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God påske

Hole kirke i ny
flombelysning

Babysang i Hole kirke

Pilegrimen Tbazko
la igjen
tegningen sin av
Skomakerstua

Foto: Per M. Haakenstad
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Menighetsrådets
arbeid i Hole
Av Anne Hurum, leder i Hole menighetsråd

Høsten 2019 valgte medlemmer av Hole menighet nytt menighets-
råd
Da det nye menighetsrådet hadde etablert seg var det mange ting å
sette seg inn i. Flere av medlemmene hadde sittet i menighetsrådet
tidligere, noen var nye. Sammen skulle vi finne ut hva vi vil jobbe
for i de neste 4 år. Kirkevergen har hjulpet menighetsrådet med å
finne sitt ansvarsområde, ta opp aktuelle saker og bidratt til
kontinuitet i arbeidet.

Menighetsrådet som består av 6 valgte medlemmer pluss en
politiker som er valgt av Hole kommunestyre som deltar i fellesrådssaker.
Varamedlemmer innkalles fast og inviteres til å delta i alle møter.
I tillegg møter prost, sokneprest og kirkeverge. 

Hva gjør menighetsrådet og hva er menighetsrådet opptatt av?

Mange oppgaver er knyttet til forvalting av økonomi, personal, kirkebygg, drift av gravplasser og kirke-
kontoret, disse sakene betegnes som fellesrådssaker. Andre områder handler om valg vi kan gjøre og
retninger vi vil peke ut, arrangementer, bruk av kirken og mye annet. Slike ting blir diskutert og behandlet
som menighetsrådssaker.

Medlemmene i menighetsrådet har hver for seg og sammen saker de ønsker å jobbe for de neste fire år.
Å sitte i menighetsrådet betyr ikke å sitte stille, det betyr finne gode satsingsområder som vi mener er til
det beste for hele menigheten vår. Så skal vi sette oss mål og jobbe for å nå disse.
På møtene i januar og mars har menighetsrådet jobbet akkurat med dette. Vi har hatt en prosess hvor vi
startet opp med våre ønsker og drømmer for menigheten og siden konkretisert disse til mål. Hele menig-
hetsrådet deltok aktivt og ivrig i idemyldring og diskusjoner. Det kom fram mange gode ideer og det viste
seg at medlemmene hadde mange sammenfallende områder de ønsker å jobbe for. Et av temaene er ønsket
om få flere til å delta i gudstjenester og arrangementer. Utfordringen blir da å finne ut hvordan vi kan
lykkes med det. Hva må til? Se bildet fra idedugnad over temaer vi ønsker å jobbe videre med. 

Menighetsrådet er opptatt av å fange opp det som medlemmene i Den norske kirke i Hole er opptatt av.
Vi ønsker å involvere flere Holeværinger i det kristne arbeidet/fellesskapet. Kanskje du har lyst til å bidra
litt som frivillig? Det kan være praktisk arbeid, diakoni, trosopplæring, Holeposten, bønnegrupper eller
annet? Ta kontakt med en av oss eller med kirkekontoret!

Anne Hurum

Vi er inne i en krevende og helt spesiell tid. For
å forbygge spredning av smitte har bispedømmet
vært tidlig ute med bestemmelser om hvordan
kirken skal forholde seg. Det innebærer avlysing
av alle gudstjenester og utsettelse av vårens kon-
firmasjoner, begrensinger av antall som kan møte
opp i begravelse og dåp. Alle andre aktiviteter
som babysang, barnekor osv er avlyst. All møte-
virksomhet er utsatt/avlyst eller gjennomføres
digitalt. Kirkekontoret er stengt for besøk.
Når situasjonen har normalisert seg vil alle
aktiviteter foregå etter planen. Vi må tenke og
handle forbyggende for hele menigheten og våre
ansatte.
Men kirken er ikke stengt! Gud er ikke borte!

For å gjøre det mulig å dele gode ord, be bønner
og ha en stund for trøst og inspirasjon, føle på
fellesskapet har vi begynt å legge ut miniguds-
tjenester og annet på Facebook.

Vi legger ut informasjon på www.kirken.no/hole
og på Facebook «Hole menighet». Der finner
dere også kirkens forebyggende smittetiltak, og
andre endringer. Alle våre aktiviteter fremover er
med forbehold om endringer og avlysning som
følge av korona.
Følg med på hjemmesiden, og facebook for
oppdatert informasjon.

Med vennlig hilsen Anne Hurum

Leder Hole menighetsråd

Kirken og korona
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Påskeandakt
Du er aldri alene
Av biskop Jan Otto Myrseth

De første som kom til Jesu åpne, tomme grav het
Maria, Johanna og Maria. Det står i
Lukasevangeliet at de simpelthen ikke visste hva
de skulle tro, denne tidlige morgenen. De var der
for å gjøre det de ikke rakk to dager tidligere,
nemlig å stelle Jesu døde kropp. Og så finner de
graven tom! De ble redde og bekymret.

Da kvinnene fortalte det videre til de elleve
apostlene, møtte de måpende undring. De mente det hele var løst snakk og trodde dem ikke. 
Apostlene hadde tross alt ingen fasit å forholde seg til, og de hadde egentlig mistet alt håp, den mørke,
lange fredagen. Han som hang der på korset i midten hadde gitt dem håpet om en ny verden, en annen tid,
en annerledes verdensordning. En tid da den forhatte okkupasjonsmakten ikke lenger fritt kunne trakassere,
mishandle og voldta uskyldige mennesker. En verden der døden ikke skulle ha det siste ordet. 

De tre venninnene ble sett på som forvirrede kvinner som fòr med løst snakk. I samtiden ble kvinner ikke
regnet for å være pålitelige vitner i saker der vesentlige ting stod på spill. 
Men det er de som får nøkkelrollen, det er de som bevitner og formidler den største hendelsen i verdens-
historien. Da de fant Jesus levende, var det et sjokk av glede – et sjokk det var svært vanskelig å begripe
eller venne seg til å tro på. Men det går ikke lang tid før oppstandelsen blir fundamentet for en helt ny 
forståelse av livet. 

Snart blir den første dagen i uken, og den gleden og feiringen som kom til å prege den, selve kjennetegnet
på hva kristendom er. På Herrens dag kom de sammen, ofte i hemmelighet for å unngå forfølgerne, og for å
tilbe den oppstandne. I troen på ham fant de næring til håpet om det evige livet. 
Livet hadde tatt en helt ny vending, og de begynte å fortelle. Midt i en verden av likegyldighet og kynisme
gikk en liten gruppe mennesker omkring og bar på et håp. Midt i forfølgelsen, midt i forundringen, midt i
lengselen. 

Det var nedenfra det startet. Det håpet kvinnene først forkynte var en kraft som etter hvert rokket imperiet.
Det nådde verdensdel etter verdensdel. Over deres hoder vokste det snart fram palass og katedraler, men de
som bærer på det stillferdige håpet, går ikke maktens ærende. De går hele tiden nær dem som har mistet sitt
håp, for å løfte, bære og reise opp de svake. 

Gleden og håpet som gryr fra den tomme graven og etter møtet med den oppstandne, har overlevd gjennom
skiftende kår i to tusen år. Også denne påsken skal håpet formidles i ord og toner, gjennom omsorg og
kjærlighet. Mennesker kommer sammen for å oppsøke den oppstandne og levende, midt i en verden full av
fortvilelse og død. Etter sitt løfte er han selv til stede, midt i blant oss, i vår tid og våre liv, når to eller tre er
samlet i hans navn. 

Opplevelsen som ble til livets fundament for Maria, Johanna og Maria er også vårt håp:
Frykt ikke mere! Evig er han med. Troens øye ser det: Han gir liv og fred.

Biskop Jan Otto Myrseth Foto: Henrik Guii-Larsen



Norske sanitetskvinner banet vei
Smittsomme sykdommer var et stort samfunnsproblem på 1800 tallet.
Tuberkulose tok mange liv og angsten for tuberkulose var like stor hos
fattig som hos rik. Smitte og angsten for smitte satte søkelys på hygiene
og forebygging. Sterke og dyktige kvinner var viktige aktører i dette
arbeidet og de organiserte seg. 26. februar 1896 ble Norske Kvinners
Sanitetsforening stiftet på initiativ fra kvinnesaksforkjempere med
Fredrikke Marie Qvam som første leder. Hun satt som leder
sammenhengende i 33 år og gikk av som 90 åring.
Medlemmene hadde som mål å spre kunnskap og iverksette hygiene-
tiltak, samt å drive fram helsepolitiske kampsaker. Viktige kampsaker
var bla Tuberkuloseloven fra 1900 som førte til en sterk reduksjon av
sykdommen i Norge på 1940-tallet.

Sanitetskvinnene etablerte sykepleierutdanning og utdanning for sosial-
arbeidere/sosionomer. De startet spedbarnskontroller, forløperen til
dagens helsestasjoner. Under andre verdenskrig bidro de med første-
hjelp, lasaretter og utdeling av mat.
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Hole sanitetsforening
Av Solveig Berg

Styret, fra høyre:
Tove Marie Bredvold Bye,

Torill Linnerud Kjosbakken,
Solveig Elisabeth Berg,

Grete Sundøen, Inger Berg Hauslo,
Torunn Østmoe.

Rigmor Bjørgo ikke med på bildet.

Etablering i Hole
I 1940 startet sanitetsarbeidet i Hole sammen med Hønefoss Sanitetsforening. Det var prostens kone, fru
Landmark, som ledet arbeidet. Kvinnesaken har gått framover, vi vet ikke hennes fornavn, hun var liksom
"bare" fruen til prosten.

Hole Sanitetsforening ble stiftet 4. mai 1944 med Marie Louise Skard som leder de første åtte årene.
Etterkrigstiden var tøff med dårlige helsekår og tuberkulose. Når vaksiner mot smittsomme sykdommer kom,
ansatte foreningen helsesøster som vaksinerte mot tuberkulose og poliomyelitt. Helsesøster sørget også for
spedbarnskontroll og foreningen for utstyr. Syv spedbarn senger med fullt utstyr kunne lånes gratis i ni
måneder. Dåpskjoler og annet utstyr til dåp ble kjøpt inn. Noen år senere barnebilseter og monitorer mot
krybbedød.

Veien videre
Etter hvert som velstanden vokste, ble mange av oppgavene overtatt av
det offentlige. Det ble mer tid til tradisjonelle velferds- og lagsoppgaver.
På 1980 tallet startet hår- og fotpleie for eldre, lokalisert på Sollihøgda,
Kroksund og Røyse. Tilbudet var i nærheten av der folk bodde.

På 80 og 90 tallet ble det laget suvenirer på Hundstadtunet for salg.
Det var eventyrfigurer og dukker med Ringeriksdrakt, med felles 
betegnelsen "HOLE-FLID". Håndarbeid av høy kvalitet som gav godt
utbytte.

Inntekter og gaver
Inntekter gjennom årene er skaffet til veie på forskjellig vis:
maiblomster, fastelavnsris, moteoppvisninger, kakelotterier,
loppemarkeder, julemesser og julelotterier.

Gaver gitt gjennom årene er resultat av frivillig arbeid.
Pengegaver gis til medisinsk forskning og gode formål til barn,
unge og eldre i Holebygda. Bygdefolket gir med raushet og glede
når innsamlede midler går til gode formål i kommunen.

Marie Louise Skard
med «Hole-Flid» dukker.

Første leder for Hole Sanitets-
forening og pådriver for

Hundstadtunet og Røysetoppen. 
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Sanitetskvinner på sommertur til Alf Prøysens rike i 2019

Vår stolthet Hundstadtunet
Den største oppgaven foreningen har gjennomført
er byggingen av Hundstadtunet i 1984. Et koselig
samlingssted som minner oss om den drivkraft og
det engasjement våre forgjengere hadde. Huset kan
leies til barnebursdager, dåp, selskaper og andre lag
og foreninger. Leien er lav for at dette skal være et
tilbud til alle.

Bygningsmassen inneholder også tre leiligheter
som leies av Hole kommune.

Det bør nevnes at Marie Louise Skard var meget
sentral i byggeprosessen. Hun var også byggeleder
for Buskerud krets når Røysetoppen sykehjem ble
bygget.

Medlemsutvikling
På 1990 tallet var vi over 400 medlemmer. På 60
årsjubileet i 2004, 320 medlemmer. I dag er vi 80
medlemmer med gjennomsnittsalder på 75 år.
Årsaken til nedgangen er trolig kvinnenes rolle i
dagens samfunn. Unge kvinner er i lønnet arbeid og
med omsorg for barn og mange gjøremål, strekker
ikke tiden til.

Hvem er vi i dag
Hole Sanitetsforening tilbyr åpne temamøter,
sommerfest, juleavslutning, sommertur, mote-
oppvisning høst og vår, juletrefest og fellesmøter
med bygdekvinene. Første tirsdag i måneden
strikkekafe. Trivsel og medlemspleie står sentralt.
Vi er livssynsnøytrale og er ikke partipolitiske -
kanskje det beste ensomhetsforebyggende tiltak
som finnes.

De siste tre årene har vi drevet Språkvenngruppe
som er et lavterskeltilbud til innvandrerkvinner som
trenger språktrening og bli kjent med andre kvinner
og med bygda.

Ellers er fokus rettet mot viktige samfunns-
problemer som vold i nære relasjoner,
kroppspress og inkludering.

Behovet for det frivillige Norge og sanitets-
kvinnenes tjenester øker. Derfor ønsker vi å bli
flere. Vil du være med å gjøre en forskjell med
frivillig arbeid innen områdene:

• skape gode opplevelser for barn og ungdom som
har det vanskelig

• være døråpner for innvandrerkvinner i nærmiljøet

• bidra til trygt og inkluderende samfunn for alle,
"leve hele livet"

• stimulere til økt fysisk aktivitet og sunne
livsstilsvaner

er du hjertelig velkommen!

Vi tilbyr markedets beste frynsegoder, bl.a. gleden
over å gjøre en forskjell, fellesskap og meningsfylt
fritid. "Å gjøre en forskjell er lettere enn du tror".

Kort sagt: det er ingen overdrivelse at sanitets-
kvinnene har vært og er en bauta i det norske
samfunnet. Foreningene finnes over hele landet og
har til sammen 47.000 medlemmer.

Vårt motto; i de små ting frihet, i de store ting
enighet og i alle ting kjærlighet
Vårt største forbilde er Sanitetskvinnenes egen
grunnlegger som nevnt i innledningen. Derfor vil vi
også nevne at Fredrikke-prisen deles ut hvert år til
en person som har utmerket seg innfor de opp-
gavene vi driver med. Som sanitetskvinner fører vi
lange gode tradisjoner videre. Hver og en av oss er
stolte av å være endel av dette.

Vil du være med i Hole Sanitetsforening?
Kontakt Solveig Berg på tlf: 92 04 39 42
eller e-post: solveigberg@hotmail.no.

Vil ditt firma være synlig i Hole?
Fortelle alle i bygda hva dere kan tilby?

Eller bare gi en
firmastøtte til Holeposten?

Annonser fra kr. 800,-
Ta kontakt med

post.hole@kirken.no
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Likvognsvingen

Ved dette veikrysset lå likvognhuset som huset likvogna. Jørgen
Moes vei går ut til høyre og Prestegårdsveien går rett fram mot
Hole kirke som vi ser i bakgrunnen.

Likvognsvingen er et stedsnavn i Hole som brukes om
veikrysset der Prestegårdsveien og Jørgen Moes vei
møtes ca. 350 meter sør for Hole kirke. 
Likvogna og vognskjulet som for nesten 170 år siden
ga navn til Likvognsvingen, er for lengst borte, men
navnet er levende og kan virke som en gåte for folk i
dag.

Forklaringen på navnet er en del av Holes historie.
I dette veikrysset ble det på 1850-tallet satt opp et
vognskjul som skulle romme den nye likvogna.
Og likvogna ble brukt når de døde skulle kjøres fra
hjemmet til kirkegården. Nå kunne det skje med
respektabel hesteskyss. Det fortelles at likvogna var
malt svart med sølvstriper rundt vinduene.

I Ringeriges Ugeblad 17. juli 1852 står følgende annonse: 

«De, der maatte ønske at paatage sig, for et

Interessentskab i Hole, at forfærdige en

Liigvogn og at opføre et tømret Skjul til

samme vil behage at melde sig med

Anbud derom». 

Hole sogneselskap skal stå bak «Interessentskap i Hole».

Året etter var likvogna klar til utleie ved begravelser til
en pris av 60 ort for medlemmer, 84 ort for andre
holeværinger og 1 spesidaler for folk utenfor Hole
prestegjeld. 
I 1914 heter det at likvognhuset fortsatt står i

Likvognsvingen, men etter hvert overtar bilen og
likvogna blir det mindre og mindre bruk for.
Og slik er det ofte med gamle stedsnavn. Selv om
årsaken til navnsettingen er glemt, lever navnet
videre, ofte til problem for navneforskere som
gjerne vil forklare navnet.

Kilder:

Ringeriges Ugeblad 17. juli 1852
Ringeriges Ugeblad februar 1853
Bakke, Gudmund 2013: Hole bygdebok VI s. 773.

Foto: Bjørn Geirr Harsson, 2020

Likvognsvingen
Av Margit Harsson

Korona smitten har gjort oss rådville. Noe slikt har vi
aldri opplevd før. Hele vårt velfungerende overflods-
samfunn har måttet ta en pustepause. Noen blir syke.
Noen dør. Noen kjenner en uro som ikke helt vil slippe
taket. Men vi er sikre på at det går over! Selv når vi
står midt i Korona epidemien, er vi sikre på at det går
over. Slik er det også i de mindre tragedier vi erfarer i
egne liv. Inni oss har vi en visshet om at det går over.
Det er alltid slik. Vi har håp om at det skal snu.

Hva er håp for noe? Vi vet at det er der. Håpet er
virkelig, det finns. Men ingen kan egentlig beskrive
hva håp er. Jeg fikk en gang et bilde av håpet. Det
synes jeg er et godt bilde, og det er slik:

Tre søstre går på vegen. To allerede voksne, for-
standige storesøster og så lillesøster på bare 5-6 år. De
to store, de heter Troen og Kjærligheten. De går stødig
på vegen. Alle som ser de tre, tror at det er
storesøstrene, Troen og Kjærligheten, som sleper den
lille med seg.
Men slik er det jo ikke! Den vesle jenta, hun heter

Håpet. Hun er en skikkelig hoppetusse. Hun hopper og
spretter bortetter vegen, snart her og snart der. Hun ser,
hun plukker blomstene i vegkanten, hun stopper og
lytter til lydene i lufta, skratter med to svaret hull etter
fortennene. Dem har hun mistet, men det gjør ingen
ting, for det kommer nye
tenner.
Det er den vesle jenta, Håpet,
som drar med seg de to andre,
Troen og Kjærligheten.

Håpet ser det som ennå ikke er,
det som skal komme.
Håpet elsker det som ennå ikke
er, det som skal komme

Det spede, vesle håp!
Denne vesle jente, som ikke ser
ut til å være noe som helst, det
er hun, Håpet, som skal ferdes
gjennom all verdens elendighet.
Også i koronatider.

Håp i koronatider

Foto: Julie Ulven
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Tid og ord i buss-skuret
Av Gerd Rognmo Jakobsen
Det har nok med alder å gjøre, i alle fall tenker jeg
ofte over den forunderlige tiden.
Tiden som har gått, tiden som er nå, tiden som gjør
noe med meg. 
Og jeg er nok ikke den første som har latt tankene
vandre om tid. 
Vi har ordtak og begreper som beskriver akkurat
tiden:
Passer ikke du på tiden så passer ikke den på deg.
Kommer tid, kommer råd.
Tiden leger alle sår.
Tidens tann tærer
tidens løp.
Fergemann tid 
kostbar tid
dyrebar tid.
Tid er penger.
Noen ganger har vi bare «tida og veien», og da
holder altså
«tiden på å renne ut» for oss eller det vi skal gjøre.

Jeg er overmåte glad i tanken om at: Det er ikke slik
at tiden går, - det er slik at tiden kommer.
Alle får vi utdelt like mye tid i løpet av døgnet, og
sannelig er da også tiden så velregulert i sekunder,
minutter, dager og år. 
Skuddårsdagen i 2020 er en påminnelse om at det
ikke er helt enkelt få tids-regnestykket til å passe
nøyaktig inn i dager og år. 
Men tiden, - den forunderlige og vidunderlige tiden
som kommer til oss uten stans så lenge vi puster og
lever, - den er det vi sjøl som skal fylle med det vi
kan og vil. Vi kan fylle den med ergrelser eller med
forventning.
Selv om tiden visstnok er analysert som et
abstrakt begrep, så er jeg ganske overbevist om
at tiden gjør noe med erindringer og med
relasjoner. Tiden arbeider. Tiden kan legge et
glemselens slør over hendelser, men kan også
kaste et forklarelsens lys over andre hendelser.
Det virker ganske handfast, synes jeg. 
Det hender jo heldigvis at når tiden får arbeide
med vonde opplevelser mellom mennesker, så
blir gjerne det vonde dempet, og det går an å
nærme seg hverandre igjen.
Tiden lar oss tenke over ting som har vært
opplevd vanskelig der og da, og kanskje finner vi
ut at det som hendte ikke gjorde så stor skade
allikevel. Tiden gir et perspektiv som ingenting
annet. 

På buss-
holdeplassen
på Vik sto
det for ei tid
siden
skrevet ned
noen tanker
som jeg syns
var verd å ta
vare på.
Det har ikke
noe med tid
å gjøre, men
kanskje med
tidsånden.
Jeg gjentar
det akkurat
som det sto:

Tenk noen ganger er vi alle alene i den store verden.
Men dersom vi alle kan samles i fellesskap kan vi
atter en gang føle samhold og den trygge hverdag.!!
Vi er stort sett alle av samme kjøtt og blod så
hvorfor ikke feire at vi alle sammen ER
(det er jo vår definisjon) stort sett er vi ikke så
sterke alene men i felleskap der kan vi løse alle
problemer/utfordringer.
Her står du/dere å venter på bussen. 

Fikk jeg deg til å tenke?

Og ja, vedkommende fikk meg til å tenke.

Byens egen bank

www.honefossbank.no

Foto: Julie Ulven
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Vi har gledet oss i mer enn et år til at forfatter Edvard Hoem skulle komme på
besøk til Hole kirke på salmekveld i april, og både koret DaCapo og Ringerike
mannskor har øvd og forberedt seg lenge. På grunn av usikkerhet rundt
korona-smitte og hvor lenge unntakstilstanden varer, har vi i samarbeid med
forfatteren besluttet å flytte arrangementet til høsten 2020. Nærmere dato vil
bli kunngjort på vår hjemmeside www.kirken.no/hole og i neste nummer av
Holeposten. Kulturarrangementer planlegges gjerne lang tid i forveien, særlig
hvis man skal ha tak i personer som er etterspurte. Da vi inngikk avtalen,
hadde vel ingen hadde tenkt seg en slik situasjon som vi er i nå, med lukkede
dører og uten mulighet for å samles.

Händels Messias
med Ringerike Vocalis og Barokkanerne
Vil du bli med på 15-års jubileum med Ringerike Vocalis? Prosjektkoret feirer sitt jubileum i 2021 med å sette opp
et av kirkemusikkverkene som er mest elsket både av korsangere og ikke minst publikum, nemlig
Händels Messias. Og igjen blir det samarbeid med det meritterte orkesteret Barokkanerne.
Koret har plass til noen nye sangere, og interesserte kan ta kontakt med dirigenten, kantor Grethe Ulversøy,
på e-post gu335@kirken.no. Det blir øvelser 7 søndager fra september og fram mot konsertene i 
Hønefoss kirke lørdag 9. januar og Hole kirke i søndag 10. januar 2021.

Se kirkens hjemmside www.kirken.no/hole for øvelsesplan og betingelser for å være med.

Siden oppstart i 2006 har koret framført mange av de største og mest kjente kirkemusikkverkene sammen med
profesjonelle musikere og solister fra Norges sanger-elite.
Blant verkene som har vært satt opp er Bachs Juleoratorium, Mozarts Requiem og Skapelsen av Haydn.

Ringerike Vocalis

Forfatter Edvard Hoem

Salmekveld med Edvard Hoem
må utsettes
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Gled deg til sommeren på Bønsnes

Sigmund Groven

Gunda-Marie Bruce

Sigmund Groven, Henning Sommero, Arvid Engegård og Gunda-Marie Bruce er blant musikerne som blir
med på Bønsnes sommerfestival 2020.
Vakker musikk, fulle hus og god stemning er blitt varemerket for Bønsnes Sommerfestival, som i år består av tre
konserter i Bønsnes kirke.
Festivalen ønsker å formidle den særegne atmosfæren som er knyttet til middelalderkirken.
Det gjør den gjennom et publikumsvennlig program og en kombinasjon av kjente nasjonale musikere og dyktige
lokale musikere. God stemning skaper det også med gratis kaffe og kake på kirkebakken etter konsertene.
Årets konserter blir 21. juni, 2. august og 16. august.
Alle konsertdagene er søndager, og konsertene starter klokka 18. Sett av datoene nå!
Her er konsertprogrammet:
Søndag 21. juni kl. 18.00:
Sigmund Groven, munnspill
Henning Sommerro, orgel
Marianne Bye Granheim, sang

Søndag 2. august kl. 18.00:
Arvid Engegård, fiolin
Håvard Svendsrud, trekkspill
Svein Haugen, bass

Søndag 16. august kl. 18.00:
Gunda-Marie Bruce, sang
Sandra Lied Haga, cello
Grethe Ulversøy, orgel

Billetter kr. 200,- selges ved inngangen
en time før konsertene starter.
Les mer om konsertene på www.kirken.no/hole.

«Vi håper i det lengste at sommerkonsertene ikke blir

berørt av korona-situasjonen. Skulle det bli noen

forandringer, vil det bli kunngjort på hjemmesiden vår.»

Velkommen til Bønsnes

Sandra Lied Haga



Pilegrim
Av Torun Eskevik Ruud

På Sporet, pilegrimsvandring fra Hole til Norderhov

Søndag 26. april inviterer vi til vårens pilegrims-
vandring langs leden fra Hole kirke til Norderhov
kirke. Turen tar drøye 2 timer og innbyr til både guds-
tjeneste i Hole kirke, bønnevandring i Norderhov kirke
og grilling i museumshagen.

Pilegrimsgudstjenesten i Hole kirke starter kl. 11.00.
Ungdommer vil delta og unge ledere vil få utdelt
kursbevis. Vi fortsetter med vandring rett etter
gudstjenesten. Langs leden inviterer vi til fellesskap,
rast og rolig puls i vakker natur. Norderhov kirke er
åpen og vil by på bønnevandring og orgelmusikk.
Vi avslutter med grilling i museumshagen og er ferdig
rundt 15.30. Husk å ordne skyss selv.

Velkommen pilegrimer i alle aldrer, til en
pilegrimsdag med vandrepuls og input for
kropp, sjel og ånd.

Med forbehold om endringer
se: www.kirken.no/hole

Søndag 26. april 
 

En avkobling fra stress og prestasjonerEn avkobling fra stress og prestasjoner

    11.00 Pilegrimsgudstjeneste i Hole kirke 

Ca12.00 Vandring Hole kirke Norderhov kirke 

  Utdeling av turmiks 

  Raster underveis med impulser og frukt 

  Samling i Norderhov kirke: bønnevandring 

Ca 14.30 Grilling ved Norderhov kirke 

Ca 15.30 Ferdig 

På grunn av innkjøp trenger vi å vite ca. 
hvor mange som blir med:  
Si ifra til Anne-Marthe B. Larsen 
(anne-marthe.larsen@ringerike.kirken.no) 
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På pilegrimsleden langs jordene til Mo gård

Pilegrimsmerke Foto: Julie Ulven

Foto: Rune I. Andersen



Vandring fra Bønsnes kirke
over Frøshaugåsen til Skomakerstua

Karin Røise tar imot pilegrimer i Skomakerstua

Foto: Torun Eskevik Ruud

Torsdag 14. mai vil menigheten legge til rette for en kortvandring langs pilegrimsleden fra Bønsnes kirke over
Frøshaugåsen. Målet er den lille, røde Skomakerstua, som ligger rett ved leden. 
Bønsnes kirke vil være åpen fra kl 17.00 med samling og utsendelsesbønn for pilegrimene kl 18.00.

Vandringen tar rundt èn time i rolig og jevnt tempo.
Veien fra kirken oppover Mosengbakken til Røyse-
toppen kan være i bratteste laget for noen.
Et alternativ er å parkere ved Røysetoppen og vandre
sammen med pilegrimene det siste stykke gjennom
Frøshaugåsen. Vi regner ca. 20 min. på leden gjennom
skogen. Vi vil kunne tilby skyss tilbake til Bønsnes
kirke. 

I Skomakerstua byr Karin Røise på vafler og kaffe.
Hun har invitert billedkunstner Heidi Glattre, som vil
presentere sine to ikoner som hun har gitt til
Skomakerstua. Hun sier at hun gleder seg til å snakke
om ikonene og arbeidet som ligger bak.

Hun har kombinert den ortodokse kirkes gamle
tradisjon med sitt eget moderne kunstneriske uttrykk
og vil reflektere rundt ikonets spirituelle virkning. 

Vi ønsker velkommen til vandring langs
pilegrimsleden, enten du velger lengste eller
korteste strekning.

Et varmt velkommen til Skomakerstua,
som innbyr til kafferast, hvile, refleksjon
og hyggelig prat.

Med forbehold om endringer
se: www.kirken.no/hole

Billedkunstner Heidi Glattre
11



12

Hole Lions sørget for ny
flombelysning av Hole kirke

Foto: Per M. Haakenstad
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Flombelysningen stod klar til lysmessa i Hole kirke før
julen 2019. Torleif Håvi fra Hole Lions overrakte gaven
til Hole menighet – en gave som ble tatt imot med stor
begeistring. 

Prosjekt nytt flomlys
Det er vel ti år siden kirken fikk belysningen som har
vært inntil nå. Mange har vært misfornøyd med for svak
lysstyrke, dårlig fargegjengivelse og stadig tekniske
problemer. 
Det ønsket Hole Lions å gjøre noe med, sier Torleif Håvi.
I tett samarbeid med Hans Petter Frivold har han
prosjektert og planlagt belysningen. De har hatt et
positivt samarbeid med Hetland Elektro og Steffen
Gomnes, som har vært utførende elektroentreprenør. –
Det er mange hensyn å ta når arbeid skal gjøres ved en
fredet kirke, så vi måtte også sende søknad til Riks-
antikvaren, forklarer Håvi. – Heldigvis var svaret positivt.

Dugnadsarbeid
Selv om det bare er seksten medlemmer i Hole Lions, har
de vist stor iver med dugnadsarbeid. – Vi har lagt alle
kabler i rør, ca 250 meter håndgravet grøfter og plass for
fundamenter, kan Håvi fortelle. – Om lag 150 timer er
nedlagt. Belysningen er montert på ringeriksheller som vi
mente var rette fundamenter for lysene og som passet til
kirken.

Hole Lions har fått montert tre lyskastere på hver lang-
vegg og en i hver gavlvegg. De er dimbare slik at lys-
styrken kan tilpasses årstiden og aktiviteten i kirka. Med
ledlys som skal holde i minst sytti tusen timer, blir kirka
godt belyst i mange år. – Det er stor trafikk forbi kirka, så
det er mange som vil se den nye belysningen. Og med en
så flott kirke, så er det veldig fint å få belyst den
skikkelig. Jeg tror mange vil sette pris på dette, for jeg
synes selv det er en fin gave til kirken og hele Holebygda,
sier Håvi. 

I tillegg til dugnadsarbeid har Hole Lions bevilget en
nødvendig sum penger og Sparebankstiftelsen Ringerike
har bevilget penger til prosjektet.
Hole menighetsråd og staben i Hole menighet vil gjerne
takke Hole Lions for gaven og for den flotte
dugnadsinnsatsen!

Takk også til Sparebankstiftelsen Ringerike for det
viktige bidraget!
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Hei- så nærmer våren seg. Det blir godt! Men som vanlig begynner vi som jobber ute
på kirkegården og mase om søppelkassene. De er merket, men veldig mye søppel blir
ikke sortert. VÆR SÅ SNILLE OG HJELP OSS MED DET?!
Den tida vi slipper å drive med det kan vi bruke på langt mer nødvendig jobb. 
Vil minne om at papir ikke er kompost hos oss, det vil flagre avsted fra haugen vår og
utover jordet.Ved kapellveggen står det ei trillebår, lån den og trill bort om det blir
mye avfall ved «våronna» deres.
Vannet er satt på i hjørnet ved gamlekirken, til venstre for hovedinngangen.
Ellers gleder vi oss til å se ferdigstillelsen av utvidelsen, sett av tid til en rusletur der
etterhvert. En god påske ønskes fra Rune og Berit

Vær så snille og hjelp oss...

Denne brukes BARE til hageavfall som skal tilbake til jorda Restavfall BARE til avfall som IKKE skal tilbake i jorda

Her blir Hole kirke ren og pen.... Jeg trenger en «fører»

Dugnader
Vi nærmer oss vår, sommer og bryllupstid og da er det på tide med dugnad.

Dugnad inne i Hole kirke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .torsdag 7. mai kl 17.00.

Dugnad ute på Sollihøgda kapell og urnelund . . . . . . . .tirdag 12. mai kl 17.00.

Dugnad inne i Bønsnes kirke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .onsdag 20. mai kl 17.00.

Alle er velkommen til å være med å gjøre en innsats for felles glede.
Er vi heldige blir det kaffe og kaker i pausa.
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I 1987 dro Kjersti og jeg til Brasil som utsendinger for
Det Norske Misjonsselskap. Etter endt språkskole,
begynte vi i Ceilândia, en satellitt-by til hovedstaden
Brasilia.
Ceilândias befolkning bestod av fattige og arbeidsløse
fra Nord-Øst-Brasil som hadde søkt seg inn mot
hovedstaden, på jakt etter arbeid og ei tryggere
framtid. Først invaderte disse løsarbeiderne området og
bygget seg enkle plankeskur til boliger. På 1970-tallet
ble disse slumkvarterene organisert til en egen for-
stadsby, Ceilândia, som nå har ca. en halv million inn-
byggere.
Den Evangelisk Lutherske menigheten i Ceilândia
Norte vokste raskt, og utfordringene var mange. Jeg
var menighetens prest i 6 år, og min kone Kjersti hadde
blant annet ansvar for søndagsskolearbeid og kvinne-
grupper i menigheten.
I en sektor av byen, Guariroba P-Sul, hadde
menigheten fått ei stor tomt på 4 mål i gave fra
givermenigheter i Tyskland. Tomten var svært
verdifull, men den måtte bebygges innen få år, ellers
ville hele eiendommen gå tilbake til staten.
Det var i starten en gave til mye besvær. Å få en slik
gave var direkte slitsomt. De fattige kirkemedlemmene
i Ceilândia hadde ingen mulighet hverken til å bygge
på eller beholde den store tomten. Men glade givere fra
Norge og Tyskland, og hovedmeningheten inne i
Brasilia, sikret tomten og hjalp oss til å bygge en
arbeidskirke der.
Barneforeningene i Ullerål og Haug menigheter på
Ringerike var også med på å gjøre det umulige mulig.
I 1992 kunne en fin og hensiktsmessig arbeidskirke
innvies. Det var en stor festdag. Prinsesse Ragnhild,
fru Lorentsen, kom på besøk for å se den nye kirken og
arbeidet der.
Men Kjersti og min periode i Ceilândia gikk mot
slutten. Hvem skulle ta over? En av de siste dagene vi
var i Ceilândia, gikk jeg alene inn i den nye arbeids-
kirken, knelte ved alteret og bad: «Gode Gud, kall
noen til å videreføre arbeidet her.»
Vi hadde startet et samarbeid med diakonisse Elli
Emma Stoef. Etter av vi dro hjem til Norge, flyttet hun
inn i et rom i arbeidskirken. Gud kalte henne til å
bruke resten av sitt liv for å utvikle arbeidskirken og
tomta i Guariroba P-Sul videre. Nå har hun vært der i
over 25 år. Flere store og hensiktsmessige bygg har
kommet på tomten. Det er blitt et stort sosialsenter
med viktige tilbud til barn, ungdom og voksne.
Elli Emma Stoef har blant annet holdt yrkes-for-
beredende kurs for over 1.400 ungdommer der.
Det står i Salme 126 v5: «De som sår med tårer, skal
høste med jubel.» Akkurat det har vi fått oppleve.

Fra kirkesenteret i Guariroba P-Sul i Ceilândia

Kurs i husstell og matlagning

Til høyre: Elli Emma Stoef sammen med to av sine medarbeidere

Nils Christian Skjauff
er i dag sokneprest i

Ullerål sokn i
Hønefoss

Spesialprestene
Misjonæren
Mirakelet i Guariroba P-Sul, av Nils Christian Skjauff, sokneprest i Ullerål
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Trosopplæring for store og små
Av Torun Eskevik Ruud

Barn i ulike aldrer er jevnlig innom Hole kirke.
Noen synger i barnekoret Jubaluba, er i kirke-
kjelleren på søndagsskolen eller på den nystarta
klubben Hole Tweens. Andre har vært på Sprell
levende gudstjeneste med Sevat prest og Jubaluba,
eller på Tårnagenthelg med tårnvandring og ulike
agentoppdrag.

I vinter flyttet vi Babysang fra Hole herredshus til
Hole kirke, noe som ser ut til å fungere fint.
En pappa mente at det er ganske stemningsfylt å
være i kirken. Vi har hatt 6 samlinger med mødre,
fedre og babyer og noen ganger besteforeldre.

Vi er takknemlige for mange års lån av Holes stor-
stue i Hole herredshus. Fortsettelsen blir i Hole
kirke i september. 

I forlengelsen av Babysang vil vi besøke Hole bo-
og rehabiliteringssenter noen ganger utover våren.

Vi vil også få takke alle frivillige som gir både tid
og krefter for å gjøre noe for barn og unge i Hole
menighet!

Kan vi ringe deg?
Trosopplæringsgruppa i Hole menighet har mange
artige tiltak til barn i forskjellig alder. F.eks
Babysang for babyer, Tårnagenthelg for 9-10-åringer,
Lys våken – helg for 11-12-åringer, Julevandringer i
kirken for barnehager, Vikingeopplevelser for
6. klassinger i Bønsnes kirke på forsommeren, og en
del annet.

Alle disse opplevelses-situasjonene krever at et visst
antall voksne er med. Nå for tida er vi en 6 til 8
voksne personer som holder på. Vi skulle ønske at vi
var noen flere. Vi ønsker oss ei «ringeliste»
hvor vi f.eks. kunne ha 10, eller kanskje 20 navn
med tilhørende telefon-nummer. Så ved behov for
litt hjelp, kunne vi ta fram lista og ringe noen.

«Hvordan er det med deg neste lørdag ettermiddag?
Har du mulighet til å dra å hente noen pizzaer vi
har bestilt og sette dem fra her i kirka kl. 18:00?
Fint! Ja det var bare det vi trengte hjelp til denne
gangen.»

«Kan du tenke å være med å leike litt med noen 5.
klassinger og ha en kirkegårdsvandring med dem?»

«Blir du med som tårnvakt når vi skal opp i
kirketårnet med barna?»

Ja, det er slike spørsmål vi har tenkt å stille til folk
på den lista. Får vi 10 til 20 personer på lista vil det
ikke bli så ofte en får spørsmål. En eller to ganger i
året?
Altså: Hvis du kan tenke deg en gang imellom å gi
en håndsrekning,
så si fra på kirkekontoret til Torun diakon.
For Trosopplæringsgruppa, Frithjof Rudstaden.

Babysang i Hole kirke

Hør! Høyt der oppe i kirketårnet synger kirkeklokkene

Foto: Torun Eskevik Ruud

Foto: Elise Ullern Nicolaisen



På søndagsskolen i kirkekjelleren
Det er alltid morsomt å planlegge søndagskolesamlingen. Det er spennende å se hvor mange barn som kommer,
hvor gamle de er og om de er kjente der fra før, for det pleier å være varierende både i antall og alder. 
For noen uker siden var det dåp i kirken, og jeg og min gode medleder Thorsten på 12 år, hadde rigget til på
forhånd og øvd litt. Det var barnedåp så vi håpet jo på noen barn, og barn kom det; 22 barn i alderen 2 til 13 år,
og flere voksne.
Mens vi fant fram stoler og puter til alle, ble planene
endret i hodet. Vi hadde flanellograf med bibelfortel-
lingen om da Moses førte Israelfolket ut av Egypt og
over Sivsjøen etterpå lekte vi hele fortellingen, Vi var
slaver, og ble fri, og fikk gå veien der vannet hadde
delt seg av vinden Gud sendte, og trygt over på den
andre siden. Tilslutt hadde vi musikklek. 
Barna var med og hadde det gøy, noen ville bare se på,
og det var også helt fint. Så selv om vi hadde planlagt
mer, var det lett og endre og tilpasse underveis.
Og jeg tror barna har helt forskjellige opplevelser av
søndagsskolen denne dagen, men de 
fikk høre om Jesus og Gud og ha det gøy sammen med
andre barn, og det gir noe de tar med seg videre i
hverdagen.
Tusen takk til alle dere som kom og kommer med barna på søndagsskolen.

Aktiviteter på søndagsskolen på en dag med færre barn

Foto: Elin Tønderum Holm

Hole Tweens
Så er vi i gang
– et nytt tilbud for dere som går i 5-7 trinn,
dere som er mellom barn og ungdom.
Vi har satt opp 5 kvelder denne våren, alle på fredager
kl 18-20.
Opplegget går ut på at vi ser en kort film, og så er det
forskjellige oppgaver og aktiviteter knyttet til temaet.
Etterpå har vi andre aktiviteter, blant annet har vi laget
vaffelrøre og stekt vafler, hatt forskjellige leker og 
vært på oppdagelsestur oppe i kirka.

24. april har vi
planlagt filmkveld
med popcorn, og
siste kveld 5. juni har
vi tenkt å ha spille-
kveld.
Hvis du ikke har
vært med tidligere er
det bare å komme,
det er nytt tema hver
gang.

Synes du ikke fredag
er en passende dag;
ta kontakt så ser vi
på planleggingen
videre til høsten.

Elin Tønderum Holm
tlf: 48 26 36 23

I disse korona-tider
kan det bli endringer.
Følg med på
Facebook og Hole
menighet sin
hjemmeside.
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SIDE

Finn 5 feil

VITSER

De to bildene er nesten like. Finner du 
de fem feilene på bildet under?

Tegning: Claudia Chiaravalotti

Tegning: Claudia Chiaravalotti

– Pappa har 
begynt på bakekurs. 
I går lærte de å bake 

boller.
– Ble bollene gode?

bordtennis med dem 
hele kvelden.

Hvordan 

hvilken blodtype 
et menneske har?

Svar: De tar 
stikkprøver.

Finn veien til den tommeFinn veien til den tomme
graven!Fargelegg!

Samuel salver 

David

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

10 
2019

15. september

Supersetning
Salme 86,12

Gud er min 

hyrde

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

11 
2019

29. september

Supersetning
Salme 86,12

15. september

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

12 
2019

13. oktober

Supersetning
Salme 102,3

Jesus vekker 

opp enkens 
sønn

For Gud ga oss ikke en ånd som 

kraft, kjærlighet og visdom. 

13 
2019

27. oktober

Supersetning
2. Timoteus 1,7

Ufortjent 
godhet

13. oktober

27. oktober

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

15 
2019

24. november

Supersetning
Matteus 6,33

De to sønnene

13. oktober13. oktober

24. november

For så høyt har Gud elsket verden at 
han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som 

tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  

16 
2019

8. desember

SupersetningJohannes 3,16

Den største       julegaven

8. desember
8. desember

S
L

IK
 S

O
M

 D
U

 E
R

 
 

 
 

 
 

 
   Suzy Sen

or  
  E

telle C
ork

duer
mosS il k

Skrevet  av Suz y Sen ior •  I l lus trer t  av Es te l le  Corke

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Følg Jesus gjennom Jerusalem fra 
palmesøndag til påskedag.

Jesus red inn i Jerusalem på et esel, og 
ble hyllet som en konge.

Tegning: Chiara Bertelli

Start

Mål
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Suzy Senior  •  Estelle C
orke

Suzy Senior  •  Estelle C
orke

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og 

kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 

14 
2019

10. november

Supersetning1. Kor 13,13

Gud er  kjærlighet

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

17
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Gravmonumenter - Inskripsjoner
Oppussing

Tlf. 32 12 16 50 Mob.909 59 759 / 920 52 308
www.honefoss-stenhuggeri.com

STELL AV GRAVSTEDER
TJENESTER I HJEMMET

www.honefoss-bygdeservice.no

 • Husarbeid, renhold
 • Hagearbeid, plenklipping mm
 • Trefelling

 TA KONTAKT:

 • Snekkering
 • Maling, 
  og mye mer

Hønefoss Begravelsesbyrå

SUKKEN A.S
Etablert 1912 - Nordre Torv 5

Tlf. 32 12 15 37
Alltid telefonvakt

HOLE - RINGERIKE - JEVNAKER

TELEFON 32 17 97 00

Byens egen bank

www.honefossbank.no

Berg Begravelsesbyrå
Tove Raastad Kvernberg

Tlf.: 32 17 08 90, mob.: 911 36 866
www.bergbegravelsesbyra.no - berg@ringnett.no

Telefonvakt hele døgnet
RINGERIKE - HOLE - JEVNAKER

Tilsluttet VIRKE GRAVFERD

 
Kvamme    Urnes

Begravelsesbyrå as

RINGERIKE 
JEVNAKER

HOLE 

ALLTID TILGJENGELIG

32 14 13 65

OSLOVEIEN 67 · HØNEFOSS 

www.kvammeurnes.no

På Hole 
menighets 
Facebook-side 
kan dere bli 
varslet om alle 
gudstjenester 
og konserter i 
Hole menighet. 

Oversikt over 
gudstjenesten 
finnes også på vår 
hjemmeside www.
hole.kirken.no, og 
ukentlig kommer det 
annonse over kom-
mende gudstjeneste 
i Ringerikes Blad.

VIK
bare lave priser

AcantusAcantus
Begravelsesbyrå

Lisbeth Ravneng og Iver Koksrud
Røyseveien 99, 3530 Røyse

BYRÅET I HOLE
Tilgjengelig - når du trenger oss.

Tlf. 32 15 83 44



Slekters gang

Døde
26. november Svein Østmo

8. desember Haldis Ofigsbø

15. desember Ingebjørg Marie Andersen

18. desember Kari Odden

21. desember Reidar Tenold

30. desember Einar Faljord Fusdahl

9. januar Johannes Slyngstad

16. januar Olaug Solveig Johanne Thingelstad

30. januar Magnhild Larsson

31. januar Johan Alfred Haugen

31. januar Kåre Vidar Sundøen

31. januar Liv Bodil Anda Leivestad

2. februar Sverre Nilsen

6. februar Annie Guri Nilsen

6. februar Ellen Margrethe With

12. februar Otto Øen

15. februar Margit Moi

25. februar Ole Fjeldstad

1. mars Tove Marie Røsby

Ludwig Sand Berggaard

Amalie Kvernberg Lafton

Ingeborg Bye Nilsen

Erik Sukken Rogne

Mathea Gomnes Vamraak

Thea Marie Stensrud

Felix Gulbransen Ahlstrand

Anna Alværn

Nikolai Børset

Martin Frøhaug Espedalen

Ida Helen Rønning Fossum

Ingrid Vamraak Fredriksen

Andreas Frøhaug

Oskar Henriksen

Ingeborg Adelsten Klever

Mina Kristiansen

Robin Orebråten Lind

Elias Torvaldsen Lyster

Elise Kjøbstad Myre

Ingrid Opdal

Natalie Rognlid

Marte Sjåstad

Ingrid Tanem

Ida Treangen

Marlene Marken Tronrud

Eirik Clausen

Anette Moe Fjeldstad

Hanna Jensen 

Peder Jensen 

Jørgen Thorset Kvernhaugen

Helena Lindstad

Anine Nybakk

Amund Jødal Pettersen

Aurora Akselsen Strangstad

Mia Sofie Fredriksen

Wendelborg

Hannah Øderaa Bjørnstad

Ella Maja Christina Crawford

Fredrik Aamodt Elvigen

Julie Johannessen Holum

Christina Jørgenson

Kevin Andre Myrvang

Langegård

Hedda Sortåsløkken

Døpte
Hole kirke

1. desember Embla Bruflot Wand

25. desember Hennie Birkeland Andersen

23. februar Lilli Andersen-Snoen

8. mars Stellan Tobias Næss-Bjørhus

8. mars Ronja Olivia Ekkesdatter Lehtisyrjä Hafnor

Vigde 
Hole kirke

22. februar  Caroline Rasmussen og Arne Øvrebø Lie
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Sollihøgda kapell
23. februar Miriam Helen Martinsen

Konfirmanter i Hole menighet, høsten 2020
På grunn av usikkerhet i disse korona-tider er konfirmasjonene utsatt til høsten.
Bønsnes kirke søn. 30. aug.

Sollihøgda kapell søn. 30. aug.

Hole kirke lør. 5. sept. og søn. 6. sept.
(Følgende har gitt tillatelse til å publisere navnet i Holeposten)



Hvem - Hva - Hvor Gudstjenester

HUSK! Dato for dugnader:
Hole kirke ................................torsdag .........7. mai...........kl. 17.00

Sollihøgda kapell........tirsdag.......12. mai...........kl. 17.00

Bønsnes kirke....................onsdag......20. mai...........kl. 17.00

Trykk: www.palerud.no

Hole Kirkekontor
Jomfrulandsveien 2, 3530 Røyse
Tlf. 32 16 01 00
E-post: post.hole@kirken.no

Hjemmeside: www.kirken.no/hole

Kontortid mandag til torsdag kl. 09.00-14.00.
Fredag stengt.

Kirkekontoret er stengt fra 6.april til 13.april. 
Henvendelser på mail: post.hole@kirken.no vil
bli besvart på virkedagene.

Ansatte:
Morten Hansen Hunstad (Sokneprest) 32 16 01 00
mh766@kirken.no

Grethe Ulversøy (Kantor) 970 94 009
gu335@kirken.no

Julie Ulven (Kirkeverge) 32 16 01 00
ju726@kirken.no

Torun Eskevik Ruud 32 16 01 00
(Diakon og trosopplærer)
tr327@kirken.no

Anne-Marthe Bergsland Larsen 478 15 147
(Trosopplærer)
anne-marthe.larsen@ringerike.kirken.no 

Hildegunn Roos (Adm.sekretær) 32 16 01 00
post.hole@kirken.no

Kirketjenere og gravplassarbeidere:
Berit Gaardhammer 916 05 709
Rune I. Andersen 479 58 452

Nima Welo (Kirketjener) 970 16 922

Menighetsrådet/fellesrådet
Leder: Anne Hurum 924 00 571
annehu@viken.no

Følg oss på: Facebook og instagram.

Ønsker du noen å snakke med?

KIRKENS SOS
Kl. 21.00-07.00 Tlf. 22 40 00 40

Flere gudstjenester er avlyst i denne
korona-perioden, og kirken har måttet
finne digitale løsninger mens kirkerommet
har vært lukket.
Gå inn på hjemmesiden vår:
www.kirken.no/hole

eller let opp Hole menighet på Facebook.
Der vil du finne noen videoer fra kirken.
Informasjon når vi igjen kan avholde guds-
tjenester, om påsken og andre arrange-
menter legges ut samme sted. Følg med!
Gudstjenestelista under er med forbehold
om avlysninger/endringer.

VÅREN 2020
19. april kl. 11:00 Hole kirke - Kristuskransgudstj.

26. april kl. 11:00 Hole kirke - Pilegrimsgudstj.

03. mai kl. 11:00 Hole kirke - Høymesse

10. mai kl. 18:00 Hole kirke - Vårsang

21. mai kl. 11:00 Sollihøgda kapell - Høymesse

24. mai kl. 11:00 Hole kirke - Høymesse

PINSEN 2020
31. mai kl. 11:00 Hole kirke - Høytidsgudstj.

01. juni kl. 11:00 Helgelandsmoen kapell - Høym.

SOMMER 2020
07. juni kl. 11:00 Bønsnes kirke - Høymesse

14. juni kl. 11:00 Hole kirke - Høymesse

21. juni kl. 11:00 Bønsnes kirke - Blomstermesse

28. juni kl. 11:00 Hole kirke - Høymesse

05. juni kl. 11:00 Bønsnes kirke - Høymesse

19. juli kl. 11:00 Hole kirke - Høymesse

29. juli kl. 19:00 Bønsnes kirke - Olsokmesse

09. aug. kl. 11:00 Bønsnes kirke - Høymesse

16. aug. kl. 11:00 Bønsnes kirke - Høymesse

23. aug. kl. 11:00 Hole kirke - Høymesse


