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Biskopens juleandakt
Noe uforutsett har skjedd!
Hvorfor feirer kirken jul? Vi feirer ikke jul fordi
vi tror at Gud er til, eller fordi Gud har skapt
den fantastisk flotte jordkloden som vi bor på.
Heller ikke fordi han har skapt hver eneste en
av oss unike. Dette tror vi og bekjenner vi i
hver eneste gudstjeneste. Gud som skaper er
en umistelig tanke for kirken. Vi forkynner derfor at det er vår plikt å kjempe for menneskeverdet som er truet, og å ta vare på skaperverket som vi er i ferd med å ødelegge.
Men jul feirer vi av en annen grunn. Vi feirer
Biskop Stein Reinertsen
jul fordi noe helt uventet og nytt skjedde i vår
verden. Noe som aldri hadde skjedd før og som var fremmed for alle
filosofer og religiøse ledere.
Vi feirer jul fordi Gud, som var til før verden ble skapt, valgte å bøye
seg ned til oss mennesker. Når Betlehemsmarken fylles av sangen:
«Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker Gud
har glede i!», er det fordi det uventede har skjedd. Han som har all makt,
gav avkall på sin verdighet for å bli født som en av oss.
Vi mennesker har en dobbelthet i oss. Ingen ting er som et menneske,
selve kronen på skaperverket. Samtidig er det ingen som kan ødelegge
de relasjonene vi står i, som oss mennesker. Det gjelder forholdet til
våre medmennesker, skaperverket og til Skaperen. Jens Bjørneboe
sier derfor: «Hvem er et menneske som ikke vet, vi trenger nåde og
barmhjertighet?» Ole Paus undrer: «Hvem kommer til meg når andre
går bort, hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort, og likevel
kalle seg venn?» Julen er Guds svar på dette.
Jesus ble født fordi han elsker oss og kom til jorden for å frelse oss. Han
kan gjøre hel de brutte relasjonene. Han kan gjenopprette det som var
ødelagt ved å sone vår synd og bryte syndens, dødens og Djevelens
makt. Det er det som Bibelen kaller Guds nåde.
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Gud gjør seg så sårbar at han stiller seg slik at han kan bli avvist: «Han
kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham.» Vi kan si nei til
Guds nåde. Men vi kan også si ja: «Alle som tok imot ham, de gav han
rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» (Joh 1, 11f).
Derfor feirer vi jul!
Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

Fredslyset til julegudstjenestene
i Lunde og Flåbygd

En liten flamme fra Jesu fødselskirke - den brenner i Lunde og
Flåbygds kirker på julaften. Ta med ei lanterne/lykt, så kan du kan få
en liten flamme med deg hjem fra gudstjenesten på julaften!
Fredslyset fra Betlehem
Fredslyset er en flamme som er tent fra den evige ilden i Jesu fødselsgrotte. Hver førjulstid spres den fra mennesker til mennesker over
hele verden og mange frivillige hender er med. Mange steder er det
speiderbevegelsen som står for dette. Her i Norge spres flammen også
med Hurtigruten langs kysten. Denne julen henter vi denne evigbrennende flammen også til Lunde og Flåbygd. Flammen er et symbol
på forventningen om fred og håpet som vi har i "fredsfyrsten", som
Jesus ble kalt.
Vil du ha fredslyset hjemme?
Fredslyset er et vakkert symbol, lyset fra Jesu fødselsgrotte som
kommer til våre kirker og hjem. Du kan ta med deg fredslyset hjem
og tenne lysene hjemme på julaften. Ta bare med deg ei fjøslykt
eller liknende på julaften, så kan du få med deg en avlegger av
flammen hjem.
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Advent og julehilsen til menigheten
Det er underlig som tiden går. Nå
ligger advent- og juletiden foran oss.
En tid som gir oss mulighet for ettertanke, forventning og glede. Det er
flott når snøen dekker bakkene og
lyset fyller vinduene.

Symbolenes dypere meninger
Ofte glemmer vi den dypere
Rune Rasmussen
meningen bak det vi setter frem i
advents og juletiden. I nesten alle hjem
står en eller flere syv-armede lysestaker i vinduene og lyser. Disse
lysestakene forteller oss at vi går inn i den gammeltestamentlige
forventningen om han som skal komme. Han som skal bryte mørket
og føre oss mennesker inn i felleskap med Gud igjen. Når disse
stakene står slik og lyser vitner det om en tradisjon bygd på en
forståelse av livet og menneskets grunnvilkår. Måtte ikke bare
stakene, men også vi med våre liv våge å gå inn i juleevangeliet og
erkjenne vår tilhørighet til denne fortellingen som mennesker. Når
så julekrybben settes frem i Lunde kyrkje vil denne minne oss om at
løftet har blitt oppfylt: Kristus har blitt menneske for "vår skyld og til
vår frelse". For en juleglede! Måtte den bli virkelig i hvert hjerte og i
hver familie som samles denne julen!
Glede over menigheten
Glede er følelsen som ligger langt fremme i min tanke når jeg tenker
på Lunde og Flåbygd menighet. Glade ansikter, mennesker som gjør
tjeneste i Guds rike, ikke med ulyst men av glede. Smil og imøtekommenhet som jeg møtte som prest i Lunde både i lokalsamfunnet
og i menigheten. Med faren for å bli litt høystemt må jeg si at jeg
forstår Paulus som gang på gang tenkte på menighetene med stor
takknemlighet. Slik tenker jeg også på dere når jeg nå skriver denne
julehilsenen.
I Filipperne 1,3-6 utrykker Paulus denne gleden slik: "Jeg takker min
Gud så ofte som jeg tenker på dere. Alltid når jeg ber, gjør jeg min
bønn for dere alle med glede på grunn av deres samfunn i evangeliet
fra første dag av og like til nå. Og jeg er fullt viss på dette at han som
begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag."
Det ville være galt av meg å nevne enkeltpersoner og grupper i
menigheten som jeg tenker på med ekstra stor takknemlighet.
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Det betyr ikke at jeg ikke både ber og takker for dere!
Allikevel brenner nok særlig mitt hjerte for de unge familiene som
kommer på Familetorsdag og som er med på familiegudstjenestene.
Det arbeidet er noe av det viktigste i menigheten. Våg å fortsette
samtalen om hvordan neste generasjon kan oppleve en meningsfylt
gudstjenestefeiring, gi troen videre til barna. Noe bedre kan dere ikke
gi dem! Bidra til at dette arbeidet vokser i tiden som kommer! Det tror
jeg er mulig på Lunde!
Min tjeneste nå
Som dere vet gikk jeg videre i min tjeneste og er nå ansatt ved bispedømmekontoret som spesialprest for inkluderende kirkeliv. Jeg møter
og drøfter med familier, menigheter og storsamfunnet hvordan vi kan
legge til rette for at alle mennesker kan finne sin plass og få bidra
med det i livet som er planen for det enkelte menneske. Dypt i min
overbevisning ligger troen på at vår skaper og Herre har en plan med
det enkelte menneske. Et bidrag som ikke blir fullført hvis ikke alle
får slippe til å være det de er tenkt å være. Mennesker med utviklingshemming gir meg utrolig mye. Jeg treffer i gjennomsnitt 2-4 tilrettelagte grupper i uka og lærer utrolig mye om hva det vil si å være
menneske og hva troen kan gjøre og være i hvert enkelt menneskets
liv. Å feire HEL-gudstjeneste sammen er også en stor opplevelse
for meg. Når ikke tanken, men sansene er innfallsporten til å feire
gudstjeneste åpnes nye dimensjoner og muligheter.
Livet er mangfoldig og livsomstendighetene kan fare så forskjellig
med oss. Lenge kan vi føle oss som de
som bidrar, men når livet gjør uventede
vendinger kan vi bli avhengig av hjelp.
Slik er menneske-livet og slik skal
det også være. Vi trenger hele den
menneskelige mosaikk. Det er dette
nå min tjeneste går ut på: Å elske
mangfoldet så alle kan se deres
bidrag og plass!
God advent- og julehilsen
Rune Rasmussen

Mære kirke
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Min salme
v/Karen Malene Sundbø
Da jeg fikk spørsmål om å finne en julesalme og knytte noen ord til
den, tenkte jeg at det blir ikke lett siden det er veldig mange fine julesalmer. " En krybbe var vuggen" har en spesiell plass i mitt hjerte.
I min oppvekst var jeg så heldig å vokse opp på gården Tveit i
Flåbygd. Mamma og pappa liker sang og musikk og det har vært
mye av det i heimen vår. Pappa har også vært organist. Husker
tilbake til jul med stor glede og varme. Pappa spilte piano og jeg
stod ved siden av og sang. Mamma stod på kjøkkenet. Innimellom
alle hennes gjøremål på kjøkkenet kom hun gladelig ut i stua med
forkle på og blei med og sang.
Ønsker samtidig å si noe om hvordan jula blei ringt inn på Tveit.
Familien stod ute på den store steintrappa som vender mot Flåbygd
kyrkje. Fakkelboksene på steintrappa var tent. Der stod vi når kirkeklokkene slo så flott i den lille bygda. Da kirkeklokkene hadde sluttet
å slå, gikk vi inn i stua og hørte Sølvguttene synge jula inn. Takk til
mamma og pappa for nok et godt barndomsminne.

En krybbe var vuggen
En krybbe var vuggen som ventet ham her,
det lille barn Jesus, vår Frelser så kjær.
Men stjernene lyste helt inn der han lå,
det lille barn Jesus, på leiet av strå.
Så enkelt og stille kom Gud til vår jord.
Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror.
Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik,
men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.
Fra krybben til korset gikk veien for deg,
slik åpnet du porten til himlen for meg.
Velsign oss,vær med oss, gi lys på vår vei,
så alle kan samles i himlen hos deg!
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Helsing frå soknerådet
Året 2018 er snart historie og et nytt år ligger framfor oss med nye
mulegheter og nye utfordringar. Av ting som har skjedd dette året vil eg
fyrst og fremst trekke fram bispevisitasen som me hadde i mars sammen
med Holla og Helgen menighet. Det var både travle og innhaldsrike
dagar som vart avslutta med visitasgudstjeneste i Lunde kjørke og
kjørkekaffe på Solhaug. Eit vellykka arrangement vil eg meine.
Av andre positive ting vil eg også nevne «Allsang på Slusa» som i år
samla mellom 400 og 500 personar i strålande sommarvér på slusa.
Fidus er på nytt oppe og går og alle som jobbar innfor trusopplæring/
barne- og ungdomsarbeid gjer ein flott jobb. Særdeles hyggeleg er det
da å kunne fortelle at menigheten har mottatt storsveges pengegaver frå
både Lunde helselag og Svenseid kvinneforening til dette arbeidet.
TUSEN HJERTLEG TAKK!
Det er utfordrande å få Lunde kyrkjeblad til å balansere økonomisk. Derfor
har me diskutera muleg samarbeid med Holla/Helgen og tenker oss i fyrste
omgang ei felles trykking for å spare kostnader. Er du opptatt av å beholde
bladet vårt som det er, oppfordrar me til å bidra med frivillige bidrag.
Neste år er det valg på nytt sokneråd. Me ser ikkje bort
frå at det kan bli utfordrande å finne kandidatar. Tida går
fort fram til 5. mai når listeforslag skal foreligge. Har du
forslag til kandidatar så ta kontakt med ein av oss eller
kjørkekontoret.

Så ønsker me alle ei god og velsigna jul!
Harald

Kirkevalget 2019
9. september 2019 er det kirkevalg i Norge, samtidig med
stortingsvalget. Dersom du har forslag til kandidater, eller om du
selv har lyst til å stille, er fristen for å melde ifra 1. mars 2019.
For å stemme må du være 15 år og være medlem av
Den Norske kirke. For mer info se:
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/agder/nyheter/kirkevalget-2019/
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Gullkonfirmanter 2018

Søndag 30. september var 16 gullkonfirmanter samlet
til gudstjeneste i Lunde kyrkje og fest på Solhaug.
1. rekke fra venstre:
Ragnhild Hobber, Torhild Kleppo, Ragnhild Halden (sokneprest),
Astrid Haug, Berit Ryste.
2. rekke fra venstre:
Magne Hvilen, Knut Olav Grinderud, Kristian Hanto, Egil Skogstad
Nielsen, Tormod Brukåsa, Kai Olaf Larsen.
3. rekke fra venstre:
Johannes Bø, Magne Løvskeid, Åge Bergva, Olav Settendal,
Odd Steinsrud, Geir Skjellaug.
Foto: Kåre Pedersen, Bilde for Bilde
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Tyri bedehus
MISJONSFEST
Fredag 8. februar kl. 18.00
Leif Raustøl taler. Gave til Misjonsselskapet.
Matservering. Sang av: Kjosen sang og musikklag.

Alle er hjertelig velkommen!

MISJONSUKE
Misjonsuke på våren har lange tradisjoner
i Lunde. Det er Prestegårdens Misjonskvinneforening som står som arrangør,
men samtidig ønsker vi å si at dette er
misjonsuke for hele menigheten. Det er
viktig for oss å løfte blikket utover, også
når det gjelder kristent arbeid.
Programmet blir slik:
 Tirsdag 12. februar: Lunde bedehus kl.19.00. Møte. Taler
denne kvelden er Møyfrid Lunde. Hun har lang fartstid i ulike
sammenhenger i Det Norske Misjonsselskap. Nå er hun sokneprest i Kviteseid.
 Onsdag 13. februar: Solhaug Menighetshus kl.18.00: Misjonsfest. Stina Neergård blir kveldens festtaler og vil i ord og bilder
formidle inntrykk fra Mali. Her har hun hatt flere års misjonstjeneste. Og som vanlig på misjonsfest blir det mye god mat.
 Søndag 17. februar: Misjonsgudstjeneste i Lunde kyrkje
kl. 11.00. Gjest er Silje Sjøtveit, nytilsatt misjonskonsulent i
Telemark.
Leif Raustøl
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Kleppe grendehus
På eigendomen til Olav Kleppe stod
den gamle skulestugo, som i 1937
blei riven og flytt til Steinsrud, der
Arnt Gunvald nå bur. Same år blei
det bygd ny skule, der den står i
dag. Det var Auver Flatland som var
byggmeister. Han var også lærar.
Aslaug Dalen kan hukse at elevane
var med og bar pultane frå gamle til
den nye skulen. Opp gjennom åra
har det vore fleire lærarar her.
Øystein Kleppe og Ottar Fennefoss
er nok dei som har vore her lengst.

Klokker, prest og organist fra

gudstjenesten på Kleppe i 2017
I kjellaren holdt Kvinneforeningen og
Helselaget til. Dei hadde basarar, det
eine laget om våren og det andre om høsten. Her møtes både gamle og
unge, og det blei da samla inn pengar både til misjonen og nasjonalforeningen. Og med luftgeværskyting og ungar som sprang ut og inn
heile kvelden var det ikkje lydlaust. Må beundre dei vaksne som holdt ut.

Det var skule her fram til 1989. Barnehagen på Svenseid blei da flytt hit
og holdt hus i kjellaren nokre år. Så tok Kleppe vel over huset. Det blei
mykje dugnadsarbeid både ute og inne. Da blei Grendehuset flittig bruka.
Etter ein del hektiske år gav styret seg og huset stod ubruka nokre år.
Seinare blei det oppretta nytt styre og laget tok seg opp igjen. Det har
vore mange utfordringar bl.a. har me fått handikapp- inngang og -toalett.
Kjøkkenet har fått ny oppvaskmaskin og nye kjøkkenbenkar og skåpa er
fylt opp med det mest nødvendige. Det blir utleigd til ulike arrangement.

Laget har mange ulike aktivitetar som: Basar, bygdekveld med servering
av varm mat gryterett, suppe eller kompe. Juletrefest 4 dag er ein lang
tradisjon. Quiz har me nå hatt eit par år og ulike konsertar. Gudsteneste
2. sundag i advent. Uteaktivitetar om vinteren, isfiske og skidag. Om
sommaren trytefestival, natursti og St. Hans feiring.
Hausten 2017 feira me at skulehuset var 70 år. Gamle bøkar og anna
skulematriell heilt tilbake frå omgangsskulen og fram til dagens skule
var utstilt. Mykje er endra. Styret jobbar med at det skal vera ein sosial
møteplass.
Søndag 9. desember kl. 11.00 er det gudstjeneste på grendehuset
ved sokneprest Ragnhild Halden. Me stiller opp med «kjørkekaffe».
Flott om dekkan tar turen til Kleppe. Velkommen skal dekkan vera!
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Solveig og Dordi Elisabeth

Tur til Nidarosdomen og Stiklestad
Noen husker at Rune Lia for noen år siden planla en
tur til Nidarosdomen og Spillet om Olav den Hellige
på Stiklestad. Den ble utsatt på grunn av sykdom.
Turen har imidlertid vært gjennomført med menighetene i Kviteseid og Hjartdal og fått svært positiv
respons. Nå blir det tur for Øvre Telemark prosti
og vi vil invitere alle i Nome kommune med på
den rikholdige turen. Høydepunktet er jo Spillet om
Olav den Hellige på Stiklestad. Men det er et svært
innholdsrikt program hvor en får mange gode
opplevelser. Turen er 25. - 30. juli 2019.
Reiseledere er:
Rune Lia, tlf. 90 98 08 03 / e-post rune.lia@hjartdal.kommune.no
Leif Raustøl, tlf. 46 63 45 48 / e-post: l-rausto@online.no
Dere får brosjyre og opplysninger hos oss. Dere kan også melde
dere på hos oss.

Høres det ikke spennende ut: Søsterkirkene på Gran,
vandring i pilgrimsleden på Dovrefjell for de som ønsker,
Nidarosdomen, Røros, besøke Falkberget
museet, Femundsmarka, møte med
Gjermund Eggen i Engerdal m.m.
Bli med.
Hilsen Leif Raustøl

Felles kyrkjeblad / menighetsblad
Under bispevisitasen oppfordret biskopen oss til tettere samarbeid
mellom soknene. Fra 2019 vil Lunde kyrkjeblad og Menighetsbladet i
Holla og Helgen bli trykt felles. Det jobbes i disse dager for å komme
fram til hvordan det nye bladet skal være og hvilken form det skal ha.
Alle lesere oppfordres til å komme med tips til stoff med interesse
for alle. Her er all hjelp fra dere velkommen!
På forhånd takk!
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Medarbeiderfest
Søndag 18. november inviterte
staben til gudstjeneste og medarbeiderfest på Solhaug. Det
var pyntet i vakre høstfarger,
det luktet lapskaus langt inn i
storsalen og vi hadde kaffe og is
m/tilbehør til dessert. Festen var
til ære for alle dere fantastiske
frivillige som hjelper til i menigheten vår. Det betyr mye for oss!
Med gudstjeneste, mat, adjektivhistorie, is, ordlek og sang, gikk
timene fort. Her er to bilder fra
søndagens fest.
Takk igjen til dere alle sammen!
Vi håper dere hadde noen fine
timer sammen på Solhaug!
Det hadde vi!
Hilsen oss i staben

Mannsringen på Solhaug
Våren 2019
Mandag 14. januar kl. 18.00
Mandag 11. februar kl. 18.00
Mandag 11. mars kl. 18.00
Mandag 8. april kl. 18.00

Velkommen!
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Det blir juleavslutning torsdag 6. desember
og da skal vi bake pepperkaker og
vi skal ha juleverksted.

Supertorsdag er for alle barn fra 1. klasse
og oppover. Ca. én gang pr. måned deltar
vi på familietorsdag og familiegudstjeneste
hvor hele familien er velkommen.
Det hadde vært koselig å se akkurat DEG
på Supertorsdag. Velkommen skal DU være!
Lurer du/dere på noe?
Ta kontakt med Anne-Grethe på
tlf. 47 23 73 90
Meld deg på via:
https://minkirkeside.no/nome eller
via mobilappen «Minmenighetsportal»
Søndag 6. januar kl. 16.00 er vi med på juletrefest på Solhaug
Torsdag 10. januar kl.18.00 starter vi opp igjen på Solhaug
Hilsen Anne-Grethe
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Foto: Kåre S. Pedersen

I høst har vi hatt ukentlige samlinger
med hobbyklubb, snekkerkrok og
samling med fortelling fra Bibelen.
Vi koser oss med is, kjeks, frukt og
lignende. I kjelleren snekres det og
males ting som blir lagd. Oppe på
kjøkkenet har vi malt på steiner og
kurver, samt malt på glass.

Lunde Minigospel
Lunde Minigospel består
av et knippe herlige barn
fra ca. 3 år og oppover,
med foreldre og besteforeldre som øver, synger,
spiller på instrumenter,
leker og danser på Solhaug
hver torsdag kl. 17-17:45.

Minigospel opptrer på
familiegudstjenester, og nå
er det julerepertoaret som
står i fokus. Julesanger blir
sunget og danset. Vi øver
til Lysmesse i Lunde kirke,
og julekonsert på Bjervatun.

Rett etter juleferien,
6. januar, skal vi opptre
på juletrefesten på
Solhaug. Det pleier
å være en hyggelig,
tradisjonell juletrefest
for store og små.
Er det flere som har lyst til å være med i koret, kan man registrere
seg her: https://minkirkeside.no/nome Man kan evt. møte opp på
en øvelse først, og så registrere seg i etterkant.

Oppstart på nyåret er torsdag 17. januar 2019! Velkommen!
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Fidus med Idol på storskjerm
Ungdomsklubben Fidus
har holdt åpent tre
fredager i høst, og fredag
16. november var det
over 50 ungdommer
innom Solhaug. Vi viste
Idol på storskjerm, hvor
bl.a. Carlisle Sienes fra
Lunde, fremførte sangen
«Human Nature» av
Michael Jackson.
Carlisle trakk det korteste strået denne kvelden, men dommerne
valgte å bruke sesongens eneste fredning, - til full jubel fra
ungdommene. Dermed er Lundes egen Idolstjerne med videre til
neste program.
I tillegg til Idol på storskjerm åpnet vi diskoteket denne kvelden,
med full musikk og dans i kjelleren. Ungdommene spilte biljard og
bordtennis og det så ut som om at alle koste seg.
Fidus sin populære milkshake gitt unna – sammen med Fidus sin
burgertallerken, litt godteri og brus.
Takk for en flott kveld! Vi sees igjen fredag 14. desember!

Skyssordning
Vi har nå på plass en ordning
med skyss til menighetens
gudstjenester og arrangementer.
Ring 412 34 904 - så ordner vi
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Ein livsglad 95-åring
Kyrkjebladet besøkte Mari Helgetveit (95 år),
ein av dei eldste i kyrkjelyden, i den
koselege heimen hennar i Helgetveitgrenda
ein flott hustdag i oktober. Mari har mykje
å fortelje frå eit langt liv og har eit svært
godt minne, og ho deler gjerne minna
sine med Kyrkjebladets lesarar.
Barndom og oppvekst
Foreldra til Mari var Åse (f. Blomhaug) og
Andres Hauge, begge frå Seljordsheia. Dei
kjøpte plassen Dalen i Tveitankroken og slo
seg ned der. Dei fekk 5 born; 3 jenter og 2 gutar. Borna måtte tidleg ta del
i arbeidet heime. Etter nokre år flytta dei til Vesleevju. For å brødfø seg
hadde dei 2-3 kuer, høner og gris. Mari var frå 12-års alderen med
å gjette kuer i Grindrudskogen i Tveitankroken og då fekk ho bu der ute
saman med ei jente derifrå. Seinare var ho oppe i Evju å gjette, og der
lærte ho å mjølke kuer, noko som var stas! Det var ikkje så flust med
pengar den gongen, men 50 kr sesongen var "taksten". Ellers kunne
betalinga vera at dei fekk ull slik at dei kunne spinne til garn og få strikkeplagg av det. Forutan å arbeide i skogen om vinteren var pappa med då
jernbanen vart bygd frå Lunde til Nakksjø, fortel Mari
mamma
hadde
Foto:og
Anette
H. Johanson
gått i skreddarlære, noko som kom godt med for ungeflokken.
Skulegang
Mari gjekk på Ajermoen skule, som låg bakafor det som no er Solhaug.
Der hadde ho klokkar Dalen som lærar. Ho venta eitt år med å byrja på
skulen, for då vart dei to systre som fekk byrja samtidig. Av skulegang
elles gjekk Mari på vevskule på Skjellaug. Der lærte dei å veve stoff til
klede. Og litt seinare gjekk ho på syskole på Ulefoss.
Ein heilt spesiell tur
Mari fortel om ein heilt spesiell tur ho var på den sommaren ho var
konfirmant. Då ville ho besøke folket på Blomhaug på Seljordsheia, der
mor Åse kom frå. Til konfirmasjonen hadde ho fått ny blå kåpe, raud hatt og
kaljoser, og dette hadde ho på seg på turen og med håndveske på armen,
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fått av kjøpmann Halla Rønningen. Ho hadde lite pengar, men nok til at
ho tok toget til Bø og buss vidare til Øvre Bø, der ho var innom på besøk
til ei tante, før ho tok fatt på ville heia.
Mor til Mari hadde sagt før ho reiste heimanfrå at ho måtte legge kvistar
på bakken der ho skulle gå, for å finne fram når ho skulle attende eller om
ho gjekk seg vill. Mens ho gjekk der oppi heia kom ho til ein plass der ein
mann sto å saga ved. Du er på Dølali no, du må over fjellet for å koma til
Hauge. Då eg endeleg kom til Hauge, var alle der sjuke og dei prata mest
ikkje. Men onkel Hauge fulgte meg eit stykke og forklara meg vegen
Foto: Anette
Johanson
vidare. Då kom eg til ein nedlagt stule, Haugestul.
DerH.var
dei også sjuke
og nesten ikkje prata, men der fekk ho brau og rømme. Frå Haugestøl
gjekk ho vidare og endeleg framme på Blomhaug var det blitt svarte
kvelden og folket der hadde tent lyktene. (Ser for oss konfirmanten med
det antrekket ho hadde på seg, etter ein lang og strevsom dag!) Men då
vart eg der i 3 netter.
Giftemål og gardkjerring
Mari var 17 år da ho trefte Knut, som skulle bli mannen hennar. Då det
gjekk mot giftemål vevde Mari silkestoff til brudekjolen sin sjøl og storesyster sydde kjolen. Knapt 20 år, i påska i 1944, gifta dei seg. Knut hadde
alt som 18-åring overteke Helgetveitgarden. I 1947 fekk dei Aase Kari.
Mari fortel: Alle husa på garden var i dårleg forfatning, men me var
saman om å bygge nytt fjøs/låve, mens dei andre husa vart pussa opp
og sett istand. Me budde saman med svigerforeldra mine, og eg var glad
i dei frå fyrste stund og me gjekk godt ilag. Eg trivdes som gardkjerring
og tok del i det som måtte gjerast på garden, både inne og ute. Eg kan
godt hugse at me var ute og spreidde møkk og at Aase Kari satt på tørre
møkkahaugar med nista si, og det samme i fjøset, der satt ho oppi ein
kasse mens eg mjølka. Knut var i skogen om vintrane og då var det eg
som måtte ta fjøsstellet, og tungt var det med handmjølking, til med fekk
straumen i 1958.
Klesvasking var arbeidssamt. Då fyra me opp ute i ei grop på "fjellet" ved
eldhuset og koka kleda i ei stor gryte, og deretter vaska (kremta) me dei
på vaskebrett. Så var det på spark eller sykkel opp
til Norheimtjønna for å
Foto: Silje Laland Moe
få skylt kleda og på vinters tid måtte me hakke hol i isen for å få det til.
Eg var ofte på bedehuset på Svenseid saman med svigermor, ho satt bak
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Fortsettelse på neste side...

på sykkelen eller på spark, og når ho ville til kyrkja var det Aase Kari som
var med henne. Kvar pinseftan flytte me ut i eldhuset, og der fekk me ofte
besøk om kveldane, etter mjølkinga. Der budde me til over potetonna.
Knut og eg låg på stølbua, mens besta og Aase Kari låg inne.
Juleførebuing i "gamle dagar"
Du må fortelje, no når det nærmar seg jul, litt om juleførebuing i "gamle
dagar». Og Mari fortel: Ja, då var det slakting rett før jul for å få fersk mat
til jul, elles salta vi ned kjøtt noko tidlegare. Men me laga mange slag.
Innmatkaker, kjøttkaker som vart hermetisert, lungemos, leverpostei og
syltelabbar var det som høyrde med. 14 dagar før jul brygga me øl, koka
på breskelåg som vart trekt saman med humle og kandissukker. Så var
det å baka mange slag kaker så som fattigmann og goro, og det me
måtte ha var kling og potetlefse som me bestandig baka i eldhuset på
vedomnen der.
Pappa kom opp til oss før jul kvart år for å laga sopelimar, satt inne på
kjøkkenet, og limane var både til eige bruk og til naboar. Han var hos
naboane og sette limane på trammen. Til kvar jul måtte hesteselen
pussast og smørast inn, det også inne på kjøkkenet. På juletreet hadde
vi levande lys, som måtte passast godt på.
Syns du at du har hatt eit rikt liv?
Ja, det syns eg! Eg har tenkt at det nyttar så
lite å klage, ein må gjera noko sjøl! Veit ikke
kva ein klarar før ein har prøvd! Eg har vore
heldig og hatt ei sterk helse, har så å sei
ikkje bruka medisin. Det har blitt mange år
etter at Knut døde, eg var ikkje meir enn
64 år då. Så må eg få ta med at eg har hatt
det veldig godt med Aase Kari! Godt å ha
henne rett over tunet. Ho har vore, og er,
til stor hjelp og mykje glede for meg.
Og no vil me prøve med klingbaking i
eldhuset i år igjen! (Her må leggast til at
sanneleg har Mari kjevla 10 klingar no før Kyrkjebladet går i trykken!
Ikkje verst, - beundringsverdig).

Me seier takk for ein koseleg føremiddag og ynskjer den livsglade
95-åringen alt godt i tida framover!
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Torgjerd Lahus

Konsert i Flåbygd kyrkje
Søndag 13. januar 2019
kl. 18.00 er det konsert
i Flåbygd kyrkje med
Anne Gravir Klykken
og Torgeir Straand.
De vil by på slåttespill
og historier fra Telemark.
Det blir religiøse folketoner,
Torgeir Straand & Anne Gravir Klykken
viser, stubber og stev knyttet
opp til tradisjonsbærere fra hele fylket. Bli med på en varm
og lun konsert i det vakre kirkerommet i Flåbygd kyrkje!

Velkommen til konsert!
Til alle i Lunde helselag og
Svenseid kvinneforening
Vi takker for støtten vi har fått
til barne- og ungdomsarbeidet.
Hilsen Lunde Minigospel,
Supertorsdag og Fidus

FOR PENGENE

Sokneprestens kontortid
Ragnhild Halden er stort sett å treffe på Lundetunet på
tirsdager, men innimellom har hun begravelser, møter,
samtaler m.m. Ønsker du samtale med presten? Ta gjerne
kontakt med henne på tlf.: 99 25 79 91 for å avtale tid.
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Lunde kammerkor og julekonsert
Julekonsert 2018
Nå nærmer det seg igjen den
store julekonserten i Lunde kirke,
og vi i Kammerkoret øver iherdig
for å komme i mål! Dette må du
få med deg! Vi håper på fullsatt
kirke slik det pleier å være!
Koret har med seg musikere og
noen gjesteartister. Det må også
nevnes at koret har flere dyktige solister, samt instrumentalister i egne
rekker, der flere av dem slipper til på årets konsert. Gjesteartistene vi har
vært så heldige å få med oss i år er Alexander og Anya Isabel Boyles
Johnsen, Maria Halland og Jakob Zethner.

Velkommen til julekonsert søndag 9. desember kl. 17.00
i Lunde kirke! Gratis inngang, kollekt ved utgangen.
Tilbakeblikk på høsten 2018
Kammerkoret startet semesteret
med «Allsang på slusa» i august.
Vi har vært på utflukt til Skien
KFUK/KFUM og sunget på åpningen av deres nyoppussede lokaler. Vi har vært på et svært nyttig korseminar på Morgedal hotell,
der vi hadde besøk av en sangpedagog som underviste oss i
bl.a. pusteteknikk og klang.
Vi har også opptrådt på to gudstjenester i Lunde kirke. Nå er det altså julerepertoaret som står i fokus,
og vi gleder oss til konsert!

Har du lyst til å synge i koret, er du hjertelig velkommen til det!
Første øvelse på nyåret er tirsdag 15. januar kl. 19.00 - 21.00.
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Julekonserter i Holla kirke
Julegaven 2018
Trine Rein gjentar suksessen fra
i fjor, og får med seg fantastiske
operasanger Eli Kristin Hanssveen på en ny runde med årets
varmeste julekonsert, Julegaven.
De kommer til Holla kirke onsdag
5. desember kl. 17.30.
Konserten har rørt og gledet
mange i årenes løp, og i år er det
sjette året Julegaven besøker norske kirker i førjulstiden.
Velkommen til en julekonsert du kan ta med deg i hjerte og sjel på
veien videre.
Dørene åpner ca. 20 minutter før konsertstart. (Varighet ca. 80 min.).
Billetter: Kr. 440,- kjøpes via ticketmaster.no. Kan også kjøpes i døra.

Emil Solli-Tangen: Ekte jul
For fjerde året på rad drar Emil SolliTangen ut på sin akustiske julekonsert
turné, sammen med sine to faste musikere Jan Birger Akerhaugen (gitar) og Terje
Meisingset (orgel og piano), begge to
kjent fra Ni Liv. De kommer til Holla kirke
søndag 16. desember kl. 17.00.
Dørene åpner kl. 16.00.
Sammen ønsker de deg velkommen til
en nedstrippet og varm julekonsert, der
du kan puste ut og glemme stress og
mas for en stund.
Ordinær pris: Kr. 225,- på https://ticketco.events/no/nb
Billetter ved inngang: Kr. 300,Familiebillett: Kr. 400,- (inkluderer to voksne med barn).
Barn under 12 år gratis.
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Tyri bedehus
FØRJULSFEST
Mandag 3. desember kl. 18.00
Andakt, sang og musikk.
Utlodning og kveldsmat.

Alle er velkommen!

Søndag 6. januar kl. 16.00
Ta med julebakst.
Vi serverer drikke.
Sang av Minigospel
Godteriposer til barna.

Familiegudstjeneste
og årsmøte på Solhaug
Søndag 24. mars kl. 11.00
Etter gudstjenesten blir
det kirkekaffe og årsmøte
Vel møtt!
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LUNDE OG FLÅBYGD
MENIGHET
HAR FÅTT VIPPS!
Kyrkjebladet trenger penger
Bladet drives stort sett ved hjelp av gaver fra leserne.
Takk til alle som bidrar med å holde bladet i gang!

Kontonummer: 2665.20.27139

Slekters gang
Gravlagt i Lunde:
Helge Kristian Nilsen
Reidar Pedersen
Martin Betten
Kristine Kleivrud
Gunhild Løvskeid

Døpt i Lunde:
Ella Hardang
Døpt i Landsmarka:
Grete Synøve Bakos Plassen
Thale Dalen Hegna

Har du gifteplaner?
Ta kontakt med oss
på kirkekontoret
(se side 27).

Nå kan du registrere dåp på nett:
https://minkirkeside.no/nome
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Julehilsen fra staben
Det går mot mørkere tider, vi har stilt klokka, og
nå kan vi glede oss til jul og at snøen kommer.
Jeg syntes bildet på forsiden av kyrkjebladet
denne gangen er så koselig – ei lita jente som
slår hjul i snøen med utsikt til Lunde sluse bak.
Passer fint på denne tida av året – og vi var så
heldig å fikk lov å dele det med dere.
Vi på kontoret jobber så papirene flyr rundt oss.
Vet ikke hva det er jeg, men det er masse å
gjøre, med planlegging – av julegudstjenester, julevandringer og
kammerkorets store julekonsert. Planlegging av gudstjenester våren/
sommeren 2019 er ferdig. Vi liker å ha orden, og ha ting på stell.
Kirketjenerene og jeg har hatt vedlikeholdsrunde på alle kirkegårder i
kommunen. Dessverre blir kontantoverføringen fra kommunen redusert
og jeg prøver å finne ut av hvor vi kan redusere utgiftene våre og hvor vi
kan få bedre inntekter. Vi har ikke mye midler til vedlikehold, men vi har
midler til investeringer – og det er en glede!
Brannalarmanlegget i Flåbygd kom
på plass nå i høst. I tillegg er tak på
Helgen kirke oppgradert, det blir
installert brann og tyverianlegg i
Romnes kirke i disse dager, og lys ved
Romnes jobber jeg på for å få til før jul.
Denne uken var jeg på en inspirerende
Høstkonferanse i regi av KA. Det var
veldig hyggelig å møte nye kirkeverger,
få mange gode tips og dele erfaringer med hverandre. Svært nyttig!
Vi har inngått avtale med IDEA kompetanse, som tar på seg oppdraget
med å stelle graver for de med avtale om gravstell fra våren 2019. Dette
samarbeidet gleder vi oss masse til!
Vi ønsker dere alle velkommen til årets
julekonserter og julegudstjenester. Vi
ønsker med dette at alle får en fin og
fredfull julehøytid og alt godt for det
nye året vi snart skal gå inn i.
Hilsen staben v/ kirkeverge Mona
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NMS Gjenbruk i Bø
Nå er vi midt oppi julestria i butikken.
Det er egentlig ikke noe stri, for alt går
Her om dagen fikk melding om at vi til nå (18.11.2018)
i år, har hatt en omsetning på 1 million - en stor glede!
Ivrige og glade medarbeidere fra Nome, Sauherad og
Bø står på og bidrar på mange vis, hver på sin måte.
Vi vil rette en stor takk til alle dere som handler hos
oss og til alle dere som gir oss varer, alt fra små ting
og til møbler. Det betyr enormt mye å ha så mange
glade givere. Hos oss handler ikke kundene bare til
seg selv. Pengene går til å bekjempe fattigdom og
urettferdighet og til å dele troen på Jesus, gjennom NMS sitt verdensomspennende arbeid.
Vi anbefaler de hånddyppa gode stearinlysa og har rikt utvalg i både lilla
og rødt! Hellig-tre-kongers lys er en fin ting å gi som julegave!
Vi kommer til å ha åpent i romjula. Velkommen innom!
For henting av varer, ta kontakt med:
Knut Ulsnes tlf. 976 73 981 / Sigbjørn Lia tlf. 916 39 217

MinMenighetsportal
 Benytt mobil-appen til å få oversikt over

gudstjenester der du bor eller der du
befinner deg akkurat nå.
 Slå opp informasjon om ulike aktiviteter,

samt påmelding til aktiviteter. Meld også
din interesse som frivillig i menigheten.
 MinMenighetsportal er tilgjengelig på

GooglePlay og AppStore. Appen lastes
gratis ned av alle som ønsker det.
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Møter & samlinger
LUNDE BEDEHUS
DESEMBER 2018 - MARS 2019

DAG
Desember
Tirsdag
Januar

DATO

TID

MØTE / SAMLING

Månedens misjonsland: Norge
4.

19.00

«Førjulsfest». Besøk av:
Jostein Gjærum.

Månedens misjonsland: Aserbajdsjan

Tirsdag

22.

18.00
mrk.

Årsmøte Lunde Normisjon

Tirsdag

29.

19.00

Tirsdagsamling: Besøk av:
Sigrunn Dalene

Februar

Månedens misjonsland: Bangladesh

Tirsdag

5.

19.00

Bibeltime v/ Kjell Johan Nenseter

Tirsdag

12.

19.00

NMS misjonsmøte

Tirsdag

19.

19.00

Tirsdagsamling. Besøk av:
Terje Olafsen

Tirsdag

26.

19.00

«Temakveld» v/ Aksel Bugge.
«Salme 84 – Baka-trærenes dal
til kildevell»

Mars

Månedens misjonsland: Butan

Tirsdag

5

19.00

Bibeltime v/ Leif Raustøl «Bibelske personligheter»

Tirsdag

12

19.00

Tirsdagsamling. Besøk av:
Nils Jørgen Hardang.
Synger og holder andakt.

Tirsdag
til
fredag
Søndag

19. -

19.00

22.
24.

Møteuke / dager på Bedehuset
Se nærmere kunngjøring

17.00

Fest
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LUNDE OG FLÅBYGD SOKN
Lunde prestekontor, Lundetunet
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf.: 35 00 86 86
www.lundekirken.no

LUNDE KYRKJEBLAD
Organ for Lunde og Flåbygd kyrkjelyd
Redaktør: Lunde og Flåbygd
sokneråd

Frivillig kontingent:
Kasserar: Nils Steinar Stavsholt
Konto nr: 2665.20.27139

Kontortid:
Lundetunet: Tirsdager kl. 09.00 - 15.00
Sokneprest:
Ragnhild Halden, tlf. 992 57 991
ragnhild@nome.kirken.no
Organist:
Frøydis Bøe Holte, tlf. 950 27 282
froydis@nome.kirken.no

Soknerådets kontonr.:
Bankgiro: 2665.20.00869

Trosopplærer / ungdomsarbeider:
Cathrine Rønneberg
(er for tiden sykemeldt)

Bruk Solhaug
På Solhaug kan du ha minnesamvær, barneselskap, barnedåp,
konfirmasjon, bryllup og konserter.

Sekretær:
Anette S. Krøgli,
tlf. 35 00 86 86 (tirsdag) / 35 94 62 60
anette.sneddon@nome.kirken.no

Lag og foreninger som trenger
et sted å være? Ta kontakt med:
Egil Halsvik: Tlf.: 35 94 76 56 /
mobil: 95 25 90 71.

Kirketjenere:
Jens Vassend, tlf. 959 29 281
jens@nome.kirken.no

Gave til Solhaug

Jonny Bakkan, tlf. 907 99 217
jonny@nome.kirken.no

Nå er det mulig å gi gave
til menighetshuset.
Konto nr. : 2610.28.96490

Leder soknerådet:
Harald Omnes, tlf. 91 57 14 65
har-omne@online.no

Frist for innlevering av stoff til
neste nummer er
søndag 24. februar 2019
Trykt opplag: 1700 stk.
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Kirkeverge i Nome kommune:
Mona Halsvik, tlf. 35 00 86 87 (tirsdag)
35 94 62 62 / 957 27 214
mona@nome.kirken.no

HIMMELSKE FAR, gjør dørene til disse hus vide nok for dem som lengter etter kjærlighet og søker samfunn med deg og med hverandre. Men gjør dem trange nok til å stenge all smålighet ute. Gjør tersklene så
lave at intet skrøpelig menneske hindres i å komme inn, men høye nok til å holde sjelefienden ute.
HERRE, gjør dørene til innfallsporter for Ditt rike. AMEN.

GUDSTJENESTER
Søndag 2. desember
1. s. i adventstiden
Lunde kyrkje kl. 17.00
Lysmesse og
familiegudstjeneste

Tirsdag 1. januar
1. nyttårsdag
Landsmarka kapell
kl. 16.00
Høytidsgudstjeneste

Søndag 9. desember
2. s. i adventstiden
Kleppe grendehus kl. 11

Søndag 6. januar
Juletrefest på Solhaug
kl. 16.00

Søndag 16. desember
3. s. i adventstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00

Søndag 13. januar
2. s. i åpenbaringstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00

Søndag 23. desember
Ingen gudstjeneste

Søndag 20. januar
3. s. i åpenbaringstiden
Lunde kyrkje kl. 18.00

Mandag 24. desember
Julaften
Flåbygd kyrkje kl. 14.00
Lunde kyrkje kl. 16.00
Familiegudstjenester

Søndag 27. januar
4. s. i åpenbaringstiden
Flåbygd kyrkje kl. 11.00
ved Leif Raustøl

Tirsdag 25. desember
1. juledag
Lunde kyrkje kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste

Søndag 3. februar
5. s. i åpenbaringstiden
Landsmarka kapell
kl. 11.00

Onsdag 26. desember
2. juledag
Nome sjukeheim kl. 11
ved Leif Raustøl

Søndag 10. februar
6. s. i åpenbaringstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Familiegudstjeneste
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Med forbehold om endringer.

Søndag 17. februar
Såmannssøndag
Lunde kyrkje kl. 11.00
Misjonsgudstjeneste
Søndag 24. februar
Ingen gudstjeneste
Vinterferie
Søndag 3. mars
Fastelavnssøndag
Flåbygd kyrkje kl. 11.00
Onsdag 6. mars
Askeonsdag
Holla kirke kl. 18.00
ved Leif Raustøl
Felles gudstjeneste
for begge sokn

Søndag 10. mars
1. s. i fastetiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Søndag 17. mars
2. s. i fastetiden
Lunde kyrkje kl. 18.00
Søndag 24. mars
Maria budskapsdag
Solhaug kl. 11.00
Årsmøte etter g.tj.
Ragnhild Halden forretter
der ikke annet er nevnt.

