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Leder
Den store katedralen… Om sommeren er
flere av gudstjenestene ute i den store
katedralen! Det er Åsli – det lille kirke-
stedet på Veståsen – med en fantastisk
utsikt over dalen hvis en går den lille
turen ut på ”Utsikten” og et vakkert kul-
turlandskap. Med kirkekaffe på den
gamle skolen i bygda.

I år skal vi feire Skaperverkets dag på
Grønvold og tema i år er : ”MAT –vårt
daglige brød”. Det kunne vel ikke passe
bedre – her har bygget blitt dyrket i bygda
– malt ved hjelp av vannkraften i
Grønvold og brukt til grøt og brød i gene-
rasjoner. Nå vet vi at bygget er særdeles
næringsrikt og med fordel kan erstatte ris
– det er jo lansert som ”byggris”. Torpa
bygdekvinnelag har i mange år arbeidet
med å få fram gamle og nye oppskrifter
med bygg - og på Grønvoldsdagen er
det smaksprøver. I et globalt perspektiv er
det viktig med kortreist mat.

På Garder – det gamle kirkestedet på
Vest-Torpa, har det blitt tradisjon med
en vandring fram til den gamle kirke-
tomta – der sto kirken før den som nå er
på Lunde ble bygd.

Vandringen starter på Solås – (du
kjører mot Lunde og det står skilt til
Garder kirketomt). Og går til dels på den
gamle kirkevegen - det er salmer , les-
ning og bønner undervegs – nattverd når
vi kommer fram til kirketomta.

Hør fuglene, se blomstene og gresset
– så grønt, så vakkert, så godt – nyt som-
meren!!! Det hele fortorner seg som et
under og det er fantastisk flott å bo her
nord med de skiftende årstidene!

God sommer! Aase Marie Rød
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Andakt

Fotsporene
En natt hadde en mann en drøm.
Han drømte at han spaserte langs stranden sammen med Herren!
Over himmelen kom bilder fra livet hans til syne.
For hvert bilde han så, oppdaget han at det var to par fotspor i sanden;
det ene var hans egne, og det andre var Herrens.

Da det siste bilde fór forbi over himmelen,
så han tilbake på fotsporene i sanden.
Han la merke til at mange ganger i livets løp
var det bare ett par fotspor.
Da oppdaget han også at det var de gangene
da livet hans hadde vært vanskeligst og mest smertefullt.

Dette forsto han ikke, så han spurte Herren:
Herre, du sa en gang at da jeg bestemte meg
for å følge deg, så ville du alltid gå med meg og aldri forlate meg.
Men nå ser jeg at da min nød var størst og livet vanskeligst å leve,
da er det bare ett par fotspor.
Jeg forstår ikke hvorfor du forlot meg da jeg trengte deg mest.

Da svarte Herren: Mitt kjære og dyrebare barn!
Jeg elsker deg og vil aldri forlate deg.
De gangene i livet ditt da prøvelsene og lidelsene dine var størst
- og du bare kan se ett spor i sanden,
det var de gangene da jeg bar deg i armene mine.

Dette diktet fikk jeg fra venner da livet så veldig håpløst ut. Det varmet å få hilsen,
men dette med Guds kjærlighet gjaldt nok ikke meg. Det var som Han hadde forlatt
meg. Ikke bare for et øyeblikk, men i uker og måneder.

Både i samtaler med ”gudsforlatte mennesker” og fra litteraturen vet jeg at det er lett å
havne der jeg var. Men når sorgen eller sykdommen mer slipper taket, kan en se at net-
topp i hjelpeløsheten var Gud der. Da blir innholdet i ”Fotsporene” en sannhet for deg
og meg. Der det bare er ett par fotspor i sanden, der bærer Han sitt hjelpeløse barn.

Dette taler Gud om også gjennom sitt skaperverk. Det er natten som føder den nye
dagen. Ut av vinterens kulde vokser våren og sommeren fram. Det er med sorgen som
bakteppe at gleden får farge.

Asbjørn Sollien
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Bidraget denne gangen er innsendt av
Camilla Nermoen.

HAN TEK IKKJE GLANSEN AV
LIVET, SALME NR. 346

Han tek ikkje glansen av livet,
den Frelsar som kallar på deg.
Fyrst då kan for alvor du leva
når han får deg fylgja på veg.

Du høyrer dei dårande røyster
som lovar deg gullglim og glans,
men ingen legg lys over vegen
som Jesus og kjærleiken hans.

Han hjelper i brattaste bakkar
og stør deg når vegen vert smal.
Han signar dei sollyse sletter
og lyser i døds-skuggens dal.

Han fører deg frelst over fjorden,
heilt fram til den himmelske strand.
Når døden sin brotsjø du møter,
vil Jesus dra båten i land.

Han tek ikkje glansen av livet,
han gyller din morgon og kveld
og opnar ei dør til dei salar
der æveleg høgtid du held.

Camilla Nermoen sender stafettpinnen
videre til Elida Midtsveen til neste num-
mer av menighetsbladet.

SALMESTAFETTEN

«Min yndlingssalme» Fasteguds-
tjeneste i
Åmot 6.april
Også i år var det felles gudstjeneste
for alle konfirmantene i Nordre Land
i fastetida. Den er en god forbere-
delse til fasteaksjonen. Kristin
Tepstad Eide fra Kirkens Nødhjelp
ga et innblikk i hva de innsamlede
midlene blir brukt til, og at det nytter
å hjelpe.

Lystenning med bønn
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Gudstjeneste på Valatun 27.mars
På grunn av den sene påska ble gudstjenesten flyttet fra 1.søndag etter
påske til Maria budskapsdag 27.mars. Den var utelatt i år på den opp-
rinnelige gudstjenestelista, men kom i stand etter initiativ fra kretsen.
Denne samlinga har lange tradisjoner; helt tilbake til 50 tallet i følge en
artikkel Mary Bakken skrev i menighetsblad nr.4 2005.

Speiderjentene Julie og Frida
forsyner seg av det innholdsrike
matbordet.

Speiderne stiller trofast opp
på Valatun.

Valatun sanglag synger ved
kirkekaffen.
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Nytt fra Sanden i Oussoubidiagna, Mali - mai 2011

Kjære venner!
Det ble ikke noe april-brev fra oss i år.
Da hadde vi besøk fra Norge. Bestemor
og bestefar kom for fjerde gang, denne
gangen sammen med tante Kari. De fikk
oppleve dagliglivet vårt og til folket vi
lever blant, varme netter og folk som
kom innom for å lade telefoner når de
hørte at agregatet gikk. Vi fikk masse
godt pålegg, og påskeegg fulle av små-
godt og norsk sjokolade.

Påsken var en stor opplevelse med tilstel-
ning på landsbyplassen lørdag kveld. Det
var sang og andakt, og damene dramati-
serte fortellingen om den bortkomne søn-
nen til stor glede for forsamlingen, før
filmen begynte.

Første påskedag var det festgudstjeneste
med nattverd og dåp, tre voksne og en
ung gutt. Da de som skulle døpes ble
bedt om å komme fram, var det ei som
ikke var kommet ennå. Men så kom hun
minuttet etterpå, og alt gikk som planlagt
heldigvis. Etterpå var det felles middag
rett etter gudstjenesten.
Damene hadde begynt å
koke klokka fire om morge-
nen, så det meste var klart
på forhånd. Imponerende!
Alle ble mette, og gikk
etterhvert fornøyde hjem for
å slappe av, eller drikke te
og fortsette praten.

1. mai falt på en søndag i år,
og da ble det ingen ekstra

fridag trodde vi. Men nei da, for her sier
loven at når slike dagen faller på en hel-
gedag, blir det fri en annen dag. Dermed
var mandag fri! Det ble bestemt på lør-
dag en gang, og sagt på nyhetene!

Helgen etterpå reiste vi alle sammen til
Bafoulabé. Jeg, Elisabeth, skulle på kvin-
neleir sammen med ti damer herfra. Det
er tre år siden misjonen arrangerte forri-
ge leir, og i år tok kirken initiativet.
Misjonen betalte kun transporten. 45
kvinner (og flere små barn) fra fire dis-
trikt var samla på bibelskolen. Pga var-
men sov de ute der de måtte finne seg en
plass, og det var litt vanskelig å holde på
konsentrasjonen inne i møtesalen som
holdt 40 grader. Men det var god stem-
ning, og under sangen var alle med og
minst halvparten var framme og dansa til
Guds ære. Veldig flott opplevelse! Jeg
underviste en ettermiddag, og fortalte om
israelsfolket som ble bitt av slanger i
ørkenen. På samme måte som de ble fris-
ke ved å se på en bronseslange, kan alle
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som tror og ser på Jesus bli Guds barn og
få evig liv. Det ble godt mottatt, og det
kom flere spørsmål i etterpå. Alle reiste
fornøyde og glade hjem, og de ble enige
om å samles igjen til neste år i
Oussoubidiagna.

Jentene reiste videre på skoletur sammen
med Møyfrid og Kristian. De hadde to
gode dager på en liten hytte misjonen
leier nær Manantalidemningen der det er
gratis strøm. De kunne fortelle om kalde
netter, god mat, spill, bading og mye
moro.

John Kåre jobba sammen med Jan som
blant annet reparerte brønnpumpa på
gjestehuset.

Den siste uka har det vært veldig varmt
her. Og i dag er det 70% luftfuktigher
etter regn i helga. Det er ikke fritt for at
vi drømmer om ferie i Norge med en litt
annen varme enn her. For sol vil vi jo ha!
Men først skal vi arrangere seminar i kir-
ken her, forberede avreisen, gjøre klar
alle lønningene og være tilstede i det
som skjer. Igjen er det forberedelse til
regntida som vi ber om må bli bra og gi
gode avlinger.

Barna våre er stadig i full fart, og jeg blir
imponert over aktivitetsnivået i denne
varmen! Her ser dere tre prinsesser på
tur.

I dag er det forberedelser til 17. mai som
gjelder. Skolen baker hamburgerbrød, og
så blir det tog, leker og kiosk klokken
14. Gratulerer med dagen til alle sam-
men!

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 pl., 0130 OSLO,

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

For mer info: www.normisjon/mali
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I mai har det skjedd mange ting!

Ganske med en gang reiste
Ester Kristine og Hild
Elida sammen med lærer-
ne på leir. Vi kjørte til
Manantali. Der er det et
lite hus som misjonen
leier. I Manantali er det en
demning som lager strøm,
så der er det gratis strøm.
Derfor kunne vi ha på air-
condition hele tida da vi
var inne. Vi gikk på tur og
bada, kjøpte yoghurt og
melk og sjokoladepulver
på butikken, bakte muffins
og pitabrød, så på film og
koste oss masse.

Så har vi feira 17. mai. Det var veldig gøy. Skolen lagde pølse- og hamburger-
brød om formiddagen. Klokka to var det tog i huset til Møyfrid og Kristian. Vi
gikk på verandaen, inne i huset og ute, før vi sang «Ja vi elsker». Ester
Kristine holdt tale for dagen, og skolen sang. I kiosken kunne vi få pølser,
hamburgere, brus og is helt gratis. Etterpå var det sporlek med luftgeværsky-
ting, huskeoppgaver, stabling av pinner, med mere, og begge lagene fikk 117
poeng!

I slutten av mai var det seminar i kirken. Nesten alle de kristne var samla til
møter formiddag og ettermiddag. Barna gikk litt til og fra, hørte på litt og
lekte litt ute. Vi var ikke med hele tiden, men gikk bort da det var mat. Tre
damer kom med digre plastbaljer fulle av ris og saus. De delte det ut i mindre
fat, og så spiste vi med fingrene.

Barnenytt fra Sanden i Oussoubidiagna, Mali - mai 2011

Hei!
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På søndag var det helt fullt
i kirken, og på søndags-
skolen kom det så mange
at det nesten ikke var
plass! Vi måtte sitte helt
tett i tett på mattene på
gulvet, og det var ikke så
mange farger til hver. Men
det er veldig bra at det er
mange barn som vil høre
om Jesus!

John Kåre har fått seg nye venner. De bor rett på andre siden av veien for oss,
så det er kort vei. Hver morgen, litt over seks, spør han Jan om han kan låse
opp porten for han vil besøke Gondå. Det får han ikke lov til før Jan kjøper
brød klokka sju. Og så løper han fram og tilbake noen ganger, og spiser fro-
kost enten hos oss eller dem. Gondå er ei jente på to år, men han leker like
mye med storebrødrene Bira på seks og Mossa på fire. Pappan deres Mahadi
ble døpt i januar, og nå har guttene begynt å gå i kirken. Mamman, Sanko var
med på seminaret. Vi ber om at hele familien skal bli venner med Jesus! Og
snart skal de få en ny baby.

I hele mai har det vært kjempevarmt! Vi svetter hele tiden, og har litt varmeut-
slett. Vi har sovet ute i hagen, men nå sover vi på verandaen fordi det regner
av og til. I dag pakker vi bilen, og i morgen reiser vi til Bamako. Der er det
basseng. Torsdag 9. reiser vi til Norge. Ester Kristine skal gå litt på Alvheim
skule etter pinse. Hild Elida har hatt sin siste førskoledag i hele sitt liv. John
Kåre gleder seg til å kjøre båt!

Hilsen Ester Kristine,
Hild Elida og John Kåre
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Takk til
Solveig
klokker
Solveig Lium fratrådte sin
stilling 1.mai etter 20 års tje-
nestetid som klokker i Torpa
menighet. I den forbindelse
har vi tatt en prat med henne.

Solveig startet i stillingen
april 1991 etter å ha blitt
oppfordret til å søke av
Bjørn Vidar Lie som var
prest den gangen.

Her er noe av det som vi
spurte henne om.

Har oppgavene i jobben
vært de samme hele tida?
I den første tida var klokke-
ren også med i begravelser
(og kirketjeneren var med
ved gudstjenester).
Etter hvert ble klokkerstil-
lingen også tillagt renhold i
kirkene.

Husker du den første guds-
tjenesten du deltok i som
klokker?
Jeg kan ikke si jeg akkurat
gjør det, men en smule ner-
vøs var jeg kanskje da jeg
skulle lese teksten, for jeg
husker Bjørn Vidar sa at:
”kjolen din skalv”.

Er det spesielle begivenhe-
ter som trer fram når du
ser tilbake?
Gudstjenesten i Åmot
14.januar 1996 da Siri ble
ordinert var noe helt spesielt.
Biskop og flere andre prester
deltok. Pressefolka husker en
og. Dernest husker jeg Åmot
kirkes 175 årsjubileum ble
markert. Det var 1.søndag i
advent 1998,og gammel
liturgi fra 1800 tallet ble
brukt. Presten hadde svart
kjole og pipekrave.
50 årsjubileet i Kinn i 2006
var også en begivenhet jeg
vil ta med her.
Alle 17.mai’ene da barneto-
get kommer opp mot kirka er
også øyeblikk som huskes
godt.

Har ting endret seg, kom
det for eksempel flere på
gudstjenester før?
Jeg tror egentlig ikke det. Nå
som da må det gjerne til noe
ekstra som dåp etc., for at
det skal komme mye folk i
kirka.
Det var flere gudstjenester
før. Nye arbeidstidsordninger
er innført,og vi har flere
prester å forholde oss til.
Noe det er blitt færre av, er
vielser.
Jeg vil nevne konfirmantene;

det er mye kjekk ungdom i
Torpa. Har møtt igjen mange
dåpsbarn som konfirmanter
de siste åra.

Solveig vil også framheve
våre to dyktige organister ,
de alene er en grunn til å gå i
kirka.

Du har deltatt i menighets-
livet på flere måter
gjennom åra?
Jeg var medlem av menig-
hetsrådet i 8 år, fratrådte der
kort tid etter at jeg startet
som klokker. Menighetskoret
var en kjær hobby, var med
der fra starten og så lenge
det bestod.(ca 25 år?)Vi ble
færre og færre, og tilslutt
kunne vi ikke kalle oss kor.

Vi skjønner at Solveig neppe
har kjedet seg gjennom
årene, hun og ektemannen
Odd har drevet aktivt jord-
bruk med sau og griseavl.
Odd hadde også jobb utenom
bruket. De har 6 barn og 9
barnebarn. Et av barnebarna
uttalte engang at ”bestemor
bor i kirkeklokka”. En av
sønnene har nå overtatt gar-
den, men Solveig stiller gjer-
ne opp i fjøset når det er
lamming.

Solveig sier hun kommer til
å savne gode kolleger. Vi
takker for innsatsen hun har
gjort gjennom 20 år, og
ønsker henne gode dager
som pensjonist!

RH.
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SMÅPLUKK
DUGNADER PÅ NORDSINNI
Etter vinteren er det alltid nødvendig
med litt rengjøring! Men det er ingen
sak å få renset opp både inne og ute,
når vi har slik en engasjert dugnads-
gjeng! Etter en og en halv time var
jobben gjort, og vi koste oss med kaffe
og kaker i den fine vårtemperaturen!
Tusen takk for hjelpen, og velkommen
tilbake neste år!

På Haugner var det dugnad onsdag
11. mai. Kirkegårdsarbeider Arne
Dokkesveen fortjener en stor takk.
Han hadde rakt og ryddet, så ute var
det lite å gjøre.
Representanter for Dæhli Vel plantet
stemorsplanter på gravene de har påtatt
seg å stelle. Ellers ble de mennene som
ikke ville være med å vaske permitert
ganske raskt.
Inne ble det vasket, pusset vinduer og
pusset sølv, så alt var klart til konfir-
masjon. Vi avsluttet med kaffe og
kaker.
Takk for innsatsen til alle!

Nordsinni menighetsråd

TAKK
Takk for flott innsats til dere som var
med på ute- og innedugnaden ved
Lunde kirke.

Lunde menighetsråd

HJERTELIG TAKK
til alle som stilte opp på vårens dugna-
der ved Kinn og Åmot

Torpa menighetsråd

FASTEAKSJONEN 2011
I Torpa menighet ble det til sammen
samlet inn kr. 8938. Det vil si omtrent
ett tusen kr pr konfirmant i gjennom-
snitt. Bra jobbet! Takk til alle innsam-
lerne og sjåførene, og til alle dere som
la noe i bøssene.

Lunde menighet samlet inn kr. 7000,-.

Pengene skal telles opp. Her er konfir-
mantene Torbjørn Stadsvoll Ruud
(Lunde), Jan-Tore Olger Andreassen
(Åmot), Ingrid Kompelien (Åmot) og
Maling Emilie Fossum (Lunde).
Kari til venstre ser til at alt går riktig
for seg.

Konfirmantene stilte opp, og fordelte
seg utover Dokka og omegn.
Foreldrene var sjåfører til de som
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trengte det, og resultatet ble bra også i
år! Pengene går til Kirkens nødhjelp,
som har hjelpearbeidere blant de fattig-
ste over mye av verden, blant annet
Tanzania.
Tusen takk for flott innsats, konfirman-
ter! Hilsen Østsinni og Nordsinni
menighetsråd.
Konfirmantene i Nordsinni sokn samlet
inn kr. 10.823,-, og konfirmantene i
Østsinni sokn samlet inn kr. 13.922,-.

LANDSBYMARKED 13. AUGUST
Hvis du er en av dem som angrer på at
du ikke kjøpte platter, glassklosser,
julekuler eller pins med motiv fra
Nordsinni kirke på, når Menighetsrådet
tilbød dette for noen år siden, har du
sjansen nå!
Vi har ryddet i skap i kirka, og der fant
vi mange ting som vi håper noen vil
hjelpe oss å bli kvitt.
Vi blir å finne i Storgata på Dokka, på
Landsbymarkedet, lørdag 13. august.
Vi selger også kaffe og noe ”attåt”.

Nordsinni Menighetsråd

DUGNAD PÅ KINN KIRKEGÅRD
Ta med rive og kopp – ja, det er det
som skal til på rakedugnad !
Kirkegårdsarbeider Hans Kristian
Engeseth så for seg at det kunne bli
mye raking – så en dugnad hilste han
velkommen. Trofaste folk stilte opp –
11 ble vi og arbeidet gikk som en lek!

Yngste
deltaker:
Arin Alhan

Fra venstre: Martin Røste, Geir Olav
Nordrum, Kjell Arne Haugen, Henry
Vestrum, Olaf Bjørkeli, Jorunn
Haugen, Eva Britt Lium, Reidun
Hatterud
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KRISTUS ER OPPSTANDEN
Det er 1.påskedag i
Synnfjell lavvoen –
Berit prest hilser
menigheten med
den gamle påskedags
hilsen og menigheten
svarer

Ja – han er sannelig
oppstanden !

Åmot kirke 2.påskedag med takk til Solveig Lium
Solveig Lium har vært klokker i Torpa
menighet de siste 20 årene – 2.påskedag
var hennes siste arbeidsdag - hun ble
overrakt lysestake fra Myhre smie som
takk fra Torpa menighet. Mange takk til
Solveig for trofast innsats i alle disse
årene!!

Som alltid var det kirkekaffe og praten
gikk livlig!
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Velkommen til Guds hus
JUNI
23.06.2011 - St. Hansaften
Vølstad kirke kl 19:00 - Gudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Kirkekaffe på
Åsheim. Takkoffer til Institutt for sjelesorg. Dåp

26.06.2011 - 2. søndag etter pinse
Haugner kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til
Mariastiftelsen

JULI
03.07.2011 - 3. søndag etter pinse
Åsli på Nordsinni vestås kl 11:00 - Friluftsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde.
Takkoffer til menighetens arbeid/Åsli. NB! Ta med stol og kopp

10.07.2011 - 4. søndag etter pinse
Grønvold sag og mølle kl 11:00 - Friluftsgudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud

17.07.2011 - 5. søndag etter pinse
Østsinni kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud

24.07.2011 - 6. søndag etter pinse
Åmot kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud. Takkoffer til Blå Kors

31.07.2011 - 7. søndag etter pinse
Garder kirketomt kl 11:00 - Vandregudstjeneste. Sokneprest Knut Ellfesrud. Dåp.

AUGUST
07.08.2011 - 8. søndag etter pinse
Nordsinni kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til
Vest-Oppland søndagsskolekrets

14.08.2011 - 9. søndag etter pinse
Lunde kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Berit Rinde

28.08.2011 - 11. søndag etter pinse
Åmot kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud. Takkoffer til
Kirkens SOS Hedmark/Oppland
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Østsinni kirke kl 14:00 - Høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud

SEPTEMBER
04.09.2011 - 12. søndag etter pinse
Nordsinni kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud. Presentasjon
av konfirmantene. Gullkonfirmanjubileum

Kinn kirke kl 19:00 - Kveldsgudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud. Takkoffer
til Frelsesarméen

10.09.2011 - Lørdag
Fjorda - Konfirmantweekend

18.09.2011 - 14. søndag etter pinse
Østsinni kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud. Presentasjon av
konfirmantene. Gullkonfirmantjubileum

21.09.2011 - Onsdag
Lunde kirke kl 19:00 - Jegermesse. Sokneprest Knut Ellefsrud. Blåsekvartett
spiller Hubertus-musikken

25.09.2011 - 15. søndag etter pinse
Lunde kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Berit Rinde. Presentasjon av
konfirmantene. gullkonfirmantjubileum

Haugner kirke kl 19:00 - 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:
Østsinni kirke
27.03 Vetle Olsen Løvbrøtte

Odin Andreas Rognhaugen-Aune
10.04 Petter Ringsrud
25.04 Ingrid Jøranli

Milliane Voldhaug Magnussen

Haugner kirke
13.03 Andrea Woxen

Nordsinni kirke
15.05 Sander Foss Jensen

Tomine Margaretha Isaksson
Bergum

Lunde kirke
17.04 Anine Eriksson

Signe Lunde

DØDE:
Nordsinni kirke
15.03 Edrun Rudstaden

Haugner kirke
06.04 Ingeborg Tørhaug

Østsinni kirke
12.03 Rolf Strømsjordet
27.03 Gerd Brendengen
05.04 Erik Engebretsen
06.04 Olaf Brudalen
11.04 Oddbjørg Røbergshagen
12.04 Arnt Peder Skjellerud
20.04 Jo Alexander Frøyslid
23.04 Ingar Hegge
29.04 Nils Sevald Brenden
08.05 Tove Merethe Nilsen
09.05 Karsten Tokerud
11.05 Per Odd Brateng
20.05 Ivar Roen
26.05 Øivind Østby

Kinn kirke
26.03 Gudlaug Kjeldsrud
10.05 Bente Elisabeth Skogen

Lunde kirke
11.04 Alf Jørgen Åsheim

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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Kirkevergen
informerer
TAKK FOR HJELPEN!
Dugnadsviljen ved kirken i Nordre Land
er veldig god! Som vanlig har mange av
dere stilt opp på dugnad, for å gjøre kir-
kene og kirkegårdene i stand etter vinte-
ren. Uten deres hjelp vet vi ikke hvordan
vil skulle rukket og fått alt klart til 17.
mai, og til konfirmasjonsgudstjenestene. 
Tusen takk til alle som har stilt opp på
dugnad!!

VEDLIKEHOLD
Høsten 2009 ble det gjennomført en stor
kontroll av de elektriske anleggene i alle
kirker i landet. På bakgrunn av dette ble
det i løpet av høsten 2010 påbegynt et
arbeid med å utbedre de elektriske anleg-
gene i alle kirkene i Nordre Land. Det
har vært både store og små mangler å
rette opp i, og arbeidet pågår fortsatt.
Arbeidene er kostbare, men etter at fel-
lesrådet de siste årene har avsluttet regn-
skapet med overskudd, og satt av peng-
ene til disposisjonsfond, har vi nå kunnet
ta penger fra fondet til dette. 

Lunde kirke er en listeført kirke og
har ikke hatt noen form for lynvernan-
legg. Etter kontrollen ble det bestemt at
det skulle bevilges midler fra staten/riks-
antikvaren for å installere lynvernanlegg
i noen av de listeførte kirker. Lunde
kirke fikk tildelt midler, og dersom det
etter installering av anlegget ble penger
til overs, kunne de brukes til utbedring
av det elektriske anlegget i kirken.
Utbedringen i denne kirken har derfor
stort sett blitt finansiert ved hjelp av til-
delt tilskudd. 

I tre kirker skal det også installeres
brannalarmanlegg, og i noen av kirkene
er det behov for å bruke lift. De avslut-
tende arbeidene i forhold til dette vil bli
tatt samtidig når det er klart for innleie
av lift. 

I Åmot kirke er det 28 lampetter i
galleriene som er gamle og sprøe.
Fellesrådet har derfor vedtatt at ledning
og innmat i alle lampene skal skiftes ut.
Dette arbeidet blir påbegynt i begyn-
nelsen av juni.

I stort sett alle kirkene har det blitt
gjort mye med de elektriske anleggene,
men noe står som sagt fortsatt igjen. Selv
om de som har gjort jobben har forsøkt å
rydde opp før det har vært aktiviteter i
kirkene, kan noen likevel ha merket at
noe har skjedd rundt i de forskjellige kir-
kene. Vi håper de som har brukt kirkene
har følt at det har vært overkommelig, og
at det ses på som positivt at det skjer
utbedringer i kirkene.

NORDSINNI KIRKE
Driftsbygget med toaletter ved Nordsinni
kirke har vært klart til bruk en stund,
men det har vært problemer i forhold til
vannforsyningen.

Det viste seg at pumpen i borrehullet,
og trykktanken som sørger for vann i
driftbygget var ødelagt. Vi fikk reparert
dette før konfirmasjonsgudstjenesten i
kirken, og håper nå at disse problemene
er over. 

Vi regner med at arbeidet med å få
lagt inn varmt og kaldt vann i sakristiet i
kirken blir startet med det første. 

Ønsker dere alle en riktig fin sommer!

Grethe Sveen Rundhaug
Kirkeverge
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Tradisjonen med bruk av brudekrone
byrja som ein katolsk skikk  i Noreg
og var eit symbol på Jomfru Maria.
Frå før reformasjonen i 1537 skifta
skikken karakter frå å vere eit katolsk
helgensymbol til å vere ein rein bryl-
laupskikk. Krona skulle berast på
utslått hår, og dette var eit teikn på at
bruda var jomfru.

Bruk av brudekrone i Land
Land er eit distrikt som raskt tok til
seg impulsar som kom utanbygds frå,
derfor kunne nokre tradisjonar gå
raskare ut av bruk enn andre. Bruk av
brudekrone er sannsynligvis ein av
dei. I Boka om Land; Bind II, som
omfattar ein stor folkeminneinnsam-
ling som vart gjort tidleg på 1900,
forteljast det:

”Riktig gamle folk
kunde minnes at der
blev brukt brurkrone i
Land i gamle dager.
Men ikke alle fikk ha
den, det blev holdt nøie
regnskap med dem som
var ”kronebrur”, og
ingen som hadde gitt sig
ut paa noget slags gal-
skap med andre, fikk
bære den.”

Historia om vår krone
Korleis er historia til vår krone, og
kor kjem den i frå? Gjerne skulle vi
hatt ei historie som fortalte oss bak-
grunnen til vår krone. Det har vi
dessverre ikkje, men vi kan fortsette
å leite etter spor. Gamle skrifter kan
kanskje fortelje og gje oss eit svar på
kor den har vore før den kom til
museet. Det seiast at denne krona
skal vere ein del av Andreas Røste si
samling; samlinga som Lands
Museum bygger på. Vi har ikkje
noko konkret dokumentasjon på
dette, men brudekrona har vore på
museet lenge. I 1941 vart det gjort ei
liste over alle gjenstandane på muse-
et og sett verdi på dei. Brurekrona
vart då satt til 300 kr, og den var
oppbevart i Smestova sidan museet
ikkje hadde verken magasiner eller
administrasjonsbygg på den tida.
Dersom vi er heldige, finn vi doku-
mentasjon som kan fortelje meir om
krona vår si historie og korleis den
kom hit til museet.

Kopiering av krona
Det hadde ein stund vore snakk om å
få laget ein kopi av krona på museet,
med det formål at krona skulle kunne
leigast ut til bruder i distriktet, men
ein hadde ikkje ein plan for finansie-
ringa av dette prosjektet. Då Lands
Museum ved Alastair Brown i 2004

Brudekrona frå Land
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fekk spørsmål frå Landingslaget i
Amerika om eit prosjekt dei kunne
støtte, vart forslaget om kopiering av
krona lagt fram. Dette var noko som
Landingslaget gjerne ville vere med
på og det vart etter kvart som ei gåve
til museet i høve Landingslaget sitt
100-års jubileumsbesøk i 2010.
Lands Museumslag tok ansvar for
den lokale innsamlinga, og vart den
største bidragsgjevaren ved sidan av
Landingslaget i Amerika. Mange har
kome med bidrag slik at kopiering av
krona kunne verte ein realitet i 2010.
Etter at finansieringa var klar fekk

Inger Norunn Solhaug ved Høvda
Sylv og Tre oppdraget med å kopiere
brudekrona som stod klar til bryllaup
på museet sommaren 2010.

Den nye brudekrona er no til utlån
for kommande brudepar. Ta kontakt
med Lands Museum for meir infor-
masjon.

Foto: Høvda Sylv og Tre
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Vi fikk vite at ei jente
fra Torpa som er stu-
dent på Hamar, skulle
skrive oppgave om
Åmot kirke. Da ble vi
nysgjerrige og fikk lyst
til å ta en prat med
henne for å høre hva
dette bestod i.

Lene Bjørnerud er 23
år,kommer fra Nord
Torpa og går 4.og siste
året på allmennlærerut-
danningen på Hamar.
Oppgaven hennes er en
eksamensoppgave i
faget RLE (religion,
livssyn, etikk). 

Hun skriver om det his-
toriske og estetiske ved
Åmot kirke for så og
drøfte hvordan den
lokale kirken kan bru-
kes i undervisningen.
Lene lot meg velvillig
få lese oppgaven.

Åmot kirke stod ferdig
i 1823,men det ble
naturlig å trekke trå-
dene videre tilbake

gjennom århundrene til
middelalderen. 

Oppgaven inneholder
derfor også generell
kirkehistorie for Torpa.
Åmot kirkes historie er
en hoveddel. Lene for-
teller at mange ulike
kilder er brukt;noen
ganger har det vært en
utfordring å sette gren-
se for hva som skal
med. Oppgaven skal
ikke ”ese”ut heller, men
være på et visst antall
sider. 

I drøftingsdelen om
hvordan den lokale kir-
ken kan brukes i under-
visningen, trekkes også
linjer bakover i histori-
en. Kirke og skole har
vært sterkt knyttet sam-
men. Mye har forandret
seg  i vår tid. Vi lever i
et flerkulturelt sam-
funn,i skolen må alle
religioner likestilles.
Samarbeid skole/kirke
er et svært aktuelt tema. 

Oppgaven peker på
metoder for et slikt
samarbeid. Det pekes
også spesielt på at
kunnskap  om den loka-
le kirken og dens histo-
rie er viktig.

Når dette leses, er stu-
dieåret avsluttet og alle
eksamener overstått.
Lene har planer om et
årsstudium i engelsk i
Trondheim til høsten.
Vi ønsker henne lykke
til der og med framtidig
yrkesutøvelse. Takk for
at jeg fikk et innblikk i
oppgaven! Om 12 år er
Åmot kirke 200 år. 

Menighetsrådet må om
få år tenke på at dens
historie må sammenfat-
tes på noen måte.
Oppgaven minner oss
på at det er stoff å ta av. 

RH

Åmot kirke –
del av eksamensoppgave
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Noen må
gå foran…
Det er 50 år siden den første kvinne
ble ordinert til prest i den norske
kirke, Ingrid Bjerkås ble ordinert i
Vang kirke  19.mars 1961 av biskop i
Hamar Kristian Schjelderup.

Det var høyrøstet diskusjon i kir-
ken  - mange dører lukket seg, men
noen åpnet seg – Ingrid Bjerkås ble
prest i Berg og Torsken på yttersiden
av Senja og der virket hun og preste-
mannen hennes.

Hun har skrevet om dette i boka
”Mitt kall”. I all slags vær gikk hun ut
med kirkeskyssen og sammen med
mannen startet hun realskole og hadde
skoleungdom boende i hjemmet sitt. 
Hun ble godt mottatt av folket på
Senja og de var  stolte av henne.
Nå er det Ingunn Rinde som er sokne-
prest i Berg, søster til vår prest Berit
Rinde og hun  inviterer til jublileums-
feiring.

For øvrig har Siri Sunde vært kate-
ket i samme menighet  i 9 år – det var
der hun oppdaget at hun ville bli prest.
Og det går noen andre linjer også fra
den første kvinnelige prest til den før-
ste kvinnelige biskop Rosemari Køhn,
utnevt til biskop i Hamar bispedømme
i 1993.

Og som vi vet ble Siri Sunde den
første homofile som lever i partner-
skap samtidig som hun er prest i den
norske kirke. ”Siri Sunde saken” har
det blitt til i kirkehistorien.

Festskrift for Rosemari Køhn fikk

tittelen ”Noen må gå foran….”
Disse kvinnene har fulgt sitt kall og
gått foran – tiden var moden, men kir-
ken var gammelmodig og strittet i
mot.

For den som vil lese mer om
kvinner i kirken så skal det komme to
bøker, i år begge på Verbum forlag   -
”Kvinners kall” er en samling med
fortellinger om mange kvinners  tje-
neste i kirken og deres erfaringer.
Det er flott å se deres mot og å la seg
inspirere av deres ærlighet og tro.
Det viser jo også at kirken har evnen
til å forandre seg – det tar bare litt tid!

Aase Marie Rød

Ingrid Bjerkås
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Årets konfirmanter
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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

Frist for innlevering av stoff
til neste menighetsblad er 24.08.2011

I forbindelse med det kommende kirkevalget, vil det blir laget et eget menig-
hetsblad som kunn inneholder stoff om valget. Her vil det stå kandidatlister,
tid og steder for forhåndstemming og stemming på valgdagen, litt om hva et
menighetsråd og bispedømmeråd er og gjør, og andre ting som omhandler
valget. Dette menighetsbladet/valgbladet vil komme ut i begynnelsen av
august.

A.R.
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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


