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E-post: vidar.fredheim@nordre-land.kommune.no
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Svein Bjeglerud, tlf. 61 11 16 43 - mob 958 29 260
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Arne Dokkesveen - mob. 905 93 184
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Klokker: Karin Elton Haug, tlf. 61 11 38 19
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Mgh.rådsleder: Gry Mette Rudstaden, tlf. 41 76 33 27
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Klokker: Solveig Lium, tlf. 61 11 81 58
Mgh.rådsleder: Aase Marie Rød, tlf. 95 96 03 66
E-post: aasemarierod@hotmail.com
Lunde menighet:
Klokker: Marit Rønningen, tlf. 61 11 90 38
Mgh.rådsleder: Kirsten Sætheren Lande, tlf. 61 11 90 50
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Leder
Kirken er oss, det!
For første gang er det i høst direkte
valg til bispedømmeråd og dermed
til kirkemøtet som er kirkens øverste
folkevalgte organ.

I gjennomsnitt har valgdeltakelsen
vært på 4 % - landet sett under ett. I
Hamar bispedømme var deltakelsen
størst 9,2% ved siste menighetsråd-
svalg - i Torpa sogn ca 20%.

I år har også ungdom fra 15 år rett til
å stemme.

Så hvis ikke valget er over når dere
leser dette, oppfordres dere til å avgi
stemme
på bispedømmeråd og menighetsråd.

Det nye menighetsrådet velges for 2
år – men husk at de som sitter i
menighetsrådet er interessert i å få
folks meninger om dette og hint.

Kirken trenger frivillige som enga-
sjerer seg – og det kan være i så
mangt:
Skrive i menighetsbladet for eksem-
pel – synes du at det burde bli litt
mer fargerikt, hva kan du bidra med
– har du foto, barnerim/bønner/sang-
er, ting fra gamle dager ???? tanker,
ideer…...

Leder forts. side 4
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Andakt
LIK ET TRE

Her er bilde av den flotte `Korea`
roseklokkebusken som jeg fikk som
velkomstgave fra menighetene i
Nordre Land på ordinasjonen min i
Gjøvik kirke 21.juni i år. Kollega
Knut overrakte den til meg på kirke-
kaffen og sa at den skulle symbolisere
menighetene. På merkelappen står det
at planten har dypt rosarøde blomster,
rik blomstring, er nøysom og passer i
grupper. Nå har jeg plantet den i pres-
tegårdshagen min. Tusen takk til hver
enkelt av dere! Jeg lover å stelle så
godt jeg kan med både planten og alle
menighetene i Nordre Land!

I Bibelen blir menneskelivet ofte sammenlignet med en plante eller et tre. Hos
profeten Jeremia i Det gamle testamentet står det:
Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham. Han
er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mor bekken. Det
frykter ikke når heten kommer, men står der med løvet grønt. Det sturer
ikke i tørketider og holder ikke opp med å bære frukt. (Jeremia 17:7-8)

Du og jeg er som et tre eller en busk som Gud har plantet der han ønsker at vi
skal være. Han har plantet oss ved vann slik at røttene våre strekker seg mot
bekken. Det er ikke en tilfeldig valgt bekk, men den bekken som heter Jesus;
han som er kilden med det levende vannet. Vi ble plantet der da vi ble døpt. I
løpet av livet blir vi utsatt for både hete og tørke, og vi kan føle oss ganske
pjuskete innimellom. Likevel har vi ingenting å frykte, for Gud har omsorg
for oss og gir oss det vi trenger når vi trenger det. Ordene ”Frykt ikke!” eller
”Vær ikke redd!” står 365 ganger i Bibelen. Det blir èn gang for hver dag i
året, og jeg er sikker på at det gjelder skuddårsdagen også!

”Frykt ikke!” er ikke ment som et krav, men som en oppmuntring. Frukten



skyldes ikke vår egen prestasjon eller
vellykkethet, men den vokser fram
på grunn av livsfellesskapet med
ham som er livets kilde; ja, han er
selve Livet.

Jesus er universets beste gartner som
vet at trær må beskjæres innimellom;
enten for å bære mer frukt eller fordi
det skygger eller tar for mye kraft og
plass fra nabotreet. Og fordi du og
jeg ikke er helt som et vanlig tre,
men utstyrt med tanke, fornuft og
vilje, utfordres vi til å reflektere over
om frukten vår er i samsvar med det
Jesus har lært oss; og om det vi sier
og gjør vitner om at vi har Jesus som
forbilde. Paulus skriver til menighe-
ten i Galatia at:
Åndens frukt er kjærlighet, glede,
fred, overbærenhet, vennlighet,
godhet, trofasthet, ydmykhet og
selvbeherskelse. (Gal 5: 22-23).

Frukten er til ære for Gud og til nytte
og glede for både oss selv og våre
medmennesker. Så får hver enkelt av
os la Jesus få stelle med oss slik som
hans er det er best.

Berit prest

Leder fra side 2

Det er godt at kirken har en fin stab
– og at vi har fått ny prest som tar
fatt på oppgavene med entusiasme!

Varmt velkommen til sogneprest
Berit Rinde! At 7 kirker og kirkegår-
der i vår kommune er så velholdte
hører til sjeldenhetene. Organistene
byr på konserter og sangkvelder! Der
trengs stemmer!!!

Tenk over hva du har lyst til !
Jeg ønsker meg en levende folkekir-
ke – hvor det spirer og gro med
mange aktiviteter og stor takhøyde.

Hamar bispedømme ønsker å være
en kirke som::
” tar menneskers lengsler og behov
på alvor gir mennesker tilhørighet og
hjelp til livstolking arbeider for at
mennesker opplever frihet, verdighet
og glede gjennom evangeliet - foku-
serer på livets og kjærlighetens Gud .

Hvordan kan det synliggjøres i våre
menigheter???

Aase Marie Rød
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Presentasjon av vår nye sokneprest
Berit Rinde

Hilsen fra
ny-presten
Nå er jeg endelig på plass! Det er
ikke alle forunt å bli tilsatt 7 måneder
før de kan tiltre stillingen! Mange av
dere har lest om meg i avisa og fått
med dere at jeg er nyutdanna som
prest, men at jeg har lang livserfaring
og yrkesbakgrunn blant annet som
førskolelærer. Da jeg så at dere søkte
etter en god all-round-prest til Torpa
og Lunde, tenkte jeg at den beteg-
nelsen passer bra på meg. Jeg trives
sammen med alle aldersgrupper og
liker alle utfordringer som prestelivet
byr på. Dessuten hadde jeg lyst til å
slå meg ned på bygda et sted.

Jeg skrev i søknaden at jeg ikke
kunne begynne i stillingen før ca
1.juli, og jeg var frimodig nok til å
skrive at hvis det er meg dere vil ha,
så venter dere på meg. Og sånn ble
det! Det passet jo egentlig kjempe-
bra, for presteboligen på
Doktorhaugen trengte kraftig oppus-
sing. Nå er det nye ytterdører og
vinduer i hele huset.

Kjøkkeninnredninga er ny, varme-
pumpe og ny vedovn er installert, og
de fleste rommene har fått nye farger
på veggene.

Huset er absolutt stort nok til meg
som er alene, men det er slett ikke
upersonlig! I skrivende stund blir
huset og garasjen beisa, og snart er
ny garasjeport på plass.

Det har vært en fryd å samarbeide
med kommunen og håndverkerne om
oppussinga, og de har gjort en kjem-
peinnsats. Jeg har følt meg hjemme i
huset fra første stund, og det betyr
veldig mye i en travel prestehverdag!
Hagen gir muligheter for både å slap-
pe av og å rote litt i jorda. Trivelige
naboer og bygdefolk, gode medarbei-
dere, godt vedlikeholdte kirker og
flott natur kombinert med menings-
fylte arbeidsoppgaver gjør at jeg kan
si av hele mitt hjerte at jeg trives
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kjempegodt her på alle måter, så det
er fare for at jeg blir her i mange år!

Jeg kan ikke komme med hele livs-
historia mi her, men nøyer meg med
å fortelle at jeg opprinnelig kommer
fra Drammen, men har bodd på
Gjøvik de siste 21 åra. De tre første
åra der jobba jeg som barne- og ung-
domssekretær i Det Norske
Misjonsselskap i Oppland krets. Da
var jeg blant annet mye leder på lei-
rer på Mesnali Ungdomssenter og
Leirskole.

Fra 1991-2004 var jeg styrer i
Engehaugen menighetsbarnehage på
Gjøvik. I januar 2003 begynte jeg for
moro skyld på deltidsstudium i kris-
tendom grunnfag. Det ga mersmak
og næring til tanker jeg hadde i ung-
dommen om at jeg skulle bli prest.
Så etter et år med deltidsstudium på
Menighetsfakultetet, sa jeg opp stil-
lingen som barnehagestyrer og hoppa
over på heltidsstudium i teologi.

I løpet av de seks årene studiet tok,
var jeg togpendler mellom Gjøvik og
Oslo, hadde helge- og feriejobb på
sjukehjem på Gjøvik og jobba til
sammen 8 måneder som prestevikar
forskjellige steder i Gauldal prosti i
Sør-Trøndelag. Alt sammen har gitt
meg verdifulle erfaringer som har
vært med på å forme og utruste meg
til en spennende, krevende og
givende prestetjeneste her i Nordre
Land.

Jeg gleder meg til å bli kjent med
store og små i arbeid og fritid. Vi er
alle sammen medvandrere som møter
på både gleder og sorger. Gledene
blir større jo flere vi deler dem med,
og sorgene blir lettere å bære når de
deles med andre. Vi er sammen
underveis.

Ta gjerne kontakt når du treffer meg,
ring eller stikk innom på
Doktorhaugen eller på kontoret på
Dokka. Foreløpig sliter jeg litt med å
huske navna på alle jeg har hilst på,
men det kommer seg raskt når vi får
prata litt sammen.
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Høyt og fritt ligger Vølstad
kirke på toppen av
Vølstadhaugen, og med
utsyn til ”de landske byg-
der.” Sommerværet viste
seg fra sin aller beste side
når Østsinni menighet inn-
bød til markering av de
første 50-åra i Vølstad kir-
kes historie. Vigslingen
fant sted sankthansaften
1959 ved daværende bis-
kop Kristian Scheldrup.
Jeg vil kalle Vølstad en
lysets kirke, sa biskop
Scheldrup den gangen.
Siden har de ordene blitt
tatt fram ved mange anled-
ninger. Også nå på jubileet
tok kirken imot de fram-
møtte i lyse og gode omgi-
velser. Og både ute og inne
kunne alle få en følelse av
”å vandre i lyset.”

Til åpning ble Invocation,
en takkebønn tilegnet
Vølstad kirke ved vigs-
lingen , skrevet av
Asmund Enger, og med
ny musikk for anledning-
en, skrevet av kantor
Vidar Fredheim, framført
av medlemmer i Søndre
Land kirkekor. Ole
Kristian Nyhagen og Bjørn

Magne Nyhagen spilte
trompet, og med Vidar
Fredheim ved orgelet.

Så fulgte dåp. Og hva er
vel mer passende på
sankthans enn at dåpsbar-
net får navnet Hans.
Til stor lykke i forsam-
lingen ble Hans
Røbergshagen på sju
måneder døpt av sogne-
prest Knut Ellefsrud.

Sogneprest Tormod
Grønland forrettet første
del av gudstjenesten. Han
var konstituert sogneprest
og forrettet gudstjenesten
på 25-års jubileet. Han
har også skrevet historis-

ke beretninger om kirkene
våre, blant andre om
Vølstad kirke.

Biskop Solveig Fiske fikk
i sin preken hjelp av barna
til å lære forsamlingen en
sang som hun senere bruk-
te som tema i prekenen:
”Ingen er for liten, ingen
er for stor.
Jesus elsker alle, alle på
vår jord.
Jesus elsker barna står
det skrevet i hans ord.
Ingen er for liten, ingen
er for stor.”

”I kirkehistorisk perspek-
tiv er Vølstad kirke nesten
ny, men den er like fullt

50-års jubileum i Vølstad kirke
På Sankthansaften, nøyaktig 50 år etter vigslingen, var biskop Solveig Fiske, fun-
gerende prost i Hadeland og Land Karin Bøe og sju prester sammen med om lag
200 andre fremmøtte samlet til festgudstjeneste i Vølstad kirke i Østsinniåsen.
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bærer av tradisjon og
evighet. Håpets merke på
spiret peker mot himme-
len. Å komme inn i
Vølstad kirke gir en opple-
velse av åpenhet og
omfavnelse. Lys og venn-
lig er den. Ikke prangende
verken i størrelse eller
utsmykning, men et trygt
landemerke, og et sted som
tar imot deg,” sa biskopen.

Hun fortalte om” altertav-
len i Vølstad kirke som
har ”Nedtakelsen fra kor-
set” som motiv.
Kunstneren Rubens malte
motivet til altertavlen i
domkirken i Antwerpen.
Motivet er kopiert av vel-
dig mange. Kopien i
Vølstad er etter tradisjon
malt av Peder Odnes eller
hans læremester Eggert
Munch. Opprinnelig var
altertavlen tredelt, der alle
tre bilder viser mennesker
som bar Kristus. Bildene
forteller hvordan lyset fra
det høye steg ned til men-
neskelig sårbarhet.”

Hun leste så et dikt som
hennes svigerfar har skre-
vet. ”Løft varsomt” gjorde
et dypt inntrykk på tilhø-
rerne der de satt foran
motivet i alterbildet.
”Kirkene er viktige kris-
tusbærere for oss. De er
hus vi samles i gjennom
livets vekslende dager.
Men de er ikke bare tak
over hodet. De er tegn på
at Guds nærvær skinner i
våre bygder og i våre liv,”
sa biskopen

Håkon Svendsrud fortalte
under kunngjøringene om
hvorfor og hvordan den
lille bygda i Østsinniåsen
kunne komme på tanken å
reise sin egen kirke, og
hvordan de med stor iver
klarte å realisere drømmen.
Han fortalte fra innvielsen
sankthansaften 1959, der
det gikk med 350 liter
kaffe til de om lag 1000
frammøtte. Han hilste også
de tre som ble døpt på inn-
vielsen, og som alle var til
stede ved jubileet.

Den nytilsatte sognepres-
ten i Torpa Berit Rinde
forrettet forbønnen, og
prostiprest Anne Hilde
Wesenberg Helland forret-
tet nattverden. De øvrige
deltagende prester var tid-
ligere sogneprest Johan
Flekstad, sogneprest Siri
Sunde og vikarprest Ole
Kirsebom.

Det hele ble vakkert bun-
det sammen av musikk og
sang der Søndre Land kir-
kekor, Ole Kristian og
Bjørn Magne Nyhagen,
trompet, og kantor Vidar
Fredheim, orgel, stod for
de kunstneriske innsla-
gene, og salmesangen ljo-
met ut i sommerkvelden.

Ordfører Liv Solveig
Alfstad overrakte gave-
kort og blomster fra
Nordre Land kommune.
Hun berømmet den inn-
satsen som ble gjort i for-
bindelse med byggingen
av kirken. Det er ikke ofte
at mye over halvparten av
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kostnadene til offentlige
bygg er innsamlede mid-
ler, sa hun blant annet. Og
tilføyde at det nok kunne
trenges i blant, også i våre
dager, folk med så stort
engasjement som de som
tok ansvaret for å reise
Vølstad kirke.

Leder i Nordre Land kir-
kelige fellesråd og leder i
Lunde menighetsråd
Kirsten Sæteren Lande
overrakte gaver fra
Fellesrådet og Torpa og
Lunde menigheter og hil-
ste til jubilanten. Leder i
Nordsinni menighetsråd
Gry Mette Rudstaden hil-
ste fra Nordsinni menig-
het og overrakte gave. Det
hadde også kommet gave
til jubileet fra Gry barne-
hage, som var i kirken
dagen før på gudstjeneste
og bursdagsfest. Barna i
Gry barnehage har nesten
hvert år siden barnehagen
ble åpnet for 25 år siden,
plukket blomster og pyn-
tet kirken til sankthans-
gudstjeneste. De pyntet
kirken også i år.
Leder i Østsinni menig-
hetsråd Torbjørn Haug
takket for alle gavene.

Det hele ble en minnerik
opplevelse for alle som
hadde tatt turen til Vølstad
kirke den kvelden.
Etterpå var alle velkom-

men til jubileumsfeiring
på Åsheim, der den 50-
årige tradisjonen med kir-
kekaffe etter gudstjenes-
ten på sankthansaften ble
videreført. I anledning
dagen ble det i år servert
rømmegrøt og spekemat
til alle frammøtte, til sam-
men 118 personer.
Det ble holdt hilsningsta-
ler av biskop Solveig
Fiske, Karin Bøe, Tormod
Grønland, Johan Flekstad,
Siri Sunde og Arne
Helgerud. Lisbeth

Snuggerud, medlemmer
fra Søndre Land kirkekor
og Vidar Fredheim hadde
flere musikalske innslag
vakkert utført.

Kaffe og kaker ble ser-
vert, og folk hygget seg til
de sene timer. Alle var
enige om at det hele ble
en verdig markering av
50-års jubileet for Vølstad
kirke.

Gode hjelpere under kirkekaffen på Åsheim: f.v. Nilsine
Brattsveen, Marit Skiaker Lykseth og Nelly Sveen
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Om TV-
aksjonen 2009
Årets aksjonsdag er søndag 18. oktober.

Årets TV-aksjon er tildelt CARE og deres
arbeid med å hjelpe verdens fattigste
kvinner. CARE er en av verdens største
bistandsorganisasjoner og ledes i Norge av
generalsekretær Marte Gerhardsen.

TV-aksjonen CARE har fått navnet ”Hjelp til kvinner hjelper flere”.
Dette fordi CARE driver med bistand rettet mot kvinner. Kvinner ram-
mes hardest av fattigdom i verden og har ikke de samme rettigheter som
menn. CARE jobber derfor med å hjelpe kvinner til å klare seg selv
gjennom microfinansprosjekter. CARE vet at når en kvinne øker inntek-
ten, så bruker hun pengene på hele familien. Utdanning til barna, nok
mat og tilgang til helsetjenester er viktig for kvinnene CARE hjelper.

Kjernen i CARE sitt arbeid er deres egen form for microfinans, kalt
spare-og lånegrupper. Dette gir kvinnene en tryggere økonomisk platt-
form og mulighet til inntektsbringende virksomhet. Midlene fra årets
TV-aksjon skal gå til å starte opp tusenvis av nye grupper som vil føre
tol et bedre liv for ca. 5 mllioner mennesker i Bangladesh, Burundi,
Burma, Bosnia, Mali, Monenegro, Niger, Rwanda, Serbia, Sri Lanka,
Tanzania og Uganda.

Meld deg som bøssebærer til sekretæren for kommunekomiteen,
Wenche Eimann tlf. 61 11 61 02 innen 1. oktober
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Fargelegg bilde
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Velkommen til Guds Hus
06. september 2009
Østsinni kirke kl. 11.00 –høymesse- Knut Ellefsrud- ofr. Kirkens Nødhjelp- presenta-
sjon av årets konfirmanter- dåp
Lunde kirke kl. 19.00 – jegermesse – Knut Ellefsrud – messingkvartett deltar.

12. – 13. september 2009 Konfirmantweekend på Fjorda

20. september 2009
Vølstad kirke kl. 11.00 – høymesse – prostiprest Anne – Hilde Wesenberg Helland
Nordsinni kirke kl. 13.00 – høymesse – prostiprest Anne-Hilde Wesenberg Helland
27. september 2009
Østsinni kirke kl. 11.00 – høymesse – Ole Kirsebom- dåp- gullkonfirmanter
04. oktober 2009
Lunde kirke kl. 11.00 – høymesse – Berit Rinde – presentasjon av årets konfirmanter
– gullkonfirmanter
11. oktober 2009
Landmo kapell kl. 11.00 – gudstjeneste – Knut Ellefsrud
Haugner kirke kl. 13.00 – høymesse – Knut Ellefsrud – presentasjon av årets konfir-
manter
18. oktober 2009
Kinn kirke kl. 11.00 – høymesse – Knut Ellefsrud – ofr. SOS Barnebyer
Østsinni kirke kl. 13.00 – familiegudstjeneste – Knut Ellefsrud – utdeling av bok til
4-åringene
25. oktober 2009
Åmot kirke kl. 11.00 – høymesse- Berit Rinde – ofr. Redd Barna - presentasjon av
årets konfirmanter – gullkonfirmanter
01.11.2009
Nordsinni kirke kl. 11.00 – minnegudstjeneste – Knut Ellefsrud
Åmot kirke kl. 11.00 – minnegudstjeneste – Berit Rinde
Lunde kirke kl. 19.00 – minnegudstjeneste – Berit Rinde
Østsinni kirke kl. 19.00 – minnegudstjeneste – Knut Ellefsrud
08. november 2009
Kinn kirke kl. 11.00 – minnegudstjeneste – Knut Ellefsrud
Nordsinni kirke kl. 13.00 – familiegudstjeneste – Knut Ellefsrud – utdeling av bok til
4-åringene
15. november 2009
Vølstad kirke kl. 11.00 – høymesse – Anne-Hilde Wesenberg Helland
Haugner kirke kl. 13.00 – høymesse – Anne-Hilde Wesenberg Helland
22. november 2009
Korsvold omsorgsenter kl. 11.00 – gudstjeneste – Anne –Hilde Wesenberg Helland
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Østsinni kirke kl. 13.00 – høymesse – Anne –Hilde Wesenberg Helland
29. november 2009
Lunde kirke kl. 11.00 – høymesse – Berit Rinde

Følg med i dagspressen endringer kan forekomme.
Du finner også gudstjenestelisten på våre hjemmesider:
www. nordre-land.kommune.no

DØPTE
Haugner kirke
16.08 Daniel Loeng Kjeldsrud
Nordsinni kirke
21.06 Renate Berglund
Østsinni kirke
28.06 Emilie Nordberget Ruud
28.06 Emma Nordberget Ruud
28.06 Sindre Solheim
28.06 Henriette Høitomt Sirirud
28.06 Arvid Jonathan Bakken

Canestedt
28.06 Vetle Sørberg Fredrikstad
28.06 Isabella Alana Müller
16.08 Henrik Thomle
16.08 Even Sagstuen Granseth
Vølstad kirke
23.06 Hans Røbergshagen
Lunde kirke
21.06 Tord Harald Rønningen
26.07 Anna Nordby

VIGDE
Østsinni kirke
20.06 Erland Sørum og

Christin Bye Sørum
08.08 Stig Arne Karlsen og

Elin Karlsen
Kinn kirke
04.07 Geir Helge Frøslid og

Nina Merete Waldal Sveen
01.08 Anders Høst og

Eleonora Rørstad

Lunde kirke
04.07 Andre Rognerud Klaseie og

Anne Lene Kalstad
11.07 Stig Beyer Thorvaldsen og

Ragnhild Sæteren Thorvaldsen
25.07 Erland Øverby og

Mona Hagen Øverby
Åmot kirke
15.08 Kjetil Koll og

Marianne Jessica Eriksson-Koll

DØDE
Haugner kirke
12.07 Arvid Sogn
Nordsinni kirke
21.06 Margot Helen Madsstuen
15.07 Anna Mathilde Lunden
07.08 Magne Myrvang
Østsinni kirke
09.06 Hilda Brateng
11.06 Ole Marius Kolbjørnshus
12.06 Hanny Marie Sørum
03.07 Kari Berge
Fluberg kirke
18.07 Rolf Magnfred Berg
Lunde kirke
11.08 Håkon Oddvar Ommelstad
Åmot kirke
11.07 Helge K. Fossum
18.07 Birger Røste
26.07 Målfrid Åmodt
10.08 Olga Koll

Slekters gang



Bilder av årets konfirmanter
Torpa

Østsinni
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Nordsinni

Haugner
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Vølstad

Bønn
Gud, gi oss kjærlighet i vår tanke,
i vår tale, i alt vi gjør, i hjertets skjulte rom.
Gi oss kjærlighet til dem vi møter,
fjerne, nære, til venner, gamle, nye,
til dem vi ikke orker
og dem som ikke orker oss.
Gi oss kjærlighet
til dem vi arbeider sammen med,
til dem vi stadig ser,
kjærlighet i glede, kjærlighet i sorg.
i liv, i død,
så vi kan bli hos deg,
du som selv er kjærlighet.

Fra bønnebok, Verbum forlag
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Årsmelding
for Torpa menighetsråd

2008

Rådets sammensetning
Leder: Aase Marie Rød
Nestleder: Synnøve Framnes
Sekretær: Reidun Hatterud
Kasserer: Dag Magne Staurheim
Øvrige medlemmer: Bodil Åsødegård,
Reidun Ulsakerhaugen
Varamedlemmer: Kai Olaf Nybo, Geir
Olav Nordrum, Arne Sveum
Sogneprest Siri Sunde

Møter
Rådet har hatt 7 ordinære møter og jule-
avslutning. Rådet har hatt 41saker til
behandling.

Årsmøte ble holdt i Åmot kirke – hvor vi
avsluttet med en vandring i og utenfor
kirkerommet - ledet av Siri Sunde.
Lag og foreninger i Torpa var invitert.

Torpa menighetsråd har vært representert
i Kirkelig fellesråd ved Bodil Åsødegård
og Aase Marie Rød.
Reidun Ulsakerhaugen har hatt ansvar
for menighetssentret med utleie og tilsyn.
Reidun Hatterud er vår representant i
redaksjonen for menighetsbladet.

Vi har deltatt i møte i prostisamling i
Bjoneroa.

Gudstjenester
Det har vært avholdt 36 gudstjenester - bl.a.:
� Påskegudstjeneste på Valatun med

speiderne og Valatun sanglag
� Påskeandakt på Spåtind hotell
� Friluftsgudstjeneste på Grønvolds-

dagen hvor 2 barn ble døpt og
hvor det var 3-400 tilstede.

� Gudstjeneste i Åmot med presenta-
sjon av årets konfirmanter og
Gullkonfirmantene

� Høsttakkefest i Kinn m/ Torpa bygde-
kvinnelag

� Minnegudtjenester i Kinn og Åmot.
� Lysmesse i Åmot med speidere,

konfirmanter og skolekorps
� Gudstjeneste på Korsvold- søndager,

skjærtorsdag og julaften
� Andakter på Korsvold en gang i

måneden.
� Gudstjeneste med barnehagene i Kinn
� Gudstjeneste med utdeling av

4års boka
� Gudstjeneste med utdeling av bibler

til 5.trinn var sammen med Lunde
og forbindelse med Lys Våken.

Totalt har det deltatt 4.591 på gudstjenes-
tene.

Barnekoret
Vår nye organist har startet barnekor –
20 – 30 ivrige barn deltar. Øvingen er
lagt til SFO og det har kommet istand
etter initiativ fra Irene Nordrum. Koret
har så langt sunget på julesangkveld i
Kinn.

Lys våken
Dagen før første søndag i advent – altså
kirkens nyttårsaften ble det arrangert
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”Lys Våken” - en landsomfattende invi-
tasjon til å overnatte i kirken.
Hos oss ble det en ettermiddag og kveld i
Lunde kirke med 5.trinn som tok for seg
forberedelsen til jul – hyrdene på marka
som ventet – vismennene som var på
vandring – og Josef og Maria som sam-
men med eselet lette etter et sted å være.
Og ikke å forglemme englene – som
gjorde det engler skal – de sang!
Dette ble til en fantstisk gudstjeneste
neste dag – og det var Lunde menighets
avskjedsgudstjeneste for Siri.
Kvelden bød også på papirflykonkurran-
se, pølsespising og nyttårsfeiring ute på
kirkebakken.

Konfirmantarbeidet
Konfirmantforberedelsene startet med
kanotur på Fjorda sammen med alle kon-
firmantene i Nordre Land, foreldre stilte
villig opp og det ble en fin tur.

Alle konfirmantene i Nordre Land var
samlet til gudstjeneste i Åmot – det var
glatt vei og spesielt føre – de fra
Nordsinni og Østsinni synes det er spesi-
elt å være i den store Åmot kirken.
Fin informasjon med lysbilder fra
Kirkens nødhjelp om fasteaksjonen.

Konfirmantene gjorde en god innsats
under fasteaksjonen .

I år var det vår tur til å ha konfirmantse-
minar – det var i Åmot og resulterte i
malerier som ingen har hatt hjerte til å ta
ned og en fantastisk fin gudstjeneste
laget av konfirmantene og Siri.

Konfirmantene deltok også på konfir-
mantfestival for hele prostiet i Lunner.

Gudstjenestene på Korsvold
Det har vært to gudstjenester på
Korsvold – det er fint at disse gudstje-
nestene blir besøkt både av beboerne på
Korsvold og de som bor rundt.
Mette Sterud har vært fast kirkevert på
Korsvold.

Gaver til Kinn
I forbindelse med begravelser er det gitt
gaver til Kinn. For de pengene er det
kjøpt inn lydanlegg og piano.

Grønn menighet
Menighetsrådet har bestemt at vi skal
være en ”grønn menighet”. Det betyr at
vi ønsker å bli mer miljøbevisste og å
utfordre menigheten i forhold til miljø –
forbruk og rettferd. Gudstjenestene skal
også ha dette fokuset i preken og liturgi
når det er naturlig .

Samarbeid med Torpa barne og ung-
domsskole
Det er ingen formelle samarbeidsavtaler
med skolen, men samarbeidet fungerer
godt. Vi har hatt et felles møte med
Lunde menighet. Der lærere i religion,
etikk og livssyn orienterte om skolens
læreplaner.

Menighetssenteret
Senteret blir brukt til menighetsrådsmøter,
konfirmantundervisning og speiderne. Det
siste året har pensjonistforeningen i Aust
og Vest-Torpa hatt sine møter der.

Annet:
� Gullkonfirmantfest på Vertshuset Åmot.
� Vi har solgt resten av julekulene .
� De 4 bakelagene (2 i Kinn og 2 i

Åmot) har bidratt med kirkekaffe ved
flere gudstjenester.
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� Egil Hagaseth har produsert dåps-
lysestake som dåpsbarna får.

� Kirkens SOS – Hedmark/Oppland.
� Wergelandskveld : ”Det store i det

små” i Åmot kirke
� Konsert med Nordsinni bl. Kor og

barnekor.
� Julesangkveld i Kinn kirke med

Fredheim sanglag og barnekoret.
� Åpen kirke 16.mai i Kinn og Åmot

Ofringer
Totalt har det kommet inn kr. 44.252
ved ofringer av disse har 7.273 gått til
egen menighet. Konfirmantenes fasteak-
sjon innbrakte: 12.619.

Ansatte i menigheten
Det speielle i år er at Hans Petter
Schrøder sluttet som organist etter mange
år og Eva Engmann begynte – hun har
mer tid og nye ideer og det trenger
menigheten.

Siri Sunde sluttet etter 13 år i Torpa –
vår feiring var lysmessa. Der ble det taler
av ordfører Liv Solveig Alfstad og prost
Ragnar Granåsen, og overrekking av
gaver fra pensjonistforening v/ Arvid
Enger og Helselaget v/ Marit Flaten og
menighetsrådet på vegne av menigheten
v/Aase Marie Rød. Menighetens gave
var akvareller av Åmot og Kinn kirke.

Kirkelig årsstatistikk

NØKKELTALL 2005 2006 2007 2008
Utmeldt av Den norske kirke 1 3 3 2
Døpte 14 11 9 19
Døpte bosatt i soknet 10 10 7 17
Vielser 4 0 7 2
Vielser der bruden bor i soknet 1 6 1
Gravvferder 15 20 30 22
Konfirmanter 14 9 17 17

Totalt antall gudstjenester 30 31 31 32
Antall deltakere 2527 2210 2944 2931

Nattverdsgudstjenester 21 16 21 22
Nattverdgjester 279 206 452 511

Familegudstjenester 6 4 3
Antall deltakere 927 250 904

Gudstjenester for
barnehage og skolebarn 1 3
Antall deltakere 51 307
Julaftengudstjenester 231 449
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Oppsummering:
Menigheten har en sterk folkekirkelig
forankring – de kirkelige handlingene
står sterkt i befolkningen – stor oppslut-
ning om dåp, konfirmasjon og begra-
velser.

Gudstjenesten har vært menighetens
hovedsatsing – frivillige er tekstlesere .
Da vi fikk ny organist ble det mer konti-
nuitet i kirkemusikkarbeidet. En for-
sangsgruppe er dannet og det er veldig
bra for sangen under gudstjenestene. De
kommer tidligere og synger gjennom
sangene – det skaper en fin stemning i
kirken.

Det er alltid kirkeverter og det er alltid
kirkekaffe. Det mener vi er viktig for at
vi skal komme i kontakt med hverandre.

I Torpa har vi – ”vandring i kirken” –
dvs. at når instiftelsesordene til nattver-
den er lest, ta imot nattverd , gi vår
gave – og tenne lys i globen.
Dette fungerer bra – det ser ut til at folk
har frihet til å gjøre det de føler for og
vi ser sammenhengene i å få – ta imot og
gi videre – samt meditasjon , bønn og
enheten med hele den verdsvide kirke
ved globen.

Torpa menighet takker alle for godt sam-
arbeid i 2008.

for Torpa menighetsråd
Aase Marie Rød

Takk for minnegaven til Vølstad kirke
Ved Hanny Marie Sørums begravelse.
Hilsen Østinni menighetsråd

Takk
Østsinni menighetsråd vil gjerne få takke
for gaver vi mottok i forbindelse med
jubileet i Vølstad kirke. Takk til Gry
barnehage, Nordre Land kommune,
Nordre Land kirkelige fellesråd,
Nordsinni, Lunde og Torpa menigheter
og Tormod Grønland for gaver. Takk til

Østsinniåsen ungdomslag som hvert år
lar menigheten låne Åsheim gratis til kir-
kekaffe. Stor takk også til alle som job-
bet på dugnad av forskjellig slag slik at
jubileumsfeiringen kunne gjennomfører
på en god måte.

Hjertelig takk
Hjertelig takk for gaven til Åmot kirke
ved Helge Fossums begravelse.

Torpa menighetsråd

SMÅPLUKK
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Valhovd´s Bilomsetning
Vinjarmoen, 2870 Dokka

tlf. 61 11 24 40 - 932 23 831
- spesialitet - billige bruktbiler
mange med lav km-stand
- rimelige 4WD biler

- nye mopeder og scootere

Haraldsen Auto AS
2870 Dokka, tlf. 61 11 00 22

VEST-TORPA DAGLIGVARE
Rute 532, 2870 DOKKA

Tlf. 61 11 92 80
BENSIN - TIPPING - FRYSEBOKSUTLEIE



Veisten Handel
Aust-Torpa - tlf. 61 11 80 86

if...skadeforsikring
Tlf. Dokka 61 11 06 22

Jernbanegt. 1, 2870 Dokka, Tlf. 61 11 22 42

G-SPORT DOKKA
2870 Dokka Tlf. 61 11 10 22

09-21 (18)
Dokka - Tlf. 61 11 06 00

Torpa Drosjesentral
Telefon 61 11 98 00 Vokksgt. 11 - 2870 Dokka

Tlf. 61 11 25 10 - Fax 61 11 23 70

Heimskogen 24, 2870 Dokka
Tlf. 611 10 100 E-post: post@jorgenengum.no
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HÅKON KALSTAD A/S
2870 DOKKA

Telefon 61 11 01 09 - Privat 61 11 11 13

Dokka - Tlf. 61 11 01 33

VOKKS Installasjon AS
2870 Dokka

Unngå skader og feil.
La oss ta hånd om

Deres elektriske anlegg.

tlf. 61 11 27 00 - fax 61 11 27 79
E-mail: firmapost@vokks.no

www.vokks.no

Storgata 53, 2870 Dokka
Avd. Dokka: tlf. 61 11 10 69 - fax 61 11 21 69
Avd. Hov: tlf. 61 12 27 72 - fax 61 12 35 52

Glassmagasinet DOKKA
Parktunet, Storgt. 35

DOKKA
Tlf. 61 11 01 20 - Fax 61 11 01 19

glassmag.dokka@c2i.net
- en spennende butikk i flotte lokaler
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Land
Begravelsesbyrå

Inneh. Norvald Åbø
ORDNER ALT VED BEGRAVELSER

OG KREMASJONER
- GRAVMONUMENTER
- SKRIFTHUGGING
- BLOMSTER OG KRANSER
- BÅREDEKORASJONER
- OGSÅ UTENFOR DISTRIKTET

DØGNVAKT

TLF. 61 12 60 17
2864 FALL

VI ØNSKER Å BIDRA TIL
EN VERDIG GRAVFERD

FULLDISTRIBUSJON / INFORMASJON

RRuuddssttaaddeenn
Elin Endre Grethe
95 23 69 54 99 29 26 96 99 22 52 39

DDØØGGNNVVAAKKTT -- 22887700 DDOOKKKKAA

BBeeggrraavveellsseessbbyyrrååeett ffoorr
NNoorrddrree LLaanndd,, SSøønnddrree LLaanndd oogg EEttnneeddaall

-- eelllleerr hhvvoorr ddeett mmååttttee vvæærree bbrruukk ffoorr oossss......
OOrrddnneerr aalltt vveeddrrøørreennddee bbeeggrraavveellsseerr oogg kkrreemmaassjjoonneerr..

KKrraannsseerr,, bblloommsstteerr oogg bbåårreeddeekkoorraassjjoonneerr
((eeggeett bblloommsstteerrbbiinnddeerrii))..

GGrraavvmmoonnuummeenntteerr..

� 61 11 20 00

DDookkkkaa BBeeggrraavveellsseessbbyyrråå aass

• Begravelser • Kremasjoner
• Blomster • Gravmonumenter

Hjemmebesøk i  
og utenfor distriktet

Døgnvakt 
tlf. 61 11 98 50

DERES TILLIT, VÅRT ANSVAR.

Innehavere:
Roger Jøranli og Gro Irene Jøranli

Tlf. 61 11 98 50
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