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Leder
Ta bort alt det andre så jeg ser…

Hva er egentlig kirkens budskap?
Ulike mennesker legger vekt på ulike
ting .

Korsvei – er en bevegelse som jeg
stiftet bekjentskap med i sommer på
et stort stevne med 3000 mennesker
– barn og voksne i god forening. Jeg
synes de på en enkel måte peker på
det vesentlige!

Spørsmålet de stiller er: Hva betyr
det å følge Jesus Kristus i vår tid?
Det finnes naturligvis ikke noe enty-
dig svar på det,
men Korsvei peker på 4 veivisere:

- å søke Jesus Kristus
altså det spesifikt kristne – hente
inspirasjon i fortellingene om
Jesus
- finne ro og stillhet til bønn og
meditasjon

- å bygge fellesskap
alle gudstjenestene er jo en
feiring av fellesskapet.
Hvem kan jeg innlemme i mitt
fellesskap?

- å leve enklere
vår miljøbevissthet sier oss at det
er nødvendig! Før- påsketiden er
fastetid – kan vi ta den tilbake -
la oss inspirere av muslimene?

forts. side 4
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Andakt

Glem ikke Herren din Gud
”Vokt deg vel for å glemme Herren
din Gud, så du forsømmer å holde
hans lover, bud og forskrifter som
jeg gir deg i dag” (5.Mos.8.11)

Dette verset fra Det gamle testamente
fører oss over 3000 år tilbake i tid. Vi
befinner oss i Moabs ødemarker.
Israelsfolkets 40 årige ørkenvandring
er snart slutt, og de er klare til å gå
inn i ”Løfteslandet”. Moses taler til
folket, og minner dem om viktige
ting. Forholdene i Kanaan vil bli
totalt forskjellig fra det de har opp-
levd i ørkenen. Flere ganger fikk de
da det aller nødvendigste ved at Gud
grep inn på underfull vis. Mat og
vann vil de nå finne i rikelige
mengder. Like foran dette verset står
det litt om hva som venter dem: Det
er et land med rennende bekker, kil-
der og vann fra dypet. Et land med
hvete og bygg, med vintrær, fiken-
trær og granatepler, et land med oli-
ventrær og honning. Det er jern i
steinene og kobber i fjellet. De skal
ikke mangle noen ting.

Men under slike forhold vil også
faren for selvsikkerhet øke. Nå skal
de få alt de trenger og mer til. Da er
det også lett å glemme hvor avhengig
de var av Gud under de mange år i
ørkenen.

”... da vokt deg så du ikke blir hov-
modig og glemmer Herren din
Gud...” leser vi i vers 14.

Så kan vi spørre: Har disse ordene
fra den gamle boka noe å si oss vel-
fødde nordmenn som lever i 2010?
De aller fleste av oss mangler egent-
lig ingenting. Med et svimlende stort
oljefond og en levestandard som stor-
parten av verdens befolkning bare
kan drømme om, er vi av de privili-
gerte nasjoner på jorda. Vi greier oss
jo så godt. Ja, sannelig har vi mye å
være takknemlige for. Likevel tror
jeg vi trenger en slik advarsel. Da
Jesus ble fristet av djevelen, svarte
han fristeren slik:

”Det står skrevet: Mennesket lever
ikke bare av brød, men av hvert ord
som kommer fra Guds munn”
Matt. 4.4.

Snart er det påske. Påske er mer enn
sol og skiturer. I påsken blir vi på ny
spesielt minnet om det dramaet som
utspilte seg i Jerusalem for 2000 år
siden. Påskens sterke budskap til oss
er at Gud i sin kjærlighet lot sin egen
sønn ta på seg vår synd og skyld.

Kanskje kommer dette aller best fram
i det kjente verset som gjerne blir
kalt ”Den lille Bibel”:

forts. neste side
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Leder fra side 2:
- å fremme rettferdighet

”alle mennesker er skapt like”
(Martin Luther King jr.)
Jorden har blitt mindre og mindre
- vi vet mye mer enn før om urett
andre steder på kloden og i vår
nærhet.

Du kan se mer om korsvei på deres
hjemmeside www.korsvei.no –
Første helg etter påske blir det en
familiehelg på Haugtun som dere er
velkomne til!

God påske – la deg inspirere til å
følge dagene i påskedramaet!!

Aase Marie Rød

Andakt fra side 3:
”For så høyt har Gud elsket verden at
han gav sin sønn,den enbårne,
for at hver den som tror på ham,
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv”
Joh. 3.16.

Dette er evangeliet, det glade bud-
skap. Dette trenger vi å høre og ta til
oss midt i alt vår velstand og trygge
tilværelse. Derfor går oppfordringen
til oss alle: Glem ikke Herren din
Gud.

Vi kan også ta med det gamle profe-
tordet som står på første side i
menighets bladet vårt:
”Land, land, land, hør Herrens ord”
Jer.22.29.

God påske!

A.H.

BIBLER TIL 5. TRINN
Søndag 24.jan var det gudstjeneste ved Nordsinni kirke, og alle i 5.trinn
ved Dokka barneskole var invitert til utdeling av bibler. Konfirmanter tok
imot alle til kirken ved å være kirkeverter, og forventningsfulle 5. klas-
singer fikk navnet sitt ropt opp. På første side i bibelen fikk alle et bibel-
vers som de skal lete opp, og bibelen skal elevene også bruke en del på
skolen.

KT
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Det store påskedramaet
Sokneprest Berit Rinde

De fleste i Norge vet at vi feirer jul fordi Jesus ble født. Det er stor oppslutning om
gudstjenestene på julaften. At påsken også har noe med Jesus å gjøre, er det også
mange som vet, men tradisjonen med å gå i kirka, er ikke like stor da. For mange er
påska først og fremst kjærkomne fridager med tid til turer på fjellet og hytta. Skitur
eller hyttevegg med sol, kakao, kvicklunch og appelsin gir kroppen ny energi etter en
lang, kald og mørk vinter. Påskekrim i bøker og på TV er også faste ingredienser i
mange hjem. Alt dette er gode tradisjoner. Men påske er mer enn dette. Påsken er
først og fremst den viktigste kristne høytiden. I løpet av påskens gudstjenester følger
vi Jesus gjennom den mest betydningsfulle uka i hele verdenshistorien. Påsken er et
drama i flere akter der handlingen utvikler seg fra forventning og jubel - til sorg og
fortvilelse - før det blir full oppstandelse.

Vi som lever nå, kjenner påskefortellingen. Vi har lest siste kapittel og vet at det ender
godt. Likevel inviterer vi til gudstjeneste rundt omkring i kirkene våre alle de forskjel-
lige helligdagene i påsken: palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og 1.og 2.påske-
dag. Hver av disse dagene har sitt særpreg og spesielle budskap, og disse dagene
henger nøye sammen. Du går rett og slett glipp av helheten hvis du bare deltar på èn
av påskegudstjenestene. Det er selvfølgelig bedre at du får med deg èn gudstjeneste
enn ingen! Men alle som har mulighet for det, oppfordres til å komme på gudstjeneste
flest mulig dager i påsken.

I løpet av påsken skal det faktisk være 10 gudstjenester i Nordre Land. Eva kantor og
Berit prest skal farte rundt på påsketurne. Noen av gudstjenestene er på formiddagen,
mens andre er på kvelden. Dermed skulle det være mulig for de fleste å finne dag,
klokkeslett og kirke som gjør det mulig å kombinere gudstjeneste med både skiturer
og besøk. Og med bil er det ingen problem med å krysse grensene mellom Torpa og
Dokka-området, så det går an å gå på gudstjeneste også andre steder enn den kirka du
tilhører rent geografisk.

Menighetsrådene i Nordsinni og Østsinni følger også i år tradisjonen med at gudstje-
nestene både skjærtorsdag, langfredag og 1.påskedag er i den samme kirka. I år er det
Østsinni kirke som står for tur. De som unner seg å komme på alle de tre gudstjenes-
tene, kommer til å legge merke til forandringer i kirkerommet fra dag til dag.
Palmesøndag og 2.påskedag er det gudstjeneste i Nordsinni. Innholdsmessig blir guds-
tjenesten 2.påskedag den samme som i Østsinni 1.påskedag.

Menighetsrådene i Torpa og Lunde ønsker at alle kirkene blir brukt i påsken. Derfor
blir det påskevandring fra sted til sted i løpet av hele påsken. Selv om gudstjenestene
blir på forskjellige steder, vil kirkerommet likevel være preget av dagens tema.
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Påskebudskapet fra dag til dag:

Palmesøndag: Hosianna-dagen
Dette er dagen da Jesus red på et esel inn
i Jerusalem. Da folkemengden så det, tok
de palmegrener og ropte: ”Hosianna!
Velsignet være han som kommer, i
Herrens navn, han som er Israels
konge!” Hurra; Velkommen, Jesus!
Ordet `hosianna` betyr egentlig `Gi
frelse!` Israelsfolket ventet på en frelser-
konge; messias, som skulle befri dem fra
den romerske okkupasjonsmakten. Men
Jesus er en annerledes redningsmann og
konge. Jesus visste at han snart skulle dø
for å ta straffen for all verdens synder.

Skjærtorsdag: Nattverden blir til
Skjærtorsdag har fått navnet sitt etter et
gammelt norrønt ord `skira` som betyr å
rense. Jesus og disiplene hans var samlet
for å spise det jødiske påskemåltidet til
minne om da Gud reddet israelsfolket ut
fra slaveriet i Egypt. Midt i måltidet reis-
te Jesus seg og begynte å vaske disi-
plenes føtter. Det var en jobb for tjene-
ren. ”Når jeg som er herren og mesteren
har vasket deres føtter, må også dere
vaske hverandres føtter” sa Jesus.
Etterpå tok Jesus brød og vin og sa:
”Dette er mitt legeme og blod som gis
for dere til syndenes forlatelse. Gjør
dette til minne om meg.”

Påsketilbud i Nordre Land:

Palmesøndag 28.mars:
Gudstjeneste med dåp i Lunde kirke kl
11 og i Nordsinni kirke kl 13. Det blir
inngangsprosesjon med palmesus og for-
ventninger.

Skjærtorsdag 1.april:

Kl 17 er det nattverdgudstjeneste på
Korsvold.

De som velger å holde seg på fjellet, har
muligheten til å møte opp på den tradi-
sjonelle påskeandakten kl 19 på Røde
kors-hytta Fjellvåk på Synnfjell. Harald
Åsødegård spiller og Aase Marie Rød
står for andakten.
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Nattverden er et mysterium. Vi skjønner
ikke at en liten brødbit eller kjeks og litt
vin kan være Jesu legeme og blod. Men
Jesus sa at sånn er det. I nattverden får vi
ta imot Jesus på en helt konkret måte.
Det kostet Jesus livet, men for oss er det
helt gratis; av bare nåde; til syndenes
forlatelse.

Langfredag: Dagen da Jesus døde
Motstanden mot Jesus økte, og vennene
hans sviktet i tur og orden fordi de fryk-
tet for sine egne liv. Landshøvdingen
Pontius Pilatus skjønte at Jesus var uten
skyld, men han valgte å høre på folket
som ropte ”korsfest, korsfest”. Profetien
om Jesus ble oppfylt: ”Han ble såret for
våre overtredelser og knust for våre mis-
gjerninger. Straffen lå på ham for at vi
skulle ha fred, ved hans sår har vi fått
legedom.”
Disiplene og de andre vennene til Jesus
var knust av sorg og fortvilelse. Alt håp
var ute! De hadde satset alt på Jesus, og
nå var han død!

Kl 19 er det nattverdgudstjeneste i
Østsinni kirke. Gudstjenesten avsluttes
med at vi fjerner all pynt fra alteret og
slukker lyset. Noe trist er i ferd med å
skje.

Langfredag 2.april:

Kl 11 i Østsinni kirke og kl 19 i Kinn
kirke blir det en annerledes gudstjeneste.
Liturgien er annerledes og kortere enn
vanlig. Kirken er mørklagt og alteret er
tomt. Ved korset ligger det fem røde
roser; èn rose for hvert av Jesu 5 sår; på
hans hender, føtter og i siden.

Langfredag er en dyster dag; tung og
lang; både for Jesus og disiplene hans.
Vi som lever i dag, har lest siste kapittel
i påskedramaet og vet at det ender godt;
ja, ellers hadde vi faktisk ikke hatt noen
kristen kirke! Men på langfredag skal vi
i ærbødighet høre hele Jesu lidelseshisto-
rie og dvele ved all den sorg, svik og
smerte Jesus måtte gjennomgå som vår
stedfortreder.
Tekstlesningen blir delt i tre bolker med
meditativ musikk imellom hver lesning
for å gi tid og ro til ettertanke eller stille
bønn.
Helt til slutt i gudstjenesten, går vi stille
ut av kirken.



8

Påskedag: Dagen da døden døde
Men det var ikke mulig for døden å
holde fast på Jesus! Jesus er sterkere enn
døden! Langfredag er dagen da Jesus
døde. Påskedag er dagen da døden døde.
Jesu grav er tom! Jesus er Herre over
dødens makt. Døden har ikke det siste
ordet her i verden: Jesus sier: ”Jeg er
oppstandelsen og livet. Den som tror på
meg, skal leve om han enn dør.”

Påskedag:

Dette er dagen for påskeliljer og jubel-
sang. Alteret pyntes igjen med duk, lys
og blomster. Vi hilser hverandre med den
urgamle hilsen:
Kristus er oppstanden!
Ja, han er sannelig oppstanden!

For morgenfugler og fjellfolk blir det for
første gang gudstjeneste i lavvoen på
Synnfjell 1.påskedag 4.april kl 10 .

For dem som foretrekker å samles i et
vanlig kirkerom, blir det gudstjeneste
1.påskedag 4.april kl 13 i Østsinni. Her
blir det dåp.

Hvis du ikke får med deg gudstjenesten
noen av stedene 1.påskedag, får du ny
sjanse 2. påskedag 5.april, for da blir det
påskedagsgudstjeneste kl 11 i Nordsinni
kirke og kl 13 i Åmot. I Åmot blir det
dåp den dagen.

Strek-illustrasjonene er hentet fra Godt nytt - Det nye testamente for mennesker i dag.
Bibelselskapet 1975. Fotografiet av brød og vin er fra Gjøvik kirke. Tegningen av Jesus ved den
tomme graven er hentet fra Barnesangboka – Lunde Forlag 1989 side 15.
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Førsteklassinger på kirkebesøk

Søndag 31. januar var 14 spente første klassinger fra Torpa, i Lunde kirke
og fikk boken "Tre i et tre". Etter utdelingen fremførte de sangen "Jeg vet
en deilig have". Den hadde barna lært på skolen, så det ble en kjempefin
fremføring. Etter gudstjenesten fikk førsteklassingene saft og boller.
Etterpå utforsket barna kirken både høyt og lavt. Alle syntes det var en
spennende dag i kirken.

Roger Jøranli
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Nyttårsaften ble feira med stjerneskudd
med utrolig dårlig futt (arva fra en kollega)
som gav oss korte utbrudd av jubel og
lykke. De ekte stjernene skinte like vakkert
som alltid, helt til fullmånen kom opp...
Men de er der hele tiden! Og det vet vi.
Slik er det med Gud også. Han er der og
bærer oss, selv om vi ikke alltid føler det,
eller opplever like stor lykke hele tiden.

Tusen takk for alle mail og hilsener i for-
bindelse med jula. Det er godt å vite at vi
har så mange som støtter oss! Vi hadde
gode dager sammen med bestemor og
bestefar (Ragnhild og Kåre Gravem), og
feira norsk jul den 24., og sammen med
menigheten 1. juledag som vi pleier. Det
var gudstjeneste med fullsatt kirke og mid-
dag til alle etterpå. I år hadde de slakta ei
ku, så det ble godt med kjøtt til alle sam-
men. Da er det fest!

Menigheten
Menighetslivet går sin gang. Bønnemøtene
rundt om i familiene har starta opp igjen.
Som jeg har skrevet før, så er det flere nye
som har begynt å gå i kirken. Vi misjonærer
har flere ganger nevnt for kirkekomiteen at

de bør få dåpsundervisning. Lederen i
menigheten er ikke den som døper fortest,
men nå har han endelig begynt undervis-
ning med ei lita gruppe voksne, deriblant
Sosaba og to fra jaktgruppa til Jan. Planen
er å ha en større dåp første påskedag. Men
først skal de lære mer om den kristne troen,
og så må de bestemme seg om de vil bli
døpt. Og det er et stort skritt å ta. Noen må
legge fra seg ringer som symboliserer offer.
Vær med å be om at de skal overgi seg helt
til Jesus som sin Herre og Frelser! Det er
forskjell på å være positivt interessert og å
bli født på ny.

Med en voksende menighet er det flere
aktiviteter og flere som trenger oppfølging.
Vi misjonærene skulle så gjerne sett at
menigheten fikk en pastor på full tid. Og
det er noe vi ber om at menigheten må se
selv også. Han som er leder, og har fungert
som det i alle år, er en av bibeloversette-
rene med full jobb i misjonen. Han gjør et
flott arbeid, men er ikke den hyrden som
menigheten trenger. Om vi sier det direkte,
oppfattes det som kritikk av det han gjør, så
dette er bønnearbeid!

Akkurat nå har vi en vanskelig sak i kirken.
En av våre gode venner med lederansvar i
menigheten bygger betonghus med penger
fra broren i Spania. I den forbindelse reiste
han til trollkvinnen Mariama i Gao for å få
en god byggedato. Først fikk vi mistanke,
men så ble det avkrefta heldigvis. Men så
var det noen andre i menigheten som sa at
det faktisk var tilfelle, og at de også skulle
ofre en hane. Han nekta en stund for at det
var sant før han tilsto. Det har vært mange
samtaler de siste dagene. Noen mener det

Nytt fra Sanden i Oussoubidiagna, Mali - februar 2010

Godt nytt år!
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er nok at han ber om tilgivelse, og andre
mener det bør få konsekvenser i form av
kirketukt. Vi sier at vi ikke kan ha ledere i
menigheten som spør djevelen til råds, og
anbefaler at han går ut av ledervervene for
en periode. Be om at saken får en god løs-
ning for alle parter, og at han og familien
må beholde troen!

Sosialhjelp
Første januar fikk vi besøk av ei bestemor
med et bittelite barnebarn på ca en måned.
Dattera hennes hadde dødd samme dag, og

nå lurte hun på hjelp til melk. Det første
jeg gjorde var å by på det jeg hadde selv
(til svake protester fra John Kåre). Så gikk
vi på markedet og kjøpte en boks pulver-
melk.

Dagen etter gikk vi på besøk, og det var
ikke akkurat mye krefter i den lille karen.
Jeg hadde mine tvil om at dette kom til å
gå bra. Pulvermelk er alltid vanskelig da
det ikke blir reint nok. Vi anbefaler alltid å
finne en amme! Og vi kjenner flere beste-
mødre som ammer barnebarna sine. En
gang tok det fire måneder, men melka
kom!

Det kom flere gråtekoner mens vi var der,
og vi fikk vite at dattera hadde vært sjuk en
stund. Hun var forlova med en som var i
Liberia, men hadde fått dette barnet med en
annen. Så kom farmora, mor til forloveden,
og det var hun som skulle ha barnet nå.
Hun hadde ei datter som hadde født for fire
måneder siden, så hun kunne amme.
I begynnelsen av februar reiste vi åtte km
til ei lita dyrkningsgrend og besøkte vesle
Moussa. Han hadde vokst litt og kommet
til krefter på både morsmelk og pulver-
melk. Mine bekymringer er så langt gjort
til skamme! Nå har den ammende fått
moringapulver også, og det vil øke melke-
produksjonen. Moringa er et vidundertre
med blader fulle av vitaminer og antioksi-
danter. Det tørkes, knuses og blandes i
maten til både mødre og småbarn.
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Julefeiring hos
familien Sanden
i Mali
Tekst:Ragnhild Gravem

Som barna skrev i siste brev, gledet
de seg til å få julebesøk av bestemor
og bestefar fra Dokka. Vi pakket to
kofferter fulle av julegaver og julemat
og reiste fra en kald vinter.

Denne gangen slapp Jan ta den 10
timer lange veien til hovedstaden for å
møte oss, for Kåre skulle kjøre «gam-
lebilen» tilbake til landsbyen.

Det var kjekt å se hvordan familien
trives. Jentene liker å gå på skole i
den lille runde hytta og Ingrid er en
populær lærer. John Kåre løper av
gårde hver morgen sammen med
bestevennen Xambo (2 ½ År) og bar-
nepika Soussaba.

Vi fikk hilse på venner i landsbyen og
være med å bake kakemenn. Julaften
henta de det lille plastjuletreet fram av
tønna og mor Elisabeth tente mange
lys, selv om gradestokken viste 34
grader. Jan hadde laget pinnekjøtt og
moltene var fraktet med fra Norge.

Vi spiste tidlig middag for å få tid til å
åpne gaver og gå rundt juletreet på
norsk vis, selv om antrekket var lette
kjoler og bare føtter.

Jan skulle på jobb om kvelden, for
menigheten starter julefeiringen med

Økonomi
Januar er tid for årsregnskap og nye bud-
sjetter. Arbeidet vårt drives av gaver fra
Norge, de inntektene er dessverre ikke
økende. Prosjektet «menighetsbyggende
arbeid blant kasonkeer» omfatter ikke bare
evangelisering, men også oppussing av
hus, drivstoff til biler, vedlikehold, kjøp av
ny bil, sosialhjelp og mer. Så her er det
mange muligheter til å gi en gave til arbei-
det vårt!

For noen uker siden fikk vi en veldig hyg-
gelig og oppmuntrende mail. Ei av jentene
i klassen til Ester Kristine i Øygarden
hadde hatt bursdag, og hun ønska seg
penger til et prosjekt i Mali. Det vil gå inn
i sosialbudsjettet slik at vi kan hjelpe barn
som Moussa, og andre der foreldrene ikke
har mulighet til å kjøpe medisiner. En slik
giverglede varmer! Tusen takk!!

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

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

Hvis du har internett,kan du lese mer på
Normisjons hjemmeside:
www.normisjon.no/mali
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film, sang og appell på landsbyplassen
sent julaften.

Det er ganske stemningsfullt å sitte
under Afrikas stjernehimmel og høre
trommer og sang og lyden av esler og
sauer ute på marken.

Juledagen var det festgudstjeneste med
en fullsatt kirke. Det er flott å se
Ungdomskoret gå inn i prosesjon med
det røde nytestamentet høyt hevet, mens
de synger "Ordet, ordet, dette er mitt
ord"

Denne gang ble det også sang fra
Kamerun, Liberia, Burkina Faso og
Norge.

Vi var mange norske, så da vi sang "Å
jul med din glede" med bevegelser til,
utløste det stor applaus og menighetens
eldste kvinne reiste seg spontant og dan-
set i midtgangen.

Den nye misjonæren fra Kamerun hadde
en lang, god preken. Under prekenen var
det søndagsskole for barna .Det er ung-
dommer i menigheten som underviser,
under veiledning av Elisabeth . De bru-
ker fanellograf med bibelbilder og barna
får tegne og fargelegge bibeltegninger.

Etter gudstjenesten var det stor fest med
"same" av ris og kalvekjøtt. Det var god
stemning ,kvinnene kokte maten , men-
nene drakk te, samtalte og spilte kort,
mens barna lekte, tegnet og la puslespill.
Deretter delte vi dette festmåltidet på tra-
disjonelt vis, der vi spiste i smågrupper
fra felles fat.

Vi hadde mange flotte opplevelser de tre

ukene vi var på besøk. Kåre var med
jaktgruppa på tur, der de leste fra bibelen
og samtalte rundt bålet.

Jeg var med misjonær Karen Ekern på
en todagers tur i bushen for å besøke 20
landsbyer og dele ut alfabetiseringsmate-
riell. Vi kjørte på veier som ikke var
beregnet for bilkjøring og møtte mennes-
ker som ikke hadde sett hvite før. Et sted
løp de livredde vekk og ropte de djinne,
djinne (ånd, spøkelse!) da jeg gikk ut av
bilen. Men da de hørte Karen snakke
deres språk, var det ikke så skummelt
likevel.. Jeg fikk oppleve gjestfriheten
hos kassonkeene og sove på bambus-
seng i ei jordhytte. Det var kjølig, ned
mot 11 grader om natta.

Det er fint å se hvordan Normisjons
arbeid i Mali gir resultater. Prosjekt
Helsehage bidrar til lese og skriveopplæ-
ring, helseopplysning og bedre ernæring
gjennom hagebruk. Og menigheten vok-
ser «dondin, dondin» (litt etter litt). Det
var flere nye å se på gudstjenestene
denne jula, og flere av dem starter nå på
dåpsundervisning.

Familien Sanden hilser hjem til alle ven-
ner og takker for støtten fra menighetene
i Nordre Land.
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Velkommen til Guds hus
28.03.2010 - Palmesøndag
Lunde kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Berit Rinde. Ttakkoffer til Kirkens
Nødhjelp. Medvirkende Thor Andre Westli på trompet, Mari Jøranlid Bakke på valthorn,
Anne Åsødegård på baryton og Helge Rundhaug på tuba. Dåp
Nordsinni kirke kl 13:00 - Høymesse. Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til Normisjons
Mali-prosjekt ved familien Sanden. Medvirkende Thor Andre Westli på trompet, Mari
Jøranlid Bakke på valthorn, Anne Åsødegård på baryton og Helge Rundhaug på tuba
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. Tore Øyhus med-
virker på saxofon
Kinn kirke kl 19:00 - Pasjonsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Tore Øyhus medvirker
på saxofon
04.04.2010 - Påskedag
Lavvo i Synnfjellet kl 10:00 - Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde.
Ole Kristian Nyhagen medvirker på trompet
Østsinni kirke kl 13:00 - Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til
Dokka Bedehus. Ole Kristian Nyhagen medvirker på trompet. Dåp
05.04.2010 - 2. påskedag
Nordsinni kirke kl 11:00 - Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til
Norsk Søndagsskoleforbund. Ole Kristian Nyhagen medvirker på trompet
Åmot kirke kl 13:00 - Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til
Sjømannskirken. Ole Kristian Nyhagen medvirker på trompet. Dåp
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
Nordsinni kirke kl 11:00 - Høymesse. Institusjonsprest Ragnar Enger. Klokker Kåre
Gravem. 50-årsjubileum for Riisby behandlingssenter
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 Normisjonens Mali-prosjekt
01.05.2010 - 1. mai
Kinn kirke kl 15:30 - Solidaritetsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til
Norsk Folkehjelp
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02.05.2010 - 4. søndag etter påske
Landmo bo- og servicesenter kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Berit Rinde
04.05.2010 - tirsdag
Østsinni kirke kl 19:00 - Vårkveld. Konfirmantene i Østsinni og Nordsinni
09.05.2010 - 5. søndag etter påske
Østsinni kirke kl 10:30 - Konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud.
Takkoffer til menighetens arbeid
Østsinni kirke kl 12:30 - Konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud.
Takkoffer til menighetens arbeid
15.05.2010 - Lørdag
Åmot kirke kl 11:00 - Konfirmantseminar. Sokneprest Berit Rinde. Konfirmantene.
Takkeoffer til IKO
16.05.2010 - 6. søndag etter påske
Nordsinni kirke kl 11:00 - Konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud.
Takkoffer til menighetens arbeid
Åmot Kirke kl 11:00 - Samtalegudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde.
17.05.2010 - 17. mai
Nordsinni kirke kl 10:00 - Festgudstjeneste. Prostiprest Anne-Hilde Wesenberg Helland.
Nordsinni Blandede Kor. Takkoffer til Frelsesarmeen
Åmot kirke kl 10:00 - Festgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til menighets-
arbeidet i Torpa og Lunde
22.05.2010 - Pinseaften
Haugner kirke kl 16:15 - Konsert og høytidsringing. Kantor Vidar Fredheim. Kirkekaffe
servert av kirkeringen
23.05.2010 - Pinsedag
Haugner kirke kl 11:00 - Konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud.
Takkoffer til menighetens eget arbeid
24.05.2010 - 2. pinsedag
Kinn kirke kl 11:00 - Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til
Normisjonens prosjekt i Mali
Østsinni kirke kl 13:00 - Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til
Søndagsskoleforbundet. dåp
30.05.2010 - Treenighetssøndag
Lunde kirke kl 11:00 - Konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til
menighetens eget arbeid
Vølstad kirke kl 11:00 - Konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud. Takkoffer
til menighetens arbeid
06.06.2010 - 2. søndag etter pinse
Åmot kirke kl 11:00 - Konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til
menighetens arbeid
13.06.2010 - 3. søndag etter pinse
Kinn kirke kl 11:00 - Konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til
menighetens arbeid

Følg med i dagspressen endringer kan forekomme.
Du finner også gudstjenestelisten på våre hjemmesider: www. nordre-land.kommune.no
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Riisby 50 år
Den 27. oktober 1960 startet Det Hvite Bånd virksomhet på Riisby. Tidligere på
året hadde Det Hvite Bånd tatt over stedet som hadde vært drevet som husmor-
skole i mange år. Kjøpesummen for den praktfulle eiendommen var 250000 kro-
ner. Målgruppen for virksomheten var kvinnelige alkoholikere. I begynnelsen var
det 10 pasienter. Etter hvert økte antallet og nå er det ca. 50. Men da regner vi
også med avdelingen ved Svingvoll i Søndre Land. Her ligger Riisby Søndre,
som fram til 1996 var Engen vernehjem, og før det pleiehjem i gamle Fluberg
kommune. Her er det omtrent like mange pasientplasser som på Nordre, det vil si
25 pasienter.

Kvinner og rus har vært Riisbys tyngdepunkt gjennom hele institusjonens his-
torie. Men mange menn hadde også behov for behandling og derfor ble det åpnet
opp for menn på midten av 80-tallet. På Riisby Søndre tar vi også imot par som
ønsker å arbeide både med sin avhengighetsproblematikk og med parforholdet.
De som får sin behandling på Riisby har behov for lengre tids behandling, og
mange blir der opp til et år.

Det er 60 ansatte fordelt på vel 46 årsverk. Av disse er det 29 på behandlersi-
da og 17 på driftsida. For å lykkes så godt som mulig med behandlingen er det
nødvendig med et bredt faglig sammensatt personell med medisinsk, psykisk,
sosial og åndelig ekspertise, mennesker som også evner å arbeide tverrfaglig.
Feiringen av 50-års jubileet strekker seg ut over hele året med forskjellige marke-
ringer. Den første markeringen som er åpen for publikum er gudstjeneste i
Nordsinni kirke den 18. april. Den ledes av institusjonsprest Ragnar Enger.
Pasienter og ansatte deltar med sang.

Vi har også noe vi kaller Åpen dag den 6. mai i Dokka kino hvor alle som vil,
er velkommen. Der blir det foredrag ved psykolog Halvor Kjølstad, en av nesto-
rene når det gjelder rusbehandling i Norge. Ellers program ved pasienter og
ansatte.

Riisby drives ut fra et kristent livssyn og et helhetlig menneskesyn.
De som kommer hit med et rusproblem, får god anledning til å arbeide med seg
selv og med sitt forhold til andre mennesker. Hovedmålsettingen for behandling-
en er å mestre livet sitt uten bruk av rusmidler. Det er inspirerende når personer
gjør framgang og får tro på at en kan lykkes. Ikke sjelden opplever vi en slik
håpefull utvikling.

Vel møtt til gudstjeneste 18. april i Nordsinni.

Ragnar Enger
institusjonsprest
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Dåp i Lunde kirke 2. juledag 2009

2. juledag 2009 i Lunde kirke ble Marte Grønvold Åmodt døpt.

På bildet ser vi : f.v. foreldrene Kaj Åmodt og Mette Grønvold. Mormor
Sylvia Grønvold som tok av lua, bestefar Svein Grønvold som bar Marte
til dåpen. Foran står storebror Even.

Vi i redaksjonen takker for koselig bilde.
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DØPTE
Nordsinni
14.03 Lodin Ulsaker
14.03 Eskil Tøftum Berget
Åmot
14.03 Odd Martin Husby Berg
14.03 Hedda Harbu Rønningen

VIGDE
Østsinni
06.02 Hilde Strømsjordet og

Henrik Sand

DØDE
Østsinni
17.01 Synnøve Kvernsveen
17.01 Gudrun Sveum
22.01 Margit Viken
18.02 Ole Georg Bjørnerud
Nordsinni
22.01 Gilbert Lien
Åmot
23.01 Oddmund Bakken
Lunde
04.02 Oddfrid Marie Nystuen

Johansen

Slekters gang
Frist for innlevering av stoff til neste
nr. av menighetsbladet er 31.03.2010.

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: 917 93 062.

Fredheim Grendehus leies ut til møter,
selskaper osv.
Henvendelse til Margot Ulsakerhaugen
på tlf. 61 11 82 57/mob. 950 55 456.

Leie av Dokka Bedehus
Ta kontakt med Birger Kjelldberg på tlf.
61 11 02 16.

SMÅPLUKK

Takk til Grethe Sveen
Rundhaug
19. februar hadde Grethe foreløpelig sin
siste arbeidsdag her ved Kirkekontoret
etter 4 år som kirkeverge. Hun gikk ut i
permisjon for 1 år, for å prøve seg i en
annen jobb. Så får vi se om hun eventu-
elt kommer tilbake hit.
Men vi vil få takke henne for den solide
jobben hun har gjort for oss.
Tusen takk, og lykke til i den nye
jobben.

Velkommen til Ragnar
Ruden
Vi vil samtidig få ønske Ragnar Ruden
velkommen til oss som ny vikarerende
kirkeverge fram til 31.01.2011. Håper
han vil trives hos oss i Nordre Land.

for de ansatte
Anita Roen
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Ragnar Ruden er vikar
for kirkeverge Grethe
Rundhaug fram til
31.01.2011

• Gift med Signe Marie Mikkelsen som
han har tre voksne sønner med.

• Bosatt i Hobøl og vil ukependle
mellom hytta i Nord-Torpa og
hjemmet.

• Utdannet sosionom med tilleggs-
utdannelse i diakoni, teologi og
ledelse.

• Jobbet som soknediakon i Sola, Ski
og Askim. Han har også jobbet i
Kirkens bymisjon og Blå Kors og i
det offentlige sosialkontor i kommune
og sosialkonsulent hos fylkesmannen.
Fritida fordeles mellom motorsykkel-
kjøring og friluftsliv sammen med
kona og to arbeidsglade trekkhunder.

Ragnar Ruden er glad over å få mulighet til å arbeide som kirkeverge i Nordre Land:
Kirken er en viktig kulturbærer i vårt samfunn både materielt og åndelig. I Nordre
Land har kirken og kommunen samarbeidet godt i å ivareta de mange flotte kirkene
som er her. Det er fortsatt store utfordringer i forhold til å brannsikre kirkene og på
driftsbudsjettet tar strømprisene en større og større del av budsjettet. Jeg vil som kir-
keverge fortsette arbeidet med å sikre disse kulturskattene for våre etterkommere. Den
åndelige kulturskatten som har påvirket vårt samfunn i 1000 år er vel så viktig. Kirken
er i ferd med å ta et kjempeløft i forhold til trosopplæring som vi også får del i her de
nærmeste årene. Bevissthet over hva en tror og felleskap med andre er viktig for at
hver enkelt av oss skal ha en ballast som holder når livet stormer rundt oss. Med økt
bevissthet på hva vår kristne kulturarv står for vil vi stå bedre rustet til å møte andres
tro og kultur uten angst. Med økt oppslutning om gudstjenestefelleskapet vil vi være
med å sikre at en viktig side av vår kulturarv blir videreført til våre barn og barnebarn.
Med min diakonale bakgrunn har jeg ett håp om å få være med å legge til rette slik at
menighetene fungerer inkluderende for de som sliter med å få til livet som de vil. Det
er når vi trenger hverandre mest at vi har lett for å trekke oss vekk fra fellesskapet.
Jeg har selv opplevd å bli inkludert og omsluttet av forbønn når jeg hadde det vanske-
lig, i forbindelse med skilsmisse. Vi hadde venner som ba for oss, og i november i fjor
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kunne jeg gifte meg med Signe for andre gang. Over 30 års vennskap og
felleskap var vanskelig å sette strek over, og nå har vi det bedre enn noen gang.
Smerten og sorgen over tapet var stor, men heldigvis har vi en Gud som er med i
smerten, hører bønn og gir oss mulighet til å begynne på nytt igjen. Dersom vi hadde
greid å leve etter kjærlighetsbudet (elske Gud og elske sin neste som seg selv) så
hadde vi blitt spart for mye vondt gjennom livet. Hold Guds Bud, det er lurt.

Jeg vil også dele en opplevelse som gjorde Gud mer virkelig for meg. Det at andre
lyttet til Guds stemme reddet meg fra å drukne for noen år siden.

Jeg skulle gå en skitur på ett vann etter å ha vært på kirkekaffe hos et eldre ektepar. På
grunn av overvann så jeg ikke oset før det var for sent. Isen brast, og etter å ha fått av
meg skiene brukte jeg stavene som ispigger for å komme meg opp. Men, hver gang
jeg prøvde å komme opp brast isen. Jeg hadde laget en råk på 4-5 meter fortalte de
som var utpå og reddet meg.

En politipatrulje som skulle på et oppdrag til Mysen fikk begge en intuisjon om å
stoppe å sjekke bilen min når de kjørte forbi. Da de gikk ut for å kikke inn i bilen
min, hørte de ett svakt rop om hjelp.

Det var godt å få kontakt med dem, men det tok tid før jeg ble reddet for det var for
langt til å kaste ut tau og for dårlig is til å gå på.

De fikk etter hvert tak i en liten båt de kunne dytte ut til meg. Når jeg så fingrene ble
svarte ropte jeg at de skulle hilse sønnene mine, familie og venner. Jeg visste ikke
hvor lenge jeg greide å holde meg i iskanten og være bevisst.

På sykehuset oppdaget de at jeg hadde ujevn hjerterytme som de prøvde å kurere uten
hell. Ekteparet som jeg hadde besøkt fikk en uro for meg og ba for meg uten å vite at
jeg kjempet for livet. De fikk ikke ro før hjerterytmen min var på plass igjen neste
morgen.

I Bibelen jeg fant på sykehuset slo jeg ”tilfeldig” opp på Salme 40. 18b: Du er min
hjelper og redningsmann; dryg ikke lenger min Gud!

Jeg opplevde at jeg fikk det svart på hvitt at Herren var min redningsmann. Selv om
jeg ikke er redd for å dø, er jeg takknemlig for at folk var lydige mot Gud både til å
handle og å be slik at jeg fikk en ny mulighet i livet. Disse opplevelsene fyller meg
med glede og takknemlighet overfor Gud og medmennesker. Det er spennende å leve
og å tro på en Gud som vi kan regne med i hverdagen.
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Årsmelding 2009 -
Nordsinni menighet
Menighetsrådet har bestått av:
Leder: Gry Mette Rudstaden
Nestleder: Nils Olav Dahlen
Sekretær: Annie Sandlie
Styremedlem: Else Marie Bjørnerud,
Audun Larsen, Jan Sirirud
Øvrige medlemmer: Trond Ulsaker, Anita
Monsebakken, Knut Ellefsrud.
Kasserer: Gry Mette Rudstaden

Nordre Land Kirkelig Fellesråd:
Gry Mette og Jan er faste medlemmer.
Nils Olav og Audun er personlige varamed-
lemmer.

Medlemmer for styret i Nordsinni
menighetshus:
Audun Larsen
Annie Sandlie

Menighetsbladet:
Nils Olav Dahlen

Bibel- og internasjonal kontakt:
Per Arne Haugner

Menighetsrådet har hatt 10 møter og
behandlet 57 saker.
12/1, 9/2, 23/3, 20/4, 8/6, 17/8, 21/9,
19/10,16/11 og7/12

Forordnede gudstjenester:
Nordsinni Kirke: 17
Haugner Kirke: 6
Åsli Kapell: 1
Landmo Kapell: 4

Forøvrig vil vi nevne:
Ett eller flere medlemmer av menighetsrå-
det har vært med som kirkeverter ved våre

gudstjenester i våre kirker og kapell.
En eller to konfirmanter har også vært med
som kirkeverter ved hver messe.
Alle barn som døpes i våre kirker får lyse-
stake og dåpslys.

Januar:
26. januar var Jan og Gry Mette på møte på
Raufoss i forbindelse med menighetsråd-
svalget 2009.
Februar:
8.februar ble det delt ut bok til alle 1.klas-
singene.
Mars:
1.mars var det avslutning for prost
Granaasen. Dette var et spleiselag for alle
menighetene i prostiet. Det ble gitt en fel-
les gave fra alle menighetsrådene i prostiet.
Det var et bilde.
Årsmøtet ble holdt Menighetshuset
23.mars.
Fasteaksjonen ble gjennomført 31. mars og
konfirmantene våre samlet inn
kr. 10 199.-
Vi mottok en pengegave til Haugner kirke i
forbindelse med Erik Bang sin begravelse.
29. mars var det kirkekaffe på Haugner.
April:
Vi mottok en pengegave etter Gudrun Sogn
sin begravelse.
Vi har bestemt at de ødelagte teppene i
Haugner skal tas ut. Vi går sommeren i
møte uten tepper og ser om det er behov
for å kjøpe nye når sommeren er på hell.
Lørdag 18. april var det konfirmanttur til
Lunner. To voksne og prest var med som
ledere fra Nordsinni. Gode tilbakemelding-
er fra konfirmanter og foreldre i år også.
Mai:
5. mai var det en flott Vårkveld for konfir-
mantene i Nordsinni kirke.
Konfirmantkappene ble delt ut. Jeg må
rette en stor takk til alle som har hjulpet
oss med dugnad i ”vårpussen”. Det ble litt
kort varsel i år og derfor litt liten delta-
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gelse. Neste år skal alle vårdugnadene
planlegges i god tid. Fellesrådet vil annon-
sere datoene i en felles annonse i OA.
24. mai var det konfirmasjon på Nordsinni.
31. mai var det konfirmasjon på Haugner.
Vidar Fredheim og Lisbeth Snuggerud
hadde en nydelig konsert i Haugner
Pinsaften.
Juni:
Vi har kommet fram til at vi skal ha to ute-
lamper ved gjerdet ned mot parkeringsplas-
sen på Nordsinni. Vi søker om litt støtte, og
koster resten selv. Nordre Land Kommune
graver ned det som trengs ved bygging av
uthuset.
Det skal kjøpes inn lyskasse til Haugner og
fot til prosesjonskorset på Nordsinni.
Juli:
Det var gudstjeneste på Åsli 5. juli.
Audun og Jan kjørte som vanlig stoler så
alle fikk noe å sitte på. Pål Eirik og Gry
Mette hadde vasket og pyntet med blom-
ster. Det er kjøpt inn lysestake og to vaser
til Åsli.
August:
23.august var gullkonfirmantene samlet til
gudstjeneste i Nordsinni med påfølgende
bespisning på Ankaltrud Gård.
30. august var det innsettelse av ny sokne-
prest, Berit Rinde. Det var en flott gudstje-
neste i Åmot kirke.
September:
6. september var det innsettelse av ny
prost. Det ble dessverre ingen deltagelse
fra oss da vi ikke mottok noen innbydelse
til arrangementet. På en dags varsel ble
kake bestilt og sendt med Berit nedover.
12. og 13. september var det kanotur til
Fjorda for årets konfirmanter. Vellykket
kanotur i år også. Mange gode tilbakemel-
dinger fra konfirmantene.
13. og 14. september ble det avholdt valg
for nytt menighetsråd. Det var større opp-
slutning enn noen gang i Nordsinni sogn.

Oktober:
Søndag 10.oktober var det presentasjon av
de nye konfirmantene.
21.oktober hadde vi det siste styremøtet
vårt og det nye rådet konstituerte seg. Vi i
det gamle menighetsrådet takker for oss og
for det gode samarbeidet vi har hatt med
alle vi har spurt om hjelp i vår periode. Vi
ønsker det nye rådet en like interessant og
lærerik periode som vi har opplevd.
November:
Det nye menighetsrådet som begynte 1.
november har følgende sammensetning:
Leder: Torild Slåttsveen
Nestleder: Kirsti Thomlevold
Kasserer: Knut Wold
Sekretær: Ann-Mari Sirirud

Øvrige medlemmer: Unni Gjeile, Odd
Nordraak og Knut Ellefsrud

Varamedlemmer:
Tommy Selnes
Lars Morten Haug
Aina Karina Sandberg
Morten Sandberg
Mona Lie

Nordre Land Kirkelig Fellesråd:
Torild Slåttsveen og Odd Nordraak er faste
medlemmer.
Kirsti Thomlevold og Ann- Mari Sirirud er
personlige varamenn.

Medlemmer for styret i Nordsinni
menighetshus:
Knut Wold
Tommy Selnes

Menighetsbladet:
Unni Gjeile

Bibel- og internasjonal kontakt:
Per Arne Haugner.
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4. november var det omvisning i kirka for
fireåringene, slik at de skulle bli litt kjent
før søndagens messe. Etter en spennende
tur i tårnet, koste de seg med boller og saft.
8. november fikk 12 spente fireåringer
utdelt sin Kirkebok.
10. november var Kirsti, Ann-Mari, Odd,
Knut E og Torild på Hadeland på kurs for
nye menighetsråd.
Desember:
6. desember var det lysmesse i Nordsinni
kirke. 18 konfirmanter deltok.
19. desember pyntet vi julekrybba.
22. desember var det skolegudstjeneste.
23.desember var det stemningsfull Lille
julaftenkonsert med Vidar Fredheim, Eva
Borghild Landro, Randi Slåttsveen Glaser
og Ernst Simon Glaser.
Julestemningen kommer sigende på etter en
slik kveld i kirken. Vidar har også dette
året sørget for at vi har fått mange flotte
musikalske opplevelser i kirkene våre.
Takk for den jobben du gjør!
I løpet av desember kom de nye lyktene
ved kirkeporten på plass.
Det ble flott, og bidrar til at det blir lettere
å finne veien ut etter arrangement på mørke
kvelder.
Vi er glade for å få innspill fra dere, hvis
det er noen saker som bør tas opp i vårt
menighetsråd.

KIRKENE:
Fremmøte ved gudstjenestene våre er stabi-
le, men vi ønsker selvfølgelig at flere ville
delta.
Oppslutningen om kirkelig dåp og konfir-
masjon er gledelig høyt. Vi ser en tendens
at flere kommer til kirkene i glede og sorg.

MENIGHETSHUSET:
Menighetshuset er til stor glede og nytte
for alle i menigheten. Vi takker alle ”ildsje-
ler” for vel utført arbeid. Menighetsringen
er en solid støtteforening for huset.

ARBEIDSOPPGAVER FREMOVER:
* I skrivende stund har vi fortsatt bare

utedo på Nordsinni, men vi lever i håpet
om at det nye bygget kan stå ferdig i
løpet av 2009.

* Teppe i Haugner.
* Nye kirketekstiler.

MANGE Å TAKKE
For å få gudstjenester og annet kirkelig
arbeid vel i havn i løpet av ett helt år er det
mange mennesker som er i sving. Vi er så
heldig at vi har mange fine personer som er
ansatt hos oss og gjør en flott jobb.
Sogneprestene våre: Knut Ellefsrud, Berit
Rinde og Anne Hilde W. Helland
Kantor: Vidar Fredheim og Eva Engmann.
Klokker: Roger Jøranli.
Kirkegårdsarbeiderne: Harry Eimann og
Arne Dokkesveen.
Tusen takk for den gode jobben dere har
gjort.

Nordsinni blandede kor har hatt flotte kon-
serter i vår kirke og stiller alltid opp når vi
spør, takk for det.

Vi har også mange som stiller opp frivillig
og da vil vi nevne:
Grethe Rudstaden som alltid gir blomster
til gudstjenester i Nordsinni kirke.
Kirkeringen i Dæhli som sørger for at
Haugner kirke alltid er i flott stand og pyn-
tet til høytider.
Til slutt vil vi nevne alle andre som har
bidratt på frivillig basis i året som har gått.
Uten dere hadde vi ikke klart å drive dette
menighetsarbeidet. Tusen takk til alle!

Nordsinni 31.10.09 Nordsinni 10.02.10
Gry Mette Rudstaden Torild Slåttsveen
Leder Leder
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Har du lyst til å bli med i Ten Sing?
Har du lyst til å synge, spille i band, styre lyd, danse, spille drama eller
uttrykke deg kreativt på annen måte? Vil du prøve ut ulike sider ved deg
selv og utvikle dine talenter? Tilbud om å være med på spennende festi-
valer? Bli med i Ten Sing!

Vi går med tanker om å starte opp Ten-Sing i Torpa til høsten. Vi går ut
allerede nå for å lufte ideen og for å se om det kan være interesse for å
starte opp.

Ten-Sing er et tilbud til ungdom i aldersgruppen 13-19 år og kan bestå av
aktiviteter som kor, band, dans, drama, lys/lyd m.m.

Hvor mange av disse aktivitetene som blir satt i gang avhenger av de
som blir med, men vi satser i første omgang på kor, band og lyd. Når det
gjelder type sang og musikk som vi skal bruke kan det være alt fra aktu-
elle hits innen pop/rock til gospel, de som blir med får selvsagt være med
å bestemme hva vi skal bruke. Hver uke møtes 4000 ungdommer i 120
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Ten Sing-grupper over hele landet til øvelse. Ten Sing-bevegelsen er en
sentral del av Norges KFUK-KFUMs arbeid for ungdom. Vi kommer til
å være tilknyttet Norges KFUK-KFUM. Har du lyst til å vite mer om
Ten-Sing kan du gå inn på deres nettside www.kfuk-kfum.no/tensing.

Hvis du synes dette høres interessant ut, ta kontakt med en av underteg-
nede. Vi hører gjerne fra deg! Selv om dette blir i Torpa, vil vi gjerne ha
med ungdom fra hele kommunen! Vi ønsker også å komme i kontakt
med folk som kan tenke seg å være med som ledere/instruktører.

Harald Åsødegård Berit Rinde
Tlf.61119220/99407229 Tlf.41609418
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Påskehilsen fra Hamar biskop
Den stille uke og påska er tett på både liv og død, tett på sorg og glede,
tett på alt det som hører med i et menneskeliv. Under visitasen i
Ringebu i februar ble jeg sittende å se på det uttrykksfulle krusifikset i
Fåvang kirke, og det slo meg, for en sterk påminnelse et slikt krusifiks
er om at kirkens oppgave også er å gjenkjenne smertens ansikt i vår
verden.

Jesus, Guds Sønn, var menneske. Han var tørst og redd, han kjente
smerte. Jesus, Guds Sønn, var Gud. Sjøl om Han var Gud flyktet Han
ikke fra det menneskelige. Han kunne ha gått ned av korset, og blitt til-
jublet av menneskene. I stedet var han tørst, forpint og hjelpeløs. Jesus
var ikke slik at han fjernet seg fra verdens lidelse eller enkeltmennes-
kets smerte.

Vi kan se for oss Jesus der han gikk omkring og møtte mennesker. Han
brydde seg ikke om folks status eller stilling. Han stoppet ofte opp ved
de små, de upopulære, de sørgende og de syke. Jesus så menneskene.
Han forsto hva de lengtet etter. Både de rikes og de fattiges lengsel
kunne han møte. Menneskene ble sett og ble invitert til gudstro og et
annerledes liv. Jesus stilte seg på det lille menneskets side i kampen
mot ondskap, lidelse og død. Han utfordrer oss til det samme.

Påskebudskapet om at Jesus stod opp fra graven, utfordrer oss til møte
med den. Oppstandne. Fortellingen om den tomme grav, har litt ulik
valør og forskjellige detaljer i de fire evangeliene. Bildet av oppstan-
delsen er sammensatt og vektlagt forskjellig i fremstillingen. Men felles
for evangeliene er at det er helt tydelig hvorfor graven er tom: Det
umulige har skjedd. Han som var død, Jesus, som døde på korset på
Golgata og som ble gravlagt er der ikke lenger. Graven er tom! Her er
det erfaring i grenseland mellom tid og evighet. Livet og døden og
håpet fikk en ny farge i seg, en ny klang, noe som handlet om noe ufor-
ståelig, men som likevel var sant… Han lever!



28

Denne erfaringen av tid og evighet, av oppstandelsens håp, bærer bud
om noe radikalt nytt.

Døden er ikke den samme som før, heller ikke livet. De som var i Jesus
sitt følge, opplevde dette. De stod ovenfor sammenbruddet, korsdøden
og graven og fikk høre at Kristus er oppstanden! Han lever! Jeg tror de
opplevde det omtrent slik som Olav H Hauge skriver i diktet sitt:

Det er den draumen

Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje
at det må skje -
at tidi skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa -
at draumen skal opna seg,
at me ei morgon stund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.

Det umulige ble mulig gjennom kjærligheten som var sterkere enn
døden.

Solveig Fiske, Hamar biskop
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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



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

if...skadeforsikring
Tlf. Dokka 61 11 83 00

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
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