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NORDRE LAND PRESTEGJELD
Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka
(2. etg. Etnedal Sparebank)
Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud
Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35
Kontortid: tirs- og fredag kl. 09.00-11.00
Fri mandag og lørdag - privat tlf. 61 11 06 02 -
mob. 97 67 78 23
Sokneprest i Nordre Land: Berit Rinde
Kontortid: onsdager kl. 09.00 – 11.00 tlf. 61 11 61 36
Torpa, Doktorhaugen, Aust-Torpa, tors. 09.00- 11.00
Fri mandag – privat 61 13 23 92 – mobil: 41 60 94 18
E-post: berinde@online.no
Kirkeverge: Grethe S. Rundhaug
Kontortid: 10.00 - 14.00.
Tlf. 61 11 61 27 - 951 17 667
E-post: grethe.s.rundhaug@nordre-land.kommune.no
Kantor: Eva Engman, Storgt. 30, 2870 Dokka
Mobil 413 69 711
Sekretær: Anita Roen
Kontortid: 10.00-14.00
Tlf.: 61 11 61 26 - priv. 41 57 16 81
E-post: anita.roen@nordre-land.kommune.no
Kantor: Vidar Fredheim
Nordsinni, tlf. 90 87 40 79 - 61 11 61 23
E-post: vidar.fredheim@nordre-land.kommune.no
Kirkegårdsarbeidere
Østsinni og Vølstad:
Svein Bjeglerud, tlf. 61 11 16 43 - mob 958 29 260
Nordsinni, Haugner og Åsli:
Arne Dokkesveen - mob. 905 93 184
Åmot, Kinn og Lunde:
Hans Kristian Engeseth, mob 480 39 961
Østsinni menighet:
Klokker: Karin Elton Haug, tlf. 61 11 38 19
Mgh.rådsleder: Ragnhild Gravem, tlf. 97 02 03 39
Nordsinni menighet:
Klokker: Roger Jøranli, tlf. 95 18 75 71
Mgh.rådsleder: Torild Slåttsveen, tlf. 48 00 71 13
Torpa menighet:
Klokker: Roger Jøranli, tlf. 95 18 75 21
Mgh.rådsleder: Aase Marie Rød, tlf. 95 96 03 66
E-post: aasemarierod@hotmail.com
Lunde menighet:
Klokker: Marit Rønningen, tlf. 61 11 90 38
Mgh.rådsleder: Kirsten Sætheren Lande, tlf. 61 11 90 50

Menighetsblad for Nordre Land og Torpa
Utgiver: Torpa mgh.råd, Lunde mgh.råd,

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

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

Bankgiro: 6179.05.27835
Land Trykkeri
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Forsidebilde
Fra venstre: Knut Ellefsrud, pappa
Steffen Svenstad, fadder og tante Monica
Rundhaug med Madeleine, fadder og
onkel Helge Rundhaug med Benedicte,
fadder og onkel Frode Rundhaug med
Cassandra og mamma Hilde Rundhaug.

Foto: Marit M. Rønningen
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Andakt
En sommer er over,

men minnene om den består......»
sang vi i en slager for mange år siden.

Vår sommer 2011 er over. Og den vil
bestå. Inn i historien og til alle tider.
Denne julidagen som for alltid vil være i
minnet, som vil gå inn i alle historiebø-
ker i vårt eget og i mange andre land.
Den vil bli husket av oss som opplevde
den, og av kommende generasjoner som
vil lese om den.

Sommeren da ondskap satt i system ram-
met oss som grusom terror. Ugjerninger
så forferdelige at det ikke er til å begripe.

Tragedien som rammet oss alle som
nasjon. Oslo og Utøya spesielt. 77 fami-
lier og nærmiljøer direkte. Så ekstremt,
ufattelig, så grotesk.

HVOR VAR GUD DENNE
SOMMEREN, I TRAGEDIEN?

Kan Han ha vært hos alle de som fikk
geværet rettet mot seg, de som gjemte
seg i fortvilelse, de som så vegger
komme mot seg i regjeringsbygget?

Kan Han ha vært hos alle som ropte ut
sin sorg og sitt savn, sin smerte og sin
hjelpeløshet?

Kan Han ha vært et sted i blomsterhavet
utenfor Domkirken og i alle andre blom-
sterhav rundt i landet?

Kan Han ha gått sammen med oss i alle
rosetogene og markeringene?

Kan Han ha vært i alle tente lys, i alle
begravelsene, i alle gode ord som er blitt
sagt?

Kan Han ha vært sammen med de gjenle-
vende og de sørgende som besøkte ste-
dene etterpå?

Kan Han ha vært tilstede i alle klem-
mene, i alle gode samtaler og all trøst?

Kan Han ha vært med alle gode hjelpere,
de som satte sitt eget liv i fare for å hjel-
pe og redde?

Kan Han ha vært med våre ledere og oss
alle slik at vårt svar på det grusomme
ikke ble hat og hevn, men SAMHOLD,
OMSORG, ROSER OG KJÆRLIGHET.

Jeg vet ikke hvor Gud har vært denne
tida. Hvorfor alt dette grusomme kunne
ramme oss. Jeg håper bare at Han ikke
har glemt oss i vår sorg og vår tragedie.
Jeg håper at Han fremdeles er tilstede i
alt det gode som har grodd fram gjennom
det meningsløse.

Jeg håper og tror at Han fremdeles er til
å stole på når Han sier:

« Kom til meg alle som strever og har
tungt å bære og jeg vil gi dere hvile.»

Kirsten SL



I godt og vel fire år nå har
Anne-Hilde Wesenberg
Helland vært prostiprest i
Hadeland og Land prosti.
Her i Nordre Land har vi
fått nyte godt av henne
ved at hun hvert halvår
har hatt 4-5 tjenesteuker
med begravelser og 3-4
søndager med gudstjenes-
ter i de forskjellige kir-
kene våre. Hun har vært
en verdifull og god til-
leggsressurs for de to sok-
neprestene, og hun har
vært til stor inspirasjon
for alle på stabsmøtene.
Vi sier tusen takk for hen-
nes gode tilstedeværelse!

Nå blir det endringer i
prestestaben: Anne-Hilde
skal være vikar for sokne-
presten i Søndre Land;
Gitte Bergstuen, som
igjen skal være vikar for
en prest i Tromsø fra
15.august i år til
14.august neste år.
Derfor har vi fått en ny
prostiprest i Hadeland og
Land prosti, og det er
Christina Grevbo.

Christina er 37 år, er gift
og har to barn og bor på
Gjøvik. Hun er opprinne-
lig fra Bærum og er lektor
med hovedfag i kristen-
dom. Fra 2003 og fram til
nå har hun vært kateket i

Gjøvik. Hun har jobbet
spesielt mye med trosopp-
læring. De to siste årene
har hun studert praktisk
teologi ved Kirkelig
utdanningssenter i
Tromsø, og søndag
14.august ble hun ordinert
til prest på en flott guds-
tjeneste i en fullsatt
Gjøvik kirke. Vi gratule-
rer med ordinasjonen og
ønsker henne hjertelig
velkommen til Hadeland

og Land prosti! Hun
begynner hos oss 20.sep-
tember.

Så håper vi bare at
Christina får lov å bruke
minst like mye av sin
arbeidstid hos oss i
Nordre Land som det
Anne-Hilde gjorde!

Tekst og fot: Berit Rinde

ENDRINGER I PRESTESTABEN
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Småskolens tur til Kinn kirke
Tirsdag 7.juni reiste trinn 1-4 på Torpa barne- og ungdomsskole til Kinn kirke i
forbindelse med pinsehøytiden.

Vi ville vite litt mer om hvorfor vi feirer pinse, og bli litt bedre kjent med kirken.
Vi besøker Lunde kirke i forbindelse med julegudstjeneste og Åmot kirke i for-
bindelse med 17.mai. Derfor ønsker vi at elevene skal lære litt om den tredje
kirka i Torpa også.

Vi startet dagen med en samlingsstund inne i kirka hvor vi snakket om pinsen, og
sang sanger som hører til denne høytiden. Vi fikk også høre litt om Kinn kirkes
historie.

Etterpå ble barna delt inn i grupper. Barna ble bedre kjent med kirkeorgelet,
sakristiet, koret, en kirkegårdsarbeiders hverdag, kirketårnet og kirkegården.

På denne dagen fikk vi god hjelp av Aase Marie Rød (som måtte vikariere som
prest), Kari Nordal, Egil Hagaseth, Eva Engmann og Hans Kristian Engeseth.
Skolen ønsker å takke for en flott dag og god hjelp!

Karianne Hogne
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Sanden hjem til jul
Jan og Elisabeth Sanden
har vært misjonærer i Mali
i fem år, og skulle etter
planen avslutte tjenesten i
mai 2012. Dette blir nå
framskyndet noe fordi de
venter sitt fjede barn til
jul. En hektisk høst står for
døren.

– Fokuset for Jan blir å
oppruste to hus i
Goundara. Disse har stått
ubrukt i 6-7 år, men skal
nå tas i bruk igjen, fortel-
ler Elisabeth.

– Jan er praktiker og vil
fikse så mye som mulig av
biler og aggregater før han
drar.

Elisabeth vil finne noen til
å ta over søndagsskolen.
Hun har trent opp unge
ledere, men de har flyttet for å begynne på videregående skole. Hun vil også
lære opp den som tar over administrasjonen. Ellers blir det å ta avskjed, pakke
og innstille seg på å etablere seg i Norge igjen.

– Det blir en stor omstilling, og jeg håper ikke alle forbederne slutter å be
rundt jul, avslutter Elisabeth Sanden.

Tekst og foto Hilde Joy Vestøl, Normisjon Hordaland
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Hva pengene går til:
Pengene skal gå til minerydding, der
Norsk folkehjelp er blant de største
humanitære aktørene i verden.

Norsk folkehjelp begynte med mine-
rydding i 1992, og bruker i år rundt
250 millioner kroner - litt under halv-
parten av sin internasjonale virksom-
het - på området. - Det begynte med
fredsslutningen i Kambodsja i 1991.
Flyktningene satt i leire i nabolan-
dene, og fikk ganske enkelt beskjed
av de lokale myndighetene om å gå
tilbake dit de kom fra. Tusenvis døde
eller ble lemlestet da de gikk på
miner på veien hjem!

Dette inspirerte Folkehjelpen til å
sette i gang et arbeid innen mineryd-
ding. Og nesten 20 år senere er ikke
programmet uten sine suksesser. De
har gjort tre land helt minefrie:
Malawi, Zambia og Rwanda. De
neste landene som står for tur til å bli
erklært fri for eksplosiver er
Tadsjikistan og Guinea-Bissau.

- Med midlene de får inn gjennom
TV-aksjonen vil de kunne avslutte
dette arbeidet fem ganger så fort, for-
teller han. Et arbeid som ville tatt

henholdsvis femten og fem år kan vi
nå gjøre på tre og ett år!

- Pengene fra årets aksjon går til
arbeidet med å fjerne miner og klase-
bomber i Bosina-Hercegovina,
Libanon, Laos, Vietnam, Sør Sudan
og Tadskikistan. I tillegg går midler
til minehundesenteret i Sarajevo.

Giverstafett for bedrifter og
organisasjoner
Foruten det som blir samlet inn på
innsamlingsdagen, håper kommune-
komiteen i Nordre Land å få med
næringslivet og organisasjoner på
giverstafetten der de kan støtte aksjo-
nen og utfordre andre bedrifter til å
gjøre det samme. Se nettstedet
www.tva2011.no

Husk å ha kontanter klare, og ta godt
i mot bøssebærer som banker på døra
di søndag ettermiddag 23. oktober,
oppfordrer komiteen!

Orientering om
årets TV-aksjon
23. oktober
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Sommergudstjeneste på Åsli
Søndag 3. juli var det klart for årets
gudstjeneste på Veståsen.Noen fra
Menighetsrådet hadde vært der på
forhånd og vasket og gjort klart til
utegudstjeneste ved kapellet.

Da vi kom opp søndag, var været så
utrygt at det ble bestemt å flytte guds-
tjenesten inn i det gamle skolehuset.

Berit Rinde forrettet, og de 19
som var til stede fikk en hyggelig for-
middag som ble avsluttet med kaffe
og kaker.

Nordsinni-
nytt:
- Vi har kjøpt postkasser til kirkene
våre! Disse kan benyttes for å levere
telegram og hilsninger ved konfirmasjo-
ner, bryllup eller begravelser. I Haugner
henger den på veggen til kirken, i
Nordsinni henger den på tavla ved por-
ten.

Vår årlige basar vil holdes 30. oktober,
– fra kl 17. Vi håper også i år at det blir
samlet inn fine gevinster, for Nordsinni
menighetshus er avhengig av denne
basaren for å bestå.

Gevinstene kan leveres til Kjellaug
Lindahl tlf 61113584, til Kirsti
Thomlevold tlf 90644523, eller til de
som sitter og skriver lodd i butikkene fra
19. sept. Det vil bli salg av kaffe og saft
med litt attåt, -og det vil bli flere runder
med åresalg!

Kjøp lodd! Kom på basar !
Hilsen basarkomiteen

Hilsen Nordsinni menighetsråd

MENIGHETSRÅDET PÅ
LANDSBYMARKED
Nordsinni menighetsråd hadde en
morsom opplevelse, da vi hadde
stand på Landsbymarkedet 13.
august! Hovedmålet vårt var å selge
jubileumsplatter og glassklosser av
Nordsinni kirke. I tillegg fant vi ut at
vi måtte gjøre noe mer ut av denne
dagen, så vi bestemte oss for å selge
kirkekaffe og Nordsinni-sveler.
Det var en vakker dag i Dokka sen-
trum, mange utstillere/selgere, og
alle var glade for at vi skulle få en
dag med oppholdsvær og sol J
……Det var nok lettere å selge sve-
ler og kaffe enn glassklosser, så jeg
tenker dere finner oss på en stand til
våren også! - Sees da! - Vi hadde
en fin og morsom opplevelse, og
gatene var fulle av blide mennesker
hele dagen!

Kirsti Thomlevold
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Bidraget denne gangen er innsendt
av Elida Midtsveen

Kjærlighet fra Gud

Kjærlighet fra Gud
springer like ut
som en kilde klar og ren.
I dens stille bunn,
i dens dype grunn
gjemmes livets edelsten.

Kjærlighet fra Gud
som en yndig brud
kommer smykket til oss ned.
Lukk kun opp din favn,
kom i Jesu navn,
himlen bringer den jo med.

Kjærlighet fra Gud
er det store bud,
er det eneste jeg vet.
Bli i kjærlighet,
og du har Guds fred,
for Gud selv er kjærlighet.

Elida Midtsveen utfordrer Siri
Øverlier til neste nummer av menig-
hetsbladet.

SALMESTAFETTEN

«Min yndlingssalme» Gudstjeneste-
reformen
Første søndag i advent 2011 skal vi
ta i bruk en ny gudstjenesteliturgi.
De viktigste forandringene i forhold
til den vi har i dag, er at nå skal
menigheten trekkes mer med i det
som skjer under gudstjenesten. Og
så skal den få et mer stedegent preg.

I Nordre Land er et gudstjenesteut-
valg i gang med å planlegge hvor-
dan vi skal gjennomføre gudstjenes-
tene i framtiden. Det består av to
representanter fra hvert menighets-
råd samt prestene og organistene.

Gudstjenesteutvalget håper at det
skal bli en mest mulig lik gjennom-
føring av gudstjenestene i våre 7
kirker og at folk skal få en rikere
gudstjenesteopplevelse i framtiden.
Det er de enkelte menighetsrådene
som bestemmer den endelige ord-
ningen innen rammen av gudstje-
nestereformen. Og så skal biskopen
godkjenne denne for to til fire år.

K.E.

EN STOR TAKK til den som fant
min mobiltelefon og la den i post-
kassa tidligere i sommer etter at jeg
hadde mistet den!

Knut Ellefsrud
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Østsinni menighet

� Lillian Rønningen

� Grethe Bjørke

� Annie Voldhaug

� Solveig Fredlund

� Ingun Mette Kolstad

� Wenche Eiman

Varamedlemmer

� Arne Røkke

� Bjørn Lindblom Bjørneng

� Eva Siristuen

� Aud Ingeborg Solberg

� Arne Terje Holter

Nordsinni menighet

� Kirsti Thomlevold

� Grete Torild Slåttsveen

� Ann-Mari Sirirud

� Knut Wold

� Steinar Loeng

� Hilde Nordby Tønderum

Varamedlemmer

� Morten Sandberg

� Trude Rønningen

� Arne Skogstad

� Per Arne Haugner

� Anne Lise Øiom

Resultater fra Kirkevalget 2011
Her kommer oversikten over hvem som ble valgt inn til å sitte i
menighetsrådene for våre 4 sokn.
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Lunde menighet

� Kirsten Sætheren Lande

� Ruth Hagaseth

� Monica Rundhaug

� Roger Jøranli

� Ottar Tangen

� Kari Bodil Kjeldsrud

Varamedlemmer

� Ella Stadsvoll Øverby

� Bente Magnhild Voldheim

� Jane Øverby

� Bjørg Karin Lybæk Hagen

� Liv Magnhild Rustestuen

Torpa menighet

� Mona Røste Goplen

� Werner Sveum

� Steinar Jøranlid

� Aase Marie Rød

� Kari Finni

� Kine Enger

Varamedlemmer

� Linda Ruud

� Bent Haugerud

� Henry Vestrum

� Olaf Bjørkeli

� Rolf Martin Kjensjord

Menighetsrådene skal konstituere seg før 1. november 2011.
Vi kommer derfor tilbake med sammensetingen av de nye menighets-
rådene i neste nummer av menighetsbladet.

Anita Roen
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Velkommen til Guds hus
OKTOBER
02.10.2011 - 16. søndag etter pinse
Åmot kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Berit Rinde. Presentasjon av konfirman-
tene. Gullkonfirmantjubileum. Takkoffer til menighetens arbeid
Vølstad kirke kl 19:00 - Kveldsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde
Takkoffer til Bibelselskapet - merket Aserbajdsjan

09.10.2011 - 17. søndag etter pinse
Nordsinni kirke kl 11:00 - Gudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud. Utdeling av bok
til 4-åringene. Dåp

16.10.2011 - 18. søndag etter pinse
Åmot kirke kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Berit Rinde. Utdeling av bok
til 4-åringene. Utdeling av bok til 1. trinn. Takkoffer til TV-aksjonen

23.10.2011 - 19. søndag etter pinse
Korsvold omsorgssenter kl 11:00 - Høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud
Østsinni kirke kl 14:00 - Gudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud. Utdeling av bok
til 4-åringene. Takkoffer til TV-aksjonen - Norsk Folkehjelp

30.10.2011 - Bots- og bededag
Landmo bo- og rehabiliteringssenter (kapellet) kl 11:00
- Bots- og bededagsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde
Kinn kirke kl 14:00 - Gudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Utdeling av bok
til 4-åringene. Presentasjon av konfirmantene. Takkoffer til IKO

NOVEMBER
06.11.2011 - Allehelgensdag
Lunde kirke kl 11:00 - Minnegudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde.
Offer til TV-aksjonen
Nordsinni kirke kl 11:00 - Minnegudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud
Østsinni kirke kl 19:00 - Minnegudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud
Åmot kirke kl 19:00 - Minnegudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde

13.11.2011 - 22. søndag etter pinse
Haugner kirke kl 11:00 - Høymesse. Berit Rinde. Dåp

20.11.2011 - Siste søndag i kirkeåret
Østsinni kirke kl 11:00 - Høymesse. Knut Ellefsrud. Takkoffer til Dokka Bedehus

NYTT KIRKEÅR
27.11.2011 - 1. søndag i advent
Lunde kirke kl 11:00 - Gudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Lys Våken.
Offer til SOS Barnebyer
Nordsinni kirke kl 11:00 - Gudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud. Lys Våken
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DESEMBER
04.12.2011 - 2. søndag i advent
Østsinni kirke kl 19:00 - Lysmesse. Sokneprest Knut Ellefsrud. Medlemmer fra
Dokka Musikkorps. Takkoffer til KABB - Kirkens arbeid blandt blinde
Åmot kirke kl 19:00 - Lysmesse. Sokneprest Berit Rinde. Torpa Skolekorps.
Speiderne

11.12.2011 - 3. søndag i advent
Kinn kirke kl 19:00 - Julesangkveld. Sokneprest Berit Rinde
Nordsinni kirke kl 19:00 - Lysmesse. Sokneprest Knut Ellefsrud. Medlemmer fra
Dokka Musikkorps

18.12.2011 - 4. søndag i advent
Landmo bo- og rehabiliteringssenter (hallen) kl 11:00 - Lysmesse

19.12.2011 - Mandag
Østsinni kirke kl 09:00 - Barnehagegudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud
Åmot kirke kl 10:00 - Barnehagegudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde

21.12.2011 - Onsdag
Lunde kirke kl 09:00 - Skolegudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde
Nordsinni kirke kl 09:30 - Skolegudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud
1.-4. trinn ved Dokka barneskole
Nordsinni kirke kl 10:45 - Skolegudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud
5. - 7. trinn ved Dokka barneskole

23.12.2011 - Lillejulaften
Nordsinni kirke kl 22:00 - Julekonsert

24.12.2011 - Julaften
Korsvold omsorgssenter kl 12:00 - Andakt. Sokneprest Berit Rinde
Landmo bo- og rehabiliteringssenter kl 12:00 - Andakt. Sokneprest Knut Ellefsrud
Lunde kirke kl 14:00 - Familiegudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde
Østsinni kirke kl 14:00 - Familiegudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud
Takkoffer til Normisjons Mali-prosjekt ved familien Sanden
Nordsinni kirke kl 16:00 - Familiegudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud
Åmot kirke kl 16:00 - Familiegudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde

25.12.2011 - Juledag
Nordsinni kirke kl 14:00 - Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud

26.12.2011 - 2. juledag
Lunde kirke kl 14:00 - Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud

31.12.2011 - Nyttårsaften
Kinn kirke kl 23:15 - Midnattsmesse. Sokneprest Knut Ellefsrud

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



I Norge har den skotske
øya Iona blitt kjent for sitt
gjenoppbygde middelal-
derkloster og den økume-
niske bevegelsen som kal-
les Iona Community.
Bevegelsen har sitt ånde-
lige senter på øya, men
medlemmene bor ikke
der, og det finns heller
ingen munker i dagens
klosterbygning. Så hvor-
for er øya så kjent da?

I år 563 etter Kristus kom
den irske munken
Columba og hans følge til
Iona. De bygde opp en
kommunitet der gudstje-
nester og praktisk arbeid
hørte intimt sammen. Den
keltiske og den romerske
kirken hadde ingen pro-
blem med å anerkjenne
hverandres lære.

På 800-tallet ble klosteret
plyndret av vikingene, og
mange munker ble myr-
det. På begynnelsen av
1200-tallet bygde
Benediktinerordenen opp
et steinkloster på Iona,
men det ble lagt i ruiner
etter reformasjonen.
Klosterkirken ble bygd
opp igjen på begynnelsen

av 1900-tallet, men de
øvrige lokalene lå i ruiner.
En grundig gjenoppbyg-
ningsprosess var nødven-
dig.

Georg MacLeod (1897-
1997), en fremstående
skotsk prest, så at kirken

ikke greide å møte men-
nesker på steder der
arbeidsløsheten var stor.
Han ordnet det slik at en
gruppe prester og arbei-
dere kom til Iona somme-
ren 1938. I tre måneder
skulle de arbeide med å
bygge opp klosteret.
Hvert år ble en ny gruppe
sendt ut på samme opp-
drag. Erfaringene de gjor-
de seg under livet på øya,
skulle tas med tilbake til
deres lokale kirke og sam-

GLIMT FRA EN
STUDIETUR

Nonneklosteret er fortsatt bare ruiner

Klosterbygningen i dag
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funn. Etter hvert ble beve-
gelsen permanent og fikk
navnet Iona Community.
Villgåsen; et gammelt kel-
tisk symbol for Den helli-
ge ånd, ble valgt til å
være bevegelsens symbol.

Fra 20.-26.august i år var
en gruppe med sju prester,
to organister og en tros-
opplærer fra Hadeland og
Land prosti på studietur
til Iona og fikk oppleve
livet der. Vi ble en direkte
del av fellesskapet som
besto av gjester, personale
og frivillige fra hele ver-
den. Den uka vi var der,
bodde ca 50 personer i
klosteranlegget. Alle fikk
hver sine praktiske oppga-
ver for at dagliglivet skul-
le fungere: dekke på, ser-
vere og vaske opp etter
måltider og renhold av
fellesrom. De praktiske

oppgavene gikk naturlig
og direkte over i forskjel-
lige samlinger i kirken:
morgenbønn kl 9, bønn
for fred og rettferdighet i
verden kl 14 og kvelds-
gudstjeneste kl 21.
Kveldsgudstjenestene
hadde forskjellige tema:
Fred og rettferdighet, hel-
bredelse, skaperverkets
godhet og ansvar for jor-
den, overgivelse til
Kristus, fellesskapet
mellom himmel og jord,
åpenhet og gjestfrihet.
Kveldsgudstjenestene
hadde et stort innslag av
stillhet, bønner i veksle-
lesning og fine salmer.

To av høydepunktene i
løpet av uka var pile-
grimsvandringen rundt
øya og en ceilidh; en
kveld med skotske danser
og musikk.

Det er 120 fastboende på
øya Iona, men i tillegg
kommer det over 100 000
turister dit hvert år, så det
er et yrende folkeliv der.
Naturen er fantastisk, og
det er spennende å få inn-
blikk i fellesskapet. Øya
er vel verdt et besøk!

Hilsen Eva og Berit

Villgåsen er symbol for
Iona Community

Keltisk kors
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Keltisk velsignelse
Herren være foran deg

for å vise deg den rette vei.

Herren være ved siden av deg
for å lukke deg i sine armer og beskytte deg.

Herren være bak deg
for å bevare deg fra menneskers ondskap.

Herren være under deg
for å fange deg opp når du faller

og redde deg ut av snaren.

Herren være i deg
for å trøste deg når du har det vondt.

Herren være over deg
for å velsigne deg.

Keltisk kors
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SMÅPLUKK
Leie av Torpa menighetssenter
Ta kontakt med Eva Britt Lium på
mobil: 917 93 062.

Leie av Nordsinni menighetshus
Ta kontakt på mobil: 95992685

Fredheim Grendehus leies ut til
møter, selskaper osv.
Henvendelser rettes til
Margot Ulsakerhaugen på
tlf.: 6 11 85 57/mobil: 950 55 456

Hjertelig takk
for minnegave til Østsinni kirke ved
Jo Alexander Frøyslids begravelse.

Hjertelig takk
for minnegave til Vølstad kirke ved
Lovise Elton Haugners begravelse.

Hilsen Østsinni menighetsråd

Møter Vest-Torpa
Indremisjon/Normisjon
høsten 2011

5.oktober kl.19.00
Bøssesfest på Vest-Torpa Bedehus
Andakt v/Randi Korsveien

2.november kl.19.00
Møte på Vest-Torpa Bedehus
Sang, musikk og andakt v/Ragnhild
og Kåre Gravem

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

7.desember kl.19.00
Møte på Vest-Torpa Bedehus
Sang, musikk og andakt v/Sverres
trio

Velkommen på samlingene!

17



Slekters gang
DØPTE:
Østsinni kirke
12.06 Iris Stubberud Granvang

Lise-Amine Røed-Valle
Sina Urberg Snertinn

17.07 Caroline Engen Bjørkeli
28.08 Siri Parthaugen

Mathias Solheim Røine

Vølstad kirke
23.06 Andrine Aspevik Aasen

Nordsinni kirke
13.06 Ørjan Hasvold
07.08 Tuva Kultom Nyland

Lunde kirke
13.06 Madeleine Rundhaug-Svenstad

Benedicte Rundhaug-Svenstad
Cassandra Rundhaug- Svenstad

14.08 Aleksander Lundhaug Stubbene
Aud Nelly Myrvang Haugen
Andrine Felde

Åmot kirke
19.06 Maia Robøle
24.07 Mathilde Lien Stormyrengen
28.08 Theo Tourunen Åsødegård

Nygaard kirketomt
31.07 Andrea Lien

Tovik kirke på Skånland
28.08 Maja Torbergsen

VIGDE
Vølstad kirke
25.06 Siri Røise og

Knut Olav B. Simensveen
16.07 Birgitte Løkken Rostad og

Vegar Løkken Rostad

Østsinni kirke
11.06 Mette Haugland og

Inge Steffen Samsonstuen
18.06 Malgorzata B. Szydlowska og

Bjørnar Andersstuen
18.06 Laila Fremstad Røbergshagen og

Roar Røbergshagen
30.07 Silje Bakke Rustestuen og

Frank Bakke Rustestuen
06.08 Jannicke Caroline Kjelstad og

Tore Kjelstad

Haugner kirke
25.06 Jeanette Holm og

Trygve Haakon Ravn Hansen
30.07 Anne Helene Woxen og

Morten Woxen

Nordsinni kirke
02.07 Camilla Grønvold og

Hans Olav Frøslid
02.07 Kari Nøssvold Beck og

Per Nøssvold Beck
09.07 Stine Kolterud Haug og

Espen Larsen
09.07 Hanne Øverlier Kristiansen og

Jo Idar Briskelund Kristiansen
06.08 Monika Sandvik og

Terje Midtbøen
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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.

Lunde kirke
09.07 Helga Kristin Lunde og

Anders Tveit
30.07 Ingalill Frøseng Øverby og

Roger Øverby

Åmot kirke
27.08 Linda Iversen Hagenborg og

Tore Iversen Hagenborg

DØDE
Østsinni kirke
04.06 Magnhild Pettersen
05.06 Anne Marie Westrum
12.06 Eva Samsonstuen
23.06 Sigrun Pedersen
29.06 Erik Berglund

Valborg Bergli
02.07 Elfrid Brateng
15.07 Kari Serina Stiansen

20.07 Margit Tidemansen
22.07 Berglioth Meiningen
05.08 Berit Midthaugen
12.08 Olaug Granum

Nordsinni kirke
08.06 Borghild Vangsjordet
11.07 Kari Augusta Kvande

Lunde kirke
25.07 Edit Helene Engen
31.07 Kjellaug Sveen
02.08 Harald Harstad
30.08 Arvid Henry Opdal

Åmot kirke
09.06 Gunnar Sveen
02.07 Ole M. Svenstad
13.07 Audun Berget
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Gullkonfirmanter i
Nordsinni kirke

Søndag 4. september var 8 av totalt 18 av konfirmantene fra 1961 samlet
til gudstjeneste i Nordsinni kirke. Etter gudstjenesten inviterte menig-
hetsrådet gullkonfirmantene med følge til sammenkomst på Nordsinni
menighetshus hvor det ble servert snitter etterfulgt av kaffe og kaker. Det
ble noen hyggelige timer med god stemning og livlig prat rundt bordene.

1. rad f.v.:
Asle Liodden, Haldis Brattrud (Loeng), Solveig Elinor Gjerdbakken
(Myhre), Randi Rundhaug (Kolstad), Sogneprest Knut Ellefsrud.
2. rad f.v.:
Hans Juve, Hans Arnold Lybeck, Anne Kristine Juve, Norodd Øibakken.
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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 julenummeret er 2. november



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
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Land
Begravelsesbyrå

Inneh. Norvald Åbø
ORDNER ALT VED BEGRAVELSER

OG KREMASJONER
- GRAVMONUMENTER
- SKRIFTHUGGING
- BLOMSTER OG KRANSER
- BÅREDEKORASJONER
- OGSÅ UTENFOR DISTRIKTET

DØGNVAKT

TLF. 61 12 60 17
2864 FALL

VI ØNSKER Å BIDRA TIL
EN VERDIG GRAVFERD

FULLDISTRIBUSJON / INFORMASJON

RRuuddssttaaddeenn
Elin Endre Grethe
95 23 69 54 99 29 26 96 99 22 52 39

DDØØGGNNVVAAKKTT -- 22887700 DDOOKKKKAA

BBeeggrraavveellsseessbbyyrrååeett ffoorr
NNoorrddrree LLaanndd,, SSøønnddrree LLaanndd oogg EEttnneeddaall

-- eelllleerr hhvvoorr ddeett mmååttttee vvæærree bbrruukk ffoorr oossss......
OOrrddnneerr aalltt vveeddrrøørreennddee bbeeggrraavveellsseerr oogg kkrreemmaassjjoonneerr..

KKrraannsseerr,, bblloommsstteerr oogg bbåårreeddeekkoorraassjjoonneerr
((eeggeett bblloommsstteerrbbiinnddeerrii))..

GGrraavvmmoonnuummeenntteerr..

� 61 11 20 00

DDookkkkaa BBeeggrraavveellsseessbbyyrråå aass
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