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Leder
Framtidig kirkeordning - og hva så med
oss her?
Styresmaktene har talt. Gårdagens statskir-
keordning er borte- morgendagens folke-
kirkeordning innføres. Grunnloven er
endret tilsvarende.

Et bredt politisk kirkeforlik fra 2008
forligger, endringen gjennomføres fra
våren 2012.

Så langt er dette endringer som har
skjedd på « makroplan», langt borte fra oss
i vår lokale andekirkedam. Riktignok har vi
bidratt med diverse høringsinnspill, vi har
vært på kurs i prostiet og i høst var kirke-
vergen og leder i fellesrådet på KA' s store
høstkonferanse der temaet var «Å forme
fremtidens kirke».

Mange store og viktige spørsmål drøf-
tes, mange er enda ubesvart og det er frem-
deles mange som vil ha ord med i laget før
det hele legges fram for Kirkemøtet våren
2013.

Lokalt har vi fått en rekke spørsmålstil-
linger som vi skal ta stilling til og sende
inn som en del av det som kalles en reflek-
sjonsprosess.

Spørsmålstillingene handler om hvor-
dan en ny kirkeordning kan støtte opp om
menighetenes arbeid, hvor stor betydning
organiseringen av kirken lokalt vil ha, hva
som hemmer eller fremmer menighetens
og fellesrådets arbeid, hva med størrelsen
på menigheter, fellesrådsområder og
arbeidsdeling mellom disse, hvordan ivarta
forholdet til kommune, hva kjennetegner
god ledelse i kirken, biskopenes tilsyns-
myndighet, arbeidsgiveransvar osv......

Mange av spørsmålene kan virke admi-
nistrative og kanskje lite relevante for oss
som kirkegjengerer. Det er mange av oss
som ønsker at nyordningen ikke skal rokke
ved den folkekirka vi synes vi allerede har.

forst. neste side
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Dette bidraget er levert av Randi
Korshavn

Ingerborg Prytz Fougner/Sigurd
Lunde
Ikke en spurv til jorden
uten at Gud er med.
Ikke en sjel mot døden
uten hans kjærlighet!
Ikke en blomst er visnet,
ikke en tåre falt
uten at Gud vet om det,
han som er over alt.

Tro det når stormen herjer
bladløse vintertrær!
Tro det når brenning bryter
over de nakne skjær!
Tro det når ubeskyttet
midt i en kamp du står.
Tro det når helt alene
du med en smerte går.

Tro det når noe brister
uten å vokse frem.
Tro det når noen mister
det som var alt for dem!
Tro det når håp går under
uten å reise seg:
Ikke en spurv til jorden!
Det er et ord til deg.

Randi Korshavn utfordrer Mette
Furuseth Gilberg til neste nummer av
menighetsbladet.

Frist for innlevering:
7. november 2012

SALMESTAFETTEN
«Min yndlingssalme»

Leder fra side 2
Nettopp derfor er det viktig at vi uttaler

oss og lar dem som skal fatte de endelige
vedtak få høre vår mening før endelig
beslutning tas.

Rådene har frist til 1. des. med å svare
på et omfattende spørreskjema. Dersom det
er noen som leser dette som ønsker å være
med å påvirke oss som skal svare er det
viktig at dere tar kontakt med oss og deltar
med deres mening. Vi lar oss påvirke!

Du som leser det som her er skrevet sit-
ter nødvendigvis med MENIGHETSBLAD
FOR NORDRE LAND OG TORPA
mellom hendene. Pt er dette en liten, farge-
løs og beskjeden trykksak. Utgivelsen er
redusert til 4 ganger pr. år.

Om du lurer på hvorfor det er slik er
svaret enkelt: Det finnes ikke penger nok i
menighetsbladkassa til noe annet!
Bladet er selvfinansierende- det vil si at de
4 menighetene i Nordre Land som har
ansvaret for bladet ikke har andre penger å
bruke på utgivelsene enn det som kommer
inn gjennom annonser og innbetaling av
bladpenger fra dere som mottar bladet.

Det har i år kommet inn for lite via
utsendte giroer til at vi kan fortsette med
utgivelser særlig mye lenger. Trist - men
sant!

Derfor- til alle dere som ønsker å motta
bladet, som vil følge med i menighetslivet
i kommunen, som ønsker å lese om slek-
tens gang, gudstjenesteplanlegging, nye
tanker og ideer- og, ikke minst, som vil
bidra til å gjøre bladet bedre og evnt. mer
fargerikt- støtt opp med kontingent, gaver
osv.Bare ved et fellesløft kan vi klare å
holde liv i denne tradisjonsrike trykksak!

Kirsten Sætheren Lande
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Gudstjeneste på Åsli
Søndag 1. juli ble den årlige gudstjenesten på Åsli avholdt. På grunn av litt
uttrygt vær ble gudstjenesten holdt inne i skolebygningen i stedet for utenfor
selve kapellet som først planlagt. Knut Ellefsrud forrettet mens Siri Øverlier
spilte trekkspill til salmesangen. Nesten 25 personer møtte opp til gudstjenes-
ten og fylte helt opp den lille skolestua. Heldigvis holdt regnet seg borte under
kirkekaffen og det var fint å sitte utendørs og nyte en kopp kaffe og gode
hjemmebakte kaker.

Knut Wold
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Allehelgensdag
Allehelgensdag, på latin Festum Omnium Sanctoru, kalles også helgemesse og
aldermesse. Dagen er en helligdagsmarkering, og festen er for alle de helgener
hvis navn ikke er kjent. På primstaven er allehelgensdag merket av med et kors
eller et omvendt skip.

Allehelgensdag er en merkedag på primstaven den 1. november. Den samme dato
feires i Den katolske kirke og i enkelte angelsaksiske kirker. Den liturgiske far-
gen er hvit. Den norske kirke markerer den hvite fargen fordi vi gleder oss over
hva de døde har betydd for oss, og over at de nå er hos Gud.

Tradisjonen med å kle seg ut på halloween kommer av All hallows eve, og betyr
Alle helgeners aften. Denne feiringen kan føres tilbake til den keltiske Samhain.

I motsetning til halloween, handler ikke allehelgensdag om spøkelser og døde
mennesker som går igjen. I kristendommen tror vi ikke på at mennesker går
igjen, verken som fortapte sjeler eller som reinkarnerte skikkelser. Derimot tror vi
at den døde er hos Gud.

Hvordan blir allehelgensdagen praktisert?
I mange kirker blir det holdt en minnegudstjeneste på allehelgensdag. Navnene
på menighetens døde det siste året blir lest opp, og mange tenner et lys for hver
enkelt person. Presten leser en bønn, og vi sier takk til Gud for dem som har gjort
livet vårt rikere, samtidig som vi ber om hjelp i sorgen.

Allehelgensdag er dagen da mange går til gravene. Lystenning på gravene er blitt
en viktig tradisjon som startet da Kong Olav V døde 17. januar 1991. En sør-
gende nasjon æret kongen ved å tenne en rekke lys utenfor Slottet i Oslo.
Statistikken viser at seks av ti bruker tradisjonen med å tenne lys på gravene.

Lag egen tradisjon
La gjerne barna være med på å lage egne fakler som kan bli brukt.
Lystenning på gravene er en viktig tradisjon som barn og unge bør bli lært opp
til. Det er en verdighet overfor de som er døde, og i tillegg tar man vare på
slektsfølelsen. Finn også fram fotografier av de døde, og snakk om disse persone-
ne.

Artikkel fra kirkeaktuelt.no
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SMÅPLUKK

Oppslagstavle med postkasse
ved Østsinni kirke
Ved Østsinni kirke finner du en opp-
slagstavle med postkasse som ble satt
opp på forsommeren. Her vil du til
enhver tid finne gjeldende gudstje-
nesteliste slik at du kan planlegge
dåp og annet. Postkassa er tenkt for
telegram og minnekort for anledning-
er du selv ikke har anledning til å
være tilstede.

Hilsen fra Østsinni menighetsråd

TAKK
Hjemmetjenesten i Torpa ønsker å
takke for pengegaver som er gitt
i anledning tjenestemottakeres bort-
gang.

Gavepengene brukes til trivselstiltak
og gir oss nye krefter til å gi god
omsorg til de som trenger oss.
Vi vil også benytte anledningen til å
takke for godt samarbeid med bru-
kere og pårørende.

Hjemmetjenesten Torpa

TAKK
Takk for pengegaver gitt til menig-
hetsbladet for Nordre Land og Torpa
ved begravelser.

Anita Roen
redaktør

TAKK
Vi takker for pengegaver gitt i begra-
velser til Åmot kirke etter:
Kolbjørn Skartlien, Helene Bratlien,
Magnar Haugen og Mina Haugen.
Og pengegave gitt til Kinn kirke etter
Kristian Åsødegård sin begravelse.

Torpa menighetsråd
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Dokka og omegn Normisjon
møter høsten 2012

Møtene er på Dokka bedehus kl.
19.00
18. okt. – taler Aslaug Leirdal
8. nov. – taler Randi Korsveien
22. nov. – taler Thor Lindstad
6. des. – taler Knut Ellefsrud

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

Leie av Dokka Bedehus
Anna Jorunn Hoel Hansen
tlf.: 61 11 35 59/mobil: 950 50 856

SMÅPLUKK
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Bibelbruk og givertjeneste
Bibelen er en bruksbok og ordet Bibelen betyr boka. Den er Bøkenes
bok. Som kjent deles den inn i Det gamle og Det nye testamentet.

Innholdet i Bibelen skulle om mulig være noe av det daglige åndelige
kosthold. Noe av innholdet kan være vanskelig å forstå. Det finnes en del
hjelpelitteratur. En må kanskje spørre etter hva som forefinnes.

Gjennom lesninger av innholdet blir det klarere for oss hva Gud vi si oss
i dag. Kolosserbrevet 3.16:” La Kristi ord få rikelig plass hos dere”.
Gjennom ordet vokser kjennskapen til Gud.

Bibelselskapet søker å spre Bibelens budskap. De har bibelkontakter i
store deler av verden, særlig har de vært opptatt med å gi bibler til Øst-
Europa og Kina. Til dette trengs det midler. Slik kan vi være med å gi,
og spre Guds ord utover jord.

Mange mennesker i disse mottakerlandene er fattige, de kan ikke skaffe
seg bibel selv, så gavene kommer godt med.

Bibelselskapet gir ut et blad som heter ”Nytt om Bibelen”, her kan en
lese om de forskjellige prosjektene Bibelselskapet driver. Bladet gis ut
gratis til de som vil ha det, og det kommer ut med fire nummer i året. Et
av numrene kommer ut på Bibeldagen – dette er på ”såmannssøndagen” i
kirkeåret vårt.

Dette er en orientering om noe av det Bibelselskapet gjør og som vi kan
få være med på å støtte og be for.

Arne Helgerud
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Sankthansaften på
Åsheim 23/6-2012
Det startet med en flott gudstjeneste i Vølstad med mange tilstede. Prest var Knut
Ellefsrud. En flott gutt, Sander Simensveen, ble døpt denne dagen. I forbindelse med
den nye gudstjenesteordningen har vi tatt i bruk en del nytt. Et eksempel er evangelie-
prosesjonen, der to kirkeverter eller konfirmanter sammen med presten og klokkeren
går nedover kirkegulvet, og presten leser evangeliet. Dette synes vi i Østsinni menig-
hetsråd har blitt en fin og høytidelig handling.

Deretter inviterte menighetsrådet til bevertning på Åsheim. Været var dessverre ikke
på vår side, så folk skyndte seg inn, spente på hva slags servering som ventet.
Overraskelsen ble stor da det denne gangen sto rømmegrøt og spekemat på menyen
etterfulgt av kaffe og kaker. Det ble en riktig så hyggelig kveld der praten gikk livlig.
Det var ikke så mye underholdning, men Bjørn Bjørneng sang en riktig flott svensk
vise. Kvelden går så altfor fort i hyggelig lag, og snart måtte vi takke for denne gang.
Vi var åtte representanter fra menighetsrådet, og for de fleste var dette en ny opple-
velse. Undertegnede har i flere år vært så heldig å få delta på dette arrangementet. Det
er trivelig å se kjente ansikt - mange er trofaste og møter opp. Denne gangen var det
50 stykker. Når det er sagt, er det plass til mange flere. Så kanskje du også kommer
neste år?

For Østsinni menighetsråd:
Annie Voldhaug

Fra venstre: sokneprest Knut
Ellefsrud, Knut Olav
Simensveen med Sander og
Siri Røise Simensveen
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Gudstjeneste
på Garder
kirketomt
Søndag 29. juli var den årlige
vandregudstjenesten på Garder,
15 personer møtte opp på denne
fine og varme sommerdagen.
Gudstjenesten startet på gårds-
plassen på Solås hos Polly
Ommelstad og vi gikk opp den
gamle veien mot Gardåsen, derfra
gikk vi veien som fra gammelt
var hovedveien på Vest-Torpa,
ned på den nye og opp igjen på
kirketomta der Ny- Gard kirke
stod fra 1669 til 1769. Underveis
var det flere tekstlesinger og
sanger, og vi avsuttet på kirke-
tomta med å feire nattverd.

Etter gudstjenesten var det kirke-
kaffe på gårdsplassen hos Polly
som også i år ønsket oss velkom-
men.

Til slutt vil jeg gjenngi det som
står på minnebautaen som ble
reist på kirketomta i 1960

Gud signe kvar ærleg svein,
som søv her under stein.

Roger Jøranli

Nytt fra misjons-
prosjektet i Mali
v/Ragnhild Gravem

I mars var det statskupp i Mali. På
grunn av den politiske uroen, måtte
alle norske misjonærer reise ut av
landet.

I landsbyen Oussoubidiagna der
Østsinni støtte menighetsarbeidet
,merket de ikke noe til uroen. Men
de hadde veldig lite mat på grunn av
tørken året før. Normisjon samlet
inn penger og kjøpte hirse som ble
delt ut til familiene i samarbeid med
kommunen.

Vi har nå fått melding om at de har
klart seg gjennom sommeren på
grunn av denne hjelpen. Det nytter!
I år har det vært ei god regntid.
Nå har Normisjon bestemt at det
opprettes en base i nabolandet
Senegal, slik at misjonærene reiser
inn i Mali på kortere turer. Det er
bare voksne misjonærer som reiser
tilbake, barnefamiliene har avsluttet
tjenesten.

Det er fortsatt en uavklart politisk
situasjon i landet. I nord har strenge
islamister tatt makten, og innfører
strenge muslimske lover. Det er fare
for at det vil bli borgerkrig i landet.

Folk i Mali trenger vår støtte og for-
bønn! Du kan lese mer på
www.normisjon.no/mali
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Velkommen til Guds hus
21.10.12 – 21.s i treenighetstiden
Kinn kl. 11:00 – høsttakkefest, bok til 4-åringer og presentasjon av nye konfirmanter.
Sokneprest Berit Rinde. Offergave til Amnesty TV -aksjonen
Vølstad kl. 14:00 – høymesse. Sokneprest Berit Rinde. Offergave til TV-aksjonen

28.10.12 – bots-og bønnedag
Lunde kl. 11:00 - høsttakkefest. Sokneprest Knut Ellefsrud
Østsinni kl. 14:00 – høsttakkefest og bok til 4-åringer. Sokneprest Knut Ellefsrud.
Offergave til Kirkens SOS

NOVEMBER
04.11.12 – allehelgensdag
Østsinni kl. 11:00 - minnegudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud
Åmot kl. 11:00 – minnegudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Dåp. Offergave til
menighetsarbeidet
Lunde kl. 19:00 – minnegudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde
Nordsinni kl. 19:00 - minnegudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud

11.11.12 – 24.s i treenighetstiden
Korsvold kl. 11:00- høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud
Nordsinni kl. 14:00 – høsttakkefest og bok til 4-åringer. Sokneprest Knut Ellefsrud.
Offergave Redd Barna

18.11.12 – 25.s i treenighetstiden
Østsinni kl. 11:00 – høymesse. Sokneprest Berit Rinde. Offergave til menighetsarbeidet
Kinn kl. 14:00 – småbarnas gudstjeneste 1-3-åringer. Sokneprest Berit Rinde.
Offergave til Misjonsalliansen

25.11.12 – domssøndag/Kristi kongedag
Haugner kl. 11:00 – høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud. Offergave til Kirkens
familievern

DESEMBER
02.12.12 – 1.s i adventstiden
Østsinni kl. 11:00 – Lys Våken gudstjeneste. 11-åringer. Sokneprest Knut Ellefsrud.
Offergave til Menighetsfakultetet
Lunde kl. 11:00 – Lys Våken gudstjeneste. 11-åringer. Sokneprest Berit Rinde
Nordsinni kl. 19:00 – Lysmesse. Sokneprest Berit Rinde

09.12.12 – 2.s i adventstiden
Åmot kl. 19:00 - Lysmesse. Sokneprest Berit Rinde. Offergave til Torpa skolekorps
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16.12.12 – 3.s i adventstiden
Landmo kl. 11:00 - Lysmesse. Sokneprest Knut Ellefsrud
Kinn kl. 19:00 - Julesangkveld. Sokneprest Berit Rinde. Offergave til Frelsesarmeen
Østsinni kl. 19:00 – Lysmesse. Sokneprest Knut Ellefsrud. Offergave til Acta Oppland

23.12.12 – 4.s i adventstiden
Nordsinni kl. 22:00 – Konsert. Organist Henning Andersen

24.12.12 – julaften
Korsvold kl. 12:00 - andakt. Sokneprest Berit Rinde
Landmo kl. 12:00 – andakt. Sokneprest Knut Ellefsrud
Nordsinni kl. 14:00 – gudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud. Offergave til Kirkens
Nødhjelp
Åmot kl. 14:00 - gudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Kirkens Nødhjelp
Lunde kl. 16:00 – gudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde
Østsinni kl. 16:00 – gudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud. Offergave til
Frelsesarmeen, lokalt

25.12.12 – 1.juledag
Østsinni kl. 11:00 - Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Offergave til
Normisjonens Maliprosjekt

26.12.12 – 2.juledag
Kinn kl. 11:00 – Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Offergave Kirkens SOS

31.12.12 – nyttårsaften
Nordsinni kl 23:15 – Midnattsmesse. Sokneprest Berit Rinde. Offergave til
Frelsesarmeen

01.01.13 - nyttårsdag
Vølstad kl 11 – høymesse. Sokneprest Berit Rinde. Offergave til Dokka Bedehus

Endringer kan forekomme,
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:
18.03 Alba Byfuglien Onsager
22.04 Sverre Gjerdalen
13.05 Tomine Tøristuen Lillejordet
17.06 Asmund Nygård
05.08 Emma Johanne Andersson

Granvang
Ida Sofie Sømoen Nilson

02.09 Magnus Grøtlien Haldsrud
Leah Sofie Bakken Haugen

23.09 Theoline Kildal Hovdet

Nordsinni kirke:
25.03 Tuva Emilie Einang Nordby

Liam Madsen Thorsen
20.05 Agnes Sørum
15.07 Vetle Martin Myhre

Helin Deveci
Alan Deveci

26.08 Sander Jacobsen Sollien

Fluberg kirke:
25.03 Lukas Leander Sørmoen

Lillemoen

Landåsbygda kirke:
22.04 Malin Emilie Bech-Rundtom

Vølstad kirke:
23.06 Sander Simensveen

Haugner kirke:
09.09 Isabell Gjeilhaug Låksrud

Lunde kirke:
09.04 Kristine Lunde
06.05 Signe Øistad
17.06 Petter Johan Flått Midthaugen
19.08 Magnus Grønvold

Åmot kirke:
13.05 Kristian Parthaugen
28.05 Ella Ruud Stormyrengen

Leah Emilie Fredrikstad
02.09 Maja Gjerdalen

Nefton Øistad Normann

Kinn kirke:
22.04 Lodin Haugseth Kind
05.08 Halle Bjørkeli Granseth

Grønvold:
08.07 Sigurd Øversveen

VIGSLER:
Østsinni kirke:
26.05 Siw Kristin Hagen Rydland og

Thor Arne Hagen Rydland
14.07 Anne Cathrine Tørnkvist Nygård

og Ketil Tørnkvist
04.08 Annette Hammersnes Engelund

og Stein Richard Hammersnes
Engelund

18.08 Tove Brenden Truberg og
Paul Truberg

25.08 Line Berget Walle og Frode Lien

Åmot kirke:
16.06 Mona Kristin Walhovd Aamodt

og Lars Odde Aamodt
07.07 Gun Irene Opdal Storheil og

Tommy Storheil
28.07 Eva Hagen Fahle og

Kenneth Sørstrøm Fahle
25.08 Anne Lise Gullstad og

Egil Joar Gullstad

Nordsinni kirke:
23.06 Cathrine Rønning og Stian Sirirud

Rønningen
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14.07 Gunn-Berit Skagen og
Borger Storihle

25.08 Aina Schjørlien Brennodden og
Roar Brennodden

Lunde kirke:
30.06 Hanne Bergum Låksrud og

Oddgeir Låksrud

Åsli kapell:
01.09 Mari Klopp og Øystein

Kværnsveen

DØDE:
Østsinni kirke:
14.03 Helge Robert Schei
18.03 Aashild Lundhaug
09.04 Gerd Synnøve Paulsrud
10.05 Arve Hermann Røstad
25.05 Alf Marthin Pedersen
03.06 Agnete Sørum
07.06 Randi Skogstad
12.06 Brynjulf Sletvold
08.07 Marie Kværndal
09.07 Else Sagstuen
12.07 Arne Røkke
20.07 Nanny Bergliot Bratrud
12.08 Hedvik Jettestuen
17.08 Wenche Lillian Stensholt
28.08 Mary Agnethe Stensvold
03.09 Bjørn Heiberg
10.09 Anne Marie Narmo
15.09 Maren Pauline Kalstad
17.09 Gunhild Odnessveen

Landmo kapell:
26.05 Reidar Ridderhaugen
31.05 Elsa Margrethe Bærøe
23.07 Ragnar Sollien

Vølstad kirke:
07.04 Ester Bakken

Nordsinni kirke:
15.03 Solveig Stensrud

Tore Stensrud
23.04 Magne Kristiansen
21.05 Arne G. Berg
08.06 Aslaug Karoline Bjone
28.06 Gerd Halldis Fykop
02.07 Johan Moasveen

Åsli kapell:
22.03 Hans Kristian Kjendseth

Haugner kirke:
31.05 Arvid Magne Svendsen
03.10 Margit Nilsen

Kinn kirke:
24.03 Odd Lium
03.04 Kristian Prestrud Åsødegård
21.06 Edvin Kvernerud
25.08 Arild Sekkesæter

Åmot kirke:
24.03 Knut Arnold Ødegaard
28.03 Halvard Gjerdbakken
30.03 Hilda Jenny Bergli
13.04 Astrid Ødegaard
25.04 Ingeborg Håkenstad
13.05 Helga Bjørkengen
21.05 Magnar Haugen
26.05 Asmund Bratlien

Ivar Skogen
03.07 Bjørn Ragnvald Gjerdalen
17.07 Steinar Jøranlid
22.07 Karen Snilsberg
25.07 Ola Strande
04.08 Mina Haugen

Lunde kirke:
19.03 Håkon Skredderstuen
31.07 Målfrid Kjelsrud

Jenny Marie Erstad
09.08 Kristian Oddvar Ulsaker
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Nordsinni-nytt
I august var Nordsinni menighetsråd med Pådriverklubben og ryddet sentrum av
Dokka. Dette er fin mulighet for lag og foreninger til å tjene noen kroner, og det
blir så fint i sentrum! Etter rydding er det tid for å ha stand i Storgata, og vi
benyttet anledningen til å selge kaffe og himmelske vafler. .....ja de var særdeles
gode, hvis det er noen som lurer på det.....:)

Vi benyttet i tillegg
muligheten til å starte
salget av lodd til vår
basar som var 30. sep-
tember på Nordsinni
Menighetshus. Status for
dagen ble litt dårlig vær,
og derfor lite folk i sen-
trum denne lørdagen,
men vi hadde det veldig
moro vi som var der!

Kirsti Thomlevold
Nordsinni Menighetsråd

Du er aldri alene.
Forfra og bakfra
omgir Gud deg,
hver dag, hver natt
livet gjennom.

Takk for alle mulighetene
som kommer til meg underveis,
utenfra, innenfra, ovenfra.
Ettertanke er kilde til klokskap.

Glede er en kjærlighetsgave fra Gud.
Ta i mot gaven og
del raust videre.

Det finnes ikke det mørke
som er så mørkt at Guds lys
ikke kan trenge inn i det.

Be om visdom
til å elske deg selv
så du kan elske
de du lever sammen med.

Bønner fra «Tro til trygghet» av Ragnhild Bakke Waale
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Tips fra Grønn Hverdag
Lekker huset varme?

Ved hjelp av et tent stearinlys kan du sjekke om huset er tett. Før
stearinlyset langs ytterdører og vinduer en kald dag hvor det blåser
litt. Lyset vil blafre der det trekker. Ønsker du å gå mer vitenskape-
lig til verks er løsningen å ringe en kar som kan termofotografe-
ring. Du vil da bokstavelig talt få et bilde som klart og tydelig
viser hvor varmen i huset ditt blir av. Også den enkle løsningen, et
stearinlys og noen pakningslister, vil imidlertid kunne spare deg
for et betydelig antall kilowattimer.
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Valhovd´s Bilomsetning
Vinjarmoen, 2870 Dokka - tlf. 61 11 24 40 - 932 23 831

Vi har fått nytt autorisert bilveksted: Alt av service/reparasjoner - EU-kontroll
Spesialist på tilpassing av handicapbiler - Bilsalg - Rimelige deler og timepris

Hos oss finner du gaver
til alle anledninger.
Brudeavdeling og klær.
Storgt. 41
Tlf. 61 11 15 00

www.viken.skog.no
Tlf. 917 36 121

Storgt. 49, 2870 DOKKA
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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



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

Gynthers
Catering AS

Gynther Flått
Vest-Torprunden 59

2870 Dokka

Vi leverer mat til alle
anledninger; bryllup, dåp,
konfirmasjon, jubileum,

klassefest, møte eller
minnesamvær.

Telefon: 922 30 599
e-post:gy-fl@tele2.no


