 

På grunn av strenge restriksjoner grunnet smittefare, ble det ikke arrangert diakoniens dag. I 

stedet ble beboere på Teletunet og hjemmeboende jubilanter på 90 og 95 år spesielt invitert til 

gudstjeneste 14. November. 

Sorggrupper  

I samarbeid med prestene våre har vi et pågående arbeid for å kunne tilby sorggrupper. Vi 

kom ikke i gang her på Notodden i 2021. Det har vært og fortsatt er et samarbeid med diakon 

i Midt-Telemark, Åsne Gotehus Køhn og u.tegn. ledet ei sorggruppe på Gvarv med 9 

samlinger på høsten. 

Inkluderende fellesskap 

«Gode fellesskap gir mulighet til både å yte og ta imot. Gode fellesskap inkluderer og har 

plass til mangfoldet av mennesker og livserfaringer» 

Gode fellesskap gir alle mulighet til å yte og å ta imot. Gode fellesskap har plass til 

mangfoldet og sørger for at ingen faller utenfor, enten det er mennesker med nedsatt 

funksjonsevne, våre nye landsmenn eller mennesker som strever med livet sitt på ulikt vis. 

Målsetting: Mennesker som kommer til våre fellesskap skal oppleve å bli sett og inkludert. 

Våre samlinger og fellesskap skal ikke være ekskluderende verken i form, innhold eller når 

det gjelder lokaliteter. 
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Kirkesøndag: Vi har hatt gudstjenesten i kirka som vårt faste møtested.  Vi i diakoniutvalget 

har sammen med de andre i menighetsrådet tatt oppgaver og stilt opp som kirkeverter. Alle er 

engasjerte! 

 

23.02.2022 

Kirsti Lunåshaug 

KIRKEKAFFE 2021 

 Året 2021 har vært preget av pandemien og det har virka inn på kirkekaffe-tilbudet. Store 

deler av året har vi ikke kunne hatt kirkekaffe pga.  smittevern-restriksjoner. Men de 

periodene vi hadde, var det mange som deltok og det var tydelig at kirkegjengerne satte pris 

på å kunne samles igjen på den måten. 

Jeg vil takke «kirkekaffegjengen» for at de stiller opp to ganger i året med kake og lignende 

som gjør at vi kan få et sosialt samvær etter gudstjenesten. 

 

Nå håper jeg at vi stort sett kan ha kirkekaffe hver søndag, men jeg skulle gjerne hatt noen 

flere navn på lista mi, for det er vanskelig å dekke alle søndagene. 

  

Birgit Fossøy. 

KULTURUTVALGET 2021 
 

Medlemmer pr. dags dato: Ida Asland (sekretær), Sylke Feldhusen, Odd-Arne Thorbjørnsen 

og Kirsti-Nina Frønæs (leder). 

Målsetting: Kulturutvalget skal arbeide ut fra visjonen til Notodden Menighetsråd 

Utvalgets oppgave er å  

- fremme samarbeidet mellom kirken og det allmenne og profesjonelle kunst- og 

kulturlivet 

- arbeide for at musikk kan være med å skape forståelse og respekt for andre kulturer 

- arbeide for at kirkens kulturarrangementer når ut til mennesker som av ulike grunner 

faller utenfor fellesskapet 

Kulturutvalgets hovedoppgave er å gjennomføre sitt eget planlagte program. 

Gjennomførte arrangementer i 2021:  

30. september: Landstadkveld med statsstipendiat og tidligere leder for Landstadsenteret, Åge 

Haavik 
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Fellessang med kantor Sylke Feldhusen, Odd-Arne Thorbjørnsen (solist) og Helge Karlsen 

(fiolin) 

18. november: Orgelkonsert med domorganist Kåre Nordstoga 

 

Ingen arrangementer ble gjennomført våren 2021 grunnet pandemien. 

 

Notodden 22.02.2022 

Kirsti-Nina Frønæs 

 

MANDAGSTREFFET FOR DAMER 2021. 
 

Mandagstreffet for damer har i 2021 vært preget av koronaen og kom i gang igjen 23. August. 

Vi samles i Menighetshuset annenhver mandag. Ledelse: Torunn Bjering og Torill Eie. Vi har 

åpning, kaffe og kaker, samtaler, sang, og de som vil har med håndarbeid. Vi ønsker et 

inkluderende og avslappet fellesskap hvor alle deltar i samtaler. Flere har bidratt med 

håndarbeid og hjelp med høstlotteriet og julemarkedet. Vi samles 10-12 damer hver gang.  

 

Torill Eie 

 

 

MANNSGRUPPA 2021. 
 

Gruppa samles på Menighetshuset andre tirsdag i måneden kl. 11-13. 

Arnfred Li og Bjørn Bull Karlsen veksler på å lede. Tradisjonen tro starter samlingene med 

kaffe/te, medbrakt matpakke og prat den første halve timen. Deretter følger en åpen samtale 

med utgangspunkt i førstkommende søndags prekentekst. 

Også for oss ble dette året annerledes pga korona-epidemien. Første samling ble 8. juni,    for 

så å samles 4 ganger på høsten.                                                                                                  

Ved utgangen av 2021 besto gruppa av 13 medlemmer.  

 

Bjørn Bull Karlsen 
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MENIGHETSBLADET 2021. 

  
De fire menighetene lager et felles menighetsblad. Menighetsbladet har 20 A4-sider, opplaget 

er på 6200 eksemplarer. Bladet kommer ut fire ganger i året, vanligvis mars, juni, september 

og desember.  

I 2021 besto redaksjonskomitéen besto redaktør Hanne L Thürmer, Sidsel Hellesøy, Ellen-

Mari Bolkesjø Brandt, Anita Cumbes Pedersen, Bjørg Anni Finnekåsa, Jon Mælandsmo, 

Rachel Dix og Elisabeth Ree Rosnes. Notodden menighet fortsatte å bære ut bladet selv, mens 

Gransherad, Heddal og Lisleherad sendte bladet i posten.  

Samarbeidet mellom de fire menighetene har vært knirkefritt, annonsører har støttet opp om 

bladet. I hvert nummer blir vi bedre kjent med en av de fire menighetene, i 2021 var 

Notodden menighet i fokus i julenummeret. 

Det er nødvendig med gaver fra leserne og bidrag fra menighetene, for eksempel gjennom 

ofringer.   

Redaksjonen er alltid glad for innlegg, idéer og bidrag til bladet vårt.  

Hanne L. Thürmer, redaktør 

 

 

NOTODDEN KANTORI 2021. 
 

1. Målgruppe og hensikt for arbeidet 

Notodden kantori sin første oppgave er å synge til Guds ære og til menighetens oppbyggelse. 

Kantoriet vil utvikle medlemmene i korsang og være en møteplass for kristent sosialt 

fellesskap. 

2. Arbeidsform/organisering 

Kantoriet har ukentlige øvelser i skoleåret. I 2021 har imidlertid koronapandemien 

(pandemien) ført 

til at ingen korøvelser kunne gjennomføres i vårsemesteret, mens antallet øvelser i 

høstsemesteret 

vil bli 13, hvilket er som normalt. Alle påkrevde smitteverntiltak for kor er blitt overholdt 

under 

øvelsene. 

Det var opprinnelig planlagt å avholde årsmøtet tirsdag 24. nov. 2020. Dette lot seg ikke gjøre 

p.g.a. 

pandemirestriksjonene på det tidspunktet. Det ble deretter foreslått å gjennomføre årsmøtet 

19. 

januar, 2021. Smittevernkravene ble imidlertid forlenget og Kantoriet endte opp med å 

gjennomføre 

årsmøtet digitalt via email i perioden tirsdag 19. til torsdag 21. januar. 

Kantoriets styre og forskjellige komiteer har i 2021 bestått av følgende personer: 

Styre: 
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Håkon Kristian Nordseth Sørby, Kirsti Oddbjørg Aaseng Lunåshaug, Inge Olav Waage, 

Marta Haaland 

Bjørnstad, Solbjørg Heggdal (varamedlem med møterett). Kantor og dirigent Sylke Feldhusen 

har 

møterett. 

Musikkutvalg: 

Eva Husakova-Berger, Ingebjørg Hofsli, Marit Hildegunn Ryen Skullerud, , Marta Haaland 

Bjørnstad og 

Sylke Feldhusen. 

Festkomitè: 

Kristin Landsverk (1. halvår) 

Torill Eie. 

Valgkomitè (utpekt av styret): 

Kristin Landsverk (1. halvår) 

Rolf Kristian Aa. 

3. Hvor ofte samles man og hvor mange deltar 

Kantoriet øver tirsdager kl. 19 - 21 i skoleåret på Notodden menighetshus. Kantoriet synger 

ved 

utvalgte gudstjenester og enkelte andre arrangementer i menighetens regi. Det arrangerer 

konserter 

alene og sammen med andre musikkrefter, og deltar ved andre arrangementer som Kantoriet 

finner 

å prioritere. Kantoriet har per 16.11.2021 sytten (17) aktive medlemmer i tillegg til dirigent. I 

tillegg 

har ett medlem permisjon. Se også pkt 4 nedenfor. 

Side 2 av 2 

4. Opptredener og evaluering av korets arbeid i 2021 

Også i 2021 satte pandemien begrensninger for Kantoriet sin virksomhet. Som det framgår av 

punkt 

2 ovenfor så har Kantoriet sin aktivitet i 2021 totalt sett ligget på rundt 50 % av det normale. 

Detaljer fra hovedpunktene i 2021 følger: I vårsemesteret (perioden januar – juni) var det 

ingen 

fysiske sammenkomster/opptredener, men som nevnt under punkt 2 så ble årsmøtet avholdt 

digitalt. 

Planlagt vårkonsert i april 2021 med Anette Hagen måtte utsettes, og det bør nevnes at 

Kantoriet nå 

planlegger en vårkonsert med henne samt Julian Isaacs i løpet av mai 2022. 

I perioden august - oktober: En del av Kantoriet deltok som forsangere under 

Landstadkvelden 30. 

september i Notodden kirke, mens Kantoriet 31. oktober bidro med korsang i gudstjenesten 

samme 

sted. Det var oppmuntrende å få mange positive tilbakemeldinger fra vår deltakelse i 

gudstjenesten! 

I perioden november – desember: På grunn av den usikre pandemisituasjonen erstattes også i 

år den 

årlige musikalske adventsstunden ”Vi synger og spiller julen inn” av en ”Julesangkveld” i 

Notodden 

kirke 2. søndag i Advent, 5. desember kl 1800; denne gang forhåpentlig med publikum 

tilstede i 
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kirken. Kantoriet, Odd-Arne Thorbjørnsen og Sverre Henriksen deltar. Vi håper selvsagt at 

det blir god 

oppslutning rundt arrangementet. 

Økonomien i Kantoriet er tilfredsstillende. Siden aktivitetene gjennom 2021 ble redusert med 

50 % så 

valgte styret å også redusere medlemskontingenten for 2021 til det halve. Planen er fortsatt at 

Kantoriet også i 2021 skal gi et tilskudd til Menighetshuset for bruk av samme til korøvelser 

og 

konserter. 

Kantoriets stemmefordeling per 16. november, 2021 er som følger: 8 aktive sopraner, 4 alter, 

3 

tenorer og 2 basser. I tillegg er det 1 sopran som er midlertidig permittert. Når det gjelder 

bemanningen så ønsker vi fortsatt 9-10 nye medlemmer og håper at vi vil lykkes med å øke 

antallet 

medlemmer i 2022. 

Det sosiale miljøet i Kantoriet har vært bra i høst. Sylke Feldhusen har også i år gjort en flott 

jobb 

med å inspirere Kantoriets medlemmer til å holde motivasjonen oppe ved å informere om 

stemmeøvelser og lenker til fin musikk på nettet! Det var likevel ikke helt lett å komme i gang 

igjen i 

høst etter det lange avbrekket. Stemmebåndene måtte mykes opp og konsentrasjonen rundt 

notelesning og dirigentinstruksjoner måtte skjerpes. Etter et par krevende uker gikk det seg 

imidlertid til, og vi var igjen tilbake på sporet! Nå gleder vi oss til ”Julesangkvelden” den 5. 

desember 

og ser også fram til nye positive koropplevelser med Kantoriet i 2022! 

Notodden, 16. november, 2021 

 

Inge O. Waage, sign.                           Styreleder i Notodden kantori 
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ØKONOMIOVERSIKT 2021              

 

  

HOVEDTALLENE FRA REGNSKAP 2020 OG 2021 OG BUDSJETT 2022    

           

  Regnskap Regnskap Budsjett    

  2020 2021 2022    

1.Inntekter fra egen virksomhet          

Ofring til menigheten 51 804 39 925 57 000    

Givertjenesten 207 950 203 650 210 000    

Andre gaver 11 907 25 541 11 000    

Gjenbruksbutikk     50 000    

Julemarked 62 178 68 324 80 000    

Renter 19 925 11 907 20 000    

Sum egen virksomhet 353 764 349 347 428 000    

           

2. Gaver fra Vedforeningene 1 og 2 80 000 100 000 80 000    

           

3. Tilskudd fra andre          

Tilskudd til Svalastogutstillingen   45 000      

Tilskudd til ledertrening/leir for ungdom   10 000      

Tilskudd fra OVF v/bispedømmerådet   80 000      

Sum tilskudd fra andre 0 135 000 0    

Sum inntekter 433 764 584 347 508 000    

           

Inntektene har vært brukt til disse aktivitetene:        

Personalkostnader 12 966 19 830 473 100    

Menighetsbladet 19 077 11 468 12 000    

Menighetshuset, drift 69 770 62 804 109 500    

Menighetsfest 4 409 0 5 000    

Barn og unge 13 641 13 503 71 000    

Konfirmanter 0 0 0    

Diakoni 32 569 16 753 51 000    

Svalastogutstillingen   31 788 0    

Administrasjon og diverse 46 215 143 360 51 500    

Avsatt / bruk av givertjeneste til lønn  206 350 225 820 -273 100    

Sum kostnader 404 997 525 326 500 000    

Resultat før investeringer 28 767 59 021 8 000    

Investeringer i menighetshuset 80 039 136 685 25 000    

Resultat -51 272 -77 664 -17 000 
 

  

           

Underskudd dekkes inn fra fond.          

  2020 2021 2022    
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Ofringer til andre 52 085 59 336 75 000    

 - Av dette til Misjonsprosjektet 7 676 25 000 25 000    

           

Fellesrådet har i 2021 overført til menighetsrådet NOK 160.090, mot NOK 157.605 året 

før.  

 

  

           

Ved årsskiftet var det innestående i bank: NOK 2.047.656. Dette er NOK 12.313 mer enn     

for ett år siden.           

           

Notodden, 15. mars 2022          

Liv Marit Tveitan          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


