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(2. etg. Etnedal Sparebank)
Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud
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Kontortid: onsdag og fredag kl. 10.00-12.00
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E-post: aasemarierod@hotmail.com
Lunde menighet:
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Leder
En gudstjeneste for alle
Dere som har vært på gudstjeneste på
nyåret, har sikkert merket at vi har
begynt med en del nytt – det er litt for-
skjellig når menigheten sitter og når den
står – vi har begynt gudstjenesten med
en orientering om hva som skal skje og
deretter med en kort stillhet innledet med
ordene: ”La oss være stille for Gud.”
Vi arbeider med ny gudstjenesteordning.
Og visjonen er at gudstjenesten skal bli
mer lokalt preget; vi kan velge mellom
en rekke alternative bønner, menighets-
svar og kirkemusikalske og visuelle
uttrykk.

Menigheten skal ha en fast grunnordning
slik at vi vil lære oss de faste leddene og
kjenne de igjen.

Det er en spennende utfordring å finne ut
hva som passer best i Nordre Land. En
måte å gjøre gudstjenesten stedegen på
er at flere skal være med å prege den –
barn – unge, dåpsfølge – konfirmanter –
og alle oss andre i vår forskjellighet. Vi
vil for eksempel gjerne trekke inn lag og
foreninger.

Vi har nå begynt å planlegge gudstjenes-
tene sammen med staben - menighetsrå-
dene er blitt innkalt, men det er på ingen
måte en sak bare for de som sitter der -
ta kontakt hvis du har lyst til å være
med! Ved at flere tar medansvar for
gudstjenesten, vil den også få et mer
lokalt preg!

Visjonen er en gudstjeneste for alle.
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Menighetsrådene arbeider for tiden med
å bestemme en lokal grunnordning som
skal legges fram for menighetsmøte som
alle er velkomne til å delta på.

Deretter skal menighetsrådets vedtak
med uttalelser fra menighetsmøte og sok-
neprest sendes prosten og videre til bis-
kopen til godkjenning.

Det menighetsrådet skal bestemme er:
Hvordan ofringen skal organiseres: Ved
innsamling i benkene eller på alteret.
Hvordan nattverden skal deles ut:
� Ved at alle går fram på en rekke og
stående mottar brødet som dyppes i
vinen – intinksjon
� Ved at alle går fram på en rekke og
stående mottar brød og vin i et beger
� Ved kneling rundt alterringen og bruk
av beger til hver enkelt

For noen år siden var nattverden noe som
ble betraktet som for ”de få” – det ble sett
slik på – prestene forsøkte etter beste evne
å forkynne at alle er invitert til fellesskap
med Kristus og hverandre, men lite foran-
dret seg før vi begynte med intinksjon -
dvs. at vi går fram på en rekke, mottar
brødet og selv dypper det i vinen.

For meg er det slik at denne ordningen
ivaretar alle – det har blitt naturlig for
flere å delta i nattverden og jeg synes at
det hjelper oss at nye ord som stort er
”troens mysterium ” er knyttet til nattver-
den – for hvem kan vel forstå dette – vi
må bare gjøre det!

Berit prest har begynt å skrive i program-
met at nattverden er for alle døpte – barn
og voksne – alle!

Noen ønsker at vi skal ha ordningen med
kneling – de synes at det viser ydmykhet
og er mer høytidelig – gir mer ro og
understreker at det er et måltid vi tar del i.

Fredshilsen:
Menighetsrådet bestemmer også om vi skal
ha fredshilsen – dvs. at presten sier Guds
fred og ber menighetene gi hverandre et
tegn på fred – dvs. at en håndhilser på de
rundt seg og hvis en vil sier: ”Guds fred”.

Særlig når en er i en ukjent menighet er
det fint å bli inkludert på denne måten.
Fredshilsen er vanlig i den katolske kirke
og i mange norske menigheter også! Er
det noe vi kan vende oss til???

Spennende prosess:
Som dere skjønner er dette en spennende
prosess og en mulighet for oss alle til å
ta mer aktivt del i gudstjenesten.
Gudstjenesten skal romme oss midt i vår
verden – vi skal føle at den angår livet
vårt!

Tidligere biskop Finn Wagle har sagt det
slik: ”Det handler om liv fra kilder uten-
for oss selv. Det handler om å løfte våre
hender fram i bønn for verden. Det hand-
ler om at Gud tar bolig i vår fattigdom”l

Du kan lese mer om gudstjenesterefor-
men på www.kirken.no –
og du må gjerne komme med innspill!

Aase Marie Rød
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Påskeandakt med
“Troens tegn”

?Hva skjer? Hvordan er det mulig?

Jesus som er verdens beste menneske som bare gjorde godt, som helbreda sjuke, hjalp
dem som hadde det vanskelig, gjorde mange under, var sammen med folk som andre
ikke brydde seg om, var et fredelig menneske som fortalte om Gud og himmelriket…
Jesus som ble hyllet som konge da han red inn i Jerusalem på palmesøndag …
Hvordan er det mulig at han ble tatt til fange og deretter pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet?

All framtidstro og alt livsmot var dødt og lagt i grava langfredag sammen med døde
kroppen til Jesus. Disiplene var livredde for at de sjøl skulle bli tatt til fange og bli
utsatt for samme lidelser som sin kjære mester. Hva skulle de gjøre nå?

!Whaow! Steinen er borte! Graven er tom! Jesus sto opp og han lever!
Det utrolige var sant! Jesus hadde forberedt disiplene sine på det minst tre ganger før
han døde: Han skulle lide og dø, men den tredje dagen skulle han stå opp igjen.
Det utrolige var sant! Les hva Markus forteller i kapittel 16,1-8:

Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome vel-
luktende oljer for å gå og salve ham. Tidlig om morgenen den første dagen i uken kom
de til graven da solen gikk opp. De sa til hverandre: «Hvem skal vi få til å rulle bort
steinen fra inngangen til graven?» Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet
fra. Den var meget stor. Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre
side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet. Men han sa til dem: «Vær ikke
forferdet! Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er
ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham! Men gå og si til disiplene hans og til
Peter: ‘Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han
sa dere.’» Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ute av seg. De sa
ikke et ord til noen, for de var redde.

Senere på den gode påskedagen, viste Jesus seg for disiplene. Det forteller Johannes
om i kapittel 20,19-20:
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Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde
disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og
sa: «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og
sin side. Disiplene ble glade da de så Herren.

Tomas var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Han kunne ikke tro det
de fortalte. Men da Jesus kom til dem åtte dager senere, var Tomas der også og fikk
både se og ta på Jesus. Da sa Tomas: «Min Herre og min Gud!»

: Så gikk det bra til slutt likevel… Bortsett fra at Jesus oppstandelse fra de døde,

ikke er slutten på fortellingen om Jesus. Kolon-tegnet viser at det kommer noe mer:
Før Jesus dro tilbake til himmelen, skjedde følgende:

Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte
dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte Da trådte Jesus
fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og
gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds
navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager
inntil verdens ende.»(Matt 28,16-20)

Nå er det du og jeg som har fått stafettpinnen og har hørt det glade budskapet – evan-
geliet – om at Jesus har ordna opp i det ødelagte forholdet mellom menneskene og
Gud. Jesus utfordrer oss til å tro på ham og til å slå følge med ham hver dag. Og med
hele verden som målgruppe, er det ingen fare for at noen av oss blir arbeidsledige.

. Bare Gud vet når punktum skal settes. Det er bare Gud som vet når livet her i

denne verden er slutt. Dessuten er det vel ikke slutt da heller, for Jesus har jo lovet at
alle som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

GOD PÅSKE!

Berit Rinde
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Fra utdeling av
bok til 5. trinn
ved Torpa barne-
og ungdomsskole
i Kinn kirke
søndag 5. februar
2012

Berit forteller litt om innholdet av bibelen

Bak. fv. Mona Bakken,
Marte Strømsjordet,
Malin Finni, Maija
Brattrok, Tea Kværnrud.
Foran fv. Pål Jeremy
Tollefsrud, Henrik
Strømsjordet og Odd
Carlo Tollefsrud

Her koser de seg med
boller og saft etter guds-
tjenesten
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Biskopens påskeandakt 2012

En grensesprengende
kjærlighet
Påsketidens beretning om Jesu død og oppstandelse er grunnleggende i
kristendommen. Påskehøytiden som er tett på liv og død, tett på sorg og
glede, tett på alt det som hører med i et menneskeliv.

Jesu lidelseshistorie forteller om ondskap, svik, ensomhet, vold, hat og
død. Langfredagen gjorde korset til kristendommens viktigste symbol.
Korset som tar opp i seg både Jesu liv, og kristendommens dypeste mys-
terium: Jesu lidelse, død og oppstandelse.

Korset er tegnet på Skaperens identifikasjon med sin skapning. Det for-
midler medfølelse og trøst med mennesker i lidelse og sorg og det utfor-
drer og kaller oss til nærvær og lindring for mennesker i nød.

Korset og påskedagens tomme grav er det sterkeste symbol på og vitnes-
byrd om en kjærlighet sterkere enn døden. Kirkens tro er at Jesu død var
i dypeste berøring med alle menneskers død, at all verdens krenkelse,
ondskap og død samles der. Gjennom korset viser Gud sitt ansikt i ver-
den.

Påsketiden er liv og død på samme tid. Det er fellesskap, levd liv, svik,
lidelse og grensesprengende kjærlighet slik som Brorson skriver i salmen
«Åpen ligger graven»:

«Her er trøst i nøden, her er førstegrøden av Guds nådes vår»

Solveig Fiske
biskop
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Nytt fra Normisjons Mali prosjekt
ved Ragnhild Gravem

Østsinni menighet fortsetter å støtte det menighetsbyggende arbeidet blant kas-
sonkeene.

Livet går videre i Oussoubidiagna, selv om familien Sanden nå har flytta hjem til
Norge. Da jentenes lærere, Møyfrid og Kristian Moskvil mistet jobben sin, valgte
de å fortsette som misjonærer med avtale for 6 år. Kristian fortsetter med jakt-
gruppa som Jan startet. Karen Ekern fra Biri og Guri Enger fra Hamar har reist ut
for en ny periode. De skal jobbe med menighetsbygging, helsehage og bibelover-
settelse.

Nytestamentet på mobiltelefon
Normisjon har oversatt Det nye testamentet til kassonke-språket og det er nå lest
inn som hørespill.. Mange i Mali kan ikke lese og skrive, men de har mobiltele-
fon. De kan nå få en minnebrikke med De Nye testamentet som de kan høre på
sin egen mobiltelefon. Det blir også lest opp på radio hver søndag. Dette er en
god mulighet for å spre evangeliet om Jesus..

Matmangel
Høstens avling har vært meget dårlig fordi det bare var 2-3 uker med regnbyger.
Da Kåre Gravem var på besøk i desember,syntes han det var det trist å se alle de
tomme hirseaksene. Noen steder har de bare fått 10% av normalavling. Det betyr
at mange familier nå mangler mat og sulter. Normisjon har nå hatt en innsam-
lingskampanje til innkjøp av hirse som skal deles ut i samarbeid med menigheten
og kommunen.

Den som ønsker, kan lese mer på www.normisjon.no/mali
Økonomisk støtte til arbeidet kan sende til Normisjon konto nr 1503.02.13537,
merk giroen med prosjektnr. 115.70.454

Vaktmester Aliou lytter til Det Nye
testamentet på mobiltelefon
Foto: G Olsen
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”Hvilke konse-
kvenser har
klimaendringer
for verdens
matproduk-
sjon?”

Ovenstående er tittel på
fordrag av Aksel Nærstad
under klimamøte arran-
gert av Kirkens nødhjelp
og der utsending fra
Østsinni menighetsråd,
Solveig Fredlund deltok.

Hun beskriver et meget
tankevekkende fordrag og
vi refererer noe av det hun
hørte:
- Retten til nok og sunn
mat er en menneskerett,
men ca. 20000 – 30000
mennesker dør hver dag
av sult eller sultrelaterte
årsaker, av dem ca. 14000
barn under 5 år.
- Nesten en milliard men-
nesker sulter.
- Omtrent halvparten av
jordas befolkning lever i
fattigdom.
- Store helseprobemer er
knyttet til mat.
- Mye av matproduksjo-
nen er ikke bærekraftig og
må legges om.
- Det blir 2 milliarder
flere mennesker de neste
40 årene.

Klimakrise:
- Økt hyppighet og styrke
av tørke, flom, orkaner
med mer
- Usikkerhet og uregel-
messsighetter
- Matproduksjonen vil
synke i tropiske strøk
- Vil den øke i tempererte
strøk?
- Smeltingen av is i
Himalaya er en global
trussel
- Det biologiske mangfol-
det kan bli redusert med
40 – 50 % de neste 50
årene.

Reduserte avlinger:
- Risproduksjonen min-
sker for hver grad
gjennomsnitts-temperatu-
ren øker
- Afrikas matproduksjon
kan gå ned med 20 – 40
% fram til 2030
- Beregnet sannsynlig
nedgang i matproduksjo-
nen i 2080 på grunn av
klima:
Verden: 15.9 %

Latin Amerika: 24. 3 %

Asia: 19.3 %

Afrika: 27.5 %

Men det kan unngås, sa
Nærstad.

Det vil føre for langt å
referere alle temapunkter
som:
- Miljøkrise
- Industriell matproduk-
sjon som en viktig del av
problemet
- Matsuverenitet

Vi avslutter med: Hvorfor
produsere mat i Norge:
- Nødvendig å bruke res-
surser for å fø verden i
framtida- solidaritet med
de fattigste
- Lokalprodusert mat –
mindre klimaendringer
- Norsk landbruk er mer
bærekraftig enn industri-
landbrruket i EU og USA
- Viktig å bevare det bio-
logiske mangfoldet
- Kriger og kriser kan
ramme import- det kan bli
matmangel i Norge.

Som sagt, et tankevek-
kende foredrag over et
komplekts tema som vi
herved bringer et utdrag
fra.

Hilsen Solveig Fredlund
og Wenche Eimann i
Østsinni menighetsråd
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Kontakt –
felleskap
På pinsedagen ble kristenkirke en
virkelighet. Pinsedagen er kirkens
fødselsdag. Vi kan lese om det i vår
bibel i apostlenes gjerninger kapitel
2. Noe av det som slår en er å høre
om det inderlig, sterke felleskap
som preger denne menigheten. De
hadde alt felles. Apostlenes lære,
bønn og bryting av brød holdt dem
oppe og sammen. Det må svare til
bibelens innhold og nattverd. Denne
menigheten var en mønstermenig-
het, det var nok en god menighet.

Hvor ofte preges ikke våre forhold
til isolasjon og ensomhet. Vi er jo
skapt til felleskap. Vi er alle like i så
måte. Vi trenger å komme sammen
og oppmuntre hverandre. Vi kan
ikke alle gi like mye, da vi har fork-
sjellig evner og krefter.

Tenk om vi alle kan kjenne helsebo-
ten, åndelig og fysisk ved kontak-
ten. Og det må være viktig at det
ikke slutter med møtene, men at vi
også trenger det ellers. Jeg kan ikke
love det store. Vi får prøve, iblant
trenger vi også stillhet og ro. Måtte
det i noen mon lykkes.

Arne Helgerud

Bibelarbeid
i Etiopia
I år er det bibelarbeid i Etiopia
som skal prioriteres. Dette ble
markert på årets bibeldag.

Etiopia er en stor og fattig stat i
Nord – Afrika. Etiopia har aldri
vært en koloni under noen euro-
peisk stat. Behovet for bibler er
stort. Jeg kan nevne hva noe av
midlene som kom inn på bibel-
dagen skal gå til. Oversettelse av
lokale språk, bibler til studenter
og skoleungdom, distribusjon av
lydbøker som er beregnet på de
som enda ikke har lært å lese.

Til slutt vil jeg nevne at vi høs-
ten 2011 fikk en helt ny bibel
oversatt til moderne norsk. Det
skjedde 19. oktober 2011.

Hensikten er at det skal bli let-
tere å forstå innholdet i bibelen.
Litt uvant i begynnelsen kanskje.

Så for vi håpe på ny interesse av
bibelarbeid og bibellesing.

Arne Helgerud
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Nytt fra

TROSOPP-
LÆRINGEN

Aldersgruppa 1-3 år:

SMÅBARNSTREFF
I KIRKA
I mange år nå har kirkekontoret sendt
ut tre forskjellige brosjyrer til alle
som ble døpt for ett, to og tre år
siden. Fra nå av blir disse brosjyrene
erstatta med at vi en gang i året sen-
der ut et felles brev til alle 1, 2 og 3-
åringene og familiene deres med
invitasjon til et småbarnstreff i en av
kirkene våre.

Småbarnstreffet blir på en ettermid-
dagsstund en hverdag. På småbarn-
streffet blir vi bedre kjent med hver-
andre, får lære noen enkle kristne
barnesanger og kveldbønner, og vi
får høre og leke noen bibelfortelling-
er. Vi vil også forberede et innslag
som småbarna kan bidra med under
gudstjenesten påfølgende søndag.

I første omgang nå blir det arrangert
småbarnstreff i Torpa en gang i løpet
av høsten 2012 og på Dokka en gang
i løpet av våren 2013. Vi håper på
god oppslutning om det nye tiltaket!

Berit Rinde

SALMESTAFETTEN
«Min yndlingssalme»
Dette bidraget er levert av
Kitty Ryan

Melodi og tekst: Jakob Paulli

Lær meg å kjenne dine veie
og gå dem trøstig skritt for skritt!
Jeg vet at hva jeg fikk i eie,
er borget gods, og alt er ditt.
Men vil din sterke hånd meg lede,
jeg aldri feil på målet ser,
og for hvert håp som dør her nede,
får jeg et håp i himlen mer.

Lær meg å kjenne dine tanker
og øves i å tenke dem!
Og når i angst mitt hjerte banker,
da må du kalle motet frem.
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
si så hva du har tenkt, o Gud!
Da kan jeg se at morgenrøden
bak tvil og vånde veller ut.

Men lær meg fremfor alt å kjenne
din grenseløse kjærlighet,
den som kan tusen stjerner tenne
når lykkens sol for meg går ned.
Den tørrer tåren som den skapte,
og leger såret som den slo.
Dens vei går gjennom det vi tapte,
den gir oss mere enn den tok.

Kitty utfordrer Randi Korshavn til
neste nummer av menighetsbladet.
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Velkommen til Guds hus
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

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
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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

20.05.2012 – 6 sø e påske
Nordsinni kirke kl. 11:00 – konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud.
Takkoffer til menighetsarbeidet

26.05.2012 – pinsaften
Haugner kirke kl. 16:15 – konsert

27.05.2012 – pinsedag
Haugner kirke kl. 11:00 – Konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud.
Takkoffer til menighetsarbeidet
Lunde kirke kl. 11:00 – Konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde.
Takkoffer til menighetsbladet

28.05.2012 – 2 pinsedag
Åmot kirke kl. 11:00 – høymesse. Prostiprest Christina Grevbo

JUNI
03.06.2012 – treen
Vølstad kirke kl. 11:00 – konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud.
Takkoffer til menighetsbladet
Åmot kirke kl. 11:00 – konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde.
Takkoffer til menighetsbladet

Følg derfor med i Oppland Arbeiderblad og på våre nettsider:
www.nordre-land.kommune /kirken /gudstjenesteoversikt
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SMÅPLUKK
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.: 61 11 82 57/mobil: 950 55 456

Slekters gang
DØPTE:
Vølstad kirke:
04.03 Sigrid Myrstuen Barm

Nordsinni kirke:
15.01 Emilia Elverum Walle
29.01 Emma Andresen

Kristoffer Myrstuen Haugerud
12.02 Viktoria Karlsen

Emma Vinjarengen
Henrik Ulimoen
Jøran Merkesdal

Fjellhamar kirke:
19.02 Sondre Øversveen Svamo

DØDE:
Østsinni kirke:
26.02 Ole Jørgenstuen
11.03 Magnhild Furuseth

Nordsinni kirke:
09.02 Astrid Haugsrud
10.02 Rachel Berg

Magnhild Stutlien
Åge Rudstaden

13.02 Aud Judith Sandberg
02.03 Edrun Kristiansen

Åmot kirke:
26.01 Kolbjørn Skartlien
12.02 Jørgen Jøranlid
05.03 Helene Odlaug Bratlien
11.03 Johannes Birkedal

Lunde kirke:
14.02 Edrun Brandsrud
29.02 Ole Sæther

Beklager at vi i forrige nummer av
menighetsbladet hadde skrevet feil
navn på avdøde Kristen Strømsjordet.

mghblad:nlmgh-blad  16.03.2012  12:33  Side 14



15

Østsinni kirke 13.05.12
kl. 10.30
Bjørnødegård, Irene Slåtsveen
Båten, Karoline
Gilberg, Inga Furuseth
Granvold, Andreas
Hansebakken, Sivert
Haugen, Mats Kristiansen
Jørandli, Maren
Kristenstuen, Amalie
Kvarberg, Ola
Nybråten, Lars Glorvigen
Pedersen, Ola Lundby
Sjåheim, Torunn
Skiaker, Kathrine
Slettum, Margrethe Korslund
Slettum, Birgitte Korslund

Østsinni kirke 13.05.12
kl. 12.30
Brusveen, Malin Stenersen
Edvartsen, Joakim Voldhaug
Ellefsrud, Peder Røsnes
Haave, Amalie
Haugen, Mats Kristiansen
Jevnesveen, Ida
Nerli, Karina Sollien
Sagstuen, Ruben
Schjørlien, Marte
Solheim, Bjørn Emil
Viken, Tobias Parthaugen
Våtsveen, Per Erik
Øversveen, Peder

Nordsinni kirke 20.05.2012
kl. 11.00
Dahlen, Jøran Ringstad
Granseth, Edvart
Hagelund, Emilie Myrhre
Haug, Erik Kolterud
Hovde, Arne
Håkerud, Markus Nordberg
Lyseng, Torstein Granseth
Nybråten, Julie Sogn

Haugner kirke 27.05.2012
kl. 11.00
Schjørlien, Sturla
Søreng, Henning Rosenberg
Søreng, Erik Rosenberg
Tønderum, Tor Martin
Vinjarengen, Henrik
Øyhus, Magnus

Lunde kirke 27.05.2012
kl. 11.00
Kjeldsrud, Vilde
Rostad, Mari Ulsaker
Rønningen, Anne Lene Hagen
Åsheim, Ola
Åsødegård, Ole Jakob

Vølstad kirke 03.06.2012
kl. 11.00
Furuseth, Martin
Nordberg, Christian Lille-Homb
Sveen, Vilde

Oversikt over konfirmanter våren 2012
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Åmot kirke 03.06.2012
kl. 11.00
Bakken, Hans
Engen, Joakim Tåje
Framnes, Ingrid Finstuen
Hagen, Andreas Hovdelien
Haugen, Tor –Stian Håkenstad
Jonas, Ann Christin
Mørk, Lene Håkenstad
Mørk, Erik Håkenstad
Nereng, Svein Harald Gjerdbakken
Nybråten, Madeleine Olsen
Volehaugen, Helene

Kinn kirke 10.06.2012
kl. 11.00
Finni, Lisbeth
Haugen, Erik
Kjensjord, Robin Emanuel Eik
Lie, Alexander Fossum
Nygård, Vetle Johannes Bjørkeli
Strømsjordet, Torjus Røste

VIKAR SOM
KLOKKER
Vi har behov for tilfeldig vikar for
klokker i hele Nordre Land.

Klokker medvirker i gudstjenester i
helger og høytider, og inngår i team
sammen med prest, organist og kir-
kegårdsarbeider.

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse
og arbeidsbeskrivelse for stillingen.
Medlemskap i den Norske kirke er
nødvendig.

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

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
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Dugnader ved kirkegårdene våren 2012
Nordsinni kirke - 10. mai kl. 17.30
Haugner kirke - 21. mai kl. 17.30

Åmot kirke - 14. mai kl. 17.00
Kinn kirke - 9. mai kl. 17.00

Østsinni kirke - 7. mai kl. 17.00

Ta med river og møt opp!
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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
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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

Haraldsen Auto AS
2870 Dokka, tlf. 61 11 00 22

VEST-TORPA DAGLIGVARE
Rute 532, 2870 DOKKA

Tlf. 61 11 92 80
BENSIN - TIPPING
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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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