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Leder
Trosopplæring
Samarbeid hjem - kirke
Læring er en sentral dimensjon ved det å
være kristen – troen utvikler seg
gjennom livet! Reformene i vår kirke tar
sikte på å fornye kirken slik at vi kan
finne vår plass i kirken og utvikle vår tro
i lys av de erfaringer vi har.

Trosopplæring er et av Den norske kir-
kes hovedsatningsområder – opplegget
har fått overskriften ”størst av alt” som
henspeiler på kjærligheten og på barnet!
Det utvikles nå en systematisk trosopp-
læring for alle døpte mellom 0-18 år, vi
har så vidt begynt å lage en lokal plan
for dette i Nordre Land. Alle innspill og
ideer er velkomne!

Trosopplæringen skal være tilpasset den
enkelte og samtidig være rettet mot alle
de som døpes. ”Gjennom hverdagsritua-
ler, høytidsfeiring og markering av livets
viktige tider kan hjem og menighet stå
sammen i å tolke livet i lys av dåpen, og
dåpen i lys av livet”.

Trosopplæring er en danningsprosess der
oppdragelse, undervisning, tradisjonsfor-
midling og kristen praksis spiller sam-
men. Opplæringen bærer preg av lokalt
tilpasset totalformidling der kunnskap og
opplevelser knyttes sammen i felles-
skapslæring i menighet og hjem.
Høsten er tid for 4 årsbok – samling i
kirken – bli kjent med sin kirke og delta
i gudstjenesten.

Velkommen til fellesskap i kirken denne
høsten – små og store!

Aase Marie Rød
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ANDAKT

Herren velsigne deg!
”Herren velsigne deg og bevare deg!

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!”

I en dansk undersøkelse om gudstjenes-
ten slås det fast at det som virker sterkest
inn på menigheten under en gudstjeneste,
er velsignelsen. Hvis vi hadde gjennom-
ført en tilsvarende undersøkelse i Norge,
er jeg ganske sikker på at resultatet ville
ha vært det samme. I enhver kirkelig
handling, det være seg bryllup, begra-
velse eller en vanlig gudstjeneste, lyser
presten velsignelsen over de tilstedevæ-
rende. «Ta imot Herrens velsignelse,»
sies det mot avslutningen av seremonien.
Presten løfter hånden, lyser velsignelsen
og gjør korsets tegn. «Den aronittiske
velsignelsen» kalles den, siden Aron var
den som først fikk høre disse ordene.
(4. Mos. 6,24-26.)

Velsignelsen er noe av det vi «sitter igjen
med» etter et besøk i kirken. Det er en
god opplevelse å reise seg og motta
Herrens velsignelse over sitt liv. En god
nok grunn i seg selv til å oppsøke en
gudstjeneste. Tenk, at vår himmelske Far
ønsker å velsigne oss! Han vil la sitt
ansikt lyse over oss, han vil gi oss nåde
og fred! Det er en gave som rekkes oss,
det er et kraftfelt vi blir omsluttet av.
Tror vi at det har noen virkning? Ja, som
kristne gjør vi naturligvis det. Vi er helt
avhengig av at Gud velsigner. Å leve
under Guds velsignelse er å ha en
ydmykhet overfor vår Herre og Frelser.
Det er ikke å være sikret et langt og lyk-

kelig liv. Det er ikke å være spart for
motgang og ulykker. Men det er å få leve
sitt liv i det kraftfeltet som stråler ut fra
Kristus.

Vi husker Jakob som kjempet med Gud
en hel natt. ”Jeg slipper deg ikke uten at
du velsigner meg”, sier han. (1. Mos. 32,
26.) Og så ser vi hvordan Gud velsigner
ham.

Jesu kamp på korset kan sees som en til-
svarende kamp. En kamp hvor Jesus
kjempet for vår velsignelse.

Så lyder denne velsignelsen mot oss hver
søndag. I dette vakre landet vårt, slik vi
opplever nærheten til naturen her i Land,
merker vi kanskje spesielt at vi er rikt
velsignet. Det skulle fylle oss med
ydmykhet og glede over livet som vi har
fått i gave, og med takk til han som ga
oss livet.

Øystein Wang
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KRISTUSKRANSEN
Kristuskransen er en perlekrans med 18 perler med litt forskjellig form og farger.
Hver perle forteller noe viktig om Gud, meg selv og andre mennesker. Den største
perlen er gullfarget; det er Gudsperlen. Den minner meg om Gud. Den minste perlen;
Jegperlen, er av perlemor og speiler seg i lyset fra Gudsperlen. Den minner meg om
min verdi som menneske. Til hver enkelt perle hører det med noen korte, enkle set-
ninger eller bønner som det er smart å lære utenat. Da har du alltid noe godt på lager
J. Du kan bruke kransen som armbånd, ha den i lomma, på skrivebordet, på nattbordet
eller under hodeputa. Ta den fram når du har behov for å roe deg litt ned, be en bønn
eller rett og slett bare være sammen med Gud. Kristuskransen er en konkret og hånd-
gripelig påminnelse om at Jesus går sammen med deg.
Kristuskransen blir brukt i konfirmantundervisningen i Torpa. Den vil også bli brukt
på gudstjenestene. En konfirmant bærer kransen inn i prosesjonen, løfter den opp for
menigheten og sier: Det er i Gud vi lever, beveger oss og er til. Deretter svarer alle
med verset for Gudsperlen: Du er evig, du er nær meg, du er lys og jeg er din.
Deretter legges Kristuskransen på et bord foran i kirka. Så blir det spennende å se
hvilken perle som passer til temaet på hver enkelt gudstjeneste!
Her ser du kransen og hva de forskjellige perlene forteller oss:

Kristuskransen er utviklet av den svenske biskopen Martin Lönnebo, og det er skrevet
mange forskjellige bøker om Kristuskransen. Se Bibel.no - Verbum Forlag
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Fager kveldsol smiler

En salme som har fått et solid fotfeste i vår salmetradisjon, er salmen Fager
kveldsol smiler over heimen ned. Den brukes i mange sammenhenger. Både som
kveldssalme, bønnesalme, salme ved begravelse osv. Dens enkle melodi og
malende tekst har nok vært medvirkende årsak til en solid utbredelse i skole og
kirke.

Teksten er opprinnelig skrevet av den tyske dikteren August Heinrich Hoffmann
von Fallersleben. Han ble født I 1798, og var sønn av kjøpmann og borgermester
i Fallersleben – nå Wolfsburg. Han studerte ved universitet i Bonn og Göttingen.
Intensjonen var å studere teologi, men endte opp med å vie sine studier til littera-
tur. Han ble senere utnevnt som professor i tysk språk og litteratur ved universite-
tet i Breslau.

Fallersleben er dikteren
av Tysklands nasjonal-
sang – Deutschlandlied
– der det tredje verset
er det som brukes idag.
Og så er han altså opp-
havet til denne folke-
kjære salmen fra 1837.
Fallersleben døde i
1874.

Den norske teksten er
en oversettelse av Peter
Hognestad, og sto før-
ste gang på trykk 4.
desember 1904 i Norsk
barneblad. Han var
prest – senere biskop –
forfatter og salmedikter.
Hognestad som var født
på Jæren i 1866 var en
aktiv målmann, og ble
ansatt som stiftskapel-

ORGANISTENS HJØRNE
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lan i Oslo stift med hovedoppgave å holde gudstjenester på nynorsk. Han deltok i
å utforme alterboka fra 1920. I 1908 ble han ansatt som lærer i gammeltestament-
lig teologi ved Menighetsfakultetet, og åtte år senere ble han biskop i Bjørgvin
bispedømme. Hognestad står også bak oversettelsen av ”Det hev ei rosa
sprunge”.

Den enkle og sangbare melodien er komponert av den tyske komponisten og
organisten Johann Christian Heinrich Rinck ca 1814. Rinck stammet fra en lærer-
familie i Thüringen, og ble født i 1770. Seksten år gammel ble han elev av
Johann Christian Kittel – som igjen var Johann Sebastian Bachs siste elev.
Dermed fikk han et godt grep om den barokke musikken, samtidig som han
utviklet sitt eget tonespråk. Han beveger seg i mellomsjiktet mellom senklassi-
men og tidlig romantikk.

Rinck døde 76 år gammel i 1846. Da hadde han vært kantor i Darmstadt i en
årrekke, og æresdoktor ved universitetet i Giessen. Han komponerte en rekke ver-
ker, og utga orgelskolen ”Praktische Orgelschule op. 55“. Rinck er en av de mest
betydningfulle organister og komponister fra det 19. århundre. Han agerte i ekte
Bach-ånd.

Disse tre omtalte herrer står altså for opphavet til vår velbrukte salme.

1. Fager kveldsol smiler
over heimen ned,
jord og himmel kviler
stilt i heilag fred.

2. Berre bekken brusar
frå det bratte fjell,
høyr, kor sterkt det susar
i den stille kveld!

3. Ingen kveld kan læra
bekken fred og ro,
ingi klokke bera
honom kvilebod.

4. Så mitt hjarta stundar,
bankande i barm,
til eg eingong blundar
i Guds faderarm
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Årsmelding for
Torpa menighetsråd

2009
Rådets sammensetning
Leder: Aase Marie Rød
Nestleder: Synnøve Framnes
Sekretær: Reidun Hatterud
Kasserer: Bodil Åsødegård
Øvrige medlemmer: Dag Magne
Staurheim, Reidun Ulsakerhaugen
Varamedlemmer: Kai Olaf Nybo, Geir
Olav Nordrum, Arne Sveum
Sogneprest vikar Dag Buhaugog fra
1.7.09 ny sogneprest Berit Rinde

Etter valget:
Leder: Aase Marie Rød
Nestleder: Geir Olav Nordrum
Sekretær: Reidun Hatterud
Kasserer: Bodil Åsødegård
Øvrige medlemmer: Kai Olaf Nybo, Eva
Britt Lium
Vara medlemmer:Randi Brenden
Bjørnerud, Synnøve Framnes, Arne
Sveum, Lisbeth Myrvang,Britt Julie
Bjørkli

Valg til menighetsråd og bispedømmeråd
Valget ble gjennomført i samarbeid med
stortingsvalget dvs. at det var valg i kret-
sene: Granvang, Solheim og Torpa og
med samme åpningstider.

Valgoppslutningen var god.

Møter
Rådet har hatt 10 ordinære møter og
behandlet 50 saker.

Årsmøte ble holdt i Kinn kirke
Lag og foreninger i Torpa var invitert.

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

Vi har deltatt i møte i prostiet – og semi-
nar i bispedømme om solidaritet/misjon.
Kurs for nye menighetsråd på Lunner for
Hadeland og Land prosti.

Gudstjenester
Det har vært avholdt 31 gudstjenester –
bl.a.:
• Påskegudstjeneste på Valatun med

speiderne og Valatun sanglag
• Friluftsgudstjeneste på

Grønvoldsdagen
• Innsettelse av ny sogneprest:

Berit Rinde i Åmot
• Gudstjeneste i Åmot med presenta-

sjon av årets konfirmanter og
gullkonfirmantene

• Minnegudtjenester i Kinn og Åmot.
• Lysmesse i Åmot med speidere, kon-

firmanter og skolekorps.
• Gudstjeneste på Korsvold en gang

vår og høst i tillegg til skjærtorsdag
og julaften.

• Samling for barnehagene i Kinn
• Gudstjeneste med utdeling av 4års
boka
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Konfirmantarbeidet
Konfirmantene gjorde en god innsats
under Fasteaksjonen –
Vi fikk inn mye mer enn året før.
Det har vært kanotur på Fjorda sammen
med alle konfirmantene i Nordre Land.

Seminar i Lunde og en fantastisk fin
gudstjeneste laget av konfirmantene og

Dag Buhaug som var vikar og hadde hele
konfirmantundervisningen på våren.
Konfirmantene deltok også på konfir-
mantfestival for hele prostiet i Lunner.

Grønn menighet
Menighetsrådet har bestemt at vi skal
være en ”grønn menighet” .
Det betyr at vi ønsker å bli mer miljøbe-

Kirkelig årsstatistikk

NØKKELTALL 2006 2007 2008 2009
Utmeldt av Den norske kirke 3 3 2 3
Døpte 11 9 19 12
Døpte bosatt i soknet 10 7 17 9
Vielser 0 7 2 4
Forbønnshandlinger for borg.i.ekteskap 3
Vielser der bruden bor i soknet 6 1
Gravferder 20 30 22 20
Konfirmanter 9 17 17 17

Totalt antall gudstjenester 31 31 32 27
Antall deltakere 2210 2944 2931 2282

Nattverdsgudstjenester 16 21 22 18
Nattverdgjester 206 452 511 398

Familegudstjenester 4 3 2
Antall deltakere 250 904 336
Gudstjenester for barnehage og skolebarn 1 3

Barnehagebarn 2
Antall deltaker 20
Skolebarn 1
Antall deltakere 230

Antall deltakere 51 307 250
Konfirmasjonsgudstjenester 2-462
Julaftengudstjenester 231 449 1- 350
Påskegudstjenester 3- 66
Allehelgensgudstjenester 2-106

Statisikken for 2009 har noen nye kategorier.
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visste og å utfordre menigheten
i forhold til miljø – forbruk og rettferd.
Gudstjenestene skal også ha dette fokuset
i preken og liturgi når det er naturlig.

Annet:
• Gullkonfirmantfest på Vertshuset

Åmot.
• De 4 bakelagene (2 i Kinn og 2 i

Åmot) har bidratt med kirkekaffe ved
flere gudstjenester.

• Egil Hagaseth har produsert dåps-
lysestake som dåpsbarna får.

• Konsert i Åmot kirke med panføytist
Roald Engelbret og Vidar Fredheim

• Julesangkveld i Kinn kirke med
Fredheim sanglag.

• Åpen kirke 16.mai i Kinn og Åmot
• Vårdugnad i Kinn og Åmot

Ofringer
Det har kommet inn kr. 40.699 ved
ofringer av disse har 8.531 gått til egen
menighet.
Fasteaksjonen innbrakte 19.485 fra Torpa
og Lunde.

Oppsummering:
Menigheten har en sterk folkekirkelig
forankring – de kirkelige handlingene
står sterkt i befolkningen – stor oppslut-
ning om dåp, konfirmasjon og begra-
velser.

Etter vår mening burde deltakelse ved
begravelser telles i den kirkelige årssta-
tistikk – for den viser behovet for kirke-
lig seremoni.

Vi ser at det er viktig å ha fast prest –
dette året ble preget av at vi hadde vika-
rer – det var godt at Dag Buhaug kunne
følge konfirmantene.

Videre har Ole Kirsebom, Knut Ellefsrud
og prostiprest Anne Hilde Wesenberg
Helland hatt gudstjenester og begra-
velser.

Menighetsrådet er glad for at Berit Rinde
ble innsatt som ny sogneprest – vi håper
at hun vil trives i bygda og i sitt daglige
arbeid.

Menighetsrådet har hatt et godt samar-
beid innad og med de kirkelig ansatte.

De fleste av oss tar fatt på 2 nye år i
rådet – det betyr at vi har ting ugjort og
at vi trives med arbeidet!

Menigheten skal etter de ny ordningene
som utvikles i den norske kirke være
sentrale i planlegging og gjennomføring
av gudstjenestene - menighetsrådet må
jobbe med å legge dette til rette slik at
flere kan delta og føle seg hjemme i kir-
ken!

for Torpa menighetsråd

Aase Marie Rød
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Gudstjeneste på Åsli
Søndag 4. juli ble vår tradisjonelle utendørsmesse på Åsli kapell på
Veståsen avholdt. Nesten 50 personer var møtt frem i et fint sommervær
med lett skydekke og behagelig temperatur. Berit Rinde holdt en fin guds-
tjeneste. Under ofringen sang vi en salme som kanonsang, noe som etter
litt øvelse ble ganske bra og var et muntert innslag.

Etter messen gikk vi
til Åsli skole hvor det
var kirkekaffe.
Kakebordet var dekket
inne i den gamle sko-
len, mens menigheten
satt ute på krakker og
medbrakte campings-
toler. Det ble en fin og
rolig stund i koselige
omgivelser.

Knut Wold
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Velkommen til Guds hus
OKTOBER
10.10.2010 - 20. søndag etter pinse
Åmot kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Berit Rinde. Dåp. Gullkonfirmanter og
konfirmanter. Takkoffer menighetens konfirmantarbeid
17.10.2010 - 21. søndag etter pinse
Lunde kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud. Dåp
Østsinni kirke kl 13:00 - Gudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud. Utdeling av bok
til 4-åringene. Dåp. Takkoffer til Normisjons Mali-prosjekt ved familien Sanden
24.10.2010 - 22. søndag etter pinse
Vølstad kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Berit Rinde. Dåp. Takkoffer til TV-
aksjonen
Kinn kirke kl 13:00 - Gudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Utdeling av bok til
4-åringene. Takkoffer til TV-aksjonen
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.
Takkoffer til TV-aksjonen

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. Takkoffer til menighetsarbeidet
27.11.2010 - Lørdag
Lunde kirke kl 16:00 - Lys våken
28.11.2010 - 1. søndag i advent
Lunde kirke kl 11:00 - Gudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Utdeling av bok til
4-åringene
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Nordsinni kirke kl 19:00 - Lysmesse. Sokneprest Knut Ellefsrud. Konfirmantene.
Takkoffer til KABB

DESEMBER
05.12.2010 - 2. søndag i advent
Åmot kirke kl 19:00 - Lysmesse. Sokneprest Berit Rinde
12.12.2010 - 3. søndag i advent
Kinn kirke kl 19:00 - Julesangkveld. Sokneprest Berit Rinde. Sanglag
Østsinni kirke kl 19:00 - Lysmesse. Sokneprest Knut Ellefsrud. Konfirmantene.
Medlemmer fra Dokka Musikkorps. Takkoffer til menighetens arbeid
19.12.2010 - 4. søndag i advent
Landmo bo- og rehabiliteringssenter kl 11:00 - Lysmesse. Sokneprest Knut
Ellefsrud. Konfirmantene. Takkoffer til IKO
23.12.2010 - Lillejulaften
Nordsinni kirke kl 22:00 - Julekonsert. Billetter kr 100
24.12.2010 - Julaften
Korsvold bo- og servicesenter kl 12:00 - Juleandakt. Sokneprest Berit Rinde
Landmo bo- og rehabilitetssenter kl 12:00 - Juleandakt. Sokneprest Knut Ellefsrud
Nordsinni kirke kl 14:00 - Julaftensgudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud.
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp
Åmot kirke kl 14:00 - Julaftensgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde
Lunde kirke kl 16:00 - Julaftensgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde
Østsinni kirke kl 16:00 - Julaftensgudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud. Takkoffer
til Kirkens Nødhjelp
25.12.2010 - Juledag
Kinn kirke kl 11:00 - Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde
Østsinni kirke kl 13:00 - Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til
Dokka Bedehus
26.12.2010 - 2. juledag
Lunde kirke kl 11:00 - Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde
Nordsinni kirke kl 13:00 - Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Nordsinni
Blandede Kor - dir. Birgitte Rosenberg. Takkoffer til menighetens arbeid
31.12.2010 - Nyttårsaften
Nordsinni kirke kl 23:15 - Midnattsmesse. Sokneprest Berit Rinde

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



Vil du være med i frivillig brann-
vern og vakthold ved kirkene
Ved de fleste av kirkene våre vil det
ta lang tid før brannvesenet når fram.
Ved brann i trekirker er det viktig at
det slokkningsarbeidet påbegynnes
raskt.

Riksantikvaren som har ett overord-
net ansvar for de eldste kirkene våre
oppfordrer oss til å ha en lokal bered-
skap blant naboene før brannvesenet
kommer. På Lunde har det lenge vært
ett frivillig brannkorps som er blitt
oppringt av vaktsentralen. Det hadde
vært ønskelig med en fast vaktgruppe
rundt hver kirke som tok ansvar med
å følge ekstra med på det som skjer
og rykke ut dersom det skulle være
nødvendig.

Dersom du kunne tenke deg å være
med i en slik gruppe kan du ta kontakt
med lederen i menighetsrådet eller kir-
kevergen.

Oppstart av kafé
Vil du være med lage en kafe`som
kan bli en møteplass mellom nord-
menn og flyktninger.

Nordre Land kirkelige fellesråd har
fått 7000.- i tilskudd fra Oppland fyl-

keskommune til tiltak som bidrar til
flerkulturelt mangfold, dialog og
samhandling i lokalsamfunnet i 2010.

Vi trenger din hjelp til å drive en
kafé i høst som kan være en flerkul-
turell møteplass. Jeg håper at vi kan
få med både flyktninger og andre til
å jobbe sammen om dette. Vi har
muligheten til lage ett felleskap som
går på tvers av tro, kultur og alder.
Denne møteplassen vil for uten å
spise spennende mat være et treffsted
hvor en kan få nye venner. Hver
kveld så er det også mulig å ha en
kort presentasjon av aktuelle tema
med felles samtale etterpå. Synes du
dette høres spennende ut så ta kon-
takt med kirkeverge Ragnar Ruden
på tlf. 61116127.

Lunde kirke
I sommer har Lunde kirke fått nytt
lynvern som danner et ”bur” rundt
kirken. Dette er mer effektivt ved
lynnedslag enn de andre lynvernan-
leggene. Under montering av lynver-
net var det dramatisk et par ganger.

På høsten 2009 skled den store
mobilkranen på isen. Derfor måtte de
utsette slutten på monteringen til
våren 2010. Denne gangen sank den
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store mobilkranen ned i bakken med
hjulene og måtte få hjelp til å komme
seg løs.

Heldigvis gikk det bra begge gang-
ene. Og til sommeren er sårene i ple-
nen også grodd.

I tillegg har Lunde kirke fått utbedret
elektrisk feil, som ble oppdaget ved
kontroll av det elektriske anlegget.

Skifte av kirkegårdsarbeider i
Torpa
Svein Røste har gått av med avtale-
festet pensjon og slutter etter mange
års tjeneste som kirkegårdsarbeider i
Torpa. En takk til Svein for innsat-
sen.

Det var mange kompetente søkere til
stillingen, og etter en intervjurunde
valgte vi å ansette Hans Kristian
Engeseth fra Torpa. Hans Kristian er
godt i gang med arbeidet og Svein er
godt i gang med pensjonisttilvæ-
relsen.

Lykke til begge to!

Ny driftsbygning på Nordsinni
Snekkerlaget i kommunen har laget
et praktisk bygg som vi har vært
glade for å ta i bruk. Det inneholder
pauserom for kirkegårdsarbeideren,
toalett som åpnes ved arrangementer
og garasje med varme i gulvet slik at
vi får tørket matter og annet utstyr.
Pauserommet har ikke fått inventar
ennå, så dersom noen har en liten sit-
tegruppe, lavt og høyt bord og stoler
som vi kunne fått så hører vi gjerne
fra dere.

Ragnar Ruden
kirkeverge



Ten Sing
Vi har nå startet opp med Ten Sing i Torpa. I skrivende stund har vi hatt en
øvelse. Ten Sing er et tilbud til ungdom i aldersgruppen 13-19 år og består
av aktiviteter som kor, band, dans, drama, lyd/lys m.m. Gjennom disse akti-
vitetene får man utfolde seg kreativt 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 gjelder
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.
Hvis du synes dette høres interessant ut så møt opp på øvelse! Vi vil gjer-
ne ha med flere, både sangere og musikere! Øvelsene blir annenhver tors-
dag kl.19-21 på Torpa Menighetssenter. Selv om dette er i Torpa, vil vi
gjerne ha med ungdom fra hele kommunen.

Øvelser høsten 2010:
21.oktober - 4.november - 18.november - 2.desember

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
Hjertelig takk
Hjertelig takk for gaven til Kinn kirke
ved Helge Stubberuds begravelse.

Torpa menighetsråd

Lys våken i Torpa
Lunde og Torpa menigheter planlegger
felles Lys våken arrangement for
11åringene i Lunde kirke lørdag 27.
november fra kl 16- 21. Det blir lagt opp
til at de også skal delta på gudstjenesten
dagen etter som er 1.søndag i advent.
11åringene vil få invitasjon med nær-
mere informasjon i posten.

Leie av Nordsinni menighetshus
Det er ny leietaker på Nordsinni menig-
hetshus. Ved leie av menighetshuset kon-
taktes Ann Mari Dalsveen på
mobil: 920 81 545.

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.

Slekters gang
DØPTE
Østsinni kirke
22.08 William Veslehaug Berglund
22.08 Madeleine Øyen
22.08 Malin Løkken Rostad

Lunde kirke
15.08 Henrik Jøranli Løkken
05.09 Alexander Ahnstrøm
05.09 Georg Ahnstrøm
05.09 Madelen Grønnerud
05.09 Morgan Grønnerud

VIGDE
Nordsinni kirke
19.06 Gro Byfuglien og

Kjell Arvid Lien
21.08 Karen Johanne Verne og

Terje Kristian Kjeldstad

DØDE
Nordsinni kirke
16.05 Lyder Øverlier

Østsinni kirke
22.08 Odd Henriksrud
29.08 Osvald Slåtsveen
06.09 Asbjørn Bakken

Kinn kirke
16.08 Asbjørn Strømsjordet

Åmot kirke
30.08 Einar Svenstad

Lunde kirke
19.08 Nils Gaarder
21.08 Torleif Brandsrud
07.09 Trygve Ingolf Fredlund
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Årets tema er: På flukt – fra krig. Det
anslås at hele 43 mill. mennesker i dag er
på flukt fra krig og terror, derav hele 27.
mill. innen eget land – såkalt internt for-
drevne. Mens mennesker som krysser
landegrenser vil ha rett til internasjonal
beskyttelse, har mennesker på flukt i eget
land nærmest ingen beskyttelse. Kvinner,
barn og unge lider mest. Derfor har årets
TV-aksjon nettopp fokus på kvinner og
barn i land der nøden og lidelsen er
størst. Colombia, Kongo, Somalia,
Palestina, Afghanistan og Pakistan.

Flyktningehjelpen ble etablert i 1946
under navnet Europahjelpen for å hjelpe
flyktninger etter 2. verdenskrig. I dag er
Flyktningehjelpen en privat stiftelse og
nødhjelpsorganisasjon som gir hjelp,
beskyttelse og varige løsninger til men-
nesker som er på flukt over hele verden.

Et menneske på flukt trenger de mest
elementære ting for å overleve. Mat,
vann, et sted å sove. Men det er også
viktig å bidra med annen type hjelp.
Skolegang til barna, juridisk hjelp og at
noen taler deres sak; i hjemlandet og
internasjonalt. Flyktningehjelpen gjør
alle disse tingene.

Flyktningehjelpen driver flyktningeleir

med flere tusen mennesker. De deler ut
telt og setter opp midlertidige hus. De gir
skolegang til 100.000 barn. De deler ut
mat, vann og såkorn til millioner av
mennesker hvert år. De hjelper hjem-
vendte flyktninger å få tilbake hus, eien-
dom og arbeid.

De fleste av Flyktningehjelpens 2600
medarbeidere er lokalt ansatte.
Flyktningehjelpen har prosjekter i rundt
20 land i Afrika, Asia, Amerika og
Europa. Alle prosjektene styres direkte
fra et lite og effektivt hovedkontor i
Oslo. Flyktningehjelpen samarbeider
nært med FN og andre organisasjoner,
både ute i verden og Norge. Utenfor
Norge er Flyktningehjelpen kjent som
NRC (Norwegian Refugee Council).
TV-aksjonen har vært gjennomført hver
eneste høst siden 1974 og er blitt en
institusjon og en tradisjon i Norge.
Aksjonen er verdens største innsamlings-
aksjon målt i innsamlede midler pr. hode
og antall deltakere. Hvert år jobber 7000
frivillige landet over med organisering av
innsamlingen i sin kommune. Målet er at
100.000 bøssebærere skal besøke hus-
stander i Norge i løpet av denne sønda-
gen i oktober.

TV- aksjonen 2010 –
Flyktningehjelpen

På FN- dagen søndag 24. oktober går den årlige landsomfattende TV-aksjonen
NRK av stabelen. I år er det Flyktningehjelpen som får oppmerksomhet og tilde-
les midlene fra innsamlingen.
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Mitt bidrag er salme nr. 663 i salmeboken

Du som veien er og livet,
deg vi har vårt håndslag givet,
deg det er på hvem vi tror.
Mellom alle verdens røster
bare din er den som trøster,
led oss i ditt hyrdespor!

Hjelp oss på de trange stier,
støtt oss i de bratte lier,
sval oss under dagens brann!
Vokt oss på de glatte stene,
trøst oss, skal vi gå alene,
du som alltid vil og kan!

Gi at deg vi følger efter,
styrk de små, de svake krefter,
bøy vår vilje, smelt vår tross!
La ditt navn i hjertet brennes,
så ved deg vi her må kjennes,
og du hist må kjenne oss!

Margot Olebakken

Jeg sender stafettpinnen videre til Marie Bjerke

SALMESTAFETTEN

«Min yndlingssalme»
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Nordsinni
menighetshus 25 år
Tenk nå er det 25 år siden biskop Georg Hille var med på innvielsen av
et etterlengtet hus for hele bygda. I de årene som har gått, har menighets-
huset vært flittig brukt til ulike arrangement.

Vi har nå lyst til å feire at vi har blitt 25 år og i den forbindelse inviterer
vi hele bygda til pølsefest, kaffe og kaker med påfølgende fakkeltog til
Nordsinni kirke.

Vi har vært så heldige å få med sokneprest Øystein Wang som står for
det musikalske innslaget på menighetshuset. I kirken avslutter vi med
aftensang og der biskop Georg Hille og Thor Wang som også var med på
innvielsen, samt sokneprest Knut Ellefsrud og kantor Vidar Fredheim.
Dette skjer søndag 17. oktober 2010 kl. 17.00 i menighetshuset. Vi håper
mange vil komme og være med oss på feiringen.

Arrangementet er gratis, men det er anledning for de som ønsker det å gi
en gave til menighetshuset

Sigrun Wold
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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

Dårlig økonomi i menighetsbladet!
På grunn av dårlig økonomi i menighetsbladet, ligger vi an til å ikke kunne gi ut
julenummeret i år. Dette vil være veldig synd. Jeg oppfordrer derfor de som ikke
har betalt inn den årlige kontingenten til å gjøre dette. I tillegg tar vi gjerne i
mot pengegaver.

Menighetsbladets drift avhenger av hvor mange som betaler inn kontingenten,
og de som har annonser i bladet. Dårlig innbetaling betyr færre utgivelser av
menighetsbladet.

Pengene kan betales inn til konto: 6179.05.27835

På forhånd takk!

Anita Roen
redaktør

Frist for innlevering av stoff
til neste menighetsblad er 27.10.10



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

24


