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NORDRE LAND PRESTEGJELD
Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka
(2. etg. Etnedal Sparebank)
Sokneprest: Knut Ellefsrud
Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35
Kontortid: tirs- og fredag kl. 09.00-11.00
Fri onsdag - privat tlf. 61 11 06 02 - mob. 97 67 78 23
Sokneprest i Nordre Land: Berit Rinde
Kontortid: onsdager kl. 09.00 – 11.00 tlf. 61 11 61 36
Torpa, Doktorhaugen, Aust-Torpa, tors. 09.00- 11.00
Fri mandag – privat 61 13 23 92 – mobil: 41 60 94 18
E-post: berinde@online.no
Kirkeverge: Grethe S. Rundhaug
Kontortid: man - fredag 09.00 - 15.00. Storgt. 30
Tlf. 61 11 61 27 - priv. 61 11 81 69
E-post: grethe.s.rundhaug@nordre-land.kommune.no
Kantor: Eva Engman, Storgt. 30, 2870 Dokka
Mobil 413 69 711
Sekretær: Anita Roen
Kontortid: 09.00-15.00 (man - ons og fredag)
Tlf.: 61 11 61 26 - priv. 41 57 16 81
E-post: anita.roen@nordre-land.kommune.no
Kantor: Vidar Fredheim
Nordsinni, tlf. 90 87 40 79 - 61 11 61 23
E-post: vidar.fredheim@nordre-land.kommune.no
Kirkegårdsarbeidere
Østsinni og Vølstad:
Svein Bjeglerud, tlf. 61 11 16 43 - mob 958 29 260
Nordsinni, Haugner og Åsli:
Harry Eimann - mob. 947 96 547
Arne Dokkesveen - mob. 905 93 184
Åmot, Kinn og Lunde:
Svein Røste, tlf. 61 11 14 61 - mob 917 74 163
Østsinni menighet:
Klokker: Karin Elton Haug, tlf. 61 11 38 19
Mgh.rådsleder: Ragnhild Gravem, tlf. 97 02 03 39
Nordsinni menighet:
Klokker: Roger Jøranli, tlf. 95 18 75 71
Mgh.rådsleder: Torild Slåttsveen, tlf. 48 00 71 13
Torpa menighet:
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

Menighetsblad for Nordre Land og Torpa
Utgiver: Torpa mgh.råd, Lunde mgh.råd,

Nordsinni mgh.råd og Østsinni menighetsråd.
Redaktør: Anita Roen

Kasserer: Jan-Erik Holmen
Bladpenger: kr. 150 pr. år. Til utlandet: kr. 200 pr. år

Bankgiro: 6179.05.27835
Land Trykkeri

Leder
De nye lyktene ved Nordsinni kirke
lyser flott opp i vintermørket.
De gir oss lys og håp om en varmere
og lysere tid nå i sprengkulda og
mørket.

I skrivende stund er januar så vidt i
gang, og vi kan se fram mot et nytt
år med nye lykter og stadig lengre og
lysere dager.

I Nordsinni menighetsråd er alle
medlemmene nye. Vi står dermed
overfor nye og spennende utfordring-
er ingen av oss har hatt før.

Vi er glade for den tillit menigheten i
Nordsinni har vist oss, og vil gjøre
vårt beste for å videreføre og utvikle
det gode arbeid tidligere råd har ned-
lagt. Mye er gjort, men det er sikkert
tilbud noen i menigheten savner,
eller ønsker utført på en annen måte.
Vi er derfor avhengige av at menig-
heten hjelper til og kommer med inn-
spill til oss. Det vil gjøre oss tryg-
gere i den jobben vi gjør.

La oss alle gripe dagen, utfordring-
ene og mulighetene som ligger foran
oss!

Kirsti T og Torild S
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Andakt

Gud er en stor pedagog
Når jeg leser i Bibelen, blir jeg ofte slått
av hvor mange fine bilder som brukes
der. Det virker som om Gud helt fra
begynnelsen har skjønt at menneskene
trenger ulike typer sammenligninger for
å forstå hvordan vi kan forholde oss til
han. Derfor brukes det bilder som et tre
med mange grener, eller en elv som fyl-
les med rennende vann – når det skal sies
noe om vårt forhold til ham. Selv synes
jeg at jeg mye raskere får tak i litt av hva
som menes, når jeg kan tenke via sånne
bilder.

I Nordre Land så har dere jo naturen tett
innpå dere, med store skogområder og
med vann og elver og det flotte Dokka-
deltaet. Det er et vakkert område dere
bor i. Selv har jeg mange ganger kjørt
veien fra Dokka for å komme opp til
Spåtind og gå på tur der, sommer som
vinter. Da ser du hvordan naturen lever
og hvor mye kraft som ligger i et ned-
frosset elveleie eller i et tre som lengter
etter våren. Det er ikke vanskelig å tenke
at Gud kan være den kraften som fyller
alle ting med forventning om bedre
dager, hvor lerka kan svinge seg mot
himmelen igjen og solen igjen få lov til å
varme.

Gud er en stor pedagog! Tenk hvis han
ikke hadde laget årstider i Norge, hvor
mye fattigere livet da hadde vært.
Riktignok kan vi denne vinteren med
ganske god grunn mene at han overdriver
en smule hva kulde angår, men hva ville
våren vært om den bare skulle ha vært en

litt varmere utgave av vinteren. Nei, det
er skiftningene vi trenger! Det er når kul-
den må gi tapt, at våren er der. Kulden
skaper en forventning om, ja en avheng-
ighet og nesten tro på at om noen måne-
der så kommer det en periode som helt
sikkert overvinner det kalde. Derfor er
det denne forventningen om bedre dager
som Gud bruker for å få oss til ikke å gi
opp når noe er vanskelig.

De bildene som brukes i Bibelen om Gud
har som regel masse bevegelse i seg.
Dermed sies det noe om at han er en
levende Gud som er opptatt av å skape
trygghet rundt seg. Når vi døper barna
våre, skal vi vite at Gud ikke bare møter
dem denne ene dagen. I dåpen lover han
å gå sammen med oss gjennom livet.
Han er ikke alltid så høylydt til stede, og
bruker ikke krefter på å gjøre seg interes-
sant. Men han er der når vi trenger ham.
Akkurat slik en gjeter fantes i gammel
tid, når en eller flere av sauene hadde
gått seg bort.

Gud er ikke ensidig opptatt av om vi tror
på han eller ikke. Han er mye mer ivrig
etter å få oss til å forstå at han tror på oss
og vil gi oss alt det beste et liv kan inne-
holde. I det stykket er han en skikkelig
pedagog, og bruker bilder som er til å
forstå. Bare prøv! Det er lettere enn du
tror!

Hans Erik Raustøl
prost i Hadeland og Land prosti

mghblad:nlmgh-blad  26.01.2010  08:57  Side 3



4

«Nå tenner vi det andre lys, dei står så stilt
og skin. Vi ventar på at Gud vår Far skal
senda sonen sin»

Adventsstund med en veldig selskapssjuk
høne som tilskuer

Adventsida er en herlig tid! Full av spen-
ning og forventning. Her merker vi ikke
noe til kjøpepress, reklame og juleutstil-
linger. Vi velger selv hva vi fyller dagene
med uten påvirkning fra samfunnet rundt
oss. Det er stor kontrast til i fjor da vi var i
Norge, med all glitter og stas som var der!
Og ingen av oss savner det heldigvis.

I Oussoubidiagna
er det lite julefor-
beredelser å
merke. Her er det
heller litt sånn
«dagen derpå»
stemning. Siste
helga i november
var det Tabaski
fest, sauefesten,
og på kassonke
heter den «den
store festen». Det

betyr nye klær og frisyrer, masse kjøtt, og
høy musikk til langt på natt. (For våre nor-
ske ører er det siste litt av en prøvelse, men
er det fest så er det fest.) Vi besøkte tunet
til Sosaba og hushjelpen vår, og der hadde
de slakta ei ku. Vi fikk smake på festmaten,
tok bilder av festpyna folk, og fikk til og
med med oss kjøtt hjem. Grunnen til festen
er det ikke så mange som er kjent med,
men det er at Abraham ble satt på prøve
ved å ofre sin sønn Ismael (ifølge islam),
men så ble det en sau isteden.

Forrige søndag starta søndagsskolen opp
igjen. I år er det fire ungdommer som er
ledere. Jeg forbereder sammen med de, og
så er det de som leder og går gjennom tek-
sten. 14 forventningsfulle barn satt rolig på
gulvet å hørte på om Jesus som ble fristet i
ørkenen. Etterpå fikk de spørsmål om de
hadde forstått. Og det betyr: Er det noen
som kan gjenfortelle teksten så og si ord-
rett? Lederen var ikke fornøyd, og gikk tål-
modig gjennom teksten flere ganger. Etter
hvert var det noen av de store som kunne
gjenfortelle. Sånn har de lært det på skolen.
Riktig svar på spørsmål er å gjenta akkurat
det som læreren har sagt, og ikke med egne

Nytt fra Sanden i Oussoubidiagna, Mali - desember 2009

Kjære venner!
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ord vise at en har forstått hva det handler
om. Under forberedelsene prøvde jeg å
fokusere på hva vi kan gjøre når vi blir
fristet i dag: be, lese Bibelen, huske bibel-
vers, men det var ikke så lett å formidle.
Men så lærer de i alle fall bibelhistorien
godt! Til slutt fikk alle fargelegge, og da
var konsentrasjonen stor.

I ettermiddag
fikk vi besøk
av ei dame
som ville vise
fram babyen
sin. Hun hadde
kommet til oss
i juni da hun
var gravid, og
fått hjelp til å
kjøpe medisi-
ner. Det var
hun svært tak-
knemlig for,

og nå fikk vi hilse på ei blid og frisk jente
på fem måneder. Slike besøk er veldig hyg-
gelige! Det er godt å vite at hjelpen funge-
rer. Vi får stadig spørsmål om hjelp til
medisiner, og der er ikke alltid like lett å
avgjøre, særlig ikke når vi har dårlig tillit
til sjukestua her. Forrige uke ble gutten til
en av arbeiderne våre sjuk. Han er seks år,
og etter tre dager var han så slapp at han
ikke kunne stå på beina. Sjukepleieren som
jobber i prosjektet undersøkte han, og sa at
han må ha visse medisinene nå hvis han
skulle overleve. Men medisinene var ikke å
få kjøpt i Oussoubidiagna. Samme dag
kom ambulansen fra Bafoulabe for å jente
ei jente som hadde lagt i fødsel i fire dager
i en landsby er stykke unna. Ambulansen
kjører bare fødende kvinner, men etter
sterkt press fra flere fikk gutten være med
til sykehuset i Bafoulabe. Der fikk han
blodoverføring og de medisinene han
trengte, og nå er han tilbake i fin form.

Takk og lov!! Han var rett og slett blodfat-
tig, men her hadde han føtt intravinøs
behandling som tynner ut blodet og bare
gjorde vondt værre. Nå etterpå har vi fått
vite at sjukepleieren på sjukestua var bort-
reist i forbindelse med festen.

Jenta gikk det ikke bra med, dessverre.
Hun døde snart etter at de kom fram. 14-15
år kanskje? Ikke gått på svangerskapskon-
troll, og familien venta for lenge med å
oppsøke hjelp. Antageligvis prøvde de å
skjule det hele. Ikke en uvanlig situasjon
her. Hverdagen her byr på mange utfor-
dinger, så behovet for utvikling i landet er
enormt. Livets realiteter kommer nært
innpå oss!

Vi forbereder oss hvert år til jul, men like
viktig er den daglige forberedelsen til Jesu
gjenkomst. Det er derfor vi er her nede, for
å få med oss flest mulig inn i evigheten
med Gud.

God adventstid!

Varme hilsner fra Elisabeth og Jan,
Ester Kristine, Hild Elida og John Kåre

Familien Sanden, MPN, BP 2402,
Bamako, Rep du MALI
Tlf: 223-75 23 55 52 (privat mobil)
E-post: jesanden@combitel.no

For gaver til arbeidet:
Normisjon, Postboks 7153, St. Olavs plass,
0130 OSLO,
kontonummer 1503.02.13537, merk giroen
med fam Sandens arbeid eller
prosjektnr. 115.70.454
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Barnenytt fra Sanden i Oussoubidiagna, Mali-des 09

Hei!
Nå er det kaldetid i Mali. Det er kaldt om morge-
nen og kvelden, men når sola kommer er det
varmt. Vi har heldigvis superundertøy å ha på oss,
så vi fryser ikke så veldig. Det er ikke alle som
har varme klær. De sitter rundt bålet om kvelden,
og så fryser de sikkert.

På skolen har vi det gøy. Vi har laget en kjøkken-
hage, og det har vi sådd kvitløk, gulrøtter, tomater
og blomster. En dag hadde en av hønene kommet
seg inn. Den hadde dratt opp den største gulrota og
sparka opp mange av frøene. Kanskje den hadde
flydd over gjerde? Vi har perlehøns og ender også.
Endene bærsjer over alt.Vi har samla andebærs og
brukt det som gjødsel. Vi har fått en rød og en rosa
blomst.

Noen ganger går vi til Sosaba sammen med John
Kåre. Der leker vi med de andre barna og har det
kjempegøy. Før vi skal gå hjem pleier vi å pynte og
sminke oss sånn som de gjør det her. John Kåre blir
veldig glad hver gang Sosaba kommer. Bestevennen
hans heter Kambå. John Kåre spør etter «Bambå»
mange ganger hver dag.

Om fire dager kommer bestemor og bestefar på besøk. Det gleder vi oss veldig til. De
skal feire jul med oss. Vi ønsker oss fårepølse og brunost.
I Oussoubidiagna er det nesten ingen som feirer jul, for det er ikke så mange som tror
på Jesus. Ingen har adventskalender eller får julepresanger. Det er litt rart. Men på
søndagsskolen lærer vi om hvorfor vi feirer jul, og første juledag er det gudstjeneste
og middag sammen med alle de kristne.

God jul!

Hilsen Ester Kristine, Hild Elida og John Kåre
E-post: jesanden@combitel.no
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Utdeling av 4-årsbok i Nordsinni kirke
Onsdag 4. november var
alle 4-åringene innbudt til
omvisning i Nordsinni
kirke. Knut Ellefsrud for-
talte om kirka og forklarte
hvordan utdelingen av 4-
årsbok skulle utføres på
søndag. Det ble også øvd
på en sang til søndagens
gudstjeneste. Deretter
kunne store og små bli
med på en rundtur i kirka.
Vi ble vist alteret med
døpefonten og sakristiet.
Vidar Fredheim spilte litt
på orgelet, og noen av
barna fikk også prøve seg
på noen toner. Den mest
spennende turen var opp i
tårnet for å se på kirke-
klokkene. Etter endt
omvisning spanderte
menighetsrådet saft og
boller.

Søndag 8. november var
selve utdelingen av 4-års-
bok under gudstjenesten i
Nordsinni kirke. Det var
noen spente unger som
hadde møtte opp i kirken
sammen med foreldre og andre kjente. Alle barna kom frem for å motta boka fra
representanter fra menighetsrådet. Deretter sang de for hele menigheten ”Min båt er så
liten” med innlagte håndbevegelser.

K.W
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Lysmesse i
Nordsinni kirke
6. desember 2009
Dette var en mørk og våt
kveld, men de mange
faklene som lyste fra por-
ten og opp til kirka, gjorde
kvelden litt lysere for oss
som var på vei inn.
8 spente og litt nervøse

konfirmanter ankom i god
tid før messa skulle begyn-
ne. De fikk på seg kapper,
fant frem tekstene de skulle
lese, og fikk de siste
beskjeder av prest og klok-
ker. Da kirkeklokkene ring-
te, var det tid for å stille
opp til prosesjon og å tenne
stearinlysene. Alle ble stille
og høytidelige da lysene
inne i kirka ble slukket, og

prosesjonen beveget seg
inn. Vel inne i kirka kom
alle seg på plass, lysene på
alteret ble tent, og lysmessa
var i gang.
En gruppe fra Dokka

Musikk-korps sto for
musikken, sammen med
Henning Andersen på
orgel. Konfirmantene leste
bibeltekster og tente lys,
korps og orgel spilte, og
menigheten sang. Alt var
akkurat som planlagt i ca.
tjue minutter.
Da gikk strømmen, og

det ble helt mørkt, bortsett
fra de mange levende
lysene. Mikrofonene virket
ikke, det gjorde heller ikke
orgelet, men lysmessa fort-
satte. All ære til korpsmu-
sikerne som spilte ufortrø-
dent videre i skinnet av

noen stearinlys, og til kon-
firmantene, som fant fram
i mørket, og kom inn på
akkurat de rette stedene.
Konfirmantenes stemmer,
uten mikrofon i det store
rommet, og menighetens
sang i stummende mørke,
ble nok litt spinklere enn
det ellers ville ha vært,
men det gjorde ikke noe.
Budskapet som skulle for-
midles kom frem, og stem-
ningen i kirka ble helt spe-
siell .
Akkurat da konfirman-

tene var på vei ut av kirka,
kom strømmen tilbake.
Ungdommene, presten,
musikerne og resten av
menigheten reiste hjem
med minne om en spesiell
lysmesse som vil bli hus-
ket lenge!

Vest-Torpa Søndagsskole
På Vest-Torpa er det søndagsskole. Her er det bibelfortellinger, sang, forskjel-
lige aktiviteter, leker m.m. Vi vil gjerne at flere barn skal bli med og håper
flere har lyst til å komme!

Program våren 2010
14.februar kl.11.00 hos Britt Helen Qvam og

Frode Bjørnstad
7.mars kl.17.00 hos Kari og Harald Åsødegård
28.mars kl.17.00, familiesamling på

Vest-Torpa Bedehus, bevertning og åresalg
25.april kl.11.00 på Vest-Torpa Bedehus
12.juni Sprell levende dag på Skogstad leirsted

Nærmere info kommer

For mer info kontakt Kari (61119220 / 9161855) og Harald (99407229) Åsødegård
Velkommen på søndagsskolen!
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MØTEPLAN FOR DOKKAOG OMEGN
NORMISJON VÅREN 2010
Torsdag 25. februar Nordsinni menighetshus kl. 19.00 ÅSRSMØTE

Taler: Hanne Mette Roås

Torsdag 11. mars Odnes kl. 19.00
Taler: Arne Bøe

Torsdag 25. mars Dokka Bedehus kl. 19.00
Taler: Arne Wold

TIRSDAG 6. APRIL: BEDEHUSBASAREN

Møter Vest-Torpa Indremisjonsforening/Normisjon
Våren 2010
Tirsdag 2.mars kl.19.00
Møte hos Gudrun og Gudmund Ommelstad
Sang og andakt v/Ragnhild og Kåre Gravem

Onsdag 7.april kl.19.00
Møte hos Benny Lunde
Andakt v/Odd Tomter
Sang og musikk v/Arnfinn Gillebo, Terje Thunæs og Ivar Lundgård

Tirsdag 4.mai kl.19.00
Møte på Vest-Torpa Bedehus
Andakt v/Berit Rinde

Tirsdag 1.juni kl.19.00
Møte på Vest-Torpa Bedehus
Andakt v/Randi Korsveien

På alle samlingene blir det tatt opp kollekt til arbeidet i Normisjon.
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Barneside
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Nattergalen i tunet står,
skogane søv der ute.
Månen gyller ditt mjuke hår
gjennom den dimme rute.
Fredfult søv du i vogga lun,
Ligg som ein fugl i eit reir av dun
mjukt mot di vesle pute.

Sov, du dyraste skatten min,
far skal ved vogga vake.
Vonde makter som her vil inn,
deg skal dei aldri take.
Far kjenner ein som er stor og sterk,
himmel og jord er hans veldes verk,
ingen veit om hans make.

Ville dyr som i skogen bur
flakkar på rov so vide,
ligg i holer og holt på lur,
vaker ved nattetide.
Deg skal dei no aldri nå,
far sit ved vogga og passar på,
vik ikkje frå di side.

Sov, du dyraste skatten min,
far skal deg alltid verne,
varsamt jamne ut vegen din,
gjer det so glad og gjerne.
Ute råder den myrkje natt,
sov og drøym, du min dyre skatt
under den bleike stjerne.

T: Jakob Sande

Voggesong
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Velkommen til Guds hus
14.02.2010 - Søndag før faste
Landmo bo- og servicesenter kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Knut
Ellefsrud
Vølstad kirke kl 13:00 - Høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud. Takkoffer til
Bibelselskapet
21.02.2010 - 1. søndag i faste
Lunde kirke kl 11:00 - Høymesse. Prostiprest Anne-Hilde Wesenberg Helland.
Takkoffer til Bibelselskapet
Nordsinni kirke kl 13:00 - Høymesse. Prostiprest Anne-Hilde Wesenberg
Helland. Takkoffer til Redd Barna
28.02.2010 - 2. søndag i faste
Kinn kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til Blå Kors
Østsinni kirke kl 13:00 - Høymesse. Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til
Menighetsfakultetet

MARS
07.03.2010 - 3. søndag i faste
Korsvold omsorgssenter kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud
Haugner kirke kl 13:00 - Høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud. Takkoffer til
Kirkens SOS
10.03.2010 - onsdag
Åmot kirke kl 19:00 - Fastegudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde og Knut
Ellefsrud. Konfirmantene deltar
14.03.2010 - 4. søndag i faste
Åmot kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Berit Rinde. Dåp. Takkoffer til
Det norske bibelselskap
Nordsinni kirke kl 13:00 - Høymesse. Sokneprest Berit Rinde. Dåp. Takkoffer til
Kirkens Bymisjon
21.03.2010 - Maria budskapsdag
Vølstad kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud. Takkoffer til
Kirkens SOS
Kinn kirke kl 13:00 - Høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud. Takkoffer til
Åpen kirkegruppe
28.03.2010 - Palmesøndag
Lunde kirke kl 11:00 - Høymesse. sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til Kirkens
Nødhjelp
Nordsinni kirke kl 13:00 - Høymesse . Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til
Normisjons Mali-prosjekt ved familien Sanden
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APRIL
01.04.2010 - Skjærtorsdag
Korsvold omsorgssenter kl 17:00 - Nattverdgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde
Østsinni kirke kl 19:00 - Nattverdgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde
02.04.2010 - Langfredag
Østsinni kirke kl 11:00 - Pasjonsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde
Kinn kirke kl 19:00 - Pasjonsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde
04.04.2010 - Påskedag
Lavvo i Synnfjellet kl 10:00 - Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde
Østsinni kirke kl 13:00 - Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde.
Takkoffer til Dokka Bedehus
05.04.2010 - 2. påskedag
Nordsinni kirke kl 11:00 - Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde.
Takkoffer til Norsk Søndagsskoleforbund
Åmot kirke kl 13:00 - Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde.
Takkoffer til Sjømannskirken
11.04.2010 - 1. søndag etter påske
Haugner kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud. Takkoffer til
Dokka Bedehus
Valatun grendehus kl 13:00 - Høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud.
Takkoffer til Speiderne i Torpa
17.04.2010 - Lørdag
Konfirmantfestival på Lunner.
18.04.2010 - 2. søndag etter påske - Ingen gudstjeneste i prestegjeldet.
Benytt anledningen til å besøke et av våre naboprestegjeld.
25.04.2010 - 3. søndag etter påske
Lunde kirke kl 11:00 - Høymesse. Prost Hans Erik Raustøl. Sokneprest Knut
Ellefsrud. Takkoffer til Kirkens SOS
Vølstad kirke kl 13:00 - Høymesse. Prost Hans Erik Raustøl. Sokneprest Knut
Ellefsrud. Takkoffer til Normisjons Mali prosjekt

Følg med i dagspressen endringer kan forekomme.
Du finner også gudstjenestelisten på våre hjemmesider:
www. nordre-land.kommune.no
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Hadeland og Land pro-
sti fikk i høst ny prost
etter at Ragnar
Granåsen gikk inn i
pensjonistenes rekker.
Den nye prosten heter
Hans Erik Raustøl.

Han har tidligere vært
prest i Oslo, i
Domkirken, på Holmlia
og Nordstrand. Som
prost møter han nye
utfordringer. Han skal
være overordnet for alle
prestene i prostiet, han
skal sørge for at den
enkelte menighet får
den prestetjenesten de
skal ha. Og han skal
ivareta prestenes ve og
vel i deres tjeneste.

Til Kirkebladet for
Gran sier han: ”Min
oppgave som prest er å
gjøre det litt lettere for
noen å tro. Jeg har høye
krav til meg selv som
formidler. Det jeg sier
må være sant – folk må
kunne kjenne seg igjen
i det jeg snakker om fra
prekestolen og i andre
sammenhenger.

Som prest må jeg tørre
å gi noe av meg selv,
jeg må flytte tyngde-
punktet vekk fra meg
selv og la det bli en
ekte dialog mellom oss
som mennesker. Vi må
kunne snakke sammen
og forstå hverandre.

Min mor formante meg
da jeg gikk inn i preste-
tjenesten: Du må gi
dem en stor Jesus, Hans
Erik! Og dette ønsker
jeg å ha som overskrift.
Mitt arbeid og virke
skal være sentrert om
Kristus, og det er Han
som er kjernen i alt
menighetsliv. Jeg har
ikke noe behov for å
definere mennesker
utenfor eller innenfor i
kirkesammenheng.

En tradisjon innenfor
kristenlivet er å ha
fokus på himmelen
langt der framme og
definere livet her og nå
som en jammerdal.
Men jeg har en tro på at
vi kan hente det langt
der framme inn i våre

hverdagsliv allerede her
og at himmelen kan bli
en del av våre liv.”

Mange fra Nordre Land
har allerede møtt Hans
Erik. Og han ønsker å
møte flere. Han jo en
av de fast ansatte pres-
tene i bygda vår selv
om han har mange opp-
gaver i prostiet.

Vi ønsker Hans Erik
velkommen og Guds
velsignelse over tjenes-
ten!

K.E.

NYPROSTEN
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DØPTE
Lunde
29.11.09 John Håvard Engeli-Halvorsen
26.12.09 Marte Grønvold Åmodt
Åmot
07.02.10 Sander Fossum
07.02.10 Herman Fossum
Vølstad
15.11.09 Malin Furuseth
Haugner
15.11.09 Lars Nordraak
Østsinni
22.11.09 Linnea Østby Andersen
22.11.09 Ella Lundhaug Schaug
22.11.09 Nicoline Vie Svea
24.12.09 Ludvig Nataniel Frydenlund
10.01.10 Maria Leona Kamphaug

Jørgenstuen
10.01.10 Sindre Gulbrandsen Kleven
07.02.10 Agnethe Tollefsrud
07.02.10 Helene Fosen Hasvold
Nordsinni
24.01.10 Ikra Evenstuen Karageyik
24.01.10 Adrian Sogn Jensen
24.01.10 Thor Haakon Nybakke

Kompelien
24.01.10 Christine Rønningen
Begnadalen
29.11.09 Nathalie Myreng
Lillestrøm
06.12.09 Selma Johanna Bjelland-

Johnsrud
Oset kapell
06.12.09 Malin Ulimoen Sagstuen
06.12.09 Elida Storengen Mecan

VIGDE
Nordsinni
12.12.09 Ma Fe Nunes Castillon og

Hans Olav Fykop
12.12.09 Inger Grethe Bardalen og

Arvid Bardalen
16.01.10 Birgitte Rosenberg og

Ola Legun Fagernæs

DØDE
Østsinni
27.10.09 Petra Signe Jørstad
16.11.09 Bernhard Henriksrud
18.1109 Randi Voldhaug Magnusen og

Fredrik Mangnusens gutt
28.11.09 Kjell Normann Ødegård
27.12.09 Rolf Viggo Christensen
30.12.09 Odd Sønes
Nordsinni
31.12.09 Sigmund Øversveen
02.01.10 Bjørnar Sogn
01.01.10 Bertha Marie Sandbakken
Kinn
01.12.09 Rolf Horst Maka
07.12.09 Geir Ottar Lyshaug
Åmot
09.12.09 Marta Øistad
10.12.09 Bjarne Bjørnerud
15.12.09 Helga Hovelsrud
19.12.09 Marit Tjølsen
02.01.10 Torbjørn Gunnar Svenstad
Nord Etnedal
03.12.09 Ingebjørg Ødegård
Fluberg
31.10.09 Guri Rud

Slekters gang
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Vaktmester
Nordsinni menighetshus
Fra 1.mars eller senest 1. april er
det ledig husvære for vaktmester
ved Nordsinni menighetshus.
Husleie: kr. 2000 eks. oppvar-
ming
Henvendelse: Arvid Raaholdt tlf
61113559

Frist for innlevering av stoff til
neste nr. av menighetsbladet er
17.02.10.

Leie av Nordsinni
menighetshus
Ta kontakt med Hans Olav
Bjone på mobil: 958 11 915

Leie av Torpa menighetssenter
Ta kontakt med Eva Britt Lium
på mobil: 91 79 30 62

Fredheim Grendehus leies ut
til møter, selskaper osv.
Henvendelse til Margot
Ulsakerhaugen. på
tlf. 61118257/ mob: 950 55 456

Leie av Dokka bedehus
Ta kontakt med Birger Kjeldberg
på mobil: 902 47 438

Hjertelig takk
Takk for minnegave gitt til Åmot
kirke i forbindelse med Bjarne
Bjørneruds begravelse.

Torpa menighetsråd

SMÅPLUKK

Gjør det lille du kan
Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt,
stå ei ledig mens dagene flyr!
Etter vår kommer høst, og på dag følger natt,
og kan hende ny morgen ei gryr.
Mens det ennå er tid, så Guds ord på ditt sted,
og din gjerning skal modnes i fred.

Gjør det lille du kan, og tenk slett ikke på
at så ringe og lite det er!
Hvordan skulle du da med frimodighet gå
dit din mester vil sende deg her?
Er det arbeid du fikk, som en dråpe i hav,
vær tilfreds at til deg han det gav!

Gjør det lille du kan, og glem aldri at Gud
bare troskap hos alle vil se!
Og vær glad du får gå med det ringeste bud,
for han selv vil bestandig gå med.
Hvilken fryd om en dag Herren sier til deg:
Hva du gjorde, du gjorde mot meg!

T: Lina Sandell
M: Alfred Russ

Innsendt av Astri Hartveit.
Astri utfordrer Anne Furuseth på Volden i
Østsinniåsen.

SALMESTAFETTEN

«Min yndlingssalme»
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Jeg var på kirkegården på
Nordsinni en dag på sensommeren
i fjor. Da jeg hadde vært der ei
stund, så jeg at døra inn til kirka
var åpen. Lenge har jeg ønsket å
være inne i kirka alene. Du Harry,
drev med arbeidet ditt ute. Jeg tok
mot til meg, og spurte: ”Kan jeg få
lov til å gå inn i kirka, og ha ei
stille, rolig stund for meg selv?”
”Ja, vær så god, bare gå inn”, sa
du. Det lyste godhet og medmen-
neskelighet av deg.

Jeg gikk inn, tok med meg ei sal-
mebok, og gikk sakte framover
mot alteret. Jeg foldet hendene og
knelte ved alterringen. Jeg betrak-
tet nøye den flotte altertavla. Så
begynte tårene og trille. Jeg gråt
nesten som om hjertet skulle bris-
te.

Etter ei stund begynte jeg å bla i
salmeboka. Slik satt jeg lenge. Da
jeg gikk ut av kirka, var det med
stor takknemlighet, høytidlighet og
ydmykhet. Jeg kan ikke sette ord
på ”hva” det var, men det føltes i
hvert fall godt. Skulle ønske at
flere kunne få den samme opple-
velsen.

Hvorfor er det slik at de fleste som

kommer i kirka, så er det i forbin-
delse med begravelser, i jula og
17. mai?

Jeg ønsker alle kunne tenke på noe
godt, være litt mer impulsive, som
å ta en tur til en vanlig søndags-
gudstjeneste, og kanskje være så
heldig som jeg var denne spesielle
dagen, å få komme inn i kirkerom-
me, om det bare er for å betrakte
alt det flotte som vi ikke ”ser” når
vi er der i en annen anledning.

Takk også til sokneprest Knut
Ellefsrud, han har siden han kom
til bygda gjort en kjempejobb med
å gjøre kirka til et mere naturlig
sted å være. Heldigvis er mye av
det ”gamle” synet på å besøke
kirka blitt forandret. Misforstå
meg ikke, jeg mener selvfølgelig
absolutt at det for all framtid skal
være høytid, ydmykhet og respekt.
Det er dit vi skal søke i både sorg
og glede.

Vennlig hilsen M.

Takk Harry Eimann!
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JULA I NORDSINNI KIRKE 2009
Lille julaften var en stille natt for alle som
møtte i kirken denne kvelden. Vår kjære Vidar-
organist har sine kontakter, og det resulterte i en
fantastisk musikkopplevelse for oss. Vi opplev-
de et nydelig samspill med fløytespill ved
Randi Slåttsveen Glaser, Ernst Simon Glaser på
cello, stemningsfull sang av Eva Borghild
Landro, akkompagnert av orgel og pianospill.
Takk skal dere ha!!
Julaften var det gudstjeneste ved Knut, og det var fullsatt kirke! Vi var så heldige å få
med oss Randi på fløyte denne dagen også, og hun avsluttet det hele med en nydelig
versjon av ”O Helga natt”, sammen med Vidar på orgel. Tusen takk!!
2. juledag og høytidsgudstjeneste ved Knut. Nordsinni blandede kor framførte nydelig
sang, og Randi spilte på fløyte til orgelmusikken også denne dagen. En fin avslut-
ning på den siste gudstjenesten i Nordsinni kirke 2009!

Kirsti

LITT FAKTA FRA NORDSINNI KIRKE:
Lysprosjektet ved porten på Nordsinni
kirke ble ferdig før jul, og det har vært SÅ
koselig å ferdes forbi der ! Dette trengte
vi, dere! Nå blir det noe enklere å nytte
parkeringsplassen på mørke kvelder! En
stor takk til det forrige menighetsrådet som
kostet, og stod for dette prosjektet!

Uthuset vårt nærmer seg klart til bruk.
Lagerrommet er ferdig, og nå venter hånd-
tverkerne på mildere dager, slik at gjenstå-
ende murerarbeid i våtrom kan ferdigstil-
les. Vi ser fram til å ta dette i bruk!

Kirsti
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FASTEAKSJONEN 2010
Tirsdag 23.03.10 er det igjen tid for den tradisjonelle fasteaksjonen. Årets konfir-
manter kommer da rundt for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelp. Dette er en
viktig inntektskilde for dem. Det blir samlet inn penger over hele landet.
Det krever en del jobb og organisering for å gjennomføre aksjonen. Foreldre

stiller som sjåfører, konfirmantene går med bøsser, presten og menighetsrådet
ordner på menighetskontoret. Der deles det ut bøsser og id-kort m.m. til konfir-
mantene. De får utdelt roder der de skal samle inn penger. Når konfirmantene er
ute på runden sin, ordnes det til litt bevertning til alle involverte. Vi teller opp
bøssene ettersom de kommer inn igjen. Det er da spennende å se hvor mye de har
fått samlet inn. Alle konfirmantene får diplom og litt bevertning for jobben.
Vi håper at dere tar godt imot bøssebærerne våre når de kommer rundt på runden

sin.
Ann-Mari

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010
Fattige i møte med ekstremvær

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010
Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre oss mot naturens øde-
leggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer.
Derfor går penger fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige og sårbare bedre
rustet til å møte mer ekstremt vær, som for eksempel flom og tørke. I flomutsatte
områder i Vietnam innebærer dette blant annet at familier kan få støtte til å bygge
flomsikre hus. I Kenya, som ofte rammes av tørke, støtter Kirkens Nødhjelp blant
annet prosjekter som samler og lagrer regnvann til

En høstnatt i 2007 ble familien Tran i Vietnam vekket av at vannet bare steg og steg
inne i huset deres. Mamma Tran Thi Thu Thuy, pappa Tran Viet Dung og deres fem
barn måtte flykte fra hjemmet sitt i hui og hast.

- Vannet kom så fort, og jeg ble veldig redd, forteller den eldste datteren Trinh. Faren
i familien tenkte bare på én ting: Å redde barna sine. Han kom seg ut i vannmassene
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og førte familien i sikkerhet, ut av huset og til et høyereliggende område. Familien
Tran overlevde, men hjemmet deres ble ødelagt og de mistet mange av sine eiendeler.
I to måneder, mens de ventet på at vannet skulle synke igjen, måtte de bo i et skur av
plast og bambus. Mat, rent vann og barnas helse ble til daglige bekymringer.

- Det var en vanskelig tid for oss, forteller Thuy. – Barna var små, og jeg var svært
bekymret. Vi hadde ikke mat, og jeg måtte låne ris av naboen. I to måneder spiste vi
ikke annet enn ris med krydder, sier fembarnsmoren.

Trygg hems
I september 2009 ble Vietnam igjen rammet av storflom i kjølevannet av tyfonen
Ketsana. Men denne gangen slapp familien Tran å flykte fra huset sitt. Denne gangen
stod de rustet til å møte flommen.

Som én av mange familier i nærområdet har familien Tran fått støtte av Kirkens
Nødhjelp til å bygge nytt og flomsikkert hus i mur og betong. I stuen er det en hems i
taket. Her kan familien lagre matvarer, og når vannet stiger på ny, er veien til trygghet
kort. Datteren Kim på fem klatrer opp stigen i raske byks og demonstrerer hva hun
skal gjøre hvis det kommer en ny flom. Der oppe kan hun og resten av familien sitte
til hjelpen kommer.

Hyppigere og mer flom?
De fleste forskere er i dag enige om at økning av kraftig nedbør er tegn på global opp-
varming, forårsaket av menneskelige klimagassutslipp.
- Vi bor i et lavtliggende område og er vant til mye vann i regntiden. En vanlig flom
hever kanskje vannstanden med 30-40 cm. I 2007 kom én meter med vann som ble
liggende i to måneder. Det er uvanlig, bekrefter Dung.

Konsekvensene av klimaendringer har ført miljø- og klimaspørsmål høyt opp på den
politiske agendaen i Vietnam. Regjeringen betegner selv landet som ett av de mest
sårbare når det gjelder klimaendringer. Familien Tran må trolig forberede seg på flere
og hyppigere flommer i fremtiden.

Ta godt imot bøssebærerne når de banker på din dør! Du kan også støtte aksjonen
gjennom givertelefon: 820 44 088 (200 kroner) eller
via kontonummer 1594 22 87493.
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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
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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

22
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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

23
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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
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