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1. INNLEDNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til bispevisitas i Nome kommune! 

 

Velkommen til Holla og Helgen menighet. 

Velkommen til Lunde og Flåbygd menighet. 

 

Vi ønsker at denne visitasen må bli til velsignelse og inspirasjon for alle som 

er glad i kirkene og menighetens arbeid! Vi gleder oss til gode samtaler og 

gode fellesopplevelser. Vi gleder oss til besøk av biskopen. 

 

Det er sokneprestene i Nome som har hatt ansvaret for at visitasmeldinga er 

blitt skrevet, med god hjelp fra kirkevergen. 
 

 

 

Ulefoss / Lunde, 1. februar 2018 

 

 

 

 

Andreas Grossmann      Ragnhild Halden 
Prest i Holla og Helgen sokn     Prest i Lunde og Flåbygd sokn 

 

 

 

 

Mona Halsvik 
Kirkeverge 
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1.1 KORT HISTORISK RISS SIDEN FORRIGE VISITAS 

 

Holla og Helgen menighet 

Forrige visitas fant sted i Holla prestegjeld 3. – 7. november 2004.Da var det biskop Olav 

Skjevesland som var på besøk, sammen med den gang fung. prost Asgeir Sele og avd. 

leder Audun Myhre ved Agder og Telemark bispedømmekontor.  

 

Det er gått 14 år siden sist det var bispevisitas i Ulefoss.  

 

Siden sist har menighetene - Holla menighet og Helgen menighet - slått seg sammen til en 

felles menighet – Holla og Helgen menighet 01.01.2012. Dette var en viktig avgjørelse og 

vi arbeider fint sammen på tvers av de gamle soknegrensene.  

 

Vi har godkjent trosopplæringsplan og har et godt arbeid for de mellom 0 – 18 år.  

Siste nytt, er at vi har startet Holla MiniGospel i januar 2018. 

 

Ungdomsklubben Vision Club har nå endret navn til Fredheim ungdomsklubb og drives 

nå på frivillig basis av engasjerte voksne og ungdom i bygda. Dette er et populært tiltak 

som trekker mange ungdommer hver fredag kveld.    

 

Kirkejubileum 
Menigheten kunne i 2017 feire et flott 800 års jubileum for middelalderkirken Romnes og 

Holla kirkeruiner. I tillegg feiret vi Holla kirke sitt 150 års jubileum. Det var et godt 

samarbeid med Nome kommune med mange aktiviteter i jubileumsuken, som ble avsluttet 

med stor festgudstjeneste med H. M. Dronning Sonja og Biskop Stein Reinertsen på 

besøk.  

 

Lunde og Flåbygd menighet 
Forrige visitas fant sted i Lunde og Flåbygd sokn 22. – 25. oktober 2009. Da var det 

biskop Olav Skjevesland som var på besøk, sammen med prost Bjarne Sveinall, rådgiver 

ved bispekontoret Einar Sand og Geir Myre som har sett kirkeanlegget.  

 

Vi har fått til et godt arbeid med trosopplæringen i menigheten. Menigheten var med i et 

pilotprosjekt som fikk dannet et godt grunnlag for ulike aktiviteter.  

 

Lunde og Flåbygd menighet var privilegert, som hadde en egen ungdomsprest i mange år i 

full stilling. Denne stillingen var basert på givertjeneste, samt midler fra kommunen. For 

noen år tilbake ble midlene mindre, og menigheten så seg nødt til redusere stillingen og til 

slutt sitter vi igjen med 20 %. Dette er utrolig viktig arbeid som vi må jobbe og be for.  

 

Lunde og Flåbygd menighet har pr. i dag ikke noe misjonsprosjekt, men har støttet 

misjonsprosjektet til Magne og Ave Mølster i Estland i flere år.  

 

Det er et tett samarbeid mellom Midt Telemark kommunene, Bø, Sauherad og Nome. De 

har et interkommunalt samarbeid på flere områder: Brann og redning, Barneverntjeneste, 

Landbrukskontor, PPT, IKT, m.m. Bø og Sauherad kommuner skal slå seg sammen fra 

2020. Det samme gjelder Bø sokn og Sauherad og Nes sokn. 
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2.  SOKNENE 

 

2.1  Grenser, folketall og kirkemedlemskap 

 

Midt i Telemark ligger Nome kommune med ca. 6600 innbyggere. Her er et levende kulturliv 

og aktivt menighetsarbeid. Nome ble etablert ved kommunesammenslåingen mellom Lunde 

og Ulefoss i 1964 og er Midt – Telemarks største kommune i areal og folketall. Kommunen 

består av tettstedene Lunde og Ulefoss. Naturen er vakker med tilknytning til 

Telemarkskanalen, fjell og innsjøer. Det ligger godt til rette for et variert friluftsliv både til 

lands og til vanns. 

 

Kommunen grenser i nord til Sauherad og Bø, i øst og sør til Skien, i sør til Drangedal og i 

vest til Kviteseid. 

 

Ulefoss er et av landets eldste industristeder med sagbruk fra 1500-tallet og gruvedrift fra 

1600-tallet. Her finnes blant annet nedlagte Søve gruver. Ulefos Jernverk, som fortsatt er i 

drift, ble grunnlagt i 1657. Det eies av en gren av familien Cappelen som fra 1835 har holdt til 

på Ulefoss, i det store huset Holden hovedgård, og som også eier Holla gård, kraftverk og 

skogeiendommer.  

På en høyde nord for Ulefoss sluser ligger Ulefos Hovedgaard, Norges fremste arkitektoniske 

verk fra napoleonstiden. Eiendommen har fra 1700-tallet vært eid av en gren av familien Aall. 

Ulefoss er et av de få steder i Norge med to familier som eier hver sin herregård ganske nær 

hverandre. 

https://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ve_gruver
https://no.wikipedia.org/wiki/Cappelen_(slekt)
https://no.wikipedia.org/wiki/Holden_hovedg%C3%A5rd
https://no.wikipedia.org/wiki/Ulefoss_sluser
https://no.wikipedia.org/wiki/Ulefos_Hovedgaard
https://no.wikipedia.org/wiki/Napoleonstiden
https://no.wikipedia.org/wiki/Aall
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge
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Lunde er det eneste stedet i Norge der en riksveg 

(Rv359), en jernbane (Sørlandsbanen) og en kanal 

Bandak-Norsjøkanalen møtes / krysser hverandre. 

Bandakkanalen er den nyeste (1892) og lengste delen av 

Telemarkskanalen. Ved Lunde sluser ligger Europas 

første gummidam.[2] Denne dammen erstatter den gamle 

nåledammen som lå der. Telemark kanalcamping ligger i 

naturskjønne omgivelser ved Lunde sluse som er godt 

besøkt fra april til november.  

Det er flere store firmaer som er etablert i Lunde, bl.a. Tveito Maskin AS, Bandak AS og 

Con-form AS. Dette er viktige hjørnesteinsbedrifter som skaper mange arbeidsplasser i bygda. 

I tillegg er jordbruk og skogbruk en viktig del av lokalsamfunnet. 

Både Svenheim møbelindustri AS og Bratsberg Teglverk AS har flyttet sine produksjoner ut 

av landet. Svenheim møbelindustri AS har inngått avtale med Politiet, som bruker det store 

industrilokalet til teorirom, øvingsleilighet, uteområde med skog, skytebane og muligheten til 

å lage et gatemiljø mellom industribyggene. Her samles Politiet fra hele Sør Norge til øvelser. 

Skole og barnehage 
Nome kommune har i de senere år blitt tilgodesett med nye skole og barnehagebygg.  

Holla 10 årige skole sto ferdig høsten 2017. Nome kulturskole har sine lokaliteter sammen 

med den nye skolen. 

I Ulefoss, nærmere bestemt Helgen, ligger Helgen Montessoriskole. Skolen praktiserer 

undervisning i henhold til pedagogiske prinsipper grunnlagt av den italienske legen Maria 

Montessori (1870-1952). Her går det elever fra Nome, Gvarv og Skien fra 1. – 7. trinn. 

Nome videregående skole, har to avdelinger, avd. Lunde og avd. Søve på Ulefoss. Det er 

mange søkere hit, fra hele Telemark. I tilknytning til Nome vgs. avd. Lunde holder Nome og 

Bø voksenopplæring til. 

Lunde 10 årige skole sto ferdig for noen år tilbake, mens Lundehallen sto ferdig for et år 

siden. Lundehallen brukes til gymtimer, både for skole og videregående skole, i tillegg til 

håndball, knøttetrening m.m. 

Begge tettsteder har nye og flotte barnehagebygg. 

Nome statlige mottak 
I kommunen har vi et ordinært, statlig mottak for asylsøkere beliggende på Dagsrud – midt 

mellom Ulefoss og Lunde. De som bor her går på skole i Ulefoss og dermed er det naturlig at 

menigheten i Holla og Helgen sokn inviterer til kirkelige handlinger og arrangementer i 

kirken.  

  

https://no.wikipedia.org/wiki/Bandak-Norsj%C3%B8kanalen
https://no.wikipedia.org/wiki/Telemarkskanalen
https://no.wikipedia.org/wiki/Lunde_(Nome)#cite_note-2
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Helse og omsorg 

For et par år tilbake mistet Lunde sitt helsesenter. Helsesenteret (lege og helsesøster) ble 

flyttet til nye flotte lokaler i Ulefoss. Dette førte til at et fåtall byttet fastlege fra Lunde til Bø.  

Legevakt på kveld og i helg, er på akuttmottaket ved TSS i Skien.  

Nome sjukeheim, fungerer for sykehjem for hele kommunen. Sykehjemmet ligger i sentrum i 

Lunde. Det finnes også et alderspensjonat i Lunde, på Bjervatun, det tidligere sykehjemmet. 

Her bor det beboere som klarer seg selv, men likevel ikke kan være hjemme. Kommunen har 

omsorgsleiligheter både i Lunde og i Ulefoss, hjemmetjeneste, psykisk arbeid, 

rusprobematikk m.m.  

Ulike aktiviteter 
Nome kommune tilbyr mange aktiviteter for innbyggerne sine. 

Her er det fotball og håndball lag, vi har flotte skiløyper med 

lys til seint på kveld. Vi har korps og Røde kors. Videre er det 

mulighet for å gå på ridekurs, jakt og fiske, toppturer m.m. 

Nome har egen golfpark med 18 hulls bane – beliggende i 

Ulefoss, helt i nærheten av Norsjø.  

I Lunde er det egen flyplass hvor det er stor aktivitet med 

seilfly om sommeren. Vi har kino på samfunnshuset i Ulefoss 

og på Lundevang i Lunde. 

 

Folketall og kirkemedlemskap 

Pr. 3. kvartal 2017 var det 6636 innbyggere i Nome kommune. I følge SSB er det en forventet 

negativ utvikling til 6480 innbyggere i år 2030. Ca. 77,3 % er medlem av Den norske kirke og 

ca. 9 % er tilhørende andre tros og livssynssamfunn. Vi opplever svært sjelden utmeldinger på 

kirkekontoret.  

  

Nome kommune har to sokn. Holla og Helgen sokn (Ulefoss) samt Lunde og Flåbygd sokn 

(Lunde) – tilhørende Øvre Telemark prosti i Agder og Telemark bispedømme. Soknene er 

sammen om å bli Nome kirkelig fellesråd. 
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3. KIRKEBYGG OG GRAVPLASSER 

 

Nome kirkelige fellesråd står som eier av 6 kirkebygg med gravplasser på vegne av soknene.  

Overdragelsen fra kommunen til soknet ble gjort høsten 2017.  

I tillegg eier kirkelig fellesråd, Kronborg kapell, som er et livssynsnøytralt lokale. 

 

3.1. KIRKEBYGG 
 

Holla kirke 
 

Holla kirke ble bygd i 1867, av murstein produsert på 

Ulefoss og tømmer fra de lokale skogene. Arkitekten het 

Holtermann. Den 25. september 1867 ble kirken vigslet 

og innviet. 

 

Kirken er renovert flere ganger. 

I september 2011 ble et flott nytt orgel innviet i Holla 

kirke. Orgelet er laget av Gebrüder Stockmann i 

Tyskland; et orgel i den fransk-romantiske stil som er 

skreddersydd til kirkerommet og dets øvrige interiør. 

 

Det er lov å ha 360 personer i kirken mht. til brannforskrifter. 

 

I tilknytning til Holla kirke er det et eget kontor / lager / handicaptoalett og carport.  

 

 

Helgen kirke 

 

Helgen kirke er en gammel kirke påbygd i flere omganger; 

skipet og koret er fra 1735, tårnet med våpenhuset er fra 

1868 og sakristiet er fra 1875. 

 

Det er lov å ha 105 personer inne i kirken mht. til 

brannforskrifter. 

 

Pipeorgel fra Hammarbergs Orgelbyggeri installert i 

1996. 

 

Det er et toalett og lager i tilknytning til kirken.  
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Romnes kirke 

 

Romnes kirke, som er bygd mellom 1150 og 1250, er en 

romansk steinkirke med kvadratisk skip og mindre og 

lavere kvadratisk kor med halvrund avslutning, apside. 

Gavlpartiene er i tre, og koret og skipet har saltak. Foran 

inngangen i vest står et firkantet tårn i tre med 

pyramidetak. Koret har gjenmurt sørportal, og skipet har 

bare vestportal. Kirken var i privat eie i familien Aall til 

1986. Kirken og området innenfor steingjerde er 

automatisk fredet. 

 

Det er plass til 90 personer i kirken mht. til brannforskrifter. 

 

Pipeorgel fra 1965 – Norsk orgel harmoniumsfabrikk. Utedo/lager i tilknytning til kirken.  

 

Da Riksantikvaren Jørn Holme var på besøk for et par år tilbake, kalte han denne kirken for 

Middelaldersmykket Romnes.  

 

 

Lunde kyrkje 

Lunde kyrkje er hovedkirka i Lunde og Flåbygd sokn. Kirka 

er ei langkirke vigsla i 1872. Kirken står som listeført på 

Riksantikvarens liste over verneverdige kirker. 

Tidligere sto det ei lita middelalderkirke omtrent på samme 

plassen. Denne ble revet for å gi plass for den nye kirka.  

 

Det er lov å ha 330 personer i kirka mht. til brannforskrifter.  

 

Arkitekten er J. W. Nordan. 

 

Altertavla er malt av Gustav Adlph Lammers: Motivet er Jesus som møter Maria Magdalena 

utenfor den tomme grava (Johannesevangeliet kap. 20). 

Det som særpreger kirka, er takmaleriene. Disse er malt av Johanna Bugge Berge i 1927. Det 

er mange bibelske motiv og fortellinger. Det er også mange kristne symboler. Maleriene røper 

klar påvirkning fra rosemaling. Orgelet: Pipeorgel bygd av J.H. Jørgensen i 1965. 

 

I tilknytning til kirken er det et eget bårehus med kjølerom og kontor for kirketjenerne.  
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Flåbygd kyrkje 
 

Flåbygd kyrkje i Lunde og Flåbygd sokn er den eldste kirka i 

soknet, og har en nydelig beliggenhet ved 

Telemarkskanalen. Det er en korskirke, bygd i tømmer. Den 

ble vigsla 1822, og påbygd 1864/1877. Kirken er automatisk 

listeført. 

 

Det er plass til 150 i mht. brannforskrifter. 

 

Arkitekt: Gunnar Knutson Saga 

 

Altertavla er et bilde av Jesus som står opp av grava. Malt av C. Brun i 1883. Det er en kopi 

etter Tidemand. Det henger også et bilde av Lammers i Flåbygd kirke. Motivet er Jesus foran 

Pilatus. 

Orgel: Pipeorgel bygd av Norsk Orgel og Harmonium fabrikk 1965. 

Det er bygg for toaletter og kontor / kjøkken + lager for kirketjenerne i tilknytning til kirken.  

 

 

Landsmarka kapell 
 

Landsmarka kapell er et nydelig lite kunstverk i bygda 

Landsmarka – i Lunde og Flåbygd sokn. Det er en langkirke 

bygd i stavkirkestil i 1895. Kapellet står oppført som kirke 

etter kirkelovens § 17 i Kirkebyggdatabasen og er listeført i 

Riksantikvarens liste over verneverdige bygninger. 

 

Arkitekt: Bacher 

 

Det er plass til 90 mht. til brannforskrifter. 

 

Altertavla er et stort kors. 

Orgelet er et pipeorgel av Paul Ott, 1977. Dette orgelet ønskes flyttet fram og vedovn bak.  

Egen søknad kommer. 

 

Her er det utetoalett, lager og en liten kjøkkenkrok i tilknytning til kapellet.  
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Kronborg kapell 

 

Kronborg kapell er bygd i 1923 og er et livssynsnøytralt 

kapell. Den nye altertavlen er fra ca. 1982 og er malt av 

Terje Grøstad. Kapellet finner du på Ulefoss.   

 

Det er sitteplasser til 90 personer i bygget, i hh til 

brannforskriftene. 

 

I kapellet har vi eget kjølerom, toaletter og prestesakristi. 

 

 

 

Fredheim 

 

Menighetshuset i Ulefoss. Ligger i tilknytning til Holla 

kirke. Blir brukt arrangementer i menighetens regi, her er 

det kor øvelse for Holla minigospel og SuperTorsdag. 

Fredag er det ungdomsklubb.  

 

Huset blir også leid ut til selskap m.m.  

 

Det er nylig skiftet vinduer og blitt malt utvendig på  

Fredheim.  

 

Menighetshuset skal utvides i 2018, med bl.a. handicapinngang og toalett.   

 

Fredheim har eget hus styre. 
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Solhaug menighetshus 

 

Solhaug er menighetshuset i Lunde og ligger i 

tilknytning til Lunde 10 årige skole.  

 

Huset blir mye brukt både i menighetens regi og til 

utleie til bursdager, selskaper, minnesamvær m.m.  

 

Solhaug har eget hus styre. 

 

 

 

 

Holla kirkeruin 

 

Holla kirkeruin er en tidligere steinkirke ved Ulefoss i Nome 

i Telemark. Kirken ble bygget i tidsrommet 1100-1250, og 

den ble utvidet i første halvdel av 1700-tallet. I 1878, kort 

tid etter oppførelsen av Nye Holla kirke, ble den gamle 

kirken revet og bare 50 år senere ble kirkeruinen gjenstand 

for bygningsarkeologiske undersøkelser.  

 

Kirkeruinene er i dag eid av Nome kommune.  

 

 

 

 

  

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Ulefoss
https://no.wikipedia.org/wiki/Nome
https://no.wikipedia.org/wiki/Telemark
https://no.wikipedia.org/wiki/1878
https://no.wikipedia.org/wiki/Holla_kirke


12 

 

3.2. GRAVPLASSER 

 

I Nome kommune har vi følgende gravplasser: 

 

Holla gamle gravplass ligger i tilknytning til Holla kirke og er pr. i dag ikke i bruk.  

Det finnes noen gamle graver her, som blir beplantet av familien. Beregnet areal er ca. 17,1 

dekar. Et framtidig ønske er å lage til en minnelund her, hvor vi kan sette ned urner samt å få  

til en skulpturpark. Området ligger flott til midt i Ulefoss sentrum. 

 

Kronborg gamle og nye gravplass ligger i tilknytning til Kronborg gravkapell i Ulefoss. 

Totalt er det et beregnet areal på 25,6 dekar. Her er det god plass.  

 

Gravplassen på Romnes ligger i tilknytning til middelalderkirken Romnes.  

Beregnet areal er ca. 2,9 dekar. Gravplassen har begrenset med plass. I tilknytning til  

gravplassen på Romnes har familien Aall, tidligere eier av kirken, sitt eget private gravsted.  

Familien vedlikeholder gravplassen selv, men våre kirketjenere er behjelpelige ved å grave  

opp grav ved behov.  

 

Gravplassen i Helgen ligger i tilknytning til Helgen kirke, helt inntil RV 36. 

Beregnet areal er på ca. 6,1 dekar. Gravplassen har god plass. 

 

Gravplassen i Lunde ligger i tilknytning til Lunde  

kyrkje. Beregnet areal er på 19,4 dekar. 

Gravplassen har god plass.  

 

Gravplassen i Flåbygd ligger i tilknytning til Flåbygd  

kirke. Beregnet areal er på ca. 6,5 dekar.  

Kirkegården har god plass. 

 

Gravplassen i Landsmarka ligger i tilknytning til  

kapellet. Beregnet areal er på ca. 1,2 dekar. Kirkegården  

har begrenset med plass og kirkelig fellesråd bør etter hvert  

begynne å tenke på å utvide kirkegården.  

 

Familien Cappelen har sitt eget private gravsted ved Holla kirkeruin. Familien selv  

vedlikeholder gravplassen, men våre kirketjenere er behjelpelige med å grave opp grav ved 

behov.  

 

Vi benytter tau ved senkning av kiste i begge sokn. 
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Investeringer – kirkebygg og kirkegårder i Nome kirkelig fellesråd de siste åra: 

 

2011  Holla kirke – nytt orgel 

2013  Holla og Helgen sokn – kjøp av lastebil 

2013  Kronborg gravkapell – ny kjøle 

2013  Lunde kyrkje - varevindu 

2013  Romnes kirke - restaurering av gulv i alterring 

2013/2014 Romnes kirke - restaurering av tak 

2013/2014 Romnes kirke – kalking utvendig  

2014  Lunde og Flåbygd sokn – kjøp av lastebil 

2014  Kjøp av gressklippere, en til hvert sokn 

2014  Kjøp av ny utgave salmebøker, til hvert sokn 

2014  Lunde kyrkje - oppgradering av tårn 

2015  Holla kirke - oppgradering av tårn 

2016/2017 Oppholdsrom, carport og handicaptoalett v/ Holla kirke 

2016  Lunde kirkegård. Lys på ny del + ny parkering 

2016  Lunde kirke. Trapp v/ sakristi. 

2017  Holla kirke - varevindu 

2017  Holla kirke - lyssetting utvendig. 

2017  Helgen kirke - oppgradering av tak og tårn 

2017  Kjøp av traktor til Lunde og Flåbygd sokn 
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4. KIRKELIGE RÅD OG ANSATTE 

 

4.1 Menighetsråd/sokneråd 

 

Holla og Helgen menighetsråd – 2015 - 2019 
 

Bjørn Sturød Leder 

Ellen Grimstad Nilsen Nestleder 

Berit Lia Sekretær 

Gry Anette Jensen Styremedlem 

Helge Skippervold Styremedlem 

Tone Foss Kjeldsen Styremedlem 

Erna Kristin Hoksrud Styremedlem 

Thomas Lyngstad Styremedlem 

Andreas Grossmann Representant fra bispedømme 

Thora Betten Vara 

Lars Olav Hegland Vara 

Kristin E. Larsen Vara 

Rolf Petri Blåstad Vara 

Elin Bakke Vara 

 

Holla og Helgen menighetsråd har en kasserer som ikke sitter i rådet. 

Hun heter Else Marie Lindseth. 

 

Lunde og Flåbygd sokneråd – 2015 - 2019 

  

Leif Raukleiv Leder (permisjon) 

Øyvind Berg Andersen Nestleder 

Harald Omnes Kasserer 

Dordi Elisabeth Norheim Medlem 

Torunn Næs Sekretær 

Borghild Hanto Medlem 

Jostein Vetland Vara 

Stian Holte Vara 

Hans Olav Lahus Vara 

Bjørn Lona Vara 

Ragnhild Halden Bispedømmets representant 

 

Øyvind Berg Andersen er fung. soknerådsleder fram til møte 7.2.18. 

Leif Raukleiv er fritatt fra sine verv ut perioden.   
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4.2 Nome kirkelig fellesråd 

  

Bjørn Sturød Leder 

Øyvind Berg Andersen Nestleder 

Helge Skippervold Styremedlem 

Harald Omnes Styremedlem 

Bjørg Tveito Lundefaret Ordfører, representant fra kommunen 

Andreas Grossmann Representant fra Bispedømmet 

 

4.3 Ansatte, navneliste – stilling, stillingsstørrelse og arbeidssted pr. 01.01.2018:  

 

Administrasjon  Stilling Stillings- 

prosent 

Merknad 

Mona Halsvik Kirkeverge 100 %  

Anette S. Krøgli Sekretær 70 % 60% fast, 10% til sommer 

    

Frøydis Bøe Holte Kantor 100 % Lunde og Flåbygd 

Anna Cecilie Norlund Kantor 100 % Holla og Helgen, perm 

Gunnhildur Baldursdottir Kantor 100 % Holla og Helgen, vikar 

    

Jens Vassend Kirketjener 100 % Lunde og Flåbygd  

Jonny Bakkan Kirketjener 100 % Lunde og Flåbygd 

Hellek Sannes Kirketjener 80 % Holla og Helgen 

Knut Arne Stoa Kirketjener 50 % Holla og Helgen 

Morten Karlsson Kirketjener 100 % Holla og Helgen 

    

Liv Mari Bøstein Trosopplærer 25 % Holla og Helgen 

Liv Mari Bøstein Klokker 25 % Holla og Helgen 

    

Cathrine Salomi Friberg Trosopplærer 30 % Lunde og Flåbygd 

Cathrine Salomi Friberg Ungdomsarbeider 20 % Lunde og Flåbygd  

 

Lunde og Flåbygd sokneråd har formelt ansvar for ungdomsarbeideren, men kirkevergen 

følger opp med det administrative rundt stillingen.   

 

Jonny Bakkan er verneombud og Hellek Sannes er ansattes representant i ADMU. 

 

Klokkertjenesten: 
Holla og Helgen menighet har hatt frivillige klokkere og kirkeverter gjennom hele året. 

Lunde og Flåbygd sokneråd har hatt frivillige klokkere gjennom hele året. 

 

Kontorforhold: 
Holla og Helgen sokn: Prest, sekretær, organist, trosopplærer og kirkeverge har fine 

kontorforhold på Rådhuset i Ulefoss. Her sitter vi sammen med de øvrige ansatte i kommunen.  

Lunde og Flåbygd sokn: Prest, sekretær og kirkeverge sitter i 1. etg. på Lundetunet.  

Organist og trosopplærer har kontor i 2. etg. på Lundetunet. Beliggenheten er sentral, men 

kontorene er dårlige. Vi bør etter hvert finne et bedre egnet lokale. Det er åpent i Lunde hver 

irsdag, som er godt besøkt. 
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5. KOMMUNEN OG KIRKEN 

 

5.1 Generelle vurderinger 

 

Menighetene blir godt tatt vare på av Nome kommune og samarbeidet gjennom kirkelig 

fellesråd og menighetskontorene fungerer veldig bra. Det er også fint at våre to arbeidslinjer 

ivaretas sammen i en årlig vernerunde med prost, prestenes verneombud, kirkelig fellesråd sitt 

verneombud og kirkevergen tilstede. Kirken har fått merke at kommunens anstrengte 

økonomi gjennom flere nedskjæringer og vi opplever derfor et økende press på 

menighetsøkonomien.  

 

5.2 Kirken i kommuneplanene, økonomi 

 

Vi har god kontakt med kommunen. Kommunen får våre vedlikeholds – og investeringsplaner 

og kirkevergen rapporterer til kommunen på lik linje som de andre etatene i kommunen.  

Vi har i flere år fått investeringsmidler på 1 mill som kirkelig fellesråd kunne prioritere 

bruken av. Fra 2018 ble denne summen redusert med kr. 200.000,-. Vi har god kontakt med 

revisor og sammen lager vi investeringsprosjekter.   

Drifta er også noe redusert fra i fjor. Lønn er en stor utgiftspost sammen med forsikringer, bil, 

service på dataprogrammer osv. Vi har ikke hatt anledning til å ha ferievikar på flere år, noe 

som går utover drifta på sommeren, når gresset gror som verst.  

 

5.3. Nye prosjekter i 2018 

 

 Romnes kirke, lyssetting av kirken + parkeringsplass. 

 Holla gamle kirkegård, trepleie gamle trær. 

 Flåbygd kyrkje, brannvarslingsanlegg med direktekobling til brannvesen. 

 Lunde kyrkje, bårehus – nytt tak + maling. 

 

Investering og vedlikeholdsplan 2018 – 2021 

 

På sikt må Nome kirkelig fellesråd tenke på følgende: 

 

Lunde kirke Tak 

Lunde kirkegård Rette opp steinmur 

Lunde kirke Enkel garasje 

Flåbygd kirke Tak 

Flåbygd kirke Bårehus, male + nytt tak 

Landsmarka kapell Tak 

Landsmarka kapell Nytt orgel 

Landsmarka kapell Brannvarslingsanlegg 

Romnes kirke Maling tårn, toaletter m.m. 

Romnes kirke Brannvarslingsanlegg 

Helgen kirke Handicaptoalett 

Helgen kirke Brannvarslingsanlegg 

    

UTSTYR   

Holla og Helgen sokn Gravemaskin 
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HOLLA OG HELGEN MENIGHET 

 

6. Kirken og skolen 

Det er to skoler i Holla og Helgen menighet: Helgen Montessoriskole i Helgen og Holla 10 - 

årige skole på Ulefoss. Videre er det tre barnehager: Helgen barnehage i Helgen, Fagerli 

barnehage og Herregårdshavna barnehage på Ulefoss. Samarbeidet er stabilt og godt, og 

preget av gjensidig respekt. Det gjennomføres både påske- og julevandringer for barnehagene 

og 1. trinn i kirken. Vi har sporadiske besøk av barneskolen i kirken og i kapellet på 

Kronborg, spesielt ifm undervisning om sorg eller lokal kirkehistorie. Slik det er nå gjennom 

føres det 2 skolegudstjenester i forbindelse med jul: En for barne- og mellomtrinnet og en for 

ungdomsskolen ved Holla 10 - årige skole. Ved førstnevnte har 5. trinn ansvar for egne 

innslag. Samme trinn deltar også med innslag i gudstjenesten på 17.mai. 

7. Arbeid i menigheten 

7.1 Generelle vurderinger 

Holla og Helgen menighets visjon er: 

«I Kristus, nær livet – en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke» 

Menighetslivet i Holla og Helgen menighet er preget av spennet mellom en liten, trofast 

menighetskjerne og en stor kontaktflate mot lokalsamfunnet. Det er ikke mange, men trofaste 

menighets medlemmer som står for «driften» av menigheten, samtidig som kirken som 

institusjon står høyt i folks bevissthet. Det er høy oppslutning om konfirmasjoner og høytider, 

og et stort flertall velger kirken ved gravferder. Kirkejubileet i 2017 har også bidratt til at 

kirken blir oppfattet som en viktig del av den lokale identiteten.  

Menigheten arrangerer en del aktiviteter gjennom året og det er mye aktivitet knyttet til 

menighetshuset Fredheim. Et av de store målene er å komme i gang med utbyggingen av 

Fredheim, blant annet med hensyn til universell utforming. Menigheten arrangerer basar til 

inntekt for Fredheim i 2016 og 2017, med svært gode resultater. Holla og Helgen menighet 

utgir eget menighetsblad som distribueres til alle husstander. I tillegg har menigheten 

mulighet til å ha andakter i lokalavisen «Kanalen» som utgis en gang i uken. Det finnes ingen 

bedehus i soknet, etter at Berget bedehus ble solgt i 2017, og det kristne foreningslivet utenfor 

menigheten har avtatt de siste årene. 

7.2. Gudstjenester: Utvikling av gudstjenestelivet og gudstjenestedeltagelse 

År 2014 2015 2016 2017 

Antall 63 56 58 58 

Besøk 3283 3473 3426 4260 

Besøk/gudstjeneste 52 62 59 73 

Nattverdsgjester 719 828 674 953 

Nattverdsgjester/gudstjeneste 31 46 27 29 

Gravferd 31 43 39 50 

Vielser 5 5 5 4 

 

Det seinere år har det skjedd en reduksjon i antall forordnete gudstjenester, uten at det har på 

virket inn på deltagertallet. Deltagertallet ligger stabilt fram til 2016, med en markant økning 
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på 24 % i 2017. Antall nattverdsgjester er mer ustabil, noe som blant annet kan forklares ved 

at det fra 2016 ble en overgang fra nattverd ved alterringen til intinksjon. Tilbakemeldinger 

fra kirketjenerne tyder på at det gjør det noen ganger utfordrende med å holde oversikt med 

deltagelsestallene under nattverden. Om sommeren er det et samarbeid med Lunde og 

Flåbygd sokn om gudstjenestene og vi har opplevd at terskelen for å være på besøk hos 

hverandre har blitt lavere de siste par år. Det er organisert frivillig klokker- og 

kirkeverttjeneste i menigheten, i tillegg til kirkekaffe. Det er en variasjon av «vanlige» 

høymesser, familiegudstjenester og ungdomsgudstjenester gjennom kirkeåret. 

De aller fleste gravferder på Ulefoss og Helgen sokn skjer med medvirkning fra kirken. På 

Ulefoss var Kronborg kapell det foretrukne alternativ, men strengere krav fra brannvesenet 

har ført til at flere velger Holla kirke som seremonilokal for begravelsen. 

Antall vielser er lav men stabilt.     

7.3 Trosopplæring 

Menigheten har egen trosopplæringsplan med diverse tilbud fra 0-18år. Deler av den er under 

revisjon. Dermed gir planen et ufullstendig bilde av arbeidet som drives i Holla og Helgen 

menighet. Av tiltak som er satt i gang, men som ikke har kommet inn i planverket kan det 

spesielt nevnes tiltakene som er knyttet til ungdoms fasen. Her er det flere tiltak som er 

samarbeidsprosjekter på prostibasis. Mange av trossopplæringstiltak for barn er knyttet opp 

mot gudstjenester og er godt innarbeidet.  

Våren 2018 startet det et nytt tiltak «Holla Mini-gospel» som er et kirkemusikals 

trossopplæringstiltak for småbarn. 

Det drives søndagskole både på Ulefoss og i Helgen. Supertorsdag på Fredheim har møte stort 

sett hver uke i skoleåret, mens Lørdagsklubben har samlinger en gang i måneden på 

Montessoriskolen i Helgen.  Fram til 2016 drev menigheten egen klubb «Vision Club» på 

Fredheim. Klubben ble lagt ned etter kutt i tilskudd til ungdomsarbeiderstilling fra 

kommunen. Klubben videreføres men et forandret profil i regi av engasjerte foreldre. 

Konfirmantarbeidet er siden 2016 knyttet opp mot prostiets leiropplegg «Ønsket og Elsket». 

Konfirmantåret starter med en 6 - dagersleir i sommerferien. Det gir gode muligheter å bygge 

relasjoner til konfirmantene, noe som vi kan dra nytte av gjennom resten av konfirmantåret. 

Siden omleggingen av opplegget har det skjedd en økning i antall konfirmanter fra 26 i 2015 

til 35 i 2017. Fasteaksjonen gjennomføres lokal med en regional inspirasjonssamling i Seljord 

helgen før. Det er 3 gudstjenester som konfirmantene deltar i: presentasjonsgudstjeneste, 

lysmesse og samtalegudstjenesten. Etter sistnevnte inviterer menigheten til fest på 

samfunnshuset. 

7.2.3 Trosopplæring (0-18 år) –barne – og ungdomsarbeid 

 

7.2.3.1 Trosopplæringen 

 

Trosopplæringsplan for Holla og Helgen sokner godkjent. Den ble sist godkjent våren 2016, 

og vi arbeider med å få oppdatert planen i løpet av 2018. 

 

Supertorsdag 
Supertorsdag er et tilbud hver torsdag på Fredheim menighetshus, Dette er istedenfor 

søndagsskole, og vi bruker Søndagsskoleforbundets opplegg «Sprell Levende».  Antallet 
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varierer, men ca. 10 - 15 barn kommer hver torsdag. Vi har en liten andakt, åpner skattekiste, 

tenner lys og ber sammen, og så synger vi sammen.  

 

Familietorsdag 

Torsdag før familiegudstjeneste inviterer vi til Familietorsdag på Fredheim menighetshus. Da 

inviterer prest, organist, trosopplæringskoordinator og frivillige barna med foreldre og søsken 

til en enkel middag på Fredheim menighetshus. Vi startet med dette høsten 2017, og det er et 

populært tiltak. Vi spiser sammen, hører på en liten andakt og øver på sanger som vi skal ha i 

gudstjenesten.   

 

Holla Minigospel 

Dette tiltaket startet januar 2018. Det er vår nye organist som har hovedansvaret for koret. 

Arbeidet drives i nært samarbeid med Supertorsdag og trosopplæringskoordinator.   

De øver 30 minutter, og så er de med på Supertorsdag resten av kvelden. (Se over) 

 

Lys Våken 
Lys Våken er et populært breddetiltak i menigheten. Det arrangeres siste helg i november, og 

har adventsfokus. Her inviterer vi inn 6. klasse. Det er en fin og engasjert gjeng som 

overnatter i kirken. Som regel er de mellom 12-15 stk. Søndag er det familiegudstjeneste hvor 

barna deltar aktivt i gudstjenesten.  

 

Bo Hjemmeleir 

Dette er et breddetiltak for 5. klassinger. Det er veldig populært.Vi er sammen hele helgen 

med mange forskjellige aktiviteter. Barna sover hjemme. Vi er sammen fredag kveld hvor vi 

leker, lærer nye sanger og har tema: Jeg vil gjerne se mer av Jesus. Bibelfortellingen er om 

Bartimeus – den blinde mannen ved Jeriko. Vi avslutter med nybakte boller og kakao. 

Lørdag er det supertime med forkynnelse.  

Så er vi ute i 3 timer med grilling, aking, riding og skyting med luftgevær. 

Deretter er det gudstjenesteverksted hvor vi forbereder søndagens gudstjeneste. 

Lørdagen rundes av med superparty hvor også foreldre og søsken er invitert. 

Søndag er det familiegudstjeneste hvor barna deltar aktivt, og så er det aking og grilling i 

kirkeparken. 

 

«24 H festival»  
På vinteren arrangerer vi «24 Hours»-festivalen i Bø – i samarbeid med Bø, Seljord, Lunde og 

Sauherad menigheter  i Øvre Telemark prosti.  

Vi leier inn team fra Skjærgårds som stiller med masse oppblåsbare aktiviteter, og har ansvar 

for sang, musikk og forkynnelse. Temaet i år er FISK. 

Arrangementet er for 5.-7. klasse og er i Gullbringhallen fra lørdag  

kl. 12 til søndag kl. 12. Dette er et veldig populært breddetiltak, og vi har som regel ca. 250 

barn sammen med ogg i et døgn. 

 

8. klasse leir  
Tidligere år arrangerte vi leir til Jomfruland i samarbeid med Lunde og Flåbygd sokn. 

Hensikten var å bli kjent med ungdommene før de skal stå til konfirmasjon. Denne leiren er 

avviklet som følge av at menigheten har inngått samarbeid med «Ønsket og Elsket» og de 

kommende konfirmantene får tilbud om å være med på leir i uke 32 – før skolen starter.  

 

Noas Ark gudstjeneste 
På høsten pleier vi å ha Noas Ark-gudstjeneste med utdeling av MIN KIRKEBOK til 4-
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åringene. Vi inviterer til familietorsdag og middag, før selve gudstjenestedagen. Holla 

minigospel og Supertorsdag er også med, og de er også med på familiegudstjenesten. 

 

Menighetens oppstartfest 

Dette tiltaket var nytt høsten 2017. Trosopplæringsutvalget og trosopplæringskoordinator 

ønsket å prøve noe nytt. 

Vi ville lage en fest for ALLE. 

Menighetsråd og prest ble engasjert og involverte seg på en flott måte. 

Vi leide Helgen klubbhus ved fotballbanen. Vi inviterte spesielt konfirmanter og 

Supertorsdagsbarn med foreldre. Scala og Unge Røster var invitert og sang for oss. 

Det ble en på alle måter strålende dag. 

Strålende sol. Ca. 170 mennesker møtte, så det var folk både ute og inne under gudstjenesten. 

Andreas prest holdt en flott preken. Folk grilla og kosa seg, og lederne i Lørdagsklubben 

hadde laga en flott natursti med mange forskjellige aktiviteter. 

Vi hadde gjort tiltaket godt kjent gjennom lokalavisa, menighetsblad, hjemmeside og «munn 

til munn»-metoden. 

Både menighetsråd, prest, trosopplæringskoordinator og trosopplæringsutvalg var enige om at 

dette vil vi gjenta. 

Vi har allerede leid Helgen klubbhus for høstens oppstartfest søndag 26. august. 

 

MILK – minilederkurs  

Vi har i mange år hatt lederkurs for fjorårskonfirmanter og eldre ungdommer. Dette har nå 

gått ut pga. «Ønsket & elsket». 

De av fjorårets konfirmanter som ønsker det får være med som ledere i konfirmantarbeidet 

«Ønsket o& elsket» 

 

Trosopplæringsutvalget  

I to år nå har vi hatt et oppegående og velfungerende trosopplæringsutvalg i menigheten. 

Dette er en god og viktig ressurs for meg som trosopplæringskoordinator. Og de var gull verdt 

da vi planla menighetens OPPSTARTFEST. De var også aktivt med i gjennomføringen av 

oppstartfesten. 

 

7.2.8. Integrering 

 

Gjennom Supertorsdag har flere flyktninger blitt integrert i menighetsarbeidet. 

Nå har vi to kvinner, fra Burma og Iran, som hjelper til hver torsdag. 

Vi har også 5 barn med annen etnisk bakgrunn som deltar på Supertorsdag.  

 

Frivillige 

Utfordringen i arbeidet er å få med flere frivillige. Det er en liten menighet med godt voksne 

mennesker. 

De er engasjert i mange forskjellige aktiviteter i menigheten. 

Det er sjelden det er barnefamilier i kirka. Det er stort sett bare ved dåp og 

familiegudstjenester. 

Ungdommer er som regel konfirmanter som må fylle «kvoten» sin med gudstjenester. 

 

Dermed er det vanskelig å rekruttere flere frivillige inn i menighetens trosopplæringsarbeid. 
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7. 3 Voksenarbeid 

Det er bibelgruppe(r) i menigheten, videre er det misjonsforening for NMS og egen 

kirkeforening i tilknytting til Holla kirke. Det er sporadiske kveldssamlinger med 

undervisning på Fredheim.  

7.4. Diakoni 

Menigheten har ingen vedtatt diakoniplan. Det fantes flere diakoniforeninger som bidro til 

menighetens diakonale ansvar. I 2017 ble den siste av disse lagt ned. Det er flere diakonale 

tiltak i menighets regi eller i samarbeid med andre. I 2017 ble det tatt initiativ til en 

besøkstjeneste gjennom et samarbeid med Mental Helse og Røde Kors. Videre har 

menigheten kirkeskyssordning for mottaket på Dagsrud. Det arrangeres formiddagstreff på 

Fredheim og utdeling av blomsterhilsener til bygdas 90åringer. Menigheten har i samarbeid 

med Lunde og Flåbygd sokn andakter på Nome sjukeheim og Bjervatun alderspensjonat i 

Lunde. Disse utføres ved den respektive prest og organist i egen turnus. Kirkekaffe etter 

gudstjenesten er også et tiltak med diakonalt preg. 

Diakoni 

Menigheten har ikke et eget diakoniutvalg. 

Men to representanter fra menighetsrådet sitter i en nyopprettet utvalg for besøkstjenesten. 

Klokkeransvarlig i menigheten tok kontakt med menighetsrådet med forespørsel om 

menigheten ville være med å bygge opp besøkstjeneste i Holladelen av kommunen. 

Vi har et besøkstjenesteutvalg med representanter fra Holla og Helgen menighet, Røde Kors 

og Mental helse. 

Vi har skaffet flere personer som vil være besøksvenner. Utvalget er blitt kurset i det å være 

besøksvenn, og vi skal snart ha et kurs for de frivillige som har meldt seg som besøksvenn. 

Vi har laget brosjyre som skal ligge på helsesenteret, tannlegekontor med mer, og drosjene 

skal få noen i bilene sine. 

Dette er et veldig spennende samarbeidsprosjekt. 

 

7.5. Misjon/SMM 

Menigheten har i samarbeid med Lunde en misjonsavtale til støtte NMSs arbeid i Estland.  

Ellers har menighets offer til andre misjonsorganisasjoner. Vi har besøk fra team fra Ungdom 

i Oppdrag opp til to ganger i året, som gir en uvurderlig støtte til vårt eget arbeid.    

7.6. Kirkemusikalsk arbeid 

Det finnes to selvstendige kor på Ulefoss: Scala (voksenkor) og Unge Røster (barne- & 

ungdomskor), begge har god kontakt med kirke og inviteres flere ganger i året til å bidra på 

gudstjenester. Korene flyttet til Fredheim i 2017, etter at Berget bedehus ble solgt. Våren 

2018 startet organisten vår et eget tiltak «Holla Mini-gospel» som er et kirkemusikals 

trossopplæringstiltak for småbarn.  

Menigheten benytter den «nye» salmeboken. Forrige kantor gjennomførte en rekke med 

salmekvelder med formålet om å gi en innføring i salmeboken. Holla kirke fikk nytt orgel i 

2011. 

8. Samarbeid med organisasjoner og menigheter 

Det er et samarbeid med flere menigheter i prostiet om konfirmantopplegget. Videre er det et 

tett samarbeid med Lunde og Flåbygd sokn om gudstjenester, andakter og avvikling av 
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tjenestefri for ansatte. Menigheten har startet et samarbeid med Mental Helse og Røde Kors 

for å få til en besøkstjeneste. Dette arbeidet er fortsatt i oppstartsfasen. 
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LUNDE OG FLÅBYGD MENIGHET 

 

6. KIRKEN OG SKOLEN/BARNEHAGER 

 

Det er i dag et godt samarbeid mellom skole og 

kirke. Vi har julegudstjeneste i Lunde kirke siste 

skoledag før jul. Dette er blitt en fin tradisjon, og 

det er veldig hyggelig å ta imot elevene – som 

kommer gående i fakkeltog fra skolen. Organisten 

drar på besøk til skolen for å øve inn sanger med 

elevene i forkant av gudstjenesten. Hvert trinn har 

forberedt innslag, eks. tenne lys, lese juleevangeliet, 

kor m.m. Dette har blitt meget godt utført, og svært godt ledet av lærerne. Oppslutningen om 

gudstjenesten er svært god. 

 

Kirken inviterer barnehager og 1. og 2. trinn til julevandring og påskevandring i Lunde kirke. 

Dette er også blitt en fin tradisjon. Her øver barna/elevene i forkant på de ulike sangene som 

skal synges. Vi kler oss ut og går på vandring rundt i kirkerommet. Veldig koselig.  

 

Tidligere fikk kirken levere ut informasjon om ulike aktiviteter i kirkens regi i skoler og 

barnehager. Dette får vi dessverre ikke gjort lenger – og det er en utfordring. Vi sender derfor 

ut informasjon og invitasjon til kirkens aktiviteter i posten, til medlemmer og tilhørende. 

 

7. ARBEIDET I MENIGHETEN 

 

7.1. Strategi, visjon og kommunikasjon 

 

Vår visjon er som følger: «Lunde og Flåbygd menighet – der relasjoner bygges»!  

 

Vi håper mange mennesker vil oppleve at deltakelse i kristent liv i Lunde og Flåbygd sokn, 

bidrar til nære og gode relasjoner til Gud, medmennesker og seg selv. 

 

7.1.2 Kommunikasjon 

 

Vi arbeider med å synliggjøre Lunde og Flåbygd menighet på en god måte: 

 

Hjemmeside 

www.lundekirken.no  

 

Facebook 
Menigheten og trosopplæringen har egen side på FB.  

 

Lunde kyrkjeblad 
Lunde kyrkjeblad kommer ut 4 ganger i året. Bladet blir delt ut i postkassen til alle i Lunde og 

Flåbygd sokn. I tillegg sender vi ut  bladet i posten til utflytta Lundeheringer. 

Vi legger også bladet på Rådhuset i Ulefoss samt Lundetunet servicesenter og bibliotek.  

 

Kanalen 

Kanalen er lokalavisa i Nome kommune. Her har vi faste spalter. Andakt v/ prestene og andre 

i menigheten. I tillegg får menigheten god plass til å presentere arrangementer og tiltak.  

 

http://www.lundekirken.no/
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Trosopplæringstiltak 0 – 18. Brosjyre 

Brosjyren leveres ut der det er naturlig. Presten tar med brosjyren til dåpsfamilier.  

 

Øvrig kommunikasjonsmateriell 
Vi benytter logo i vår kommunikasjon ut, eks. trosopplæringsmateriell.  

 

7.2 Generell vurdering av menighetslivet / menighetens åndelige situasjon 

Lunde og Flåbygd menighet er en menighet med en god kjernemenighet, der mange frivillige 

stiller opp i menighetens arbeid. Samtidig er vi en folkekirkemenighet, kirka (-ene) i bygda (-

ene), som mange er glad i. Lunde og Flåbygd er områder med sterk tradisjonstilhørighet til 

kirka, og mange syns derfor at det er naturlig å bruke den som ramme for livets store 

hendelser. 

 

Som menighet prøver vi både å ivareta kjernemenigheten, og de som «er innom» noen ganger 

i året. Målet er å gjøre kirka så trygg, men også relevant, at flere vil komme oftere og være 

sammen der i møte med Gud.  

 

Det hører samtidig med til historien at strid rundt håndteringen av en personalsak for et par år 

siden fikk mye medieoppmerksomhet og tok i lengre tid mye fokus hos både ansatte, 

menighetsråd og menighetsmedlemmer generelt. Både stab, sokneråd og mange frivillige la 

ned mye ekstra innsats for å holde arbeidet i gang i denne vanskelige tiden. Menigheten 

jobber i dag for å gå videre, og prøver å gjøre vår menighet til et godt sted for alle. 

 

Vi setter pris på alle våre frivillige og staben inviterer hvert år til medarbeiderfest for å takke 

for den gode hjelpa alle frivillige gjør for menigheten vår. 

 

Kirkelige handlinger  2017 2016 2015 

Gudstjenester 56 61 53 

Gudstjenester, deltakere 3315 3396 2590 

Nattverd 26 22 22 

Nattverd, gjester 720 818 529 

Familiegudstjeneste 4 4   3 

Ungdomsgudstjeneste 1 1   1 

Dåpsgudstjenester 17 13 18 

Vielser 5 4   6 

Gravferd 29 37 43 

 

7.2.1 Gudstjenester 

I Lunde og Flåbygd har vi de siste åra hatt 50+ gudstjenester i året. Av disse er de fleste i 

hovedkirken Lunde, mens Flåbygd kirke og Landsmarka kapell har gudstjeneste annenhver 

måned, og noen av gudstjenestene ved høytidene. De siste årene har det vært stabil 

oppslutning på våre gudstjenester. 

 

Menigheten har som mange andre en utfordring med rekrutering av unge, og ser at 

alderssnittet på mange av gudstjenestene er høyt. Vi jobber derfor aktivt med å dra 

trosopplæringstiltak inn i gudstjenestene, slik at vi kommer sammen på tvers av 

generasjonene og at kirken skal bli et naturlig samlingssted for alle.  
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Gudstjenestereformen ble innført lokalt. Etter ønske fra menigheten ble det mindre endringer, 

og en beholdt den gamle liturgiske musikken. I gudstjenesten har vi frivillige medarbeidere 

som deler på klokkeroppgaven. Klokker er en lovpålagt oppgave som kommunen skal betale 

for. Disse midlene blir brukt inn mot trosopplæringssatsninga i menigheten. 

 

Menigheten har noe samarbeid innenfor kommunen (Holla og Helgen sokn) samt utfor 

kommunegrensen, Kilen kapell (Kviteseid sokn). Menigheten har også gudstjenester utenfor 

kirkerommet: Lundetunet, Lunde sluse, Kleppe grendehus m.fl. 

 

Vi prøver å ha kirkekaffe etter alle gudstjenester som begynner kl. 11.00.  

Det er frivillige som ordner med kaker, mens kirketjenerne koker kaffe. På 

familiegudstjenester er det Trosopplæringsteamet som tar ansvar for kirkekaffen.  

Det er en fin og god tradisjon å stoppe opp og ta en prat før vi går til hvert vårt. 

 

7.2.2 Kirkelige handlinger 

Av kirkelige handlinger i tillegg til vanlige gudstjenester, har Lunde og Flåbygd stabile tall på 

dåp, vigsel og gravferder. Som tidligere nevnt står folkekirken sterkt i Lunde og Flåbygd, og 

folk er flinke til å møte på gudstjenestene tilknyttet livsritene. Oppslutningen om 

konfirmasjon har generelt vært bra, med noe lavere deltakelse i noen år.  

 

7.2.3 Trosopplæringen (0-18 år) – og øvrig barne- og ungdomsarbeid 

Menigheten har godkjent trosopplæringsplan for Lunde og Flåbygd sokn. I vår 

trosopplæringsplan prøver vi med faste tiltak og prosjekter å lage et tilbud til alle døpte og 

tilhørende fra 0 til 18 år. Denne er noen år gammel nå, så vi arbeider med å få oppdatert 

planen i løpet av 2018. 

 

Familiegudstjenester: Menigheten arrangerer flere familiegudstjenester, som bl.a. opplegg 

som Lys Våken og Tårnagentene er en del av. Dette er en positiv tilvekst i 

gudstjenestefeiringen. I 2017 har vi i tilknytning til disse gudstjenestene hatt Familietorsdag 

torsdag i uka før gudstjenesten på Solhaug menighetshus. Her har vi invitert barnefamilier 

med slekt og venner til middag på ettermiddagen etter skole og arbeid. Det er andakt og 

aktivitet med tilknytning til tema for søndagens familiegudstjeneste. Dette opplegget har vært 

svært vellykket, og vi ser potensiale i å utvikle dette videre i samarbeid med andre 

trosopplæringstiltak. 

 

Dåpsgave: Alle dåpsbarn i Lunde og Flåbygd menighet får dåpslys og sengeuro med engel og 

kveldsbønn i gave til dåpen. Dette er vårt første steg på trosopplæringen. 

 

1-årsmerkering av dåpen: Menigheten gir hvert år bilde med kveldsbønn til årets 1-åringer 

som markering av dåpsdagen. 

 

2-årsmarkering av dåpen: Menigheten gir hvert år CD med kristne barnesanger årets 2-

åringer som markering av dåpsdagen.  

 

Høsttakkefest med utdeling av barnebibel til 3åringer og 4 årsbok: På høsten pleier vi å 

ha høsttakkefest med utdeling av 3 års-bibel og 4 års-bok. Vi inviterer til familietorsdag og 

middag, før selve gudstjenestedagen. Lunde barnegospel og Lunde minigospel pleier å være 

med å synge. 
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Utdeling av 6årsbok: Vi pleier på en familiegudstjeneste i løpet av høsten å invitere årets 6 

åringer til å komme og få utdelt 6 år bok. Vi bruker for tiden boka 3 i et tre. 

 

Minigospel er for barn fra 3-6 år. Samlingene består av musikk og bevegelse. Vi synger, 

spiller instrumenter, leker, hører en liten bibelhistorie, danser og har det gøy. Vi synger på ca. 

to familiegudstjenester i semesteret. Organist/kirkemusiker Frøydis Bøe Holte er musikalsk 

leder. 

 

Barnegospel er for barn fra 6-9 år og er en videreføring fra Minigospel. Samlingene består av 

sang, andakt og lek. Her er organist/kirkemusiker Frøydis Bøe Holte er musikalsk leder, og 

trosopplærer Cathrine Salomi Friberg er også være med av og til. 

 

Supertorsdag er samlinger hver torsdag i skoleåret for barn fra 6-12 år på Solhaug 

menighetshus. Dette er i stedet for søndagsskole. Samlingene består av en andaktsdel og 

aktivitetsgrupper, og undervisningsopplegget for Supertorsdag er basert på Søndagsskolens 

bok «Sprell levende», om er forskjellige historier fra Bibelen. Det er vår trosopplærer 

Cathrine Salomi Friberg som hovedansvar for Supertorsdag, og driver dette sammen med en 

god gruppe av frivillige. Vår nye trosopplærer er et funn, og hun har masse gode ting å bidra 

med inn i trosopplæringen. Hun arrangerer ulike temafester, som er blitt svært populært. 

 

Tårnagenter: Hvert år inviteres alle 8 åringer i Lunde og Flåbygd til Tårnagentjakt i Lunde 

kirke. Målet er at de gjennom bibelfortellinger og utforsking av kirkehus og klokketårn 

sammen skal løse oppdrag og mysterier, og bli kjent med kirken. Vi forsøker å legge en 

familiegudstjeneste til denne helga, og knytte tema eller oppgaver til Tårnagentsamlingen. 

 

Lys Våken: Hvert år inviteres 10 og 11 åringer til Lys Våken. Da er det overnatting i Lunde 

kirke, aktiviteter og undervisning knyttet til opplegget til Lys Våken, og i tilknytning til tema 

for familiegudstjenesten som er en del av opplegget Vi pleier å ha dette i januar/februar da det 

kolliderer i første helga i advent med tenning av julegrana i sentrum, og andre aktiviteter rettet 

mot barn og unge..  

 

«24 H festival»: På vinteren arrangerer vi «24 Hours»-festivalen i Bø – i samarbeid med flere 

menigheter i Øvre Telemark prosti. Arrangementet er for 5.-7. klasse og er i Gullbringhallen 

fra lørdag kl. 12 til søndag kl. 12.  

 

Ungdomsklubben Fidus er vårt tilbud til ungdom fra 8. klasse. Fidus ungdomsklubb har 

eksistert i mer enn 30 år i regi av Lunde og Flåbygd sokneråd. Klubben holder til på Solhaug 

menighetshus, alltid med én eller flere voksne ansatte til stede. Her er peisestue, kjøkken/café, 

biljard, bordtennis, storskjerm m/lydanlegg, diskotek i Kjeller’n, kort- og brettspill, foosball, 

Nintendo/Playstation/X-box, airhockey mm. Hovedansvarlig er vår trosopplærer / 

ungdomsarbeider, men Fidus driftes etter en modell med eget ungdomsstyre i klubben og 

foreldremedvirkning. Klubben har det siste året ligget nede, men planen er å komme i gang 

igjen i løpet av våren 2018. 

 

Menigheten har tidligere hatt ungdomsprest i 100 % stilling, basert på givermidler.  

Da innkomne midler ble mindre, så man seg nødt til å redusere stillingen.  

Det siste året har vi dessverre ikke hatt ungdomsarbeider i fast stilling, før soknerådet høsten 

2017 ansatte Cathrine Salomi Friberg i 20 % stilling som ungdomsarbeider. Hun er også 

ansatt i 30% som trosopplærer under kirkelig fellesråd. 
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Våren 2018 har vi gått inn ungdomssamarbeidsprosjekt i regi av bispedømmet som har fått 

navnet «Ungdomskirken». Prosjektet går ut på at Lunde og Flåbygd får ungdomsrådgiver i 

bispedømmet som mentor på ungdomsarbeidet i to år. Det gir seg utslag i at ungdomsrådgiver 

og ungdomsarbeider i Lunde og Flåbygd har et månedlig treff hvor man diskuterer og 

planlegger ungdomsarbeidet, samt at ungdomsrådgiveren er med på to ungdomskvelder i året.  

 

Det er tre andre menigheter som er med på dette prosjektet. Det er Rjukan og Tinn, Gjerpen 

og Lyngdal menighet. Felles for disse menighetene er at de enten nettopp har startet opp/skal 

starte ungdomsarbeid eller at de jobber med å videreutvikle dette. Vi gleder oss over dette, og 

er spente på den videre utviklingen. 

 

8. klasse leir. Tidligere år arrangerte vi leir til Jomfruland i samarbeid med Holla og Helgen 

sokn. Hensikten var å bli kjent med ungdommene før de skal stå til konfirmasjon, og at 

ungdommene fra de ulike soknene skulle bli kjent med hverandre. Denne leiren er avviklet 

som følge av at menigheten har inngått samarbeid med «Ønsket og Elsket» og de kommende 

konfirmantene får tilbud om å være med på leir i uke 32 – før skolen starter. På denne leiren 

er vi sammen med konfirmantene fra Holla og Helgen, og fra flere andre menigheter i Øvre 

Telemark prosti. 

 

Konfirmantarbeid og ledertrening: Konfirmantene våre er med i et lokalt opplegg med 

undervisning etter skoletid, fasteaksjon og gudstjenester. I fjor gikk vi med inn i et 

arrangement HalloVenn i Lunde, drevet av frivillige, der konfirmantene er med og hjelper til 

at barn i Lunde får en god og trygg Halloween-feiring. Dette tar vi inn som et diakoniprosjekt 

for konfirmantene. Ellers er vi felles i prostiet med på opplegget Ønsket og Elsket, prostiets 

felles konfirmantarbeid og ledertrening. Vi er med på felles oppstart med Kick off for 8. 

klasse på våren, en ukes leir om sommeren og Konf.treff på våren før konfirmasjon. Vi har 

per i år ingen ungdomsledere, men målet er å rekruttere blant årets konfirmanter. De vil så 

være med på leir med neste års konfirmanter, og ha et lokalt ledertreningsopplegg med 

sokneprest og ungdomsarbeider. I tillegg vil de være med på et sentralt opplegg i Ønsket og 

Elsket. 

 

7.2.4 Voksenarbeid / undervisning voksne 

 

Mannsringen: Menigheten har en egen mannsgruppe, der det er samlinger med undervisning 

og andakt. 

 

Gullkonfirmanter: Det har blitt en tradisjon å invitere årets gullkonfirmanter til gudstjeneste 

første helgen i oktober. Dette har vært et populært tiltak, der gullkonfirmantene deltar i 

gudstjeneste og menigheten inviterer til stor festmiddag på Solhaug, menighetshuset vårt.  

 

7.2.5 Diakoni 

Sammen med Holla og Helgen menighet har vi ukentlige andakter på det kommunale 

sykehjemmet i Lunde. Menigheten deler ut blomster til jubilanter i menigheten. Det er planeer 

i menigheten om å få til et matutdelingsprogram i samarbeid med Røde Kors og 

Frivillighetssentralen. Tanken er å hente mat som skal kastes i butikkene, men som er 

brukbart, og levere det ut til de som trenger litt hjelp. Diakoniplan trenger revidering, målet er 

å få det gjort i løpet av 2018.  
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7.2.6 Misjon / SMM (samarbeid menighet og Misjon) 

Misjonsprosjekt de siste 4 årene: NMS Estland der tidligere ungdomsprest Magne Mølster er 

misjonær. 2018 skal menighetsmøtet i april bestemme seg for nytt misjonsprosjekt. Det vil da 

bli valgt ut prosjekter fra misjonsorganisasjonene DnK har misjonsavtale med, og 

menighetsmøtet vil få stemme frem prosjektet de ønsker at vi skal støtte de 4 neste årene.  

 

7.2.7 Kirkemusikalsk virksomhet 

Menigheten har en god sangtradisjon og flotte kor – Lunde minigospel, Lunde barnegospel og 

Lunde kammerkor. Ved spesielle gudstjenester har vi forsangere og vi har eget husband ved 

konserter eller større tilstelninger.   

 

Kirkemusikalsk virksomhet 

 Lunde Kammerkor 

o Blandakor uten opptaksprøver. Pr i dag er det 23 medlemmer.  

o Koret øver på Solhaug menighetshus hver tirsdag kl. 19-21. 

o Koret synger på bedehuset ca. to ganger i året. Kormedlemmer deltar som 

forsangere på enkelte gudstjenester, og hele koret deltar på Gudstjeneste av og 

til. 

o Koret pleier å arrangere vårkonsert i Flåbygd kirke, med band, gjestesolister og 

innleid lyd/lys.  

o Koret deltar av og til ved arrangementet «Allsang på slusa» 

o Et av hovedprosjektene i løpet av året er julekonserten i Lunde kirke. 

 Barnekorene 

o Lunde Minigospel 

 Kor og musikkaktiviteter for barn under skolealder, ca. 3-5 år. 

 Det er 8-12 barn på øvelsene 

 Øver på Solhaug torsdager kl. 17-17.45 

 Øvelsene består av musikk og bevegelse. Vi synger, spiller 

instrumenter, leker, hører en bibelhistorie, danser og har det gøy. 

 Foreldre/besteforeldre følger ofte barna, og er med i ringen eller sitter i 

bakgrunnen og følger med. 

 Opptrer på ca. to familiegudstjenester i semesteret. 

o Lunde Barnegospel 

 Startet høsten 2017 for å ta vare på de eldste i Minigospel som hadde 

lyst til å fortsette å synge i kor. De er nå en eksklusiv gruppe på 6 barn 

som synger med mikrofoner, og alle er solister på omgang. 

o Begge korene opptrer på ca. to familiegudstjenester i semesteret. De har også 

hatt konserter på Nome sjukeheim og Bjervatun alderspensjonat. 

 Musikk i gudstjenestene 

o Lokale sangere og musikere bidrar av og til med musikalske innslag 

/akkompagnement i gudstjenestene 

o Forsangere fra koret og andre frivillige deltar av og til som forsangere i 

Gudstjenesten. 

o Organisten disponerer kr 10 000,- i året til å leie inn profesjonelle musikere for 

å høyne enkelte arrangementer, som for eksempel Minnemesse, 1. Påskedag, 

Langfredag i ord og toner osv. 

 Konserter 

o Allsang på slusa 

 Menigheten samler flere hundre mennesker til dette arrangementet i 

sluseamfiet i august.  Her deltar menighetens kor, samt ulike 
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gjesteartister som også oppfordrer til allsang. Det opprettes et husband, 

og Bjørn Lona, evt. med hjelper, sørger for god lyd og godt lys. 

o Kammerkorets vårkonsert i Flåbygd kirke, med band, lyd/lys og gjestesolister. 

o Kammerkorets julekonsert i Lunde Kirke, med band, lyd/lys og gjestesolister. 

Denne konserten pleier å være fylt til randen av publikum. 

o Draumkvedet – 13. dag jul (tre-årig prosjekt) 

 

7.2.8 Integrering av mennesker med spesielle behov og nye nordmenn 

Vår menighet har ikke et eget opplegg for integrering av mennesker med spesielle behov og 

nye nordmenn. Men vi prøver å være en romslig og raus menighet som tar imot folk 

uavhengig av funksjon, kultur og bakgrunn, og lar de få være den de er i vårt fellesskap. Vi er 

alle originaler, ikke en eneste av oss er en kopi. Det legges til rette for de med problem med 

hørsel og syn på våre gudstjenester, og i konfirmantopplegget vil det tilrettelegges for 

konfirmanter med særlige behov. Nome flyktningmottak ligger i Holla og Helgen sokn, og det 

er derfor ikke samarbeid mellom vår menighet og mottaket.  

 

7.2.8 Kultur, bl.a. samarbeid med det alminnelige kulturliv 

Som nevnt av vår kirkemusiker har vi Allsang på slusa. Dette konsertarrangementet skjer i 

samarbeid med lokale artister, og er svært populært i Lunde. Ellers har vi nå gående et 

treåring konsertprosjekt fra jul 2016 til vår 2019. Planen er at Lunde og Flåbygd sokneråd 

arrangerer 2 konserter hvert år med tilknytning til 13. dag jul Drumkvedet, og en annen 

konsert med kirkemusikk i tilknytning til Maria budskapsdag. Vi har per nå avholdt 2 

konserter med Draumkvedet 13. dag jul, 2016 med kvedaren Jon Anders Halvorsen som 

framførte visa med hjelp av multiinstrumentalisten Anders Røine på langeleik, gitar, 

munnharpe og fele, 2017 med kvederen Ingvild Garnås Buen som sang Draumkvedet a 

cappella. Disse konsertene har vært vellykkede, og vi gleder oss til konsert med Sinikka 

Langeland og Kåre Norstoga med Maria-viser på årets Maria budskapsdag. 

 

Lunde og Flåbygd menighet er svært stolt av takmaleriene i Lunde kirke. I 2017 feiret vi 90 

års jubileum for takmaleriene. Dette ble en flott kulturkveld med foredrag fra masterstudent 

Anne Strømvoll, som presenterte sin masteroppgave om tak- og veggmaleriene. Sokneprest 

Ragnhild Halden hadde sammen med sangerinnen Ruth Wilhelmine Meyer og felespiller og 

musiker Knut Buen en fin og særegen musikkandakt med utgangspunkt i tema fra 

takmaleriene. 

 

8.1 Samarbeid med kristne og humanitære organisasjoner / institusjoner  

I Lunde og Flåbygd er det to bedehus. Lunde bedehus er knyttet til Normisjon, og Tyri 

bedehus er knyttet til Normisjon og Det Norske misjonsselskap. Det er et nært forhold mellom 

begge bedehusene og kirken, og folk går gjerne alle steder. I åpenbaringstida har vi samarbeid 

med Det Norske Misjonsselskap. Lunde bedehuset har da misjonsuker, og i fellesskap har vi 

misjonsgudstjeneste i kirken. Det er ellers samarbeid med NMS sin kvinneforening om felles 

juletrefest, og det holdes i noen år møteuker med bedehuset.  

 

I fastetida deltar konfirmanter og frivillige i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Og på høsten 

støtter konfirmantene det lokale opplegget knyttet til HalloVenn. Menigheten har ellers planer 

om et samarbeid med det lokale Røde Kors og Frivillighetssentralen for utdeling av mat. 
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8.2 Samarbeid / forsøksordninger med andre sokn og fellesråd. 

Gudstjenestene om sommeren holdes sammen med Holla og Helga sokn. Det er da 

gudstjeneste i hvert sokn annenhver uke. Dette gjøres for å legge til rette for ferieavvikling for 

staben, men også for å samle flest mulig til felles gudstjeneste.  

 

Det er et ønske om enda mer samarbeid med felles gudstjenester, selv om det også er lokal 

skepsis til dette. Grensen mellom våre to sokn, stikker for noen dypt, og ønske om å hegne om 

sitt eget og frykt for mulige lokale kutt, gjør at noen er svært skeptisk til mer samarbeid 

mellom soknene i kommunen. 

 

8.3 Samarbeid med andre kirkesamfunn 

I Lunde er det per dags dato kun en «sovende» pinsemenighet som det er gitt signaler om at 

kommer til å legges ned i løpet av 2018. Men vi har samarbeid med pinsemenigheten Soar i 

Bø, som sammen med DnK menighet i Bø og andre, arrangerer 24-timers festival i Bø. 

 

9. Konklusjoner / Fremtidsperspektiv for Lunde og Flåbygd menighet. 

Veien videre for Lunde og Flåbygd menighet: Vi i soknerådet ønsker en helhetlig tenkning 

om menighet, der hele menighets liv og virke bør sees på i forhold til visjon og planer. Hva 

kan vi få til i Lunde og Flåbygd? Hva er vi sterke på, og hva er realistisk og levelig for oss å 

få til? Alle planer og visjoner bør henge sammen i et felles planarbeid. Vi skal se utfordringer, 

men også få tenke godt om vårt potensial og det vi får til! For vi er en god menighet, og målet 

er jo at vi vil ha med flere. Visjonen vår er der relasjoner bygges, og vår utfordring er å skape 

flere gode relasjoner; med hverandre og med Gud. 

 

Med ny trosarbeider og ungdomsarbeider blir det spennende med det videre arbeidet innen 

trosopplæring. Trosopplæringsplanen må gjennomgås underveis, for å se om det vi gjør 

fungerer og om det er andre tiltak vi skal sette i gang. Prosjektet vi nå er den del av 

«Ungdomskirken», skal også settes i gang. Og arbeidet med dette er veldig spennende for den 

videre utviklingen av ungdomsarbeidet i Lunde. 

 

 

 

 

 

 


