
Nr. 4 August 2010 75. årgang

Konfirmant Edda Lindahl på konfirmasjonsdagen i Østsinni kirke 9. mai 2010
Foto: Ragnhild Gravem
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NORDRE LAND PRESTEGJELD
Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka
(2. etg. Etnedal Sparebank)
Sokneprest: Knut Ellefsrud
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Hans Kristian Engeseth, mob 480 39 961
Østsinni menighet:
Klokker: Karin Elton Haug, tlf. 61 11 38 19
Mgh.rådsleder: Ragnhild Gravem, tlf. 97 02 03 39
Nordsinni menighet:
Klokker: Roger Jøranli, tlf. 95 18 75 71
Mgh.rådsleder: Torild Slåttsveen, tlf. 48 00 71 13
Torpa menighet:
Klokker: Solveig Lium, tlf. 61 11 81 58
Mgh.rådsleder: Aase Marie Rød, tlf. 95 96 03 66
E-post: aasemarierod@hotmail.com
Lunde menighet:
Klokker: Marit Rønningen, tlf. 61 11 90 38
Mgh.rådsleder: Kirsten Sætheren Lande, tlf. 61 11 90 50
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Utgiver: Torpa mgh.råd, Lunde mgh.råd,

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

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

Bankgiro: 6179.05.27835
Land Trykkeri

Leder
Denne gangen har vår familie mange
bidrag i menighetsbladet. Elisabeth
sender som vanlig nyheter fra Mali,
andakten er skrevet av Solveig, som
var ansatt som klokker i Østsinni
menighet 1997-2000 og jeg har vært
ute med fotoapparatet og skriver
lederen, fordi Østsinni menighetsråd
har hovedansvaret for dette numme-
ret av bladet.

Vi har fått så mye som vi gjerne vil
gi videre.

Det handler om å dele. Når dette bla-
det sendes ut, har vi forhåpentligvis
hatt en lang, deilig sommer. Alle har
noe å dele, nærhet, vennskap, innsats
i nabolag og menighet. Du kan kan-
skje invitere med en venn på gudstje-
neste? Kanskje du har noe å dele i
menighetsbladet? Det kan være et
bilde, en salme, en opplevelse.

Gode opplevelser og gleder som
deles, vokser. Vonde opplevelser og
sorg som deles, blir lettere å bære.
Når vi samles i kirkerommet,deler vi
det som Gud ønsker å gi oss alle, sin
velsignelse og fred.

Ragnhild Gravem
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Andakt
Vær alltid glade, be stadig, takk Gud under alle forhold! For dette er Guds
vilje med dere i Kristus Jesus.

1 Tess 5.16-18

Det er litt av en formaning vi blir
gitt. Den kan ta pusten fra noen og
enhver. Det er jo umulig, ingen kan
være glad bestandig, vi må jo kunne
få lov til å føle mer enn bare glede,
det er jo tross alt Gud som har skapt
alle følelsene våre. Og de fleste av
oss opplever til stadighet både frus-
trasjon, sinne, tristhet og selvfølgelig
også glede, men ikke bare det. Vi har
hele følelsesregisteret, og vi bruker
det.

Be stadig, står det i vers 17 og videre
i vers 18 står det: Takk Gud under
alle forhold. Dette kan ikke være
skrevet til meg. Det kan da ikke være
meningen at jeg skal sitte på kne med
foldede hender hele dagen, eller
hvem klarer vel å takke Gud under
alle forhold. Det er jo ikke lett å
takke når en akkurat har fått et slag i
magen, når alt bare er vanskelig og
ingenting er slik en skulle ønske det
var. Disse formaningene blir altfor
vanskelige for meg, jeg vil aldri klare
dette.

Men hva er det som står videre i vers
18? «For dette er Guds vilje med
dere i Kristus Jesus.» Hvis en stop-
per etter ordet «dere», så kan en jo

bli både nedtrykt og deprimert. Det
er lett å tenke at dette får jeg ikke til,
dette blir håpløst vanskelig for meg,
og jeg vil aldri klare å gjøre Guds
vilje. Men heldigvis så står det tre
ord til i den setningen. «I Kristus
Jesus» Vi er ikke skapt til alltid å
være glade, men i Kristus Jesus skal
vår glede være. Det står ikke at vi
ikke skal få bruke alle følelsene våre,
men i Ham skal vi alltid være glade,
og det er Han som fyller oss med
denne gleden. Og det står heller ing-
enting om bøyde kne og foldede hen-
der. Vers 17 består bare av to ord, be
stadig. Og det er faktisk mulig å være
i bønn hele tiden, midt oppi alle
hverdagslige gjøremål. Men det er
ikke noe vi skal klare alene, for i oss
selv er vi svake, men i Kristus er alt
mulig. Også å takke under alle for-
hold. Som mennesker vil vi aldri
klare det, bare ved Jesu hjelp. Uten
Jesus er vi intet, men i Ham har vi
alt!

Solveig Gravem Angelskår
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Bygdedager

Søndag 19. september kl
11:00 er det gudstjeneste
på Holmenjordet.
Forrettende prest er sok-
neprest Berit Rinde.
Også denne gangen stil-
ler Dokka
Saxofonkvartett opp og
spiller til salmene og de
liturgiske leddene. De
har med andre ord
”orgelfunksjon” denne
søndagen. Kvartetten
består av Tore Øyhus, Olav Jøranli, Tove Nybakk og Trond Olav Lillejordet.
Tema for dagen er høsttakkefest. Vi takker for årets grøde i tekster, musikk og
salmer.

Samme dag kl 19:00 er det konsert i Nordsinni kirke med sangerne Lene
Johansen Kløvstad og Thor Even Brenden. Vidar Fredheim spiller orgel og piano.
Programmet for denne konserten spenner vidt. Vi framfører kjente klassiske sang-
er fra inn- og utland, operaarier og sanger fra musicals.
Det er et variert program med mange fasetter. Denne konserten gjentas i
Ynglingens lokaler på Gjøvik søndagen etter.

Thor Even Brenden er fra Gjøvik, og har bidratt her hos oss tidligere med sin
storslagne stemme. Blant annet har han deltatt på julekonsert lillejulaften og på
pinseaftenskonsert i Haugner kirke. Thor Even har studert sang med bl a opera-
sangerne Marit Isene, Thorbjørn Lindhjem, Ingrid Bjoner og Frode Olsen. Han
har også vært engasjert ved Den Norske Opera og Ballett og Ringsakeroperaen. I
tillegg har han hatt solistoppdrag med ulike kor, og samarbeidet med pianister og
orkestre.

Lene Johansen Kløvstad er også hjemmehørende på Gjøvik. Hennes repertoar
spenner fra viser og jazz til operaarier og musicals. Lene Johansen Kløvstad
begynte hos sangpedagog Bjørg Iversen i en alder av 10 år, og tok sang som
hovedfag på musikklinjen på Gjøvik Videregående. Hun har blant annet sunget i

ORGANISTENS HJØRNE

foto: Ragnar Ingvaldsen, 1960
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bryllup og begravelser, og også diverse lokale oppsetninger. Hun har hovedsake-
lig spesialisert seg i musikalteknikk, men har også sunget noe fra det klassiske
repertoaret. I tillegg har hun medvirket i prosjekter med band innen rock/pop- og
singer/songwriter-sjangeren.

Programmet for kvelden er variert, og vakre Nordsinni kirke er altså stedet å reise
til denne kvelden.

Hubertusmotiv på fasaden til Saint-Hubertkapellet i slottet i Amboise i Frankrike

Jegermesse

Onsdag den 22. september kl 19:00 er det tradisjonen tro jegermesse i Lunde
kirke hvor vi framfører den originale Hubertusmusikken. Blåsekvartett fra Dokka
Musikkorps spiller denne musikken som er tilrettelagt for blåsere og orgel av
Vidar Fredheim. Denne messen har blitt en fast tradisjon før elgjakten starter, og
vi håper at vi kan fortsette tradisjonen i årene som kommer.
Det blir som vanlig servert kveldsmat etter gudstjenesten. På menyen står einer-
låg, brød, elgpølse, tyttebærsyltetøy, - og kaffe til den som ønsker det.

Vida Fredheim
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Nordsinni menighetshus 25 år
Det er 25 år siden ildsjeler i Nordsinni menighet kjøpte ”legatet” og res-
taurerte det om til Nordsinni menighetshus..

Menighetshuset er i dag organisert som en stiftelse og har eget styre. Det
er praktisk til små selskaper og leies jevnlig ut til minnesamvær, konfir-
masjoner, åremålsdager, etc,

Det er mange som har lagt ned mye arbeid og fått Menighetshuset opp til
den standard det har i dag.
Problemet er at ildsjelene begynner å bli gamle og mange har falt fra.

Det er derfor behov for yngre krefter til å ta over. Styret håper at det er
folk på Nordsinni som kan tenke seg å bli med å drive
Menighetshuset videre.
De som kunne tenke seg å gjøre en liten innsats, og ta en periode i styret,
kan ta kontakt med det nåværende styret.

Hans Rudstaden tlf 61110475 / 90925006
Ann-Mari Sirirud tlf 97045339
Harald Slåttsveen tlf 61110259 / 90959983
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Dugnader
Før konfirmasjonene i Østsinni og Vølstad
kirker, var det dugnader på kirkegårdene.
Her møtte medlemmer av menighetsrådet
og andre for å rake og kjøre bort løv. I pau-
sen koste vi oss med kaffe og gode kaker.

Annie Voldhaug
Foto: Ragnhild Gravem
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Konfirmasjon på
Vølstad 30. mai 2010
Jeg har vært kirkevert på konfirma-
sjonsgudstjenesten ved Vølstad i
flere år. I år var også Astrid Kleven
med som kirkevert. Det er alltid hyg-
gelig å komme opp i åsen, og spesielt
på en slik dag.

I år var det også et utrolig fint vær.
Folk strømmet på til en vakker pyntet
kirke. Det var sju konfirmanter, og
det er sjelden at det er så mange.

Sokneprest Knut Ellefsrud holdt en
inspirerende preken. Konfirmantene
ble velsignet, og lys ble tent for hver
og en.

Folk kan være stolte av det vesle,
staslige kirka oppe på haugen.

Jeg har et ønske. Det er at folk må bli
flinkere til å møte opp på andre guds-
tjenester. For ellers vil det bli færre
av dem.

Annie Voldhaug

LAND! LAND! LAND!
HØR HERRENS ORD!

Hver gang et nytt menighetsblad
kommer til oss her i kommunen lyser
denne invitasjonen på forsida mot
oss. Med glede og takknemlighet tar
jeg gjerne i mot denne invitasjonen
om å komme til kirkene våre for å
HØRE og ta imot Herrens glade bud-
skap i salmetekster, liturgi, tekstle-
sing og preken.

Men forutsetningen er at vi alle som
kommer til kirkene våre HØRER, at
lyden av liturgi, tekstleser og taler
teknisk når oss.

Dessverre sitter jeg altfor ofte i disse
kirkene og spør meg: ”Hvor mange
er det som er i stand til å høre
dette?”. En gudstjeneste og til eksem-
pel en preken kan ta mange timer å
forberede, men da er det også viktig
å følge opp å ”forberede” gudstjenes-
tene våre med godt teknisk utstyr, og
at dette utstyret blir innstilt og brukt
riktig.

Lykke til med å få ut en hørbart bud-
skap til glede for alle i kirkebenkene.

Peder Amund Lunde
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BARNESIDA
På sjøen
Markus 6:45-52

I Markus-evangeliet leser vi om mange under som Jesus gjorde.
Her er en oppgave om ett av dem.
Sett strek fra tall til tall og finn ut hva disiplene så på vannet.
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Litt nytt fra
Bibelselskapet
Det norske Bibelselskapet har arbeid og
prosjekter i utrolig mange land. Et
eksempel på det er at årets Bibeldag gikk
ut på å skaffe bibler til Cuba. Cuba har
en størrelse på omtrent 1/3 av Norge,
med et innbyggertall på 11.5 millioner
mennesker.

Religionen i Cuba er fordelt slik:
Offisielt er 85% av befolkningen
romersk katolske, 4.6% er protestantiske.
I tillegg er det en del Cubanske religio-
ner.

Det er et stort behov for bibler til
Cuba. Gaver og støtte utenfra gjør det
mulig å importere bibler og kristen litte-
ratur til landet.

Jeg vil nevne blandet ”Nytt om bibe-
len”, som Bibelselskapet gir ut gratis 4
ganger i året. Det er mulig for interesser-
te å få dette bladet ved å ta kontakt med:

Det Norske Bibelselskap
Postboks 6624 St. Olavs Plass
0129 Oslo

Andre ting det jobbes med er å oversette
bibelen til nordsamisk. Ny testamentet
kom i 1998, men håpet er at overset-
telsen av Det gamle testamentet skal
være ferdig i 2015.

Det er også satt i gang bibelarbeid i
Serbia, noe som er gledelig. Dette viser
at det skjer mye rundt omkring, som gir
håp for framtiden.

Arne Helgerud
bibelkontakten for Østsinni menighet

Salmestafetten
Vi har en stor salmeskatt og det er van-
skelig å velge, men jeg velger nr. 378 i
samleboken:
”Da Jesus satte sjelen fri”.

Da Jesus satte sjelen fri,
brøt lyset frem på livets sti,
og da jeg fikk ham selv å se,
jeg glemte jordens sorg og ve.
Omkved:
Halleluja, min sjel er fri!
Min trellestand er nå forbi.
På land og hav min sak er klar,
hvor Jesus er, jeg himlen har.

Så fjern Guds himmel syntes meg
før Jesus åpenbarte seg.
Men nå har han den brakt så nær
at himlen i mitt hjerte er!
Omkved

Hva gjør det så om her på jord
i hytte eller slott jeg bor?
Er dagen skyfull eller klar,
hvor Jesus er, jeg himlen har!
Omkved

Å dype fred, å stille ro!
Gud selv vil i mitt hjerte bo!
Å leve det er Kristus her,
og døden selv en vinning er.
Omkved

Dette bidraget ble sendt inn av Astrid
Kvande Haugner. Hun utfordrer Margot
Olebakken til neste utgave av menighets-
bladet.

Frist for innlevering blir
15. september 2010
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Denne teksten ble brukt under konfirmasjons-
gudstjenesten i Østsinni kirke

”Jag bad Gud om styrka, så att jeg skulle lyckas.
Han gjorde mig svag, för att jag skulle lära mig lyda……
Jag bad om hälsa, så att jag skulle kunna göra större ting,
Han gjorde min hälsa vacklande för att jag skulle göra bättre ting…
Jag bad om rikedomar, så att jag skulle bli lycklig,
Jag fick fattigdom, för att jag skulle bli vis………
Jag bad om makt, så att jag kunde få människors hylling,
Jag fick svaghet, så att jag skulle känna behovet av Gud…
Jag bad om alt för att kunna njuta av livet,
Han gav meg livet, så att jag skulle njuta av allt…
Jag fick ingenting som jag bett om – men allt som jag hoppats på,
Nästen mot min egen vilja besvarades mina ottalade böner,
Bland alla mäniskor är jag rikast välsignad.”

David F. Olson: Den inre revolution
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Velkommen til Guds hus
SEPTEMBER
05.09.2010 - 15. søndag etter pinse
Lunde kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Berit Rinde.
Kantor Eva Engman. Dåp
11.09.2010 - Lørdag
Fjorda - Kanotur konfirmantene
12.09.2010 - 16. søndag etter pinse (ingen gudstjeneste i prestegjeldet)
19.09.2010 - 17. søndag etter pinse
Holmenjordet kl 11:00 - Høsttakkegudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde.
Takkoffer til Normisjons Mali-prosjekt ved familien Sanden
Nordsinni kirke kl 19:00 - Konsert - sang og piano
Lene Johansen Kløvstad, sopran. Thor Even Brenden, bassbaryton. Vidar
Fredheim, piano og orgel. Billetter kr 100
22.09.2010 - Onsdag
Lunde kirke kl 19:00 - Jegermesse. Sokneprest Knut Ellefsrud
Blåsekvartett spiller Hubertus-musikk. Arve Baarli, trompet. Wenche
Bratterud, kornett. Nils Gunnar Løvsletten, althorn. Erik Aaberg, euphonium.
Servering etter gudstjenesten
26.09.2010 - 18. søndag etter pinse
Østsinni kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud.
Gullkonfirmanter og konfirmanter. Takkoffer til menighetens arbeid

OKTOBER
03.10.2010 - 19. søndag etter pinse
Nordsinni kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud.
Gullkonfirmanter og konfirmanter
10.10.2010 - 20. søndag etter pinse
Åmot kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Berit Rinde. Dåp.
Gullkonfirmanter og konfirmanter
17.10.2010 - 21. søndag etter pinse
Lunde kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud
Østsinni kirke kl 13:00 - Gudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud.
Utdeling av bok til 4-åringene. Takkoffer til Normisjons Mali-prosjekt
ved familien Sanden
24.10.2010 - 22. søndag etter pinse
Vølstad kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Berit Rinde.
Takkoffer til TV-aksjonen
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Kinn kirke kl 13:00 - Gudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde.
Utdeling av bok til 4-åringene. Konfirmantpresentasjon
31.10.2010 - Bots- og bededag
Korsvold bo- og servicesenter kl 11:00 - Bededagsgudstjeneste. Sokneprest
Knut Ellefsrud
Haugner kirke kl 13:00 - Bededagsgudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud

NOVEMBER
07.11.2010 - Allehelgensdag
Lunde kirke kl 11:00 - Minnegudstjeneste. Prostiprest Anne-Hilde Wesenberg
Helland
Østsinni kirke kl 11:00 - Minnegudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud
Åmot kirke kl 13:00 - Minnegudstjeneste. Prostiprest Anne-Hilde Wesenberg
Helland
Nordsinni kirke kl 19:00 - Minnegudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud
14.11.2010 - 25. søndag etter pinse
Landmo bo- og rehabiliteringssenter kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Berit
Rinde. Takkoffer til Norsk misjon i øst
Åmot kirke kl 13:00 - Gudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde
utdeling av bok til 4-åringene
21.11.2010 - siste søndag i kirkeåret
Kinn kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud
Nordsinni kirke kl 13:00 - Gudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud.
Utdeling av bok til 4-åringene
27.11.2010 - Lørdag
Lunde kirke kl 15:00 - Lys våken

Følg med i dagspressen endringer kan forekomme.
Du finner også gudstjenestelisten på våre hjemmesider: www. nordre-land.kommune.no
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Bli med i Ten Sing!
Vi har planer om å starte Ten Sing nå i høst. Ten Sing er et tilbud til ung-
dom i aldersgruppen 13-19 år og består av aktiviteter som kor, band, dans,
drama, lyd/lys m.m. Gjennom disse aktivitetene får man utfolde seg krea-
tivt og prøvd ut ulike sider ved seg selv.

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 gjel-
der type sang og musikk som vi skal bruke kan det være alt fra aktuelle
hits til gospel, de som blir med får være med å bestemme hva vi skal
bruke.

Ten Sing er et konsept som er utviklet av Norges KFUK-KFUM, som er
en barne-og ungdomsorganisasjon innen Den Norske Kirke. 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-kufm.no, under akti-
viteter finner du Ten Sing.

Øvelsene blir annenhver torsdag kl.19-21 på Torpa Menighetssenter. Selv
om dette blir i Torpa, vil vi gjerne ha med ungdom fra hele kommunen.

Første øvelse var torsdag 26. august.

Hvis du har spørsmål så ta kontakt!

Harald Åsødegård Berit Rinde
Tlf.99 40 72 29 Tlf.41 60 94 18
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SMÅPLUKK
Leie av Nordsinni menighetshus
Ta kontakt med Elin Ulsaker på
mobil: 951 21 964.

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.

Hjertelig takk
For minnegave gitt til Lunde kirke i
forbindelse med Christoffer Erstads
begravelse.

Lunde menighetsråd

Dokka og omegn Normisjon
Møtene er på Dokka bedehus unntatt 30.
september, da er det på Odnes.

Dato Taler
2. sept. Arne Guttormsen
16.sept. Elisabeth og Jan Sanden
30.sept. Helene Johansen
Odnes Åse Berit Rognstad
14.okt. Ole Jakob Dyrnes
28.okt. Arne Bøe
11.nov. Vigdis Øvern
25.nov. Thor Lindstad
9.des. Berit Rinde

Vest-Torpa
Indremisjonsforening/Normisjon
Møter høsten 2010

15.september kl.19.00
Møte på Vest-Torpa Bedehus
Andakt v/Randi Korsveien

13.oktober kl.19.00
Bøssesfest på Vest-Torpa Bedehus
Andakt v/Ann Helen Aaslund

10.november kl.19.00
Møte på Vest-Torpa Bedehus
Sang, musikk og andakt v/Sverres Trio

22.november kl.19.00
Årsmøte på Vest-Torpa Bedehus

8.desember kl.19.00
Møte på Vest-Torpa Bedehus
Andakt v/ArneWold

På alle samlingene blir det tatt opp kol-
lekt til arbeidet i Normisjon.
Velkommen på møtene!
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Barnenytt fra Sanden i Oussoubidiagna, Mali - juni 10

Hei!
I Mali er 17. mai en vanlig hverdag,
men ikke for oss som er norske. Da
låser vi porten og feirer landet vårt.
Dagen før hadde pappa lagd kjøttdeig
og stekt hamburgere, og på skolen
samme dag lagde vi hamburgerbrød.
Så da ble det både hamburgere og hot-
dogs. Egentlig skulle vi gå i tog ute i
år, men fordi det blåste så veldig og
lufta var full i sand, måtte vi være på
verandaen. Guri, som ikke tåler støv,
sto i en krok og var dronningen som
vinka til toget. Etterpå løp vi med pote-
ter, hadde hinkekonkuranse og kasta på
blikkbokser. Til slutt spiste vi kaker og is lagd av krem og mango. Skikkelig godt! Og
så varmt var det, at det dryppa svette fra Karen ned på Ester Kristine.

I Oussoubidiagna varer bryllup i tre dager. Torsdag ettermiddag reiser bruden fra sin
familie til mannens familie. Hun sitter på hest under et hvitt teppe mens følget hennes
går bak og synger. Da er det helt vanlig at hun gråter. Så blir hun fulgt inn i en spesi-
ell hytte, og der skal hun være i en uke. For to uker siden gifta en av kameratene til
pappa seg, og fredag vi gikk på besøk. Bruden het Mariama og var 14 år. Hun var

ikke så veldig lei
seg, for hun kom
også fra
Oussoubidiagna, og
så var mannen hen-
nes ganske ung. Vi
fikk komme inn i
hytta å hilse på, og
hun var veldig fin!
Så måtte vi spise.
På ettermiddagen så
vi på dans. Pappa
så på dans om kvel-
den også. Lørdag
formiddag viste de
fram alle gavene de
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hadde fått, masse gryter og kar, såper og klær. Og så var det mer tam-tam og dans helt
til natten.

Bruden inne i hytta med brudepikene sine

Om to dager, 17. juni, blir det
ny festdag, for da kommer vi
til Norge. Vi gleder oss veldig!
Ja, ikke John Kåre da. Han vil
heller reise tilbake til
Oussoubidiagna og alle venne-
ne sine. Nå er vi i Bamako, og
her er det veldig kjedelig for
han. Ester Kristine får med seg
de tre siste skoledagene på
Alvheim, og Hild Elida skal
pakke ut koffertene med
mamma. Pappa skal spise
reker og krabber! John Kåre
skal bli norsk.

God sommer!

Hilsen Ester Kristine, Hild Elida og John Kåre
E-post: elisabethsanden@gmail.com
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Nytt fra Sanden i Oussoubidiagna, Mali – juni 2010

Kjære venner!
Utviklingen fortsetter
Samme dagen som vi
sende forrige fellesbrev,
kom vanntårnet på plass.
Og ikke lenge etterpå var
det stor stemning rundt
vannpostene. Rørene skul-
le spyles, og dermed var
det gratis vann! Ellers vil
det koste ca 1 cfa literen,
og det kan virke billig,
men blir mye for den som
ikke har noe ekstra. Som
en av naboene sa det,
damene får det lettere,
men mennene får proble-
mer (med å betale).
Og de har begynt å trekke strømledninger!

Ledertrening
I mai begynte vi med noe helt nytt.
Normisjon har utvikla et nytt ledertre-
ningsopplegg basert på små mentorgrup-
per, og Mali er første landet som prøver
dette. Utgangspunktet er Ordsp 27,17:
«Jern slipes med jern, og det ene mennes-
ke sliper det andre.» Kirken vår har et
stort behov for leder på alle nivå, og vi
utfordra fem stykker som ikke har så mye
ansvar fra før til å være med, i tillegg til to
misjonærer. Etter å ha vært på seminar
med Gerson Celeti fra Gå Ut Senteret var alle begeistra for opplegget. Hver uke skal
hver enkelt lese fem bibeltekster og svare på spørsmål. Tirsdag ettermiddag samles vi
for å snakke om det vi har skjønt og lært. En i gruppa har gått er år på bibelskolen,
men ellers er det ingen lesere blant dem. Og det å få hjelp er heller ikke så enkelt å få
til. Etter fire uker ser vi at det er få som leser tekstene, og vi har bestemt å holde
fokus på en tekst i uka, oppfordre alle til å lese den hjemme, og lese den høyt på sam-
linga. Det å lese en bibeltekst er utrolig mye mer enn ingenting. Nå vil jeg ta en pause
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fra gruppa, og det blir spennende å komme tilbake å se utviklingen. Vær med å be om
vekst hos hver enkelt.

Gudstjeneste
Siste søndagen før vi reiste var det både dåp og konfirmasjon. Tre stykker fra nabo-
landsbyen Sama og tre fra Oussobidiagna ga livene sine til Jesus. Fire ungdommer
leste hvert sitt bibelvers, og ble bedt for. Veldig flott å se staute andregenerasjons
kristne ta et tydelig standpunkt for Jesus

Avskjed og overraskelse
Lørdag 5. juni tok vi avskjed med
gode venner og to pusekatter og
satte oss i bilen. Samme ettermiddag
ringte Karen og fortalte at hun
hadde vært innom Sosaba en tur for
å høre hvordan det gikk etter den
vanskelige avskjeden med John
Kåre. Der lå det en nyfødt gutt. Og
hvem var det sin? Sosaba hadde
født en stor fin gutt for en time
siden. Det kom som den største
overraskelsen på lenge! Vi visste
ingenting om dette. Og selv sier hun at hun var alt for flau til å fortelle det. Hun er
forlova med en som for tiden er i Frankrike, men han har akseptert barnet som sitt, så
det er veldig bra. Nå sier John Kåre «otata beibi», og han ble strålende blid da han
fikk se bilder som Karen kom med.

I morgen kveld setter vi oss på flyet, og det gleder vi oss veldig til. 20.juni kommer vi
til Øygarden, og der blir vi for det meste. Håper vi treffes! Vi blir med på møte i
Dokka og omegn Normisjon 16. september.

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

Familien Sanden, MPN, BP 2402, Bamako, Rep du MALI
Tlf: 223-75 23 55 52 (privat mobil)
E-post: elisabethsanden@gmail.com

For gaver til arbeidet:
Normisjon, Postboks 7153, St. Olavs plass, 0130 OSLO,
kontonummer 1503.02.13537, merk giroen med fam Sandens arbeid eller
prosjektnr. 115.70.454
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Landsleir Lista 2010
I sommer hadde Norges KFUK/ KFUM-speidere landsleir på Lista. Her var
det samlet ca.5.000 speidere fra Norge og fra andre land. Vi var også 10 styk-
ker fra Torpa KFUK/ KFUM-speidere på leiren, 8 speidere og 2 ledere.
Landsleir arrangeres hvert 4.år.

Motto for leiren var grønn action. Det ble fokusert mye på miljø, blant annet
var det kildesortering av søppel, bygging av vindmøller m.m. Av programmet
kan nevens gudstjeneste, bibelaction (bibeltime) på formiddagene, leirbål på
kveldene med sang, leker og underholdning, markedsdag m.m. En av de mest
populære innslagene på leiren var Chris og Øystein. Chris er buktaler med
dukka Øystein. De var også med på landsleiren på Røros for 4 år siden og
mange var nok glade da de kom igjen i år også. De deltok blant annet på
bibeltimene og formidler evangeliet på en veldig morsom, men samtidig klar
måte.

Vi var også på haik, da måtte vi pakke med oss det vi trengte av mat og klær
for å klare oss ute ett døgn. Man overnatter ute under presenning eller lig-
nende. Vi gikk patruljevis og vi fra Torpa gikk en rute på ca.12 km i det vakre
landskapet på Lista. Underveis var det oppgaver som måtte løses. Alle spei-
derne fra Torpa gjennomførte haiken i fin stil!
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Leiren var lagt til en nedlagt militær flyplass, så det ble mye trasking på
gamle flystriper. Vi fra Torpa bodde helt i den ene enden av leiren så vi måtte
gå ca.1 km for å komme til hovedscenen, men ingen har vondt av litt trim. Det
var for øvrig et veldig fint og tørt leirområde. Vi var også heldig med været,
litt vind var det, men det må man regne med på Lista.

En landsleir er et minne for livet, tror alle er enige om at vi hadde en kjempe-
fin leir!

Har du lyst til å begynne i speideren? Ta kontakt med Kari og Harald Åsøde-
gård, tlf.611 19220, 91618553 (Kari), 99407229 (Harald).

Harald Åsødegård
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Slekters gang
DØPTE
Østsinni kirke
24.05 Dina Haugland Samsonstuen

Sebastian Vollan Fenz
27.06 Erich Christian Vesterås
18.07 Håkon Svanem-Johansen

Mira Jørgenstuen Nygård
Martine Grøtlien Haldsrud

Vølstad kirke
23.06 William Elton-Bøhle

Nordsinni kirke
13.06 Iris Tandsether Nørstebøen

Emilie Vinjarengen
08.08 Sara Andersen

Håkon Kværnsveen
Linnea Rundbråten Ludvigsen
Lykke Sandsengen-
Strømsjordet
Anton Sandsengen-
Strømsjordet
Niklas Fjeld

Hadsel kirke - Stokmarknes
25.07 Sara Michelle Karlsen

Kinn kirke
24.05 Robin Günes

Andreas Haugseth Kind

Åmot kirke
01.08 Sondre Lykken Strømsjordet

Kevin Nygård Lie

Lunde kirke
15.08 Henrik Jøranli Løkken

VIGDE
Østsinni kirke
12.06 Klara Skålerudseter og

Ole Johan Olsen
19.06 Marianne Bjørnerud og

Jens-Christian Skibakk
18.07 Tine Jørgenstuen og

Bent Arne Nygård
31.07 Rita Nygård og

Jan Vidar Stensvold
07.08 Hege Therese Berglund og

John Georg Stensvold

Nordsinni kirke
19.06 Gro Byfuglien og Kjell Arvid

Vølstad kirke
10.07 Aila Petajamaa og

Ole Furuseth
Siv Øverstad og
Åge Simensveen

Åmot kirke
31.07 Nina Lau og

Andre Gjerdbakken
07.08 Raja Wata og Rune Vikdahl

Esbjug gård
07.08 Nina Skogheim og

Lars Endrerud

DØDE
Østsinni kirke
06.04 Mette Høitomt Haugens

døfødte barn
11.04 Anne-Marie Hagen
06.05 Synnøve Mary Fossum
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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

28.05 Lars Anton Midthaug
08.06 Selma Kristine Hansejordet
12.06 Gerd Marie Dalen
14.06 Jenny Bjeglerud
28.06 Gudbrand Tokerud
04.07 Ida Nikoline Pigstad
24.07 Martin Bondlid
26.07 Bjørn Erik Ekrem
04.08 Alma Kristine Tøristuen

Vølstad kirke
19.04 Oddvar Olsen Halden
20.04 Randi Sveen

Nordsinni kirke
30.03 Anne Stensvold
10.04 Hans Kasenborg
28.04 Nikoline Slåttsveen
01.05 Johannes Østensen

Haugner kirke
03.04 Asbjørn Nilsen

20.04 Asny Kristine Sveum
09.07 Kåre Herman Bratrud
10.07 Magda Hansine Loeng
01.08 Arne Jensevold

Åmot kirke
03.04 Svein William Mæhlum
27.04 Johan Fossum
23.05 Marit Fakstad
02.06 Ingrid Bratrok
27.07 Aslaug Olave Fossum
28.07 Irene Brenden

Lunde kirke
10.04 Kalla Mathilde Ruud
28.04 Christoffer Erstad
30.04 Marie Nydahl
01.06 Charoll Anders Pedersen

Kinn Kirke
11.08 Helge Stubberud
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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

26
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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

27
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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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