
Nr. 1 Februar 2012 77. årgang

Dåp i Lunde kirke 27.11.2011

mghblad:nlmgh-blad  03.02.2012  12:20  Side 1



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: onsdag og fredag kl. 10.00-12.00
Fri mandag og lørdag - privat tlf. 61 11 06 02 -
mob. 97 67 78 23
Sokneprest i Nordre Land: Berit Rinde
Kontortid: onsdag og fredag kl. 10.00 – 12.00
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
Organist: Henning Andersen
Mobil: 97 48 00 04
E-post: henning.andersen@n2u.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: Wenche Eimann, tlf. 99 73 53 82
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

2

Leder
De nye menighetsrådene er i gang
med arbeidet sitt i en spennende
tid for kirkens innhold. Vi drøfter
nemlig ny liturgi som menighets-
rådene skal ha synspunkter på og
sågar avgjøre i noen grad. Det vil
bli utprøvinger i året som kommer
og vi skal være klare lokalt til før-
ste søndag i advent.

Menighetsrådene vil legge forsla-
get til liturgi fram i menighetsmø-
ter framover, så også DU kan
komme med synspunkter før inn-
føringen.

For meg var en av mine første
oppgaver som leder av menighets-
rådet å være kirkevert på lysmes-
sa i Østsinni. Det var meget trive-
lig med lesing, lystenning og fin
korpsmusikk. Jeg er veldig impo-
nert over konfirmantene våre. Vi
hadde en fin stund med prøving
av kapper der jeg opplevde dem
høflige, motiverte og konsentrerte
om oppgaven med lesing og lys-
tenning - kjempeflinke!

Tusen takk og lykke til med
videre forberedelser!

fort. side 4
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Andakt
En historie forteller om to venner som gikk sammen i ørkenen. I løpet av
turen begynte de å krangle, og den ene ga sin venn en ørefik. Han som fikk
ørefiken, følte seg såret. Men uten å si noe, skrev han i sanden: ”I dag ga min
beste venn meg en ørefik.”

De gikk videre og fant en oase. Der badet de. Vennen som hadde fått seg en
ørefik, var nær ved å drukne, men han ble reddet av sin venn. Da han hadde
kommet seg, skrev han i en stein: ”I dag reddet min beste venn mitt liv.”

Vennen som hadde gitt ham en ørefik og reddet ham fra drukning, spurte: ”Da
jeg slo deg, skrev du i sand. Og nå skriver du i stein. Hvorfor det?” Han svar-
te: ”Når noen gjør deg vondt, bør du skrive det i sanden, der tilgivelsens vind
etter hvert kan slette det ut. Men når noen gjør noe godt, bør du gravere det i
stein der ingen kan slette det ut.”

Vårt kall i livet er å gi mennesker vi møter på vår livsvei grunn til å skrive i
stein. Som Anders Vassbotn skriver i sin salme (NoS 698):

Å leva, det er å elska det beste di sjel fekk nå;
å leva, det er i arbeid mot rikare mål å trå.

Å leva, det er i livet å finna det største verd;
Å leva, det er å vinna til sanning i all si ferd.

Å leva, det er å leggja all urett og lygn i grav;
Å leva, det er som havet å spegla Guds himmel av.

Knut Ellefsrud
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Leder fra side 2

I skrivende stund har vi
nettopp gjennomført ulyk-
kesmarkering for
Opplandstrafikken 2011.

Kirken var vertskap for
samling for pårørende på
Dokka bedehus der de
frammøtte kunne snakke
med både Biskopen og
sogneprest Berit.

Representant fra Statens
vegvesen og Lensmannen
var også tilstede og
fylkesordfører og ordfører
kom og hilste på.

Det var gripende å se 332
lys langs Storgata – hver
tent for en drept eller
skadd i trafikken i Oppland
i 2011.

La oss håpe at det blir
færre lys å tenne
ved neste markering.

Ønsker alle en fin sen-
vinter!

Wenche Eimann

Dette bidraget er levert av Siri Øverlier

Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
giver ju åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Att sin dyra egendom bevara,
denna omsorg har han lagt på sig.
Som din dag, så skall din kraft ock vara,
detta löfte gav han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla,
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

Siri Øverlier utfordrer Kitty Ryan til neste
nummer av menighetsbladet.

Frist for innlevering er 29.02.20212

SALMESTAFETTEN
«Min yndlingssalme»

mghblad:nlmgh-blad  03.02.2012  12:20  Side 4



5

Kirkevergen informerer
Økonomi til drift og vedlikehold av kirkegårdene
Fellesrådet har ansvar for drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder. Til dette får fellesrådet
tilskudd fra kommunen, hjelmet i Kirkelovens § 15. Dette tilskuddet skal dekke lønn til de
ansatte, og driftsutgifter til å holde kirker og kirkegårder i stand til gudstjenester, begravelser og
andre kirkelige handlinger.
For 2012 har kommunens tilskudd til kirkelig fellesråd blitt redusert med kr. 200.000,-, i tillegg
til at vi manglet ca. kr. 350.000 for å få til et budsjett i balanse før tilskuddet ble redusert.
Dette gjør at vi på lik linje med enhetene i kommunen må spare penger. Dette vil merkes ved at
vi må være restriktive med alt som koster penger, herunder også vedlikehold.
Vi må være forberedt på at det til tider kan være ting på kirkegårdene som burde vært gjort,
som må vente i perioder med mange begravelser og i ferieperioder.

Vi har i samarbeidet med kommunens politikere akseptert at vi må spare, samtidig som det er
vanskelig å kutte i tjenester innen vårt område. Politikerne var enige om at det var bedre å øke
avgiftene som kirkelig fellesråd kan ta inn enn å kutte i tjenestene.
Fellesrådet vil i tillegg prøve å tilby flere tjenester innen gravstell, og ta avgift for en del tjenes-
ter som vi tidligere har utført uten avgift.
Vi vil selvfølgelig gjøre alt vi kan for å redusere de negative konsekvensene.

Avgifter for bruk og tjenester ved kirker og gravplasser i Nordre Land gjeldende fra
01.01.2012
Avgiftene er foreslått med hjemmel i kirkeloven § 20 2 ledd og gravferdsloven §§ 6.
2 ledd og 21. 2. ledd.

Type avgift Beløp Tidsrom Vedtaksorgan
Festeavgift innenbygds 1.750,- 10 år Kommunestyre
Festeavgift utenbygds fra dag en 1.750,- 10 år Fellesråd
Bruk av kirke til begravelse utenbygds 640,-* Fellesråd
Graving av graver utenbygds 2.400,-* Fellesråd
Nedsettelse av urne innenb. etter arbeidstid og i helgene 1.000,- Fellesråd
Nedsettelse av urne utenbygds 1.000,- Fellesråd
Fjerning av gravminner – vurdering etter størrelse 560,-* Fellesråd
Oppretting av gravminne, min. pris. 400,-* Fellesråd
- vurderes etter størrelse/tidsbruk
Bruk av kirkevielser for personer bosatt utenfor kommunen1.000,- Fellesråd
Konserter som ikke kirken selv arrangerer 10% av Billettinnt. Fellesråd

Min kr. 500,-
Bruk av kirker til sporadiske øvelser 500,- Fellesråd
Bruk av kirker til faste øvelser Etter avt. Avtalt Fellesråd
*Prisene er eks. MVA

GRAVSTELL
Planting, stell og vanning 9.800,- 10 år Fellesråd
Stell og vanning 6.300,- 10 år Fellesråd
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Torpa KFUK- KFUM-speidere
Program våren 2012

� Tirsdag 21/2 Speidermøte, vi feirer Tenkedagen
� Tirsdag 6/3 Speidermøte
� Tirsdag 20/3 Måneskinnstur på ski. Frammøte på Lundemoen,

Vest-Torpa kl.17.30. Ta med skiutstyr, drikke,
sitteplate, hodelykt og 2 vedpinner

� Tirsdag 10/4 Speidermøte
� Søndag 15/4 Vi deltar på gudstjeneste i Valatun kl.11.00,

vi møter kl.10.40
� Tirsdag 24/4 Speidermøte
� Torsdag 17/5 Vi deltar i toget ved Åmot
� Lørd.2-sønd.3/6 Kretsbannerkonkurranse, nærmere info kommer

Vi møtes på Torpa Menighetssenter kl.17.30-19.30, hvis det ikke er gitt annen
beskjed. Vi er ute på møtene. Ta med varme klær, godt fottøy, speiderskjerf, kniv,
niste, drikke(gjerne varmt) og sitteplate Ta kontakt hvis du har spørsmål.
Vel møtt på speideren!

Kari Høifødt Åsødegård Harald Åsødegård
Tlf.91618553/61119220 Tlf.99407229/61119220

Planting, stell og vanning * 1.200,- 1 år Fellesråd
Stell og vanning * 700,- 1 år Fellesråd
Planting/bukett 17. mai/vår* 375,- 1 år Fellesråd
Høstplanting* 375,- 1 år Fellesråd
*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: Grethe Sveen Rundhaug
� luking og vanning Kirkeverge
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Dokka og omegn Normisjon møter vår 2012
Møtene er på Dokka bedehus kl. 19 00 dersom ikke annet sted eller
tid er beskrevet.

Måned Dato Taler Sted
Januar 12. Arne Bøe Dokka Bedehus
Januar 26. Thor Lindstad
Februar 9. Årsmøte Dokka bedehus

Arne Wold
Februar 23. Peder A. Lunde Nordsinni menighetshus
Mars 8. Randi Korsveien Dokka bedehus
Mars 22. Arne Anmarkrud Hos Singstad,Odnes
April 19. Ole Jakob Dyrnes Dokka bedehus
Mai 3. Else Stensrud Dokka bedehus
Mai 24. Randi Korsveien Dokka bedehus
Juni 7. Tur til Skogstad

7.mars kl.19.00
Møte hos Gudlaug Sterud
Andakt v/Hanne Mette Gullord
Roås

11.april kl.19.00
Møte på Vest-Torpa Bedehus
Aserbadjan-kveld, lysbilder og
andakt v/Ann Helen Aaslund og
Aslaug Leirdal

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

6.juni kl.19.00
Møte på Vest-Torpa Bedehus
Andakt v/Randi Korsveien

Velkommen på samlingene!

Møter Vest-Torpa
Indremisjon/Normisjon våren 2012
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Siste-siste nytt fra Sanden i Oussoubidiagna, Mali – desember 2011

KKjjæærree vveennnneerr!!
Nå er familien samla på Dokka. Elisabeth fekk ei jente som er kalt Sigrid Elise
den 8.desember, og begge har det berre bra. Men det merkes at vi er blitt ein
familie på seks og at me er heimeatt i den norske vinteren med vinterklær og
det heile.

Den siste måneden var eg og jentene igjen i Mali saman med svigerfar Kåre,
mens Elisabeth og John Kåre reiste heim for å vente på fødselen. Me trudde
Sigrid Elise ville komma til jul, så da ho kom den 8. var me på flyet over
Marokko. Det var John Kåre og bestemor Ragnhild som måtte køyre til sjuke-
huset, og dei fekk komma inn på fødestua 20 minutter etter at jenta var født.
John Kåre var stolt storebror og den første som fekk holde veslesyster si. Etter
masse styr kom me til Dokka eit døgn etter me starta frå Bamako, og då satt
Elisabeth og Sigrid Elise der og venta på oss.

Det var mykje å avslutta og mange å ta farvel med den siste tida. Me fekk satt
Goundara i stand slik at Karen, Gimme og Karina kan etablere seg der på nyå-
ret. Og det var godt å vite at Møyfrid og Kristian vil være i Oussou videre, og
være til hjelp og støtte for dei kristne og fortsetja med å nå fleire av dei som
er interesserte i sannheten. Og med Guri på plass skal kyrkja i kassonkeområ-
det ha riktig god støtte.
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Dei siste dagane i Oussou vart me satt stor ære på  med Tam-Tam (tromme)
fest og avskjedstale av sjølvaste ordføraren. Det falt mange godord om oss,
men ikkje minst om den rolla misjonen har i området. Så om nokon er i tvil, så
er befolkningen svært glade for at misjonen har hatt så stor omsorg for dei
heilt frå Jon Bovim til i dag. Mange savner misjonærane som har reist, og ber
oss stadig å helse kvar og ein!

Dette året skal familien Lygre være i Bafoulabé. Det var godt å sjå dei vel på
plass og mange der var glade for at misjonen var der fast igjen. Me fekk vere
der den siste veka. Kåre og eg reparerte verandaer,dører, røranlegg og mykje
anna. Men det er mykje som burde vert gjort i Bafoulabé, så om nokon vil ta
ein dugnadstur så er det berre å ringa direktøren. 

Så nå er me altså heimatt, og i romjula etablerer me oss i Øygarden. Det vert
ein stor overgang, så be gjerne om at me vil finna oss tilrette som familie. Og
takk for all forbønn dei åra me har hatt i Mali. For meg er det blitt åtte og eit
halvt år, og dei andre fem og eit halvt, så det vil nok ta ei tid å venda seg til
eit liv her. Me tar derfor eit sabbatsår i 2012, og vil lytte til kva Herren vil med
oss der me er no.

Gode klemmer frå oss alle og ei Velsigna Jul og Godt Nytt År  frå oss alle seks,
ved Jan
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Vest-Torpa Søndagsskole
På søndagsskolen er det bibelfortellinger, sang, forskjellige akti-
viteter, leker m.m. Håper du har lyst til å komme!

Program våren 2012

26.februar kl.17.00, hos Kari og Harald Åsødegård

18.mars kl.17.00, hos Gudrun og Gudmund
Ommelstad

1.april kl.17.00, familiesamling
på Vest-Torpa Bedehus

29.april 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!
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Lys våken 2011
Første søndag i advent er det kirkas
nyttårsaften. Da begynner vi på et
nytt kirkeår. Det feires i kirkene
rundt om i landet. Som et ledd i
trosopplæringen inviterte menighe-
tene i Nordsinni og Østsinni 11-
åringene til samling i Nordsinni
kirke lørdag 26.11.2011 fra 17:00 til
21:00. Det deltok 10 stykker. Det
var en flott gjeng som var veldig
engasjert og stilte mange spørsmål.
Alle fikk Lys våken t-skjorte!

Knut Ellefsrud viste frem kirka og
sammen med deltakerne forberedte
han gudstjenesten på søndag.
Klokker Roger Jøranli fortalte om
sine oppgaver i kirken. Også vi fra
menighetsrådet sa litt om våre opp-
gaver. Bjørn Bjørneng kom og pratet
litt om stjernehimmelen og hadde til
det med seg PC, prosjektor og lerret.
Inniblant var det tid til lek og godte-
rispising. Etter pølsefesten var det
quiz med spørsmål om kirka.
Kvelden gikk og ungene ville gjerne
ha vært lengre.

På søndag deltok ni stykker på guds-
tjenesten med flott tekstlesing, lys-
tenning og Lys våken-sangen.
Premier fra quizen ble delt ut. Vi var
godt fornøyde med opplegget, og
håper på enda større deltagelse neste
gang. Hjertelig takk til alle de som
stilte opp og hjalp til denne helgen.

Fra trosopplæringsutvalget: Kirsti
Thomlevold, Ann Mari Sirirud og
Annie Voldhaug.
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Velkommen til Guds hus
FEBRUAR
26.02.2012 – 1 sø i faste
Korsvold kl. 11:00 – høymesse. Sokneprest Berit Rinde 

MARS
04.03.2012 – 2 sø i faste
Vølstad kirke kl. 11:00 – høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud. Takkoffer til
Normisjonens Maliprosjekt

14.03.2012 – On e 3 sø i faste
Åmot kirke kl. 19:00 – fastegudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Alle konfirmantene
i Nordre Land deltar. Kristin Tepestad Eide fra Kirkens Nødhjelp deltar

18.03.2012 – MB
Lunde kirke kl. 11:00 – høymesse . Sokneprest Knut Ellefsrud
Østsinni kirke kl. 14:00 – høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud. Utdeling av bok til
5. trinn. Takkoffer til KFUM/KFUK

25.03.2012 – MB
Åmot kirke kl. 11:00 – høymesse. Sokneprest Berit Rinde. Tårnagentene
Nordsinni kirke kl. 14:00 – høymesse. Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til
Frelsesarmeen

APRIL
01.04.2012 – Palmesøndag
Østsinni kirke kl. 11:00 – høymesse. Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til Dokka
bedehus
Åmot kirke kl. 19:00 – høymesse. Sokneprest Berit Rinde

05.04.2012 – Skjærtorsdag
Korsvold kl. 17:00 – høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud
Nordsinni kirke kl. 19:00 – høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud. Takkoffer til
Kirkens Bymisjon

06.04.2012 – Langfredagsaften
Kinn kirke kl. 19:00. Sokneprest Knut Ellefsrud

08.04.2012 – Påskedag
Østsinni kirke kl. 11:00 – høytidsgudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud. Takkoffer
til IKO
Lavvoen kl. 17:00 – gudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud
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09.04.2012 – 2 Påskedag
Lunde kirke kl. 11:00 – høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud

15.04.2012 – 1 sø e påske
Valatun kl. 11:00 – gudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde
Haugner kirke kl. 14:00 – høymesse. Sokneprest Berit Rinde. Takkoffer til
Sjømannskirken. Kirkekaffe

22.04.2012 – 2 sø e påske
Østsinni kirke kl. 11:00 – høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud. Takkoffer til
Bibelleseringen
Kinn kirke kl. 14:00 – høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud

29.04.2012 – 3 sø e påske
Landmo kapell kl. 11:00 – høymesse. Sokneprest Berit Rinde
Nordsinni kirke kl. 14:00 – høymesse. Sokneprest Berit Rinde

MAI
01.05.2012 – 1. mai
Østsinni kirke kl. 15:30 – solidaritesgudstjeneste. Prostiprest Christina Grevbo.
Takkoffer til prosjektkomiteen

06.05.2012 – 4 sø e påske
Lunde kirke kl. 11:00 – høymesse. Sokneprest Berit Rinde

09.05.2012 – on e 4 sø e påske
Østsinni kirke kl. 19:00 – vårkveld. Sokneprest Knut Ellefsrud

13.05.2012 – 5 sø e påske
Østsinni kirke kl. 10:30 – konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud.
Takkoffer til menighetsarbeidet
Østsinni kirke kl. 12:30 – konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud.
Takkoffer til menighetsarbeidet
Åmot kirke kl. 11:00 – samtalegudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde

17.05.2012 – 17. m ai
Nordsinni kirke kl. 10:00 – 17. mai gudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud.
Takkoffer til Normisjon
Åmot kirke kl. 10:00 – 17. mai gudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde

Følg derfor med i Oppland Arbeiderblad og på våre nettsider:
www.nordre-land.kommune /kirken /gudstjenesteoversikt 
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Slekters gang
DØPTE:
Østsinni kirke
20.11 Hans Martin Asbjørnsen Solum

Wegar Frøslid
15.01 Emilia Elverum Walle

Haugner kirke
13.11 Ola Jakobsen Tønderum

Emil Vangsjordet Stensvold
Benjamin Loeng Vestrum
Nora Gjeile

Nordsinni kirke
27.11 Ida Bondlid

Lunde kirke
27.11 Ole Henrik Gjerdbakken

Nereng
29.11 Niclas Kvarberg Sæteren

Magnus Sørbønsveen

Kinn kirke
15.01 Henrik Hovdelien Vestum

Uvdal kirke
26.12 Hilda Engen Enerstvedt

DØDE:
Østsinni kirke
09.11 Berit Lien

Anne M. Næsgaard Sjåheim
13.11 Arnold Sveen
16.11 Karen Hansen
29.11 Johannes Bratrud
30.11 Tom Berglund

07.12 Helge Erik Øverby
12.12 Margit Davidsen
18.12 Karin Johanne Granvang
20.12 Teodor Kolbu
05.01 Kirsten Strømsjordet
10.01 Olav Stubberud
19.01 Gerd Margareth Helgedagsrud
21.01 Birger Kjellberg
22.01 Bjørn Ivar Iversen

Nordsinni kirke
04.11 Egil Munkelien
20.11 Olav Stensrud

Haugner kirke
14.11 Karen Synnøve Evenstuen
29.11 Reidar Sveen
20.12 Hedvig Sørbønsveen
27.12 Halleborg Tørhaug

Åmot kirke
01.12 Knut Moe
10.12 Helga Klopp
08.01 Laura Ingrid Gjerdbakken

Kinn kirke
19.12 Erik Olav Finni

Lunde kirke
05.11 Torbjørn Lyseng
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SMÅPLUKK
Årsmøter

Nordsinni menighetsråd
Tirsdag 12.03.12 er det årsmøte for
Nordsinni menighetsråd og Nordsinni
menighetshus.
Møtet er kl. 19.00 på menighetshuset.

Østsinni menighetsråd
Søndag 18.03.12 er det gudstjeneste i
Østsinni kirke kl. 14:00. Etter gudstje-
nesten er alle hjertelig velkomne til å
delta på årsmøtet. Det serveres kirkekaf-
fe. 

Torpa og Lunde menighetsråd
Onsdag 11.04.12 er det felles årsmøte for
Torpa og Lunde menighetsråd.
Møtet er kl. 18.30 på menighetssenteret.

Vel møtt!

Leie av Torpa menighetssenter
Ta kontakt med Kari Finni på
mobil: 413 28 255

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

VIKAR SOM KLOKKER
Vi har behov for tilfeldig vikar for klok-
ker i hele Nordre Land.

Klokker medvirker i gudstjenester i hel-
ger og høytider, og inngår i team sam-
men med prest, organist og kirkegårdsar-
beider.

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse og
arbeidsbeskrivelse for stillingen.
Medlemskap i den Norske kirke er nød-
vendig.

Er du interessert i å være vikar så
ta kontakt med kirkevergen på
tlf.: 61 11 61 27 (10.00-14.00) eller send
en kortfattet søknad til:

Nordre Land kirkelige fellesråd
v/ Kirkevergen
Pb 173
2882 Dokka
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Denne gangen setter vi fokus på DÅPEN

Dåpsdagen er for mange en viktig
markering og feiring av barnet som er
kommet inn i familien. Noen går inn i
denne tradisjonen uten å diskutere det
noe videre. For andre kan dette være
et vanskelig og viktig valg å ta stilling
til.

Dåpen er full av symbolikk og har
mange forskjellige aspekter. Dåpen er
også et sakrament. Den norske kirke har
to sakrament: Dåp og nattverd. Et sakra-
ment er noe annerledes enn de andre
tingene vi gjør i kirken og i gudstjenes-
ten, fordi vi handler etter befaling av
Jesus. Jesus har sagt at vi skal døpe og
fortelle om ham, og han har bedt oss om
å dele brødet og vinen til minne om ham.
Et sakrament er en hellig handling hvor
vi tror at Gud handler med oss. I sakra-
mentet får vi lov til å tro at det skjer noe
mer enn det øyet kan se. 

Jesus sier at vi må bli som små barn for å
kunne komme inn i Guds rike. Når vi
blir eldre kan vi begynne å sette spørs-
målstegn ved troen, men barnet har
evnen til å akseptere. Det har lettere for å
tro på det umulige, noe som kan være et
kjennetegn på tro. Det er mange ting vi
aldri kan forstå, og derfor kan vi bare
forholde oss til tro og håp.

DÅPENS SYMBOLER

Dåpsvannet symboliserer blant annet
fostervannet. Det er i dåpen at den nye
fødsel skjer. Vi blir født inn i himmelri-
ket og blir medlemmer av den troende
menighet og borgere av himmelriket.
Dåpsvannet symboliserer også syndeflo-
den og dødehavet som Moses og
Israelsfolket gikk gjennom. Vi blir berget

Nytt fra

TROSOPPLÆRINGEN

Berit Rinde, Lillian Nereng og Ole
Henrik Nereng
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gjennom dette på samme måte som
Moses og Israelsfolket ble det gjennom
Rødehavet da de flyktet fra farao og
egypterne. Og fortellingen om Noah i
arken som ble berget og Gud som skapte
en ny og ren verden og alt ondt ble fjer-
net, kan også brukes som bilde på dåpen.
Vannet er også et bilde på døden. Jesus
overvant døden etter tre dager i dødsri-
ket, og den seier blir oss til del gjennom
dåpen.

Korstegnet blir tegnet over den som skal
døpes. Dette for å vise hvem man hører
til. Og hvem som beskytter. Tilhørighet
er viktig. Og i det gamle Roma ble alle
soldater tegnet med keiserens tegn før de
gikk ut i krigen slik at de skulle vise
hvem de kjempet for. 

Vi døper i Faderens, Sønnens og Den
Hellige Ånds navn. Og vi øser med van-
net 3 ganger. Dette henspeiler på Jesus
som var død i 3 dager. Vi dør hans død i
dåpen og hans død blir vår. Så oppstår vi
til et nytt liv hvor synden er fjernet for
Guds øyne. Vi går ned i døden og opp til
livet – det evige livet.

Dåpskjolen er ofte hvit. Hvitfargen sym-
boliserer renhet. Den er lang - et symbol
på at vi kan vokse i troen (jfr. hvite kon-
firmantkapper og prestekjolen).

Dåpsluen symboliserer “troens hjelm” –
et symbol for at barnet er beskyttet av
Gud.

Dåpslyset blir tent av det store
Kristuslyset i kirken eller av alterlysene -
lys som symboliserer Guds nærvær.
Jesus sa om seg selv at han er verdens
lys. Han sa også at han er med oss alle

dager inntil verdens ende. Dåpslyset som
barnet ditt har fått, er et symbol på at
dette også gjelder for ditt barn. Jesus vil
være lys i våre liv alltid. Han er med og
lyser opp der hvor vi er. Det er ikke bare
i kirken at Gud er til stede. 
Dåpslyset kan brenne på gavebordet på
dåpsdagen, men det kan også få plass på
matbordet på en årlig markering av dåps-
dagen. Hvis lyset blir utbrent kan man
lage et selv, eller kjøpe et for en billig
penge via for eksempel IKO-forlaget.

Teksten er hentet fra nettsida
https://www.barnogtro.no/

Nils Harald (far), Stig Henning (bror),
Berit med Ole Henrik, Aud Kristin (mor)
og Svein Harald (bror)
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Det hele begynte høsten
2006 da jeg så  Biri
Madonnaen på Historisk
Kultur Museum i Oslo.
Jeg hadde riktignok sett
statuen tidligere og var
fasinert over arbeidet som
var gjort med enkle mid-
ler den gangen på 1250-
tallet. Nydelig Maria med
blå øyer og blondt hår var
eksotisk for meg.

Så høsten 2006 fikk jeg
ideen til å lage en etterlig-
ning, eller rettere sagt,
fikk jeg et kall til et
enormt prosjekt. Jeg har
en forkjærlighet til Jomfru
Maria, og jeg må takke
min mor for den flotte og
hellige tro og tilstand. Jeg
er overbevist om at Maria
og min mor har styrt hen-
dene mine til det fantas-
tiske verket. Jeg er ingen
treskjærer og har absolutt

ingen erfaring i å skjære
tre. Men jeg følte at dette
kom jeg til å klare. 

Så reiste jeg flere ganger
til Oslo for å ta mål av
statuen,  jeg fikk tillatelse
første gangen, andre
gangen, og klarte å ta
circa 70 bilder. Jeg tok to
ganger en halv time video
film med mange detaljer,
men tredje gangen begyn-
te de ansatte og ledelse å
bli urolig, og spurte meg
hva jeg drev med. 
Ledelsen fortalte at jeg
fikk ikke lov til å lage en
hundre prosent kopi, hvis
det var tilfelle, måtte jeg
søke Universitet i Oslo.
Derimot var en etterlig-
ning tillatt. 

Jeg begynte å skjære 1.
november 2007. Jeg kjøp-
te bjørkeplanker hos

Torbjørn Skartlien i
Torpa. Plankene hadde
ligget i låven i tretti år og
var fine, og tørre, og
hadde nesten ingen kvis-
ter. Rolf Bekkelund fra
Biri kløyvde, høvlet og
limte disse plankene til en
blokk som veide circa
hundre kilo, og består av
circa 60 stenger limt sam-
men. Blokken var 1,20 m
i høyden. 

Jeg brukte tre og halvt år
til arbeidet og det repre-
senterer circa 1200 timer.
Statuen var ferdig tidlig
vår 2011 og er 1,10 m i
høyden, 25 cm i dybden,
og circa 45 cm i bredden.
Maria klemmer med sin
høyre fot onde symboler
som representerer djeve-
len, og dragen med sin
venstre fot. Jesus barnet
holder kanskje Den

Nordsinni
Madonna
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Hellige Bibelen i sin ven-
stre hånd. Maria holder et
septer i sin høyre hånd,
symbol av styrke og makt.
Stillingen til Jesu peke-
og lang finger i hans
høyre hånd er ikke tilfel-
dig. Jeg har blitt fortalt av
en historiker fra Canada
at fingrene skal være så
vidt adskilt, og ikke i “ V
“ form. 

Munnen til Jesus barnet er
litt spesiell. Det var en
diger kvist akkurat der jeg
skulle forme munnen. Jeg
skar ut kvisten, utvidet
hullet, og limte igjen et
stykke bjørk med samme
fiber profil og farge som
hele ansiktet. I hullet put-
tet jeg en femtiøring fra
2002, jeg kunne ha brukt
en fra 2010 men det var
den eneste jeg hadde den
dagen med meg. 

Da jeg begynte å skjære
ut statuen, var jeg bestemt
på å ikke gjøre noe feil,
for jeg hadde ikke råd til
det. Men det var to feil
som jeg klarte å rette opp.
Begge feilene er skul-
drene til Maria, som måtte
gjøres om igjen. 

Jeg valgte Nordsinni
kirke, fordi det er mitt
hjerte som førte meg dit
allerede første gangen i
slutten av 70 årene, nøy-

aktig den 20 januar
1978. Da var jeg var på
vei til Nord Norge fra
Geilo. Jeg stoppet ved
kirken for å hvile, det var
veldig veldig kaldt. Så var
jeg heldig å oppleve en
julekonsert der, og der-
med var mitt valg avgjort. 
Nordsinni Kirke er en
nydelig, pen dekorert
kirke og har en usedvan-
lig tiltrekkende, appelle-
rende, varme og lun stem-
ning, og jeg likte meg
med en gang jeg gikk
inn der første gangen. 

Den 24 desember 2011,
ble Min Madonna innviet
og velsignet av prest Knut
Ellefsrud, min familie fra
Biristrand og venner var
der, samt mine søstre fra
Senlis i Frankrike.
Rørende seremoni. 

Jeg heter Henri Robert
Leulier, er født i 1954 den
31 mai i Senlis ( Oise
departement ) i Frankrike.
Kom til Norge i 1976, er
kokk av yrke, gift med Eli
Bratberg fra Biristrand, bor
i Aasen i Biristrand, har to
barn, Lina Marie som er
født i 1994, og Per Helge
som er født i 1996. 
Statuen har jeg skjært ut i
Biristrand i Aasen. Det
røde hjerte med korset er
symbolet for Jomfru Maria. 

Jeg takker hjerteligst
Nordsinni Menighet for
deres vennlighet, og hjelp
for at min Madonna fant
riktig plass i Nordsinni
Kirke. 

Robert Leulier

Vi fra Nordsinni menighet vil
takke nok en gang for denne
fantastiske gaven!
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I skrivande stund har eg
vore organist i Nordre
Land i godt og vel 2 mnd.
Og så langt trivst eg vel-
dig godt med både menig-
hetene og staben. Om eg
er ny i stillinga så er like-
vel ikkje Nordre Land
heilt ukjent terreng. Eg
har ved fleire høve spelt
ved gudstenester og kon-
sertar, anten som folke-
musikar/felespelar enn
som organist. Og så er jo
ikkje Dokka så langt frå
Aurdal heller, der eg bur.
Dei fyrste vekene av mi
organistteneste var nok litt
skremmande. Eg er ikkje
utdanna organist, men for
det meste sjølvlært. Dette
har gjort at eg naturelg
nok har vore smånervøs
og redd for å ikkje strekke
heilt til. Det er jo som
kjent ikkje lett å hoppe
etter Wircola…
Noko av det eg likar

aller best med jobben som
organist er å spela salmar.
Ikkje berre å spela dei,
men og syngje dei. I sal-
meboka vår er det mange
flotte salmeskattar. Mange
av salmane er forteljingar
om levd liv, andre om håp
og framtid, nokre om sorg
og fortviling eller andre
att om glede. Nokre sal-

mar har mange vers og
store tekstlege skiftingar
mellom versa. Det gjer til
at organisten får utfor-
dringar med hensyn til
korleis ein skal spela dei
ulike versa, med ulik
registrering og styrke.
Dette slik at det tekstlege
og ikkje minst stemning-
ane, som både tekstforfat-
taren og komponisten har
tenkt i salmen, skal bli
formidla til både tilhøyrar
og songar. Når eg som
organist føler at eg har
jobba godt med salmane
og funne ein god måte å
framføre dei på, i tillegg
til at menigheten syng av
full hals,– ja då blir det
fest!  
I løpet av 2012 får

kyrkja ny liturgi og mykje
ny musikk. I 2013 skal ny
salmebok vera på plass.
Dette blir eit stort og vik-
tig arbeid for kyrkja. Ikkje
alt blir nytt og ukjent,
svært mykje blir som det
har vore, men denne nye
gudstenestereformen vil
opne opp for å kunne gje
gudstenestene eit breiare
spekter av formidling,
samtidig som gudstenes-
ten også vil speile og
romme fleire musikalske
uttrykk. Korleis liturgien

og gudstenestemusikken
skal bli i Nordre Land i
framtida er det menighe-
ten sjølv som skal
bestemme. Men for at me
skal ha anledning til å få
presentert nokon av dei
nye forslaga til salmar og
musikk er me avhengige
av god hjelp frå menighe-
ten.
Vi som er organistar i

Nordre Land har planar
om å samle songglade
folk til salme/ liturgiø-
vingar utover våren slik at
me kunne fått eit lite kor.
Tanken er då å bruke
koret på enkelte gudste-
nester utover året slik at
menigheten kan bli kjent
med det nye, og komma
med tilbakemeldinger. 
Så, er du sangglad og

kunne tenke deg å lære
litt ny kirkemusikk og
kanskje nye salmer? Ta
kontakt med kantor Berit
Rinde, organist Henning
Andersen eller kirkekon-
toret.

Til me syngast!

Henning Anderen

ORGANISTENS HJØRNE
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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

Juleevangeliet

Hentet fra bibel.no

Juleevangeliet er en av de mest kjente
fortellingene i verden. Hvert år kler
barn seg ut som gjetere og engler og
underholder slektningene sine med

skuespill om Jesu fødsel. Men bak
den enkle fortellingen ligger det en
bibelsk sannhet av ufattelig betydning;
at Gud kom til verden. Ordet ”evange-
lium” betyr ”godt møte”.
Juleaften var ca 300 personer sam-

let til koselig gudstjeneste i Østsinni
kirke. For første gang kunne jeg ønske
velkommen til kirken juleaften og ved
utgangen delte kirkevertene ut hefte
med juleevangeliet i ny oversettelse.
Teksten over er hentet derfra.
I Norge er det tradisjon i mange

hjem å lese juleevangeliet på jule-
aften. Den klassiske teksten står i
Lukas 2, 1-20.
Håper mange hadde glede av

denne lille gaven og kanskje ble inspi-
rert til å lese juleevangeliet nettopp
denne julekvelden.

Wenche Eimann
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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

07-23 (09-21)
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

22

mghblad:nlmgh-blad  03.02.2012  12:20  Side 22



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
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