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Leder
Hva ønsker vi for kirken vår, for
menigheten?
Det siste året har vi hatt to gudstjenes-
ter hver søndag. Fordi vi har så mange
kirker i kommunen, men kun to prester
og ingen kateket eller diakon,blir dette
for stor belastning for prester og orga-
nister. Derfor reduseres antall gudstje-
nester noe. Vi oppfordrer til å reise på
«besøk til nabokirken».

På noen gudstjenester kommer bare de
som må være der fordi de har en opp-
gave. På andre gudstjenester, f eks jul-
aften, er kirken full. Hva skal til for å
gå på gudstjeneste på en « vanlig» søn-
dag. Kom gjerne med forslag!

Vi står nå foran store forandringer i
kirken. Fra  neste advent innføres ny
liturgi. I september er det valg på nye
menighetsråd og debatten om ny kirke-
ordning fortsetter. Menighetsbladet bør
gjennomgås, økonomien for bladet er
stram.

DU kan være med å påvirke framtida
for kirken vår! Derfor vil jeg vil opp-
fordre til å være med å stemme ved
menighetsrådsvalget og å stille på liste.

I lys av påskemorgens åpne grav, kan
vi gjøre som Maria: gå og fortelle at
Jesus lever.

God påske!

Ragnhild Gravem
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Andakt

Gud ønsker
fellesskap med oss

Under VM i Oslo var det et  fantastisk felleskap. Alle idrettsutøverne
ble heiet fram av en stor folkemengde som viste et stort engasjement.
En uke før VM var jeg så heldig å få se verdens lengste skihopp i
Vikersundbakken. Jeg opplevde spenningen, gleden og fellesskapet med
mange andre..

Jeg ser for meg Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd på en tribune
som omslutter alle mennesker og heier oss fram til målet. Målet er evig
felleskap med Gud slik det var i Paradis. Gud lengter etter å være sam-
men med oss igjen slik det var der. Det er fantastisk å vite at jeg er
omsluttet av himmelsk entusiasme for at jeg skal nå målet. I Guds rike
er vi på banen alle sammen. Noen beveger seg fort, andre saktere. Her
strekker øvelsen seg over hele livet. 

Som i idretten er det mange ”øvelser” å velge i.  Jeg trenger trening og
utfordringer  for å bevare troen. Når målet nås, får alle samme premien.
Vi vil videre og få med oss mange mot et evig felleskap med Gud.

Så la oss gjøre det vi  kan for å bevare freden og bygge opp felles-
skapet.

Rom. 14,19     
Kåre Peder Gravem   
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BIBELEN
EN VANDRING GJENNOM DEN STORE FORTELLINGEN

Boka tar deg med på en spennende reise gjennom bibelhistorien. Her blir du
kjent med både konger og prinsesser, gjetere og fiskere, modige, redde og
glade mennesker. Møt for eksempel:

� Josef som ble solgt som slave av brødrene sine.
Noen år senere ble Josef den mektigste mannen i Egypt.

� Prinsessen som fant en baby i en kurv ved elvebredden.
� Gutten som ga Jesus nistepakken sin og fikk se at det ble nok mat

til mer enn 5000 mennesker.
� Peter som var en av Jesu venner, men som ble så redd at han nektet

for at han kjente ham.

Alle på 5.trinn får brev hjem fra kirkekontoret med invitasjon til en gudstje-
neste der boka blir delt ut, og prestene er på besøk på skolen i forkant av
gudstjenesten og underviser litt om Bibelen.

De som eventuelt ikke har mulighet for å komme på gudstjenesten og få boka
si, kan få den på kirkekontoret på Dokka eller på prestekontoret på
Doktorhaugen i Aust-Torpa. 

Bibelen er verdens mest solgte bok. Den har preget vår del av verden i 2000
år og inneholder fortellinger som er viktige for tre store religioner. For kristne
er Bibelen også en hellig bok som forteller om hvem Gud er. Kunnskap om
Bibelen hjelper oss å forstå både kristendommen og samfunnet vi lever i.

Ny bibelutgave 
til elever på 5.trinn
Det er tradisjon i Nordre Land at alle som går i
5.trinn, får Bibelen i gave fra menigheten. Nå har det
kommet en forkortet utgave av Bibelen som er spesielt
beregnet på 11-åringer, og det er denne utgaven som blir delt ut heretter. Den
fullstendige utgaven av Bibelen venter vi med til de blir konfirmanter. 
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SMÅPLUKK
DUGNADER
Det er dugnad i Nordsinni kirke ons-
dag 4. mai, og i Haugner kirke ons-
dag 11. mai.

Begge steder fra kl 18.00

Det blir raking og rydding ute, og
vask og vinduspuss inne.
Ta gjerne med rive og vaskesaker.

Kaffeservering
Torild Slåttsveen

Leie av Nordsinni menighetshus
Ta kontakt med 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.
Henvendelser rettes til
Margot Ulsakerhaugen på
tlf.: 61 11 85 57/mobil: 950 55 456.

Lunde kirke 8. mai kl. 1900
Vårsangkveld med Valatun Sanglag

Bibelarbeid 
Arne Helgerud, Bibelkontakt i Østsinni menighetsråd

For ikke så lenge siden markerte vi Bibeldagen. Da er det viktig å huske at
Guds ord er vårt arvegods. Vi har et prosjekt som vi er med på å støtte, og i år
gitt det til Bilbler til Kina. Det trykkes årlig mange Bibler i Kina, men allike-
vel er etterspørselen stor. Vi kan videre nevne at oversettelsen av Det Gamle
Testamente foreligger høsten 2011. Nå er Bibelen oversatt til 508 språk. Ny
Testamente er oversatt til 14 nye språk. I Japan er det stor interesse for
Bibelen. Det regnes at det er 1 million kristne mennesker i Japan, salget er på
1 million bibler. Det er et nytt Bibelselskap i Ecvator? Videre kan nevnes at
det gassiske Bibelen er 175 år gammel. Bibelselskapet er 45 år. På Haiti bru-
kes Bibelen som nødhjelp.

Som dere ser er det prosjekter over store deler av verden.
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Nytt fra Sanden i Oussoubidiagna, Mali - feb. 2011

Kjære venner!
Det er lenge siden siste nytt fra oss
nå. 2011 har så langt vært et travelt
år med mange små og store opple-
velser. Alt i alt så har vi det veldig
bra, trives med hverandre, i fellesska-
pet og med Gud. Han gjør store ting,
og vi merker at det er Han som styrer
arbeidet, og vi forsøker å henge med
som best vi kan. Jan har hatt flere
jaktturer med både norske og maliske
venner, og det hjelper også veldig
godt på humøret at kulda holder seg
lenge i år. I dag tidlig var det 15 gra-
der ute, og det er kjempe kaldt her!!

Året starta blant annet med at vi fikk
nye kollegaer i Karina Lassen og
Gimmi Olsen fra Færøyene. De har
begynt på språkstudiene, og hilser på
kassonke som best de kan. Jeg synes
ikke det er lenge siden vi var der
selv.  I år Guri Enger er på hjemme-
opphold, og det gjør at vi er blitt de
gamle og erfarne misjonærene som
skal ta alle avgjørelser når det gjelder
sosialhjelp og gi råd. Det er stadig
like utfordrende.
Januar er tid for rapportskriving og
årsmøter. Både vi misjonærer og kir-
ken i Oussoubidiagna er oppmuntra
over alt det positive som skjer.
Distriktet har fått to nye anneks (det
vil si mindre forsamlinger i andre
landsbyer) som samles regelmessig.

15 nye døpte er blitt lagt fellesskapet,
derav 11 voksne, og de fleste guds-
tjenestene har fulle benkerader.
Første helga i februar reiste vi til
Bafoulabé. Så mens Jan og barna var
på blant annet fisketur og flodhestsa-
fari, overvar jeg det to dager lange
kirkemøtet til EELM sammen med
andre misjonærer og delegater fra de
fire distriktene: Bamako, Tambaga,
Bafoulabé og Oussoubidiagna. Det
var stort engasjement og til tider flere
som snakka samtidig. Den største
spenningen var knytta til valg av ny
president og styremedlemmer. Adama
Bah (fulaner) ble enstemmig valgt til
president da han var eneste kandidat.
Oussoubidiagna hadde en kandidat til
styre, og ble veldig skuffa da han
«tapte» med 17 mot 18 stemmer. Så
snakka vi sammen om at dette er
Gud sitt arbeid, og at det viktigste er
å engasjere seg på lokal og distrikt-
plan. Men det er tydelig å merke at
makt og posisjoner er veldig viktig
her, og at det er det og økonomi som
engasjerer mest. 

Forrige søndag hadde vi første sam-
ling med kvinnegruppa etter regntida.
Misjonæren fra Kamerun tok ordet
under gudstjenesten og sa blant annet
at kvinnenes engasjement er kjempe-
viktig og at det er mange kvinnefor-
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eninger i Norge som samler inn
penger til arbeidet. Han sa også at
kona hans og Elisabeth var så lei for
at ikke kvinnene kunne samles her.
Og om det gjorde at jeg ble så lei at
jeg ville reise hjem, så reiste Jan
også! Jeg er nok ikke så motløs
akkurat, men vi kom i alle fall i gang
og hadde en fin stund sammen. Til
slutt begynte de å diskutere hvordan
de skal følge opp arbeidet i hagen de
har begynt med. De dyrker salat,
poteter, gulrøtter med mer som de
skal selge. Men noen må vanne hver
morgen og ettermiddag, og nå skulle
arbeidet fordeles. Alle snakka på en
gang, ei gråt og mange lo. Jeg skjøn-
te svært lite, men fikk forklart at det
hadde vært en del misforståelser som
nå ble oppklart. Da jeg gikk var det
ennå ikke helt enighet om hvem som
skulle gå med hvem, og når, så det
blir spennende å se hvordan det går
med avlingen.

Av andre høydepunkter kan jeg
nevne: 
-Kjempestor pakke fra venner i
Norge med fårepølse, nugatti, bru-
nost, gélé, vestlandslefse, bøker, lys
og masse mer. WOW! Årets første og
største overraskelse så langt.
-Bursdagen til Hild Elida som ble
feira på bassengkanten i Bamako da
vi plutselig måtte dit på et møte. 
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-Fire nyfødte kattunger.
-Og ikke minst naboen vår, Mahadi,
som ble døpt siste søndagen i januar.
Han sier selv han er den første over-
beviste muslimen i området her som
er blitt kristen. Han fant Jesus
gjennom å lese i Koranen at Jesus er

Guds ord, for så å lese Bibelen og
finne Sannheten.

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

For gaver til arbeidet: 
Normisjon, Postboks 7153, St. Olavs pl., 0130 OSLO, 

kontonummer 1503.02.13537, 
merk giroen med fam Sandens arbeid eller prosjektnr. 115.70.454

For mer info: www.normisjon/mali

Her på fisketur sammen med lærer Kristian

Familien Sanden, MPN, BP 2402, Bamako, Rep du MALI   
Tlf: 223-75 23 55 52 (privat mobil)
E-post: elisabethsanden@gmail.com
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Klippe, du som brast for meg,
la meg skjule meg i deg!
La det vann og blod som går
fra din sides åpne sår,
rense meg i nådens pakt
fra all syndens skyld og makt.

Om jeg alt mitt beste gav,
fyltes ikke lovens krav.
Ble min iver aldri matt,
gråt jeg både dag og natt,
synd og skyld er alltid der.
Bare du min frelse er!

Intet kan jeg bringe deg,
til ditt kors jeg klynger meg.
Fattig i meg selv jeg er,
hjelpeløs til deg jeg ser.
Rens meg, Jesus, i ditt blod,
gi meg liv i nådens flod.

Ved hvert flyktig åndedrag
og når jeg skal dø en dag,
når til ukjent land jeg går,
når jeg for din domstol står -
klippe, du som brast for meg,
la meg skjule meg i deg!

SALMESTAFETTEN

«Min yndlingssalme»

Dette bidraget
er innsendt av Anna Voldhaug.

Hun sender stafettpinnen videre til
Camilla Nermoen.

Valg 2011
11. og 12. september er det valg av nytt
menighetsråd, nå for fire år. Vi trenger
kandidater, og håper at noen vil melde
seg innen den 1/5. Menighetsrådet har
seks faste medlemmer og fem varamed-
lemmer. Jeg har vært med i Østsinni
Menighetsråd i noen år, og har bare
positivt å si om det. Det har vært utrolig
lærerikt. I løpet av disse årene har jeg
blitt bedre kjent med kirken, også på
innsiden, og sett hvor stort arbeid som
blir lagt ned, både av ansatte og av fri-
villige. Det er viktig å ta vare på kirka.
Den har en betydning for de fleste av
oss. Menighetsrådet har møte ca. hver
måned. Det er mange spennende oppga-
ver. Vi er kirkeverter under gudstjenes-
tene. Vi hjelper også til med konfirman-
tene når det er vårkveld, lysmesse, utde-
ling av kapper og på selve konfirma-
sjonsdagen. Vi hjelper til med utdeling
av bøker og bibler til fireåringer, første-
klassinger, femteklassinger og konfir-
manter.

Hvert år er det Kirkens nødhjelps faste-
aksjon hvor konfirmantene deltar med
bøssebæring. Menighetsrådet hjelper da
til med det praktiske.

Fra Menighetsrådet velges to represen-
tanter til Fellesrådet. Det er også
Menighetsrådet som gjennomfører val-
get med hjelp fra Kirkekontoret.

Og så har jeg blitt kjent med så mange
trivelige folk denne tida, som har så
utrolig mye kunnskap. Sammen har vi
hatt mange gode møter og sammenkom-
ster. Håper disse linjene kan føre til at
du vil stille til valg!

Annie Voldhaug
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ÅRSMELDING
FOR NORDSINNI
MENIGHETSRÅD

2010

Menighetsrådet har bestått av:
Leder: Torild Slåttsveen
Nestleder: Kirsti Thomlevold
Kasserer: Knut Wold
Sekretær: Ann-Mari Sirirud

Øvrige medlemmer: Unni Gjeile, Odd
Nordraak og Knut Ellefsrud

Varamedlemmer:
Lars Morten Haug
Morten Sandberg
Mona Lie

Tommy Selnes og Aina Sandberg har i
løpet av året bedt seg fritatt fra sine verv
som varamedlemmer.

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

Medlemmer for styret i Nordsinni
menighetshus:
Knut Wold
Unni Gjeile 
Menighetsbladet:
Unni Gjeile
Bibel- og internasjonal kontakt:
Per Arne Haugner

Menighetsrådet har hatt 9 møter og
behandlet 70 saker.

Forordnede gudstjenester:
Nordsinni Kirke: 17        
Haugner Kirke: 5              
Åsli Kapell:1                
Landmo Kapell: 4   

Et medlem har meldt seg ut av kirken.
21 barn er døpt, 17 av disse bor i sognet.
17 ungdommer er konfirmert.
3 par er viet.
23 personer er gravlagt.

Ellers nevner vi:
Ett eller flere medlemmer av menighets-
rådet og en eller to konfirmanter har vært
med som kirkeverter ved gudstjenestene. 
Alle barn som døpes i våre kirker får
lysestake og dåpslys.

Oversikt over aktiviteter:
Januar:
13. januar var Odd Nordraak og Torild
Slåttsveen på Gjøvik på kurs for nye
medlemmer i Fellesrådet. 
24. januar var det utdeling av Bibler til
årets femteklassinger.
Vi mottok en pengegave etter Gilbert
Liens begravelse.
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Februar:
21.februar ble det delt ut bok til alle
1.klassingene.
22.februar ble det holdt årsmøte på
Menighetshuset.

Mars:
Fasteaksjonen ble gjennomført 23. mars
og konfirmantene våre samlet inn 
kr. 10 276.-
7. mars var det kirkekaffe på Haugner.

April:
Lørdag 17. april var det konfirmanttur til
Lunner. To fra menighetsrådet og prest
var med som ledere fra Nordsinni. Gode
tilbakemeldinger fra konfirmanter og for-
eldre.

Mai:
I år var vårkvelden for konfirmantene i
Østsinni.

På Nordsinni var årets vårpuss i og rundt
kirka mandag 10. mai. Over 20 personer
møtte fram, og raking og vasking gikk
som en lek.

På Haugner ble det holdt dugnad 19.
mai. Det ble vasket og pusset vinduer, så
kirka var klar til konfirmasjonssøndagen. 
Tusen takk til alle for god hjelp.

16. mai var det konfirmasjon i Nordsinni
og 23. mai i Haugner.

Vidar Fredheim og Ole Kristian Nyhagen
hadde konsert i Haugner kirke pinsaften,
etterfulgt av kirkekaffe og tradisjonell
ringing med kirkeklokkene. 

I løpet av mai måned ble servisehuset på
Nordsinni ferdig. Huset ble malt på dug-

nad. Odd Nordraak gjorde en kjempe-
jobb!

Juli:
Det var gudstjeneste med kirkekaffe på
Åsli 4. juli. Odd Nordraak og Harald
Slåttsveen kjørte stoler så alle fikk noe å
sitte på. Unni Gjeile, Annie Sandlie og
Torild Slåttsveen hadde vasket og pyntet
med blomster. Kaffe og kaker, som vi
hadde fått fra hjelpere i hele bygda,
smakte godt etter gudstjenesten denne
fine sommerdagen.

September:
9. september var Knut Wold, Lars Haug
og Torild Slåttsveen på møte med biskop
Solveig Fiske i Røykenvika.
11. september var det kanotur til Fjorda
for årets konfirmanter. I år var turen lagt
opp som dagstur, noe som var bra, da
værgudene ikke var på vår side.
Konfirmantene ble kjørt i buss nedover,
og ble hentet av foreldre til gudstjenesten
i Bjoneroa kirke som avsluttet dagen...

Oktober:
Søndag 3.oktober var det presentasjon av
de nye konfirmantene og samling for
årets gullkonfirmanter. 12 av 21 fra
1960-kullet deltok på gudstjenesten i
kirka og på samværet på Menighetshuset
etterpå.

November:
Onsdag 17. november var det omvisning
i kirka for fireåringene, slik at de skulle
bli litt kjent før søndagens messe. Etter
en spennende tur i tårnet, koste de seg
med boller og saft.
21. november fikk 6 spente fireåringer
utdelt sin Kirkebok.
28. november var det lysmesse i
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Nordsinni kirke, 18 konfirmanter deltok
med lystenning og tekstlesing.

Desember:
20. desember ble julekrybba pyntet.
22. desember var det skolegudstjeneste.
23.desember var det Lille julaftenkonsert
i Nordsinni kirke.
Deltagere i år var Henning Andersen på
hardingfele, Eva Engman på orgel og
piano og Nordsinni blandede kor med
solist Bjørg Varpstuen og solist og diri-
gent Birgitte Rosenberg .
31. desember ble året 2010 avsluttet med
midnattsgudstjeneste i Nordsinni kirke.

KIRKENE:
Fremmøtet ved gudstjenester i kirkene
våre er stabilt, men vi ønsker selvfølgelig
at flere ville delta. 
Oppslutningen om kirkelig dåp og kon-
firmasjon er gledelig høyt, og vi ser at
flere bruker kirken i glede og i sorg. 

MENIGHETSHUSET:
Styret for menighetshuset sliter, både
økonomisk og med å få nye folk til å ta
på seg verv i styret. Huset er jo til glede
og nytte for alle i menigheten, så her må
vi alle, i åra framover, bruke huset mye,
og være villige til å stille opp og ta vår
tørn.
Menighetshusringen er en solid støttefor-
ening for huset.

MANGE Å TAKKE
For å få gudstjenester og annet kirkelig
arbeid vel i havn i løpet av ett helt år er
det mange mennesker som er i sving. Vi
er så heldig at vi har mange personer
som er ansatt hos oss og gjør en flott
jobb. 
Sogneprestene våre: Knut Ellefsrud,

Berit Rinde og Anne Hilde W. Helland
Kantorene Vidar Fredheim og Eva
Engmann.
Klokker Roger Jøranli.
Kirkegårdsarbeider Arne Dokkesveen.
Tusen takk for den gode jobben dere
gjør!

Vi har også mange som stiller opp frivil-
lig, og vi nevner:
Grethe Rudstaden som alltid gir blomster
til gudstjenestene i Nordsinni kirke.
Kirkeringen i Dæhli som sørger for at
Haugner kirke alltid er i flott stand og
pyntet til høytider.
Nordsinni blandede kor har i tillegg til
konserten Lille julaften også deltatt på
gudstjenesten 17. mai og annendag jul.
De stiller alltid opp når vi spør, takk for
det. 

Til slutt vil vi nevne alle andre som har
bidratt på frivillig basis i året som har
gått. Uten dere hadde vi ikke klart å
drive menighetsarbeidet. Tusen takk til
alle!

Nordsinni 10.02.2011
Torild Slåttsveen, leder
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Velkommen til Guds hus
17.04.2011 - Palmesøndag 
Lunde kirke kl 11:00 - Høymesse 
Sokneprest Knut Ellefsrud. Takkoffer til SOS Barnebyer.
Østsinni kirke kl 13:00 - Høymesse
Sokneprest Knut Ellefsrud. Takkoffer til Kirkens SOS
21.04.2011 - Skjærtorsdag 
Korsvold bo- og servicesenter kl 17:00 - Nattverdgudstjeneste 
Sokneprest Berit Rinde
Nordsinni kirke kl 19:00 - Nattverdgudstjeneste 
Sokneprest Berit Rinde 
22.04.2011 - Langfredag 
Nordsinni kirke kl 11:00 - Pasjonsgudstjeneste 
Sokneprest Berit Rinde   
Kinn kirke kl 19:00 - Pasjonsgudstjeneste 
Sokneprest Berit Rinde 
24.04.2011 - Påskedag 
Lavvoen på Synnfjellet kl 10:00 - Høytidsgudstjeneste 
Sokneprest Berit Rinde 
Nordsinni kirke kl 13:00 - Høytidsgudstjeneste 
Sokneprest Berit Rinde    
25.04.2011 - 2. påskedag 
Østsinni kirke kl 11:00 - Høytidsgudstjeneste 
Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til Dokka Bedehus 
Åmot kirke kl 13:00 - Høytidsgudstjeneste 
Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til Speiderne i Torpa

MAI
01.05.2011 - 1. mai 
Nordsinni kirke kl 15:30 - Gudstjeneste 
Sokneprest Berit Rinde 
03.05.2011 - Tirsdag 
Nordsinni kirke kl 19:00 – Vårkveld med konfirmantene 
Sokneprest Knut Ellefsrud. Årets konfirmanter. Roar Engelberg, panfløyte
08.05.2011 - 2. 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 
Lunde kirke kl 19:00 - Vårsangkveld
Valatun Sanglag
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15.05.2011- 3. søndag etter påske 
Nordsinni kirke kl 11:00 - Konfirmasjonsgudstjeneste 
Sokneprest Knut Ellefsrud    
17.05.2011 - 17. mai
Nordsinni kirke kl 10:00 - Festgudstjeneste 
Sokneprest Knut Ellefsrud
Åmot kirke kl 10:00 - Festgudstjeneste 
Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til menighetsarbeidet i Torpa og Lunde
22.05.2011 - 4. søndag etter påske 
Haugner kirke kl 11:00 - Konfirmasjonsgudstjeneste 
Sokneprest Knut Ellefsrud   
Lunde kirke kl 11:00 - Samtalegudstjeneste 
Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til IKO
29.05.2011 - 5. søndag etter påske 
Lunde kirke kl 11:00 - Konfirmasjonsgudstjeneste 
Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til menighetens arbeid 
Vølstad kirke kl 11:00 - Konfirmasjonsgudstjeneste 
Sokneprest Knut Ellefsrud. Takkoffer til menighetens arbeid

JUNI
05.06.2011 - 6. søndag etter påske 
Åmot kirke kl 11:00 - Konfirmasjonsgudstjeneste 
Sokneprest Berit Rinde      
11.06.2011 - Pinseaften 
Haugner kirke kl 16:15 - Konsert og høytidsringing 
Kantor Vidar Fredheim
12.06.2011 - Pinsedag 
Kinn kirke kl 11:00 - Høytidsgudstjeneste 
Sokneprest Knut Ellefsrud. Takkoffer til Normisjons Mali-proasjekt ved familien Sanden
Østsinni kirke kl 13:00 - Høytidsgudstjeneste 
Sokneprest Knut Ellefsrud. Takkoffer til Menighetsfakultetet
13.06.2011 - 2. pinsedag 
Nordsinni kirke kl 11:00 - Høytidsgudstjeneste 
Sokneprest Knut Ellefsrud         
Lunde kirke kl 13:00 - Høytidsgudstjeneste 
Sokneprest Knut Ellefsrud   
19.06.2011 - Treenighetssøndag 
Landmo bo- og rehabiliteringssenter - kapellet kl 11:00 - Høymesse 
Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til Bibelleseringen 
Åmot kirke kl 13:00 - Høymesse 
Sokneprest Berit Rinde

Følg med i dagspressen endringer kan forekomme.
Du finner også gudstjenestelisten på våre hjemmesider: www. nordre-land.kommune.no
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Slekters gang
DØPTE
Brøttum kirke
30.01.11 Kristian Gjerdalen Taraldstad

Nordsinni kirke
23.01.11 Jørgen Kristiansen Aasheim
23.01.11 Jenny Marie Sollien

Østsinni kirke
06.02.11 Thiril Hammersnes Engelund
06.03.11 Sondre Hasvold Bakken

Lunde kirke
20.02.11 Madelen Harefallet Furuseth

Åmot kirke
06.03.11 Jenny Håkenstad Bergli

VIGDE
Lunde kirke
20.02.11 Mona Sæther Harefallet og 

Marius Furuseth

DØDE:
Nordsinni kirke
07.02.11 Ninni Kompelien
01.03.11 Marie Skogstad

Østsinni kirke
18.01.11 Turid Røkke
24.01.11 Edith Nygård
28.01.11 Tove Voldhaug
11.02.11 Jorulf Folden
22.02.11 Audun Berglund
24.02.11 Kaare Vik
06.03.11 Lovise Elton Haugner
07.03.11 Magnar Vestrum

Åmot kirke
20.02.11 Laura Jøranli

Lunde kirke
29.01.11 Adolf Avranden
02.03.11 Svein Olav Tollefsrud 

NNyyee ååppnniinnggssttiiddeerr vveedd KKiirrkkeekkoonnttoorreett
For henvendelser på telefon og oppmøte

på Kirkekontoret er åpningstidene nå
kl. 10.00 til 14.00 mandag – fredag

Kirkeskyss
Ta kontakt med kirkeskyssformidler Solveig Fredlund i

Østsinni menighetsråd på tlf. 61 11 06 58
hvis du har behov for skyss i Østsinni sokn.
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ÅRSMELDING FOR
ØSTSINNI

MENIGHETSRÅD - 2010

Leder: Ragnhild Gravem
Nestleder: Arne Røkke      
Kasserer: Kjell Rønningen    
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
Kantor: Vidar Fredheim og Eva
Engmann
Klokker: Karin Elton Haug
Renholder: Maren Bjeglerud
Kirkegårdsarbeider: Svein Bjeglerud
Ringer Vølstad: Ivar Elton
Arne Helgerud har vært fast tekstleser
ved gudstjenestene.

Menighetsrådets representanter i
Nordre Land kirkelige fellesråd:
Arne Røkke
Varamedlem: Ragnhild Gravem
Annie Voldhaug
Varamedlem: Kjell Rønningen     
Kontaktperson for Bibelselskapet: Arne
Helgerud
Kontaktperson for Kirkens
Nødhjelp:Solveig Fredlund
Kontaktperson for Kirkens SOS: Solveig
Fredlund
Styret for Vølstad minnefond: Knut
Ellefsrud, Ragnhild Gravem, Ivar Elton,
Grethe Rundhaug
Tre bakelag bestående av seks bakere
på hvert lag.

Gudstjenester
Det har i 2010 vært 22 gudstjenester og 2
skolegudstjenester i Østsinni kirke. 1
gudstjeneste på Holmenjordet.
Det har vært 3 gudstjenester i Landmo
kapell og 1 lysmesse i hallen på Landmo. 
På Vølstad har det vært 6 gudstjenester
og 1 barnehagegudstjeneste.
Tilstede på gudstjenester
Østsinni kirke: 3060 personer
Vølstad kirke: 291 personer
Landmo: 174 personer
Døpte i menigheten
Østsinni kirke: 21 døpte
Vølstad kirke:  2 døpte
Konfirmerte i menigheten
Østsinni kirke: 31 konfirmanter
Vølstad kirke:  7 konfirmanter
Vielser i menigheten:
Østsinni kirke: 6 brylluper
Vølstad kirke: 2 bryllup
Begravelser i menigheten
Østsinni kirke: 19 begravelser
Vølstad kirke:    3 begravelser
Landmo: 8  begravelser

Saker til behandling
Østsinni menighetsråd har hatt 8 menig-
hetsrådsmøter i 2010.
57 saker har stått på sakslista.
Deler av møtene(fellessaker) har vært
avholdt sammen med Nordsinni meng-
hetsråd

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, dette året i Østsinni
kirke.
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� Utdeling av bibler til menighetens
5.klassinger,dette året i Nordsinni krk

� Menighetens årsmøte med  kirkekaffe
etter gudstjenesten i Vølstad

� Fasteaksjonen med konfirmantene
som bøssebærere

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

� Vårkveld med konfirmantene,dette
året i Østsinni kirke 

� Konfirmasjonsgudstjenester - to i
Østsinni og en i Vølstad

� Vårdugnad på kirkegårdene ved
Østsinni og Vølstad

� Gudstjeneste i Vølstad kirke St. Hans
aften med kirkekaffe på Åsheim

� Kanotur til Fjorda for konfirmantene
� Gudstjeneste på Holmenjordet under
Bygdedagene

� 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 krk
� Lysmesse i Østsinni kirke og på
Landmo, konfirmantene deltok.

� Julaftensgudstjeneste i Østsinni kirke, 
� Høytidsgudstjeneste i Østsinni kirke
1. juledag

Andre saker:
Menighetsrådets medlemmer deltok som
kirkeverter under gudstjenestene. De var
medhjelpere ved konfirmantaktiviteter og
hadde medansvar for flagging ved kir-
kene. Medlem i menighetsrådet har del-
tatt på klimakonferanse.

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 og arbeider med menighetsbyg-
gende arbeid blant khassonkeene.
Familien Sanden sender informasjon
gjennom menighetsbladet og hjemmesida.

Menighetsbladet for Nordre Land og
Torpa:
Bladet kom ut med 6 nummer i 2010.
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. 

Handlingsplan for 2011:
Ny trosopplæringsplan skal utarbeides
sammen med de andre menighetene i
kommunen (videreført fra 2010).
Samarbeide med Dokka bedehusforening
om bruk av Dokka bedehus som menig-
hetshus for Østsinni menighet (videreført
fra 2010). 
Ny gudstjenestereform.
Kirkevalg, menighetsråd og bispedøm-
meråd.

Menighetsrådet takker alle ansatte og
frivillige for innsatsen og samarbeidet
i 2010.

Dokka 27.mars 2011
for Østsinni menighetsråd
Ragnhild Gravem                                                            
leder
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Kirkevergen
informerer
Jeg har hatt permisjon fra stillingen som
kirkeverge i ett år, og har nå startet opp
igjen. Det har vært veldig hyggelig å
komme tilbake, og jeg begynner å
komme inn i noe av det daglige arbeidet
igjen. 

Etter den store kirkekontrollen i 2009,
ble det konkludert med at det var alvorli-
ge feil og mangler i det elektriske anleg-
get i mange kirker. Det er derfor satt i
gang flere større arbeider ved kirkene
våre for å rette opp dette. I noen av kir-
kene er arbeidene ferdig, mens de ikke er
påbegynt i andre. Det blir godt når arbei-
dene blir ferdige, da det er viktig å ta så
godt som mulig vare på kulturskattene
våre.

Dagene har blitt lysere og våren nærmer
seg med stormskritt. Dette betyr at grav-
stedene på kirkegårdene vil få behov for
stell og tilsyn. For mange kan det av for-
skjellige årsaker være problematisk å få
til dette. 
I tillegg til å tenke på stell, er det viktig
at ansvarlige kontrollerer at gravminnene
står stødig og godt etter vinteren, og evt.
retter de opp så fort det lar seg gjøre.

Vi har følgende tilbud i forhold til grav-
stell:
Gravfond (avtale for 10 år). Stell blir
automatisk gjennomført hvert år til avta-
len utgår.

Års avtaler for stell. For disse blir det

sendt ut faktura med utgangspunkt i de
som betalte for årlig stell foregående år,
og for evt. nye som ønsker tjenester.

Hvis fakturaene blir betalt i tide blir tje-
nesten utført, hvis ikke, blir det ikke
igangsatt noe stell.

Vi har følgende typer avtaler:
1. Planting, stell og vanning
avtale for 10 år pris: 7.000,- 

2. Planting, stell og vanning 
avtale for 1 år pris:    850,-

3. Stell og vanning:
avtale for 1 år pris:    450,-
(prisene er eks. MVA)

Planting, stell og vanning omfatter:
� 1 utplanting av blomster 
� jordarbeid og gjødsling
� luking og vanning
� rydding om høsten

Stell og vanning omfatter:
� luking og vanning

Hvis dere ønsker avtale og ikke har hatt
det tidligere, er det fint om dere tar kon-
takt i god tid før sesongen, slik at vi får
registrert avtalen.
Det kommer av og til ønske om flere tje-
nester, og dette er noe vi vil vurdere
framover. Dette kommer vi til å infor-
mere om i menighetsbladet. 

God påske!

Grethe Rundhaug
Kirkeverge
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Det blir i år valg på menighetsråd og
bispedømmeråd samme dag som
kommune- og fylkestingsvalget, 12.
september. De som blir valgt, skal
være med å bestemme hvordan Den
norske kirke skal organiseres i fram-
tiden.

Som en del av ”Demokratireformen” i
Den norske kirke, gjøres det forsøk
med valg samtidig med offentlige valg.
For to år siden var det derfor valg
samme dag som stortingsvalget. I år er
det kommune- og fylkestingsvalget
som får selskap av kirkevalget.
Bispedømmerådsvalget er ekstra spen-
nende i år, for medlemmene der sitter
også i Kirkemøtet og skal derfor være
med å bestemme hvordan Den norske
kirke skal organiseres når den etter pla-
nen skiller lag med Staten.

Nominasjon
Nominasjon av kandidater til menig-
hetsråd og bispedømmeråd er allerede i
gang. I tiden frem til 1. mai kan du
levere forslag på menighetsrådskandi-
dater til nominasjonskomitéen i menig-
heten, evt. kan ti personer sammen
levere en egen liste.  

I bispedømmerådsvalget er det i
hovedsak menighetsrådet som kan
foreslå kandidater. Ta kontakt med dem
snarest mulig om du har forslag til
kandidater. Menighetsrådet har behand-
let saken på et møte innen 15. mars. 

Det vil også i år være mulig å foreslå
enkeltkandidater til bispedømmerådet
gjennom supplerende nominasjon.
Dersom 100 medlemmer fra minimum
tre ulike sokn (maksimum 50 fra ett og
samme sokn) foreslår en kandidat i
tiden 1. mai – 1. juni, vil kandidaten
komme med på valglisten.

Enklere å stemme
Det skal bli noe enklere å stemme ved
valget i år enn ved forrige valg. Ved
menighetsrådsvalget slipper en å flytte
kandidater som står langt nede på lis-
ten for at de skal få din stemme. Man
kan både stryke kandidater og gi til-
leggsstemmer. I år vil alle stemmer
telle like mye, noe som gjør at også de
som står langt nede på listen kan
komme inn om de får flere ekstrastem-
mer enn andre. Det er bare ved likt
antall stemmer at rekkefølgen på stem-
meseddelen bestemmer hvem som
kommer inn.



21

Ved bispedømmerådsvalget skal man
bare sette et nummer framfor kandida-
tene for å angi hvilken rekkefølge man
ønsker. 

Stemmerett for 15-åringer
Ved kirkevalget kan alle medlemmer
av Den norske kirke som er 15 år eller
eldre være med å stemme.

Informasjon
Det vil som for to år siden bli sendt ut
valgkort i posten til alle medlemmer
med stemmerett. For mer informasjon
om valget, kontakt din lokale menig-
het, besøk nettsiden
www.kirken.no/hamar eller se på
http://kirkevalget.no.

Om bispedømmerådet
Bispedømmerådet består av biskopen,
en prest valgt av prestene i bispedøm-
met, en lek kirkelig tilsatt valgt av de
leke kirkelig tilsatte i bispedømmet og
syv leke medlemmer valgt i
Kirkevalget. 

Bispedømmerådet styrer det kirkelige
arbeidet på bispedømmeplan. De skal
ha oppmerksomhet på alt som kan gjø-
res for å vekke og nære det kristelige
liv i menighetene, og de skal fremme
samarbeidet mellom de enkelte menig-
hetsråd og andre lokale arbeidsgrupper
innen bispdømmet. I prakis betyr det at
rådet tilsetter menighetsprester og
andre tjenestemenn når det er bestemt
av Kongen. De gjør vedtak om oppsi-
gelse, ileggelse av ordensstraff, avskjed
og suspensjon. De fordeler statlige til-
skudd til særskilte stillinger innen kir-

kelig undervisning og diakoni etter
nærmere regler gitt av departementet.
Bispedømmets budsjett og handlings-
planer er gjenstand for behandling i
bispedømmerådet. Det samme er for
eksempel bopliktsaker. Og bispedøm-
merådsmedlemmene utgjør Kirke-
møtet. Møtefrekvensen er 8-10 møter
pr. år, samt det årlige Kirkemøtet.

Kirkemøtet trer sammen en gang pr år.
Blant de uttrykkelige ansvarsområder
for Kirkemøtet er uttalelse om viktige
lovendringer på det kirkelige området,
planer og programmer for den kirkeli-
ge undervisning, diakoni og kirkemu-
sikk og forslag til retningslinjer for
soknereguleringer. Kirkemøtet skal
dessuten utføre gjøremål og gi utta-
lelser etter pålegg av Kongen eller
Kirkedepartementet. Viktige saker ved
siste Kirkemøte var blant annet
Gudstjenestereformen med de store
endringer som ligger der, i hovedguds-
tjenesten, nattverdliturgi, dåpsliturgi og
tekstbok, og endringer i gravferdslov
og kirkelov.

Dette betyr at medlemmene i bispe-
dømmerådet har stor innflytelse på det
som skjer innenfor kirken, både på
bispedømmeplan og på landsbasis.
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Dokka og omegn Normisjon møter våren 2011
Dokka Bedehus 28. april taler Randi Korsveien
Dokka Bedehus 12. mai taler Ragnar Enger
Dokka Bedehus 26. mai taler Arne Guttormsen
Dokka Bedehus 9. juni taler Knut Ellefsrud

Vest-Torpa Søndagsskole
På søndagsskolen er det bibelfortellinger, sang, forskjellige aktivite-
ter, leker m.m. Håper du har lyst til å komme!

Program våren 2011
17.april kl.17.00, familiesamling

på Vest-Torpa Bedehus

8.mai kl.11.00 
hos Kari og Harald Åsødegård

For mer informasjon kontakt Kari og Harald Åsødegård
tlf.61119220 / 91618553 (Kari) / 99407229 (Harald)

Velkommen på søndagsskolen!

Møter i Vest-Torpa Indremisjonsforening/
Normisjon våren 2011

11.mai kl.19.00
Møte på Vest-Torpa Bedehus
Andakt v/Arne Bøe

8.juni kl.19.00
Møte på Vest-Torpa Bedehus
Andakt v/Solveig Haugen Tusvik
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Presentasjon av årets konfirmanter
Østsinni kirke - 08. MAI 2011 - Kl. 10.30
Berglund, Kenneth
Frydenlund, Ørjan
Hagen, Silje
Jamne, Stian Lihagen
Kristensen, Edvard Klokkersveen
Løkken, Inger Merethe
Nørstebøen, Mari Øverås
Myhre, Hege Strømsjordet
Ridderhaugen, Steffen
Røbergshagen, Ida Martine Larsen
Skogstad, Marcus Alexander
Sveum, Hans Martin
Sæther, Ole-Aleksander Håkenstad
Tørnkvist, Espen

Kl. 12.30
Andersson, Thomas Urang
Barlund, Gunnar Merkesdag
Bjerke, Ingrid Andrea Ødegård
Brattrud, Siv Merethe Haugerud
Carbery, Sebastian Røstad
Eriksen, Lars Vikersveen
Haugen, Jørgen
Haugen, Kathrine Trøen
Haugerud, Pål Kristenstuen
Jensvold, Gina
Jensvold, Guro Øiom
Jettestuen, Sonja Katharina
Kleven, Hans Kristian Vikersveen
Koistinen, Oona Helena
Korpberget, Øyvind
Larsbakken, Martin
Liom, Veronika Bråten
Lundgård, Marte Sollien
Magnussen, Marte
Monsebakken, Henrik
Randen, Tomine Tourunen
Røbergshagen, Gudbrand
Spidsberg, Sebastian H.
Vestrum, Daniel
Vikersveen, Kevin
Øyhus, Christian

Nordsinni kirke - 15. MAI 2011
Barlund, Hanne
Bråten, Joacim
Hagberg, Siv
Harefallet, Christina Sæther
Korslund, Silje Bjørnerud
Langødegård, Elisabeth
Ludvigsen, Jeanett Skagen
Merkesdal, Charlotte Myrstuen
Nystuen, Therese
Rognerud, Kristine Løkken
Sandberg, Guro Bjeglerud
Vestrum, Irmelin

Haugner kirke - 22. MAI 2011
Brattrud, Tone Beate
Fjeldberg, Joakim Vestrum
Kalstad, Nina
Nysveen, Torhild
Sogn, Maren Elise
Øyhus, Andrea Øiom
Ilstad, Markus

Vølstad kirke - 29. MAI 2011
Elton, Emma Engebretsen

Åmot kirke - 05. JUNI 2011
Andreassen, Jan-Tore Olger
Bratlien, Malin Jørandli
Hansen, Stine Lau
Haugerud, Sara-Linn Klopp
Klopp, Robin
Kompelien, Ingrid
Lauvli, Henrik Gjefle
Nordrum, Tonje Stømsjordet
Skartlien, Jens
Wien, Mathias

Lunde kirke - 29. MAI 20110
Fossum, Malin Emilie
Frøyslid, Mari
Kjendseth, Jostein Myhre
Ruud, Torbjørn Stadsvoll
Røstad, Emil
Slettum, Kathrine
Ødegårdstuen, Julie
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VELKOMMEN TIL PÅSKEFEIRING I
NORDRE LAND

Palmesøndag 17.april 2011
Lunde kirke kl 11

Gudtjeneste
Sokneprest Knut Ellefsrud
Kantor Vidar Fredheim
Klokker Marit Rønningen

Østsinni kirke kl 13
Gudtjeneste
Sokneprest Knut
Ellefsrud
Kantor Vidar
Fredheim

Klokker Karin Elton Haug

Skjærtorsdag 21.april 2011
Korsvold omsorgssenter
kl 17

Nattverdsgudstjeneste
Sokneprest Berit Rinde
Kantor Vidar Fredheim
Klokker Solveig Lium

Nordsinni kirke
kl 19

Nattverdsgudstjeneste
Sokneprest Berit Rinde
Kantor Vidar Fredheim
Klokker Roger Jøranli

Røde Kors-hytta
Fjellvåk - Synnfjell kl 19

Påskesamling
Andakt:
Harald Åsødegård, keyboard

Langfredag 22.april 2011
Nordsinni kirke kl 11

Pasjonsgudstjeneste
Sokneprest Berit Rinde
Kantor Vidar Fredheim
Trond Mæhlum, cello
Klokker Roger Jøranli

Kinn kirke kl 19
Pasjonsgudstjeneste
Sokneprest Berit Rinde
Kantor Vidar Fredheim
Trond Mæhlum, cello
Klokker Solveig Lium
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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

1. påskedag søndag 24.april 2011
Lavvoen på Synnfjell kl 10

Gudstjeneste
Sokneprest Berit Rinde
Kantor Vidar Fredheim
Ole Kristian Nyhagen,
trompet

Nordsinni kirke kl 13
Gudstjeneste
Sokneprest Berit Rinde
Kantor Vidar Fredheim
Ole Kristian Nyhagen,
trompet
Klokker Roger Jøranli

2. påskedag mandag 25.april 2011
Østsinni kirke kl 11

Gudstjeneste
Sokneprest Berit
Rinde
Kantor Vidar
Fredheim

Ole Kristian Nyhagen, trompet
Klokker Karin Elton Haug

Åmot kirke kl 13
Gudstjeneste
Sokneprest Berit
Rinde
Kantor Vidar
Fredheim

Ole Kristian Nyhagen, trompet
Klokker Solveig Lium

Frist for innlevering av stoff
til neste menighetsblad er 15. juni 2011
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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



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


