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Leder
Våren er her! Dagene blir lysere, net-
tene kortere og kortere! Det er håp i år
også, vinterens favntak har sluppet nok
en gang. Sevjespreng – naturen lever
og folder seg ut. Knoppene brister,
trærne grønnes, livet leves! Det spirer
og gror rundt oss, alt springer ut, vi
springer med, det er håp og glede
rundt og i oss.
Dette er en tid da det forventes at

alle skal glede seg, være positive, se
framover med forventning. Og så vet
vi at det slett ikke er slik for alle.
Våren kan være en vanskelig tid.
Kanskje særlig på grunn av alle for-
ventningene som møter oss.
”Vårslapphet” er noe mange opplever.
”Vårdepresjon” hører vi også om.
Mennesker som har det vondt fra før
forteller at det kan bli ekstra vanskelig
om våren. For dem som strever med
tunge tanker, med sorg, med tapsfø-
lelse, med sykdom, som har mistet og
lengter. Da er denne tida vi er inne i
ikke spesielt god.
Men uansett, hvor vi befinner oss

på vår livsreise, en ting er i alle fall
sikkert: VÅRSOLA gjør oss godt! De
første varmende strålene treffer oss,
om vi velger å vende ansiktet mot
lyset. Lyset og den begynnende var-
men styrker oss, uansett utgangspunkt.
Dette er en himmelsendt gave som er
for oss alle bare vi tar i mot.
Naturen, våren og lyset roper oss

ut. Kom å ta oss i bruk.

GOD VÅR!
Kirsten Sætheren Lande
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Andakt

En kirke for alle som ønsker å tro
- å komme til kirken i sorg og glede

Barnedåpen er en god start og en gle-
delig begivenhet i kirken. Mange har
nok kjent på fred og høytid når barnet
bæres fram til alteret av familien og
fadderne. Denne høytid og fred kan vi
oppleve ved å ta del i gudstjenestefel-
lesskapet videre i livet.

Jesus sier: ” kom til
meg alle dere som
strever og bærer tunge
byrder og jeg vil gi
dere hvile” (Matteus
11.28).
Jeg har selv opplevd
hvor godt det var å

kunne oppleve fellesskapet i kirken når
jeg hadde det vanskelig. Det var en
stor befrielse å få legge fra seg alt som
tynget. I kirken kan vi komme og legge
av oss hverdagsbyrdene, alle store og
små problemer. I gudstjenesten og
nattverden kan vi oppleve fred og fel-
lesskap i møte med Gud og medmen-
nesker.

Nattverden gir oss syndenes forlatelse
og dermed fred med oss selv. Noen kan
oppleve at det er vanskelig å gå fram

til nattverd. Kanskje mange spør seg
selv: ” tror jeg nok?”, ” kan jeg gå
fram dit”, ” hva vil de tenke om meg
hvis jeg går fram dit?”. Du kan legge
slike tanker til side. Kirken og nattver-
den er et møte med deg og Gud. Her
kan du komme når du kjenner på sorg
og når du opplever glede. Det viktigste
er at du kommer som du er. Det er deg
fellesskapet i kirken trenger.
I kirken møter du et variert kristen fel-
lesskap. Her kan alle komme med sin
tro, men også med sin tvil. Her kan du
bidra med ditt liv og dine tanker. Ved å
delta aktivt, vil du kunne være med på
å bygge opp et enda bedre fellesskap i
Nordre Land.
Påsken handlet om at Jesus vant over
døden. Oppstandelsens budskap er
vissheten om et evig liv sammen med
Gud. Når vi får tro og leve med dette
budskapet, kan vi gå mot livets slutt
med fred. Kirken er rammen rundt våre
liv fra dåpen til graven. Vær med å fyll
rammen med innhold!
I påsken ble vi oppfordret til påskevan-
dring fra kirke til kirke for å få med
hele påskebudskapet. Jeg vil utfordre
deg til å vandre fra kirke til kirke i
Nordre Land gjennom hele kirkeåret.

Hilsen

Ragnar Ruden
Kirkeverge
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Første bidrag er sendt inn av Anne
Furuseth. Hun synes melodien er spesielt
fin på denne salmen.

Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.
Lyset fyller haven,
se, en engel kom,
åpnet den stengte graven,
Jesu grav er tom!
Omkved:
Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.

Se, Herren lever!
Salig morgenstund!
Mørkets makter bever.
Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger:
Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger,
Kristus Herre er!
Omkved

Frykt ikke mere!
Evig er han med.
Troens øye ser det:
Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære,
seier er hans vei,
evig skal han regjere,
aldri frykter jeg.
Omkved

Salmestafetten
I og med at vi ikke hadde med noe bidrag fra salmestafetten i forrige nummer av
menighetsbladet. Kommer det to bidrag i dette nummeret.

Andre bidrag er sendt inn av:
Lovise Elton Haugner som Anne
Furuseth utfordret.

Vi har tatt med de to første versene av
salme nr. 418

Med Jesus vil eg fara
på livsens ferd i lag.
Gud, lat den samferd vara
alt til min døyand dag!
Det er mi høgste æra,
det er mi største ros
hans fylgjesvein å vera
og vandra i hans ljos.

Min Jesus, sannings stjerna,
lys opp min mørke veg!
Mitt hjarta vil så gjerna
få fylgja etter deg.
Du lyser enn i verdi
som før frå Betlehem.
Ver du mitt ljos på ferdi,
til heim med deg eg kjem!

Lovise Elton Haugner utfordrer Astrid
Haugner til neste menighetsblad. (frist
16.06.2010)
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I Mali er det mange dyr. Noen er helt
vanlige, og de ser vi hver dag. Inne i
huset vårt har vi firfirsler, maur, edder-
kopper, fluer og mygg, og av og til
mus. Den siste musa vi så, drepte
pappa med en kniv! Og så har vi fått
oss to pusekatter. De er kjempesøte og
vi liker å leke med dem. Av og til får
de være med oss på skolen. Den hvite
er en guttepus som heter Mjau. Den
svarte er jentepusen Pus.

I hagen har vi to ender, en høne med
sju kyllinger og seks perlehøner.
Perlehønene lager veldig høye lyder
hele tiden.

En dag vi var ute i sanddungen kom
det noen store jenter og ropte at de

hadde sett en slange. Vi gikk vekk, og
så kom det noen menn for å lete etter
slangen. Den hadde gjemt seg inne i
noen mursteiner, og da den krøp fram
slo en av mennene på den til den døde.
Men det er ikke så ofte vi ser slanger
akkurat, så vi er ikke noe redde for å
leke ute.

Bladdyr er veldig morsomme. De er
helt grønne og rare. En dag så vi en
inne. En av kattene prøvde å spise den
opp, men den klarte å sprette sin vei.

Ester Kristine kom inn en gang og viste
oss en svart liten klump på ryggen. Da
vi så nærmere på den, så vi at det ligna
flått. Det visste vi ikke at fantes i Mali,
men mamma visste i alle fall hvordan
hun skulle skru den ut. AU! Vi viste
den til M’Bouillé, og han visste godt
hva det var. Den er farlig, sa han, det er

Barnenytt fra Sanden i Oussoubidiagna, Mali

Hei!
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mange av de i graset i regntida. Så da
var det nok en slektning av flåtten som
vi kjenner.

Kamelon har vi bare sett en gang. Den
satt i en liten busk borte hos Karen. Da
var den helt grønn. Så begynte den å
gå bortover. Den gikk skikkelig mor-
somt, nesten litt hakkete, og så fikk
den mørke flekker. Etterpå ble den helt
grønn igjen.

Hilsen Ester Kristine, Hild Elida og
John Kåre
E-post: jesanden@combitel.no
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Barnehagene i kirken
Det har vært en mangeårig tradisjon at Nordsinni barnehage – avdeling
Dæhli og Skogvang – samles i Haugner kirke før påske. Denne tida på
året byr på raskt skiftende vær. Vi har opplevd solskinn, og vi har opplevd
voldsomt snøvær. I 1998 var samlingen 14. april, og det hadde vært snø-
fritt i nesten én måned. Men den dagen lavet det ned, og vi måtte måke
oss inn. En opplevelse for liten og stor. Men en fin stund i kirken ble det.

Opplegget for denne samlingsstunden er bygget på påskebudskapet. Vi
går gjennom påsken – dag for dag. Barna har fått god innføring i dette på
forhånd, og de har øvd inn sanger som står til den enkelte hendelse og
dag. Som åpningssalme synger vi ”Måne og sol”. Vi begynner reisen
gjennom påsken med palmesøndag, og synger ”På veien til Jerusalem”.

Så følger skjærtorsdag
med ”Vaskevise for små
disipler”, langfredag
Jesu død, og påskedag
med oppstandelsen og
salmen ”Påskemorgen,
slukker sorgen”. Her
dukker også sangen ”En
liten kylling i egget lå”
opp. I Haugner kirke har
vi en flott altertavle som
viser at Jesus står opp av
graven, og som speiler
hendelsen påskedag.

Barna får også en kort
innføring i orgelets hem-
meligheter, med demon-
strasjon av små og store
piper. Kan være litt
skummelt for de minste

ORGANISTENS HJØRNE
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med de store ”fløytene”, men ikke verre enn av vi ønsker hverandre god
påske.

Barnehagene på Dokka samles i Vølstad kirke før påske. Der er opplegget
mye likt det som er i Haugner. Knut Ellefsrud leder denne samlingen, og
tar for seg de enkelte dagene i påsken. Ved hjelp av bilder og ord forteller
han påskens evangelium på en lettfattelig og informativ måte. I tillegg
synger vi kjente salmer som hører påsken til.

For oss som jobber i kirken er dette fine stunder som gir oss mye. Påskens
flotte budskap, ispedd en del morsomme, alvorlige og ettertenksomme
kommentarer fra de små.

Vårkveld
Også i år inviterer konfirmantene til vårkveld tirsdag 4. mai kl 19:00. I år
er stedet Østsinni kirke, og opplegget er som det har vært tidligere.
Det var i sin tid sokneprest Johan K. Flekstad som tok initiativet til denne
formen for samling for konfirmantene før konfirmasjonen. Denne har vi
holdt i hevd siden, og uten de store forandringene i programmet.

Hoveddelen av programmet består i at konfirmantene har en avdeling
hvor de leser tekster og synger sanger som står til disse tekstene.
I tillegg er vi så heldige at Roar Engelberg spiller panfløyte for oss –
alene og sammen med konfirmantene. Engelberg regnes som en av
Europas ledende panfløytister, og vi er svært glade for at han vil være
med oss på dette.

Vårkvelden i Østsinni kirke er selvsagt åpen for alle. Hjertelig velkom-
men.

Vidar
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Ingen påske uten
tur til Haugner
Nordsinni barnehage takker Vidar
Fredheim for mange flotte påsketurer
til Haugner kirke. Det blir liksom
ikke påske før enn barnehagen får
tatt sin årlige tur til Haugner.

Der møter vi Vidar, påske og vår-
sanger, orgelet og den mektige alter-
tavla. I en liten oversiktlig kirke,med
tradisjoner og musikk. Vi bruker
mange påskesanger fra IKO, som vi
er blitt så glade i:
“På vegen til Jerusalem” og
“Vaskevise for små disipler”-
I tillegg mange vårsanger om fugler
og kyllinger.

Vidar som binder det hele sammen,
forteller om orgelet og piper,tryller
fram en gjøk og et mektig brus ut av
“Påskemorgen slukker sorgen”.
Når vi så sier “God påske “, har vi
den gode følelsen igjen:
Nå kan påsken komme.
(Etter gåtur til avdeling Dæhli, felles
utedag og påskeegg)!

Stor påskeklem og takk til Vidar!

Nordsinni barnehage, Dæhli og
Skogvang.

PÅSKE-
FORBEREDELSER
I TORPA
BARNEHAGE
Påskeforberedelser i barnehagen er
spennende! Målsettingen for tema
er at barna skal få kjennskap til
hvorfor vi feirer påske, og de skal bli
kjent med våre ulike påsketradisjo-
ner. Vi har samlingstund hver dag
hvor påskebudskapet blir formidlet
på en god måte, vi synger påskesang-
er, dramatiserer og leser bøker.
Påskebudskapet er et tema som feng-
er barna – og vi forener det triste
med det gode i budskapet. Lys,
glede og nytt liv vektlegges!

I tillegg til samlingstundene har vi
påskeforming inne og ute; maler
påske-egg, ”dekorasjoner” og lager
STOR kylling i snøen.

Fredag før palmesøndag samles vi
alltid i Solheim til felles påskelunsj
for alle avdelinger. Da har vi sam-
lingstund før vi koser oss med god
mat. Barnehagen har et godt samar-
beid med ”Berit-prest”, og hun deltar
på denne felles samlinga.

Gunvor Finstuen Framnes

Bildene neste side er fra
påskesamlinga 26.03.10.
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Konfirmanter i Østsinni kirke
9. mai 2010
Andreas Wollheim Ahnstrøm
Marius Tomter Andresen
Tomas S. Bjørnødegård
Nina Elisabeth Tobiassen Brenden
Mikkel Holmriis Brøgger
Andreas Skartlien Dahlby
Isabell Engelund
Jens-Jørgen Frisli
Øystein Sirirud Gjefle
Stian Kristiansen Haugen
Hanne Myrstuen Haugerud
Cecilie Ø. Ibrahim
Celina Jensen
Stian Jøstne
Siri Kolbjørnshus
Olli Kalevi Koistinen
Nina Kolstad
Edda Lindahl
Fredrik Haraldsen Lien
Ingvild Søreng Mæhlum
Andreas Pettersen
Bjørn Tore Roen
Jonas Felde Sevaldrud
Jo Helmer Skaali
Markus Skogen
Jostein Solhaug
Kim André Hovdelien Stabekk
Vilde Storihle
Nathalie Strand

Daniel Stensvold
Trude Bekkelien Strøm
Jonas Parthaugen Viken
Kristoffer Øyhus

Konfirmanter i Nordsinni kirke
16. mai 2010 kl. 11.00
Daniel Bergum
Lina Haug Espeseth
Ida-Marie Haug
Tobias Sebastian Kletthagen
Michell Skagen Ludvigsen
Ona Amalie Gladbakke Lyseng
Kine Ulimoen Nilsen
Martine Ulimoen Nilsen
Anita Rudstaden
Karina Bakken Sundby
Thomas Vestrum
Ole Magnus Kompelien Walle
Jens Patrik Østeng

Konfirmanter i Haugner kirke
23. mai 2010 kl. 11.00
Kristian Evenstuen Merkesdal
Lars Eirik Skogstad
Inga Kasenborg Stensrud
Rikke Endrerud Vinjarengen
Guri Årli

OVERSIKT OVER ÅRETS KONFIRMANTER
Inndelingen over gruppene kl. 10.30 og 12.30 i Østsinni kirke var
ikke klar da menighetsbladet gikk i trykken. Følg med i dagspressen,
eller se våre internettsider.
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Konfirmanter i Vølstad kirke
30. mai 2010 kl. 11.00
Malin Komperud Beck
Halvor Elton
Heine Elton
Ingelin Mathisen Lunn
Marthe Røbergseter
Hege Valhovd
Trym Volden

Konfirmanter i Lunde kirke
30. mai 2010 kl. 11.00
Knut Ørjan Gaukerud
Ragnhild Nysveen
Kristian Myhre
Stian Bakke Kolstad
Marie Stadsvoll Ruud
Stine Lise Hagen Rønningen
Andre Enger Ulsakerhaugen
Kristin Storbråten Stadsvold

Konfirmanter i Åmot kirke
6. juni 2010 kl. 11.00
Berit Nereng Deraas
Siv Anita Jonas
Hans-Marius Strømsjordet
Klevmoen
Marianne Klevmoen
Ole Vidar Strømsjordet Nordrum
Mattis Touronen Ringvold
Fredrik Mæhlum Røstelien

Linn-Jeanette Rønningen Brenden
har fulgt undervisningen i Torpa,
og skal konfirmeres i Follebu.

Konfirmanter i Kinn kirke
13. juni 2010 kl. 11.00
Lene Endrerud Bakken
Thea Charlotte Byfuglien
Anne Marte Skjølås Engeseth
Ole Magnus Midtbøen Frøsaker
Karl Johan Løvsletten
Tommy Røstadstuen
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Velkommen til Guds hus
MAI
01.05.2010 - 1. mai
Kinn kirke kl 15:00 - Solidaritetsgudstjeneste
Sokneprest Berit Rinde. takkoffer til Norsk Folkehjelp
02.05.2010 - 4. søndag etter påske
Landmo bo- og servicesenter kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Berit Rinde
04.05.2010 - tirsdag
Østsinni kirkekl 19:00 - Vårkveld
Konfirmantene i Østsinni og Nordsinni. Sokneprest Knut Ellefsrud
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. Kantor Eva Engman. Konfirmantene
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 menighetsarbeidet i Torpa og Lunde
22.05.2010 - Pinseaften
Haugner kirke kl 16:15 - Konsert og høytidsringing
Kantor Vidar Fredheim. Klokker Roger Jøranli. 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 Maliprosjekt
Østsinni kirke kl 13:00 - Høytidsgudstjeneste
Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til Søndagsskoleforeningen. 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
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JUNI
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 menighetsarbeidet
Nordsinni kirke kl 11:00 - Høymesse
Sokneprest Knut Ellefsrud. Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap. Dåp
20.06.2010 - 4. søndag etter pinse
Lunde kirke kl 11:00 - Høymesse
Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til SOS Barnebyer
23.06.2010 - St.Hansaften
Vølstad kirke kl 19:00 - Gudstjeneste
Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til Sjømannsmisjonen
27.06.2010 - 5. søndag etter pinse
Østsinni kirke kl 11:00 - Høymesse
Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til Familie & Medier

JULI
04.07.2010 - 6. søndag etter pinse
Åsli (Nordsinni vestås) kl 11:00 - Friluftsudstjeneste
Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til menighetens eget arbeid
11.07.2010 - 7. søndag etter pinse
Grønvold sag og mølle kl 12:00 - Friluftsudstjeneste . Sokneprest Berit Rinde
18.07.2010 - 8. søndag etter pinse
Østsinni kirke kl 11:00 - Høymesse
Sokneprest Knut Ellefsrud. Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap
25.07.2010 - 9. søndag etter pinse
Garder kirketomt kl 11:00 - Vandregudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud

AUGUST
01.08.2010 - 10. søndag etter pinse
Åmot kirke kl 11:00 - Høymesse
Sokneprest Knut Ellefsrud. Takkoffer til Vestoppland Søndagsskoleforbund
08.08.2010 - 11. søndag etter pinse
Nordsinni kirke kl 11:00 - Høymesse
Sokneprest Knut Ellefsrud. Takkoffer til Norsk Luthersk Misjonssamband
15.08.2010 - 12. søndag etter pinse
Lunde kirke kl 11:00 - Høymesse
Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til Normisjons Mali-prosjekt ved familien Sanden

Følg med i dagspressen endringer kan forekomme.
Du finner også gudstjenestelisten på våre hjemmesider: www. nordre-land.kommune.no
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DØPTE
Østsinni kirke
04.04 Tuva Hole

Haugner kirke
11.04 Synne Røste

Lunde kirke
28.03 Mattis Svenstad
28.03 Tuva Finstuen Voldheim

Kinn kirke
21.03 Amalie Helseth Fischer

Åmot kirke
05.04 Tobias Skartlien Fossum
05.04 Gard Gjerdalen
05.04 Christine Nettum Sjåheim
05.04 Tuva Nettum Sjåheim

DØDE
Østsinni kirke
03.03 Kari Barsok

Nordsinni kirke
26.01 Kari Lunden
20.03 Reinert Ege
27.03 Svein Morønning

Haugner kirke
26.02 Gerd Vestby

Åmot kirke
07.03 Aslaug Myrvang

Slekters gang Kirkevergen
informerer
Dugnader ved kirkene
Det er god tradisjon med dugnader
for å hjelpe til å holde kirker og kir-
kegårder i orden. I år oppfordrer jeg
alle til å stille opp på dugnadene
som menighetsrådene arrangerer.
Dere kan jo passe på å stelle deres
egne graver samtidig, slikt at det er
fint til konfirmasjonene skal holdes.
Menightsrådene stiller opp med
kaffe og noe å ”biteti”, og organise-
rer dugnaden. Det varierer fra kirke
til kirke hva som trengs å
gjøres.Men det hadde vært godt
med ekstra hjelp til vasking og ryd-
ding inne, vedlikehold evt. utskif-
ting av stakitt, og raking og rydding
ute.

Oversikt over dugnadene:
Mandag 3.mai kl.17.30 Østsinni
Mandag 10. mai kl. 17.30 Norsinni
Mandag 10. mai kl. 17.30 Åmot
(se også under ”Småplukk”)
Mandag 25. Mai kl. 12.00 og utover
på Lunde. Nytt stakitt skal opp.
Onsdag 26. mai kl. 17.30 Kinn
(se også under ”Småplukk”)
Tirsdag 8. juni kl 17.30 Vølstad

Vel møtt til en hyggelig dugnad

Hilsen Ragnar Ruden
Kirkeverge
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SMÅPLUKK
DUGNADER
Vi tar sikte på å ha dugnader i mai.
Mandag 10.mai ved Åmot kirke og ons-
dag 26.mai ved Kinn. Begge steder fra kl
17.30.

Oppgaver vil være raking, nedskjæring
av kratt som vokser til på utsida av
murene, noe rengjøring inne i kirka. Ta
med egnet redskap. Menighetsrådet sør-
ger for bevertning.

Vi har også snakket om andre oppgaver
som på sikt skulle vært gjort,og som
kommer til å ta lang tid hvis vi skal
vente på det over fellesrådets budsjett.

Det gjelder fuktproblemer i yttervegg i
bårehuset ved Åmot, bedre drenering må
til; og det gjelder ytterdøra i Kinn som
skulle vært pusset opp. Dette krever både
fagfolk og planlegging, og er ikke noe
som kan gjøres på ei lita kveldsstund.
Men er det noen som kunne tenke seg å
bidra? Ta gjerne kontakt.

Torpa menighetsråd

FASTEAKSJONEN 2010
23.mars var konfirmantene i Nordre
Land med på å gå med bøsser for
Fasteaksjonen. Dette er en årlig innsam-
ling til Kirkens Nødhjelp. Det er en av
Norges største dør-til-dør aksjon, og den
har vært arrangert siden 1967. 15 konfir-
manter var med fra Nordsinni, og 25 fra
Østsinni. De hadde fått utdelt hver sin
rode, der en del foreldre bidrog med
skyss for å rekke over rodene. Noen av
de ivrigste konfirmantene gjorde en eks-

tra innsats, og gikk over flere roder!
Etter fullført tur, var det pølser og saft på
menighetskontoret.
Tusen takk for fin innsats!

Kirsti Thomlevold
Nordsinni menighetsråd
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Resultater fra Fasteaksjonen 2010
Østsinni menighet kr. 14.761,50
Nordsinni menighet kr. 10.276,-
Lunde menighet kr. 8.215,-
Torpa menighet kr. 10.820,-

Dette ble totalt kr. 44.072,50

En stor takk til konfirmanter, foreldre og
representanter fra de 4 menighetsrådene
våre som gjorde innsamlingen mulig.
Takk også til de som ga penger til årest
Fasteaksjon.

Anita Roen

Frist for innlevering av stoff til neste
nummer av menighetsbladet er
16.06.10. Dette nummeret vil komme
ut i slutten av august.

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.

Her er to bilder fra utdeling av bok til
1. trinn i Østsinni kirke
7. februar 2010.
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Årsmelding for
Lunde Menighetsråd
2009
Lunde menighetsråd består fram til
november 2009 av:
Kirsten Sætheren Lande – leder
Kari Torunn Nordby – nestleder
Marit Midthaugen Rønningen – sekretær
Svanhild Hjelpestein Lunde – kasserer
Svein Morten Myhre, Roger Jøranli
Gudrun Ommelstad (1. vara møter fast i
rådet).

Fungerende sokneprest er medlem av
rådet
Varamedlemmer:
Randi Stadsvoll, Marit Rønningsveen
Flaten, Idar Stadsvold

Medlemmer i Nordre Land kirkelige
fellesråd:
Roger Jøranli, Kirsten Sætheren Lande

Medlem av redaksjonskomite for
menighetsbladet:
Roger Jøranli

Nytt menighetsråd fra november 2009
har følgende sammensetning:
Kirsten Sætheren Lande – leder
Arild Flaten – nestleder
Ania B. Rønningen – sekretær
Rannveig Skogen – kasserer
Gerd Ruud, Randi Stasvoll, Roger
Jøranli – fast møtende vara

Varamedlemmer:
Kari Bodil Kjeldsrud, Bjørg Karin
Lybæk Hagen, Mona Hagen Øverby,
Liv Magnhild Rustestuen

Medlemmer i Nordre Land kirkelige
fellesråd
Roger Jøranli – vara: Kari Kjeldsrud
Kirsten Sætheren Lande – vara: Gerd
Ruud

Medlem av redaksjonskomiteen for
menighetsbladet:
Roger Jøranli

Møter i perioden:
(tallene i parantes i det følgende er 2008
tall for sammenlikning)

Det har vært avholdt 11 (11) menighets-
rådsmøter i 2009. Det har vært behandlet
52 (50) saker. Møtene har vært avholdt i
sakristiet med unntak av et møte med
Torpa menighetsråd da vi var innvitert til
prestegården hos Berit.
Ifm menighetsrådsmøter vil vi takke
menighetssekretæren for skrivehjelp og
annen bistand.

Gudstjenester i perioden:
Det har vært 19 (17) gudstjenster i Lunde
i 2009. Sammen med Torpa mengihet har
vi deltatt i 17. mai gudstjeneste og
Lysmesse. Skolegudstjeneste før jul er
også en fast og god tradisjon i Lunde.
Av spesielle temagudstjenester nevnes:
Gudstjenestevandring på Gaarder kirke-
tomt med påfølgende kirkekaffe (denne
måtte i år flyttes inn pga. regnvær.)
Jegermesse før elgjakta med kveldsmat
og foredrag.
Minnegudstjeneste

Deltakere på gudstjenestene i Lunde har
til sammen vært ca. 1472 (1500). De
fleste messene er med nattverd, og antall
nattverdgudstjnester har vært 462 (428).
Ved å regne et gjennomsnitt frammøte pr.
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gudstjeneste kommer vi til ca. 80 perso-
ner. Dette er et stort antall i ei bygd på
ca. 700 innbyggere. Vi velger å forstå
tallet slik at kirka og gudstjenestene
betyr mye for folk i bygda, at mange
kjenner seg hjemme der og støtter opp
om messene. Enkel kirkekaffe etter guds-
tjenesten er blitt en god tradisjon.
Lunde menighetsråd vil rette en stor takk
til sokneprester, prostiprest, kantorer,
klokkere, kikrgårdsarbeidere og renhol-
dere for den innsatsen de også i år har
lagt ned i menigheten vår.
Forsangergruppe: Vår kantor Eva
Engmann har etablert en forsangergruppe
som møtes, øver på søndagens salmer og
leder salmesangen. Dett er til god hjelp
og støtte for menigheten.
Takk til dere!

Dåpsopplæring:
Menigheten har dåpsopplæringsplan.
Dåpsbarna mottar dåpslys til minne om
dåpen. I år har de fått lysestake til lyset.
Det sendes ut dåpshilsen til 1, 2, og 3
årsdagen for dåpen. Som 4-åringer inn-
bys barna med familie spesielt til guds-
tjeneste der de deltar og mottar sin kike-
bok. I forkant og etterkant av søndagen
er barn og foresatte samlet i kirken med
prest og medhjelper for opplæring og
omvisning.
Elever på 1. trinn mottar bok og 5. trinn
får bibel. Soknepresten er i forbindelse
med dette på besøk på skolen i forkant
av gudstjenestene der elevene er spesielt
invitert og deltakende.
Antall døpte: 9 (8).

Konfirmantopplæring:
Konfirmantopplæringen følger vedtatt
konfirmantplan og drives i samarbeid
mellom sokneprest og menighetsråd.

Våren 2009 ble 10 (7) unge konfirmert.
Disse har deltatt på en positiv måte og
vært en naturlig del av menighet og natt-
verdfelleskap. Menighetsrådet har også i
år hatt ansvar for en undervisningskveld i
kirka for hele Torpekullet.
Den årlige Fasteaksjonen til inntekt for
Kirkens Nødhjelp er blitt en tradisjon
som samler konfirmanter og medhjelpere
til felles innsats.
Ved høstens kanotur til Fjorda deltok
prestene og ledere fra menigheten. Dette
er et samarbeid mellom alle menighetene
i kommunen.
Ellers deltar konfirmantene på konfir-
mantforum i Lunner sammen med resten
av prostiet.
Her er prester og medarbeidere fra
menigheten med.
Antall vielser: 5 (3)
Antall begravelser: 12 (14)

Offer/gaver:
Rådet mottar hvert år mange søknader
om offer til gode formål. Det gjøres et
utvalg av disse samtidig som det settes
av offer til menighetens eget arbeid.
For 2009 kom det inn ca. kr. 26.154,-
(29.200,-) totalt i Lunde. Herav til
menighetesarbeidet kr. 7.045,- (7.532,-).
Kirkekort som ble trykket opp i 2007 er
fremdeles til salgs til inntekt for menig-
hetens arbeid.
Menighetsrådet vil takke for gavene til
arbeidet!

Kirke/kirkegård/dugnad:
Kirka og kirkegården blir tatt vare på og
vedlikeholdt.
Takk til kirkevergen for godt samarbeid.
At bygda oppfatter Lunde kirke som en
gavekirke gjenspeiles i tilegg til penge-
gaver også med dugnadsinnsats hvert år.
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Våropprydding ble også i 2009 utført på
dugnad. Vi har foreløpelig valgt bort
grassklipping på dugnad da dette har vist
seg å være for arbeidskrevende. Dette
betyr at vi får mindre inntekter til driften
av inneværende år.
Flaggheising, pynting av kirkerommet til
gudstjenester, kirkeverter, bakst til kirke-
kaffe, medvirkning ved 4 åringenes kir-
kebesøk osv. er dugnadsarbeid. Ekstra
renhold, rydding og snekring gjennomfø-
res på forespørsel.
Uten frivillig innsats ville ikke kirka og
kirkegården vår kunne framstå som en av
de fineste vi vet om! Takk til dere som
har deltatt også i 2009!
Rådet vil også rette en takk til alle grav-
festere i bygda som bidrar med pynting
og stell av sine graver og slik holder kir-
kegården vakker.

Investeringer i 2009:
Av større prosjekter valgte vi i år å satse
på ny port ved inngangen. Dette har vært
et ønske lenge, og i år engasjerte vi byg-
desmeen Svein Morten til arbeidet. Han
tegnet flere utkast, og sammen fant vi
fram til den beste løsningen. Resultatet
ble en vakker smijernsport som vi vil få
glede av framover. Takk til staben i
Myhre smie for godt utført arbeid!
Det er også skaffet flere puter til krak-
kene i kirka.

Begivenheter/spesielle hendelser i
2009:
Vi fikk ny prest!
Berit Rinde ble tilsatt som ny sokneprest
i Nordre Land (Lunde og Torpa). Hun
begynte sommeren 2009. Dag Buhaug og
Ole Kirsebom vikarierte første halvår.
Å skulle få ny prest er viktig begivenhet
for en menighet. Berit er i skrivende

stund godt etablert hos oss, og vi gleder
oss over samarbeidet med henne!

Valg 2009:
Menighetsrådsvalg er en utfordring.
Kandidater skal skaffes og valget skal
gjennomføres etter lover og regler. Årets
valg er samtidig med Stortingsvalget og
ble hos oss holdt på Skogtun.
En nominasjonskomite hadde satt opp
liste, valget ble gjennomført uten proble-
mer og vi hadde en i landsmålestokk høy
valgdeltakelse med 41 % frammøte.

Planlagte prosjekt framover:
Det er bestilt lys til portstolpene. Ellers
er det ønskelig å gå videre med drøfting-
en om evt. å fjerne benker i koret under
prekestolen. To av de gammle bildene
skal sendes til Maihaugen for rensing,
evt. innramming.

Utfordringer for 2009:
Det sittende menighetsråd tar utfordring-
en med inn i et nytt arbeidsår:
”Lunde kirke skal representere en inklu-
derende folkekirkemenighet med plass til
alle, i hverdag og fest, i sorg og glede og
i dialog med mennesker i bygda slik at vi
sammen kan utvikle felleskapet og finne
et hjem i den kristne kirke som vi er døpt
inn i.”
Sittende menighetsråd vil forsøke å følge
denne utfordringen.

Lunde menighetsråd vil takke alle som
har bidratt med positiv aktivitet i menig-
heten i 2009.

På vegne av Lunde menighetsråd
-Kirsten Sætheren Lande-

Vest-Torpa mars 2010
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Årsmelding for
Østsinni
Menighetsråd 2009
Leder: Torbjørn Haug
Nestleder: Kjetil Bjerke
Kasserer: Eva Furuseth
Medlem: Gunnar Herman Rudstaden
Medlem: Inger Karin Kleven
Sekretær: Berit Lien
Møtende varamedlem: Arne Røkke og
Annie Voldhaug
Øvrige varamedlemmer: Gunn Jorunn
Nerseth, Åse Gjefle og Anne Mette
Bratvold

Etter valget:
Leder: Ragnhild Gravem
Nestleder: Arne Røkke
Kasserer: Kjell Ronningen
Medlem: Solveig Fredlund
Medlem: Annie Voldhaug
Sekretær: Gunn Nerseth
Varamedlemmmer: Gunnar Herman
Rudstaden (møter fast), Hild Volden, Odd
Inge Sanden, Astrid Kleven og Ivar Elton

Ansatte i menigheten:
Sokneprest: Knut Ellefsrud og Berit
Rinde (fra 1.juli)
Prostiprest: Anne Hilde Wesenberg
Helland
Kantor: Vidar Fredheim og Eva
Engmann
Klokker: Karin Elton Haug
Renholder: Maren Bjeglerud
Kirkegårdsarbeider: Svein Bjeglerud
Ringer Vølstad: Ivar Elton

Menighetsrådets representanter i
Nordre Land kirkelige fellesråd:
Gunnar Herman Rudstaden
Vara: Inger Karin Kleven
Torbjørn Haug
Vara: Kjetil Bjerke

etter valget:
Arne Røkke
Varamedlem: Ragnhild Gravem
Annie Voldhaug
Varamedlem: Kjell Rønningen

Kontaktperson for Bibelselskapet: Arne
Helgerud
Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp:
Arne Helgerud
Etter valget: Solveig Fredlund
Kontaktperson for Kirkens SOS:
May Lillian Østeng
Etter valget: Solveig Fredlund

Styret for Vølstad minnefond: Knut
Ellefsrud, Ivar Elton, Grethe Rundhaug
og Torbjørn Haug.
Etter valget: Knut Ellefsrud, Ragnhild
Gravem, Ivar Elton, Grethe Rundhaug

Tre bakelag bestående av seks bakere
på hvert lag.

Gudstjenester
Det har i 2009 vært 23 gudstjenester, 2
skolegudstjenester og 1 barnehageguds-
tjeneste i Østsinni kirke.
Det har vært 2 gudstjenester i Landmo
kapell og 1 lysmesse i hallen på Landmo.
På Vølstad har det vært 9 gudstjenester
og 2 barnehagegudstjenester.

Tilstede på gudstjenester
Østsinni kirke: 3175 personer
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Vølstad kirke: 573 personer
Landmo: 146 personer

Døpte i menigheten
Østsinni kirke: 36 døpte
Vølstad kirke: 7 døpte

Vielser i menigheten:
Østsinni kirke: 2 brylluper
Vølstad kirke: 1 bryllup

Begravelser i menigheten
Østsinni kirke: 31 begravelser
Vølstad kirke: 1 begravelse
Landmo: 10 begravelser

Saker til behandling
Østsinni menighetsråd har hatt 11 menig-
hetsrådsmøter i 2009.
87 saker har stått på sakslista.

Oversikt over gudstjenester og andre
aktiviteter i Østsinni menighet:
- Gudstjenester på Landmo
- Andakter på Landmo ca annenhver
uke.

- Utdeling av bok til menighetens
1. klassinger, på gudstjeneste i
Nordsinni kirke

- Menighetens årsmøtemed kirkekaffe
etter gudstjenesten på Landmo

- Fasteaksjonen med konfirmantene
som bøssebærere

- Konfirmantfestival i Lunner
- Samling for konfirmantene med
utdeling av kapper - Østsinni kirke

- Vårkveld med konfirmantene,dette
året i Nordsinni kirke

- Konfirmasjonsgudstjenester - to i
Østsinni og en i Vølstad

- Dugnad på Vølstad
- Jubileumsgudstjeneste i Vølstad kirke

- St. Hans aften med 50 års feiring på
Åsheim

- Kanotur med overnatting til Fjorda for
konfirmantene

- Samling i Østsinni kirke for menig-
hetens 4-åringer med foreldre

- Familiegudstjeneste med utdeling av
4-års bøker

- Gudstjeneste med gullkonfirmanter i
Østsinni

- Presentasjon av nye konfirmanter på
gudstjeneste i Østsinni

- Allehelgensgudstjeneste i Østsinni
kirke, Guro Kleven Hagen spilte fiolin

- Gudstjeneste i Østsinni med utdeling
av bibler til 5. klasse (felles med
Nordsinni)

- Lysmesse i Østsinni kirke og på
Landmo, konfirmantene deltok.

- Julaftensgudstjeneste i Østsinni kirke,
Malin Sanden spilte saxofon

- Høytidsgudstjeneste i Østsinni kirke
1. juledag

Andre saker:
*Menighetsrådet inviterte til jubileums-
gudstjeneste 23.juni i anledning Vølstad
kirkes 50 års jubileum.
Ca. 200 personer deltok ved markeringen
i en kirke som var pyntet med blomster
av barn og ansatte ved Dokka barnehage
avd. Gry.
Mange geistlige hadde takket ja til å
delta, så sogneprest Knut Ellefsrud
kunne ønske velkommen til: biskop
Solveig Fiske, fungerende prost Karin
Bøe, prostiprest Anne-Hilde Wesenberg
Helland, nye sogneprest i Nordre Land,
Berit Rinde og tidligere sogneprester
Tormod Grønland, Johan Flekstad og Siri
Sunde.
Tjenestegjørende forøvrig: tekstleser
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Arne Helgerud, klokker Karin Elton
Haug og ringer Ivar Elton.
Musikk ble besørget av: Kantor Vidar
Fredheim, orgel, Ole Kristian Nyhagen,
trompet, Bjørn Magne Nyhagen, trompet
og Inger Lise Willerud, fløyte
Sangere: Lisbeth Snuggerud, Rita
Neraker, Eva Fløystad, Asmund
Kristiansen, Øyvind Sporild og Harald
Fremstad
Etter gudstjenesten var det samling på
Åsheim med hilsninger, gaveoverrek-
kelse og servering av rømmegrøt, speke-
mat, kaffe og kaker.

*Forberedelse og gjennomføring av
menighetsrådsvalg. Det nye menighetsrå-
det er valgt for 2 år pga ny valgordning.
Valget skal være samtidig med kommu-
nevalget fom 2011

*Toalettet ved Østsinni er utbedret og til-
passet rullestolbrukere. Det er også gjort
endringer i bårerom og redskapsrom.

*Menighetsrådets medlemmer deltok
som kirkeverter under gudstjenestene. De
var medhjelpere ved konfirmantaktivite-
ter og hadde medansvar for flagging ved
kirkene.

Misjonsavtale:
Østsinni menighet har misjonsavtale med
Normisjon. Det betyr økonomisk støtte
gjennom kirkeoffer og forbønn for fami-
lien Gravem Sanden som er misjonærer i
Mali. Familien Sanden sender informa-
sjon gjennom menighetsbladet og hjem-
mesida.

Menighetsbladet for Nordre Land og
Torpa
Bladet kom ut med 6 nummer i 2009.
Menigheten hadde hovedansvar for et
nummer og Gunnar Herman Rudstaden
har vært menighetens faste representant i
redaksjonskomiteen. Menighetssekretær
Anita Roen er redaktør. Kontingenten er
fortsatt kr. 150. Bladet sendes til alle
husstander i kommunen og til en del
abonnenter utenom distriktet.

Ny sogneprest i Nordre Land
Berit Rinde tiltrådte stillingen som sog-
neprest 1.juli 2009. Fram til da var Dag
Buhaug og Ole Kirsebom vikarer i pres-
testillingen.

Ny prost i Hadeland og Land prosti
Hans Erik Raustøl tiltrådet som ny prost
høsten 2009.

Handlingsplan for 2010:
Ny trosopplæringsplan skal utarbeides
sammen med de andre menighetene i
kommunen Samarbeide med Dokka
bedehusforening om bruk av Dokka
bedehus som menighetshus for Østsinni
menighet.

Menighetsrådet takker alle ansatte og
frivillige for innsatsen og samarbeidet
i 2009.

Dokka 21.mars 2010
for Østsinni menighetsråd
Ragnhild Gravem
leder
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FASTEGUDSTJENESTE
Det har i mange år nå vært tradi-
sjon å ha en fastegudstjeneste i
Åmot kirke der alle konfirman-
tene med familier er spesielt
invitert. Det vil si samtlige kon-
firmanter i alle våre 4 menighe-
ter. Åmot kirke er valgt både
fordi den er romslig og fordi
mange fra andre deler av kom-
munen aldri har vært der før.
Årets fastegudstjeneste ble
avholdt onsdag 10.mars. Begge prestene våre deltok, og preken ble holdt
av representant for Kirkens Nødhjelp, Kristin Tepstad Eide. Fokus var
naturlig nok på årets fasteaksjon. Konfirmanter deltok aktivt i gudstjenes-
ten med lesning av bønner og samtidig lystenning. Alle tilstedeværende
ble ønsket velkomne til nattverd. Etter gudstjenesten ble det servert frukt
for at vi skulle kunne stoppe opp litt før vi hastet videre hver til vårt.

Reidun Hatterud
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Møt konfirmantene i Mali
Ragnhild Gravem 01.03.10

Menigheten i Oussoubidiagna som støttes av menighetene i Nordre Land har
nå sitt tredje konfirmantkull. Det er en aktiv gjeng. En av konfirmantene er
til og med lærer for kvinnene i kirken.

I år er det fem konfirmanter i Oussoubidiagna i Mali. To av dem er barna til
misjonærene fra Kamerun som jobber sammen med Normisjons norske misjonæ-
rer.

Guttene
Ismael går i 7.klasse sammen med Isa ,sønnen til Demba som jobber i
Helsehageprosjektet som støttes av Normisjon. Totoba er sønn til bibeloversetter
Gagny og går i 8.klasse. De tre guttene er blitt veldig gode venner og henger ofte
sammen. De spiller trommer til koret og allsangen i gudstjenesten.

Jentene
Prudence går i 9.klasse og synger ofte solo på gudstjenestene og er med som leder
på søndagsskolen. Hun begynte med konfirmantforberedelser i Kamerun, men
fikk ikke fullført fordi de reiste til Mali. Den femte av konfirmantene heter



27

Mosokedjakko og har vokst opp hos Fatomata, en av de første døpte kvinnene i
landsbyen Oussoubidiania. Hun er 14 år, men hun har aldri fått gå på vanlig skole.
Hun er ei flink jente og har lært å lese og skrive på kasonké i alfabetiseringsklas-
sen i landsbyen. I desember var hun med på lærerkurset for de som skal undervise
i lesing, skriving og regning i landsbyene der Helsehage-prosjektet arbeider.

Ung lærer
Mosokedjakko hjelper nå til med undervisningen i leseklassen for kvinnene i kir-
ken. De begynte egen klasse i fjor, og de samles et par timer etter middag
fire dager i uka. Det er nå to av kvinnene som greier å lese og som har lest høyt
for de andre på kvinnemøtene.
- Vi tror dette virker motiverende på resten, og de har fått applaus når de har

lest. Vi håper flere snart skal knekke lesekoden og greie å lese Det nye testamen-
tet og andre bøker på egen hånd, sier misjonær Karen Ekern som er leder for kon-
firmantene sammen med medarbeider Jong Nowa fra Kamerun.

Undervisningen
Konfirmantene har fått bibel på fransk og Det nye testamentet på kasonké. De har
fått heftet som brukes i dåpsopplæringen på de samme språkene, og Luthers lille
katekisme på kasonké. De har også fått sangbok. Konfirmantene synger alltid
flere sanger sammen. Konfirmantederne tar utgangspunkt i de temaene som er i
dåpsopplæringsheftet. Det handler om bibel, bønn, skapelse og syndefall.
Det handler om Jesu gjerning, forsoning og oppstandelse. Sakramentene blir
behandlet, det kristne livet, noe etikk og det kristne håpet.
- Når vi har samlinger, bruker vi mye tid på å slå opp i Bibelen og lese bibel-

vers, sier Karen Ekern.
Samlingene avsluttes alltid med bønn; der hver enkelt etter tur ber en fri bønn.
Noen ganger avslutter de med en felles skrevet bønn som står i dåpsheftet.

Sykkeltur
Konfirmantleder Karen Ekern sier de har planer om en sykkeltur en ettermiddag.
Ingen av konfirmantene har egen sykkel, men alle sier de kan sykle. Akkurat nå
står det mange sykler hos de norske misjonærene, så da kan de få låne sykler, og
med Karen Ekern i spissen å ta turen til en nabolandsby cirka tre kilometer unna.
Kanskje besøker de gamle Mossa? Han er landsbysjef og den eneste kristne i sin
landsby. Han pleier å gå til fots til kirken i Oussuobidianga.
Konfirmasjonsgudstjenesten er planlagt i juni før de norske misjonærene reiser på
ferie.

Her kan du støtte dette prosjektet. Menighetsbyggende arbeid blant kassonkeene
Prosjektnr: 115.70.454
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HYMNE
Himlen blåner for vårt øye
jorden grønnes for vår fot.
Bekken risler for vår tørste,
korn og blomst og tre slår rot.
Fuglen spiler sine vinger,
barnet pludrer med sin mor.
Lovet være han som skapte
drømmen og det første ord.

Vinden har sin sti å vandre,
bølgen har sin vei å gå,
vår og sommer,høst og vinter
skifter i det minste strå,
gledens tid og sorgens time har sin bolig i hvert sinn.
Lovet være Han som åpnet
første le og siste grind.

Lyset stiger,lyset faller
over alle dunkle fjell.
Morgensol og aftenstjerne
viser dag og varsler kveld.
Hjertet har sin lengsels høyde,
hånden har sin gjernings fred.
Lovet være Han som er og
ånder over tid og sted.

Einar Skjæraasen.

Dette diktet stod i et nr av ”Familien” for en del år tilbake.
Jeg syntes det var verdt å dele med menighetsbladets lesere.
Synes det formidler fred og harmoni.

-n.d.
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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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