
Nr. 4 Jula 2012 77. årgang

Foto: Vidar Fredheim
Julekrybben i Nordsinni kirke

God Jul
og et riktig godt nytt år!
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Leder
Første søndag i advent var det et år siden
kirken tok i bruk ny gudstjenesteliturgi.
Dette innebar mye nytt og fremmed.
Mye av den liturgiske musikken er skif-
tet ut.

Det er nye bestemmelser om når menig-
heten skal reise seg, og når de skal sitte
under gudstjenesten. Det brukes mer
menighetssvar enn tidligere, og det er
tatt i bruk evangelieprosesjon.

Medlemmer i menighetsrådet er med å
planlegge gudstjenestene. Vi er blant
annet med og bestemmer hvilke salmer
som skal brukes, hvem som skal lese
dagens tekst og hvilke oppgaver konfir-
mantene skal ha. Dette gjør at vi får et
nærmere forhold til gudstjenestens inn-
hold enn vi hadde tidligere.

Mange kirkegjengere synes gudstjenes-
ten er fremmedgjort, og klarer ikke helt
å venne seg til dette nye. Men: Et år er
jo ikke så lang tid, så vi får håpe det
bedrer seg når det nye har fått mer feste.

Vi lever i ei hektisk tid, der det for
mange er vanskelig å ta seg tid til et
besøk hos naboen, eller en tur i skogen.

Det er bestandig så mye viktig vi bare
MÅ rekke. Selvfølgelig er det mange
som har mye viktig på dagsordenen, men
det er også viktig å klare å roe ned og ta
seg tid til ting man har lyst til. Noe som
kan glede både en selv og andre.

Jeg vet at mange familier i kommunen
forts. side 5
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Et barndoms-
minne
Juletrefester på skula i Valatun, da jeg
var ”onge”, sitter fortsatt i minnet.
Om lag 75 år har svunnet hen.
- Nå tæ dags ær ittno slik dæ var dein
gongen - -.
Denne, for meg spesielle juletrefesten
”nedpå skula”, er knyttet til julen 1939,
og jeg hadde ved midtsommer fylt fem
år.
Fra ”gammelstugua” i Tangen og ned
til Valatun – tæ skul`n – er det om lag
5 km. i lengde.
Far hadde snekret sammen sittebenker
på skikjelken. Mesteparten av vægen
ned tæ skul`n drog far både meg og
mine to ”sysinbån” som også hadde sin
bolig i denne gamle ”stuggua” i
Tangen.
- Å så my klær dom hadde pakke på
åss. Foreldra våre ville nok itte vi sku
fryse – a ma.
De vaksne gikk og bar på div. som
kretsens innvånere hadde for vane og
ta med seg til ”jultrefæsten”. Det var
melk og det var påsmurte brødskiver
og diverse annet spisende. De fleste
hadde nok med seg en appelsin og
noen rosiner i tillegg. Dette ble lagt i
kurvene som hang på juletreet og for-
delt ut til oss onga ut på kvæl`n.
Mitt mest framtredene minne er i dag
knyttet til juletreet!
Et fantastisk syn – så stort som det var
– pyntet med glitter, flagg og ikke
minst var alle lysene et fantastisk skue.

Lysene på ”jultreet” besto utelukkende
av stearinlys.
Skiftvis sto noen av kretsens ”vaksne”
karer, med en lang bambusstang hvor
en klut godt fuktet med vann var festet
i enden av stanga. De så til at ikke treet
tok fyr – etter hvert som stearinlysne
stadig ble kortere, æll om dom bynte å
breinne litt før høgt.
Det fantes vel ikke elektrisk juletrebe-
lysning – den gangen for 75 år siden.
Trur je.
- Jultrefæsta i Valatun var dein gongen
stort før oss onga.
Tordis Frøisland ga tonefølge til de
kjente julesangene på orglet.
- Dæ var ælt så tidlig, så lenge sea –
orgel på skula i Valatun.
De fleste av kretsens innvånere var
møtt opp, det var ”stappfull” sal.
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Det ble gått rundt treet, mens de gamle
kjente julesangene ble sunget.
Far til en av mine jevnaldrende -
Thorvald Walhovd, var forsanger, men
ellers var de fleste med og sang.
- A mor itte minst – hu var flink tæ å
synge, mor mi - og så kunne a di æller
fleste ”julsanga” utenåt.
Vi minste onga gikk rundt treet i den
innerste ringen – i neste ring de litt
større ”onga” – de som hadde begynt
på skula – og så i et par tre ringer
ytterst – de vaksne.
En av kveldens høydepunkt var bevert-
ningen.
- Å som dæ smakte mæ godt sukret
kakao og ”julkaku” mæ smør og ”bro-
nost”.
Å så kom nissen trampende inn. Sid
frakk, rød nisselue og så langt kvitt
skjegg.
- Je var litt reidd nissen, je.
Etter å ha danset rundt treet en stund
og sunget med høg og kraftig stemme
– satte han seg på gulvet med den
kjempestore sekken foran seg og spur-
te med sin tilgjorde ”nissestemme”:
- Ær dæ no`snille onger hær!
Alle fikk vi ei kurv, med en appelsin,
eller et eple og i tillegg noen rosiner.
Je satt i fangi hennes mor hemattover,
satt på skikjelken godt innpakket i div
ullplagg –
Satt tett inntæl a mor.
Je sovne nok ganske så fort, je hogser

itte no ta hemtur`n.
Da je vakne att mårå`n ætter, så var

detti dæ fyste je kom i hog:
- Så skummelt dæ hadde vøri å gå

bortåt nissen.- -
Ottar Tangen

I NATT SKAL
DU RINGE
I den kalde natt skal du ringe
klokke for det nye år, du skal
ringe og la det gamle år få dø.

Du skal ringe over land , sjø over
eng og snø.
Ring ut det gamle inn den nye år.
I årets første skjelvende minutt.
Ring løgnens makt fra verdens
grenser ut,
og ring inn sannheten til oss.

Ring våre tanker ut av sorgens
varetekt,
og ring trøst til vårt såre bryst.
Ring ut hatet mellom fattig og rik,
og ring inn forsoning til jordens
slekt.

Klokkene skal ringe ut bekym-
ring, sorger
og nød, de skal ringe ut frosten så
vi får varmen inn.

Ring ut gatens larm, så vi får still-
het i vårt sinn.
Ring klokke, ring å la skrøpelig-
heten vike.
Ring ut, ring ut de tusen kriger,
og ring inn vårt freds rike

Av Arvid Evanger
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SALMESTAFETTEN
«Min yndlingssalme»

Leder fra side 2

vår har mistet en av sine det siste
året. Dermed er det mange som
føler sorg og savn, og som gruer seg
til første jul med en tom plass ved
bordet.

Kanskje et besøk hos en slik familie
kan være vel anvendt tid.

Uansett hva vi velger å gjøre, håper
jeg at vi nå i adventstiden kan glede
oss over hvor godt vi har det i
Norge, og at vi klarer å gjøre disse
ukene før jul til en koselig tid , for
oss selv, og for alle vi har i vår nær-
het.

En god og fredfylt adventstid og jul
ønskes dere alle!

Torild Slåttsveen

Dette bidraget er levert av Mette
Furuseth Gilberg.

Jeg ble utfordret av Randi Korshavn til
og delta i ”Min yndlingssalme”.

Sangboken nr. 116. Av Carl Boberg 1886
og Knut Andersen 1956.

O store Gud synes jeg er en høytidlig og
fin salme.

O store Gud, når jeg i undring aner
Hva du har skapt i verden ved ditt ord
Ser universet med de mange baner
Og vet alt liv oppholdes ved ditt bord:
:/: Da bryter lovsang ifra sjelen ut
O store Gud, O store Gud:/:

Når jeg i Skriften ser de mange under
Som Gud har gjort fra første Adams tid
Og ser hvor trofast Herren alle stunder
Har ført sitt folk igjennom livets strid:
:/: Da bryter lovsang ifra sjelen ut:
O store Gud, O store Gud:/:

Når jeg så vet at Kristus lot seg føde
Ja, at han gikk omkring og gjorde vel
Inntil han sonet verdens synd og døde
Og oppsto for å frelse hver en sjel:
:/: Da bryter lovsang ifra sjelen ut:
O store Gud, O store Gud:/:

Når så til slutt hvert tidens slør må falle
Og troens mål er nådd, så jeg får se
Vil evighetens klokke sjelen kalle

For tronen mellom skaren hvit som sne:
:/: Da bryter lovsang ifra sjelen ut:
Takk store Gud, takk store Gud:/:

Carl Boberg 1886. Knut Andersen 1956

Mette Furuseth Gilberg utfordrer Randi
Svendsen til neste nummer av menig-
hetsbladet.
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Bak din tynne hud stråler mot oss
Guds kjærlighet.
Mange av kirkene våre har bilde av
Maria og barnet. Bilder som enkelt
formidler mysteriet at Gud ble men-
neske, født som et lite menneskebarn
med tynn og myk hud. En av våre nye
julesanger skrevet av Shirley Erena
Murray, oversatt av Eyvind Skeie sier
det slik:

Solbarn, jordbarn, bak din tynne
hud
stråler mot oss kjærlighet fra Gud.
Hør oss, se oss.
Stjernebarn stig ned,
så jordens barn i alle land finner
julens fred.
Bak din tynne hud stråler mot oss
kjærlighet fra Gud.

Et bilde utført av maleren Caravaggio,
uttrykker dette på en betagende måte.
Det henger i St. Augustin kirken i
Roma. I høst har jeg vært så heldig at
jeg har hatt anledning til å se dette
maleriet. Det fremstiller en mann og ei
kvinne som kneler foran Maria og bar-
net. Maria har det nakne Jesusbarnet i
hendene. De to som kneler har hender
og føtter som er preget av livet.

Ansiktene deres er vendt mot bar-
net. Jesusbarnet peker med føttene på
dem begge, en fot mot mannen, den
andre mot kvinnen. Barnet hviler den
ene handa trygt på morens barm samti-
dig som det med andre handa lyser

velsignelsen over de to som kneler.
Lyser velsignelsen over dem, deres liv
og med det tilværelsens sammensatt-
het. Øyne møter øyne. Ansiktene er
vendt mot hverandre og det er en til-
stedeværelse og en hellig stillhet. Det
er levd liv i møte med det nye livet,
stjernebarnet, solbarnet, Jesusbarnet.
I møte med dette maleriet og mange
bilder av Maria og barnet, formidles
juleevangeliet på en måte som gjør at
vi kan sanse og fornemme dette som
Murray sier i julesangen:

…bak din tynne hud stråler mot
oss kjærlighet fra Gud

Juleevangeliet formidler Guds kjærlig-
het til alle, og det utfordrer til neste-
kjærlighet, gjestfrihet og solidaritet. La
hver og en av oss gå inn i advents- og
julehøytiden med en utfordring til oss
selv, om å se noen blant våre neste
som trenger det, og bringe lys i mørke,
håp i håpløsheten og kjærlighet i stedet
for likegyldighet.

Velsignet julehøytid!

Solveig Fiske
biskop

JJuulleeaannddaakktt
fra biskop Solveig Fiske
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SMÅPLUKK

Takk
For pengegave gitt til Åmot kirke i for-
bindelse med Hedvig Myrvangs begra-
velse.

Torpa menighetsråd

Fjerning av benker foran i Lunde
kirke
Lunde menighetsråd vurderer å fjerne
benker foran i kirken, og ønsker eventu-
elle innspill på dette. Innspill kan ytres
til Monica Rundhaug.

Kontaktinformasjon kan fås på kirkekon-
toret.

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

Leie av Nordsinni menighetshus
Ta kontakt på mobil: 959 92 685

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

Juleaften Helselagets Hus
Torpa – Nordre Land Frivilligsentral
inviterer også i år til julefeiring på
Helselagets Hus. Det blir tradisjonell fei-
ring med julemiddag – gang rundt treet –
sang og opplesning , det kan også hende
at vi får besøk av nissen.
Vi starter opp kl.17.00 og holder på til
kl. 21.00. 

Håper at noen ønsker å delta på dette, alt
er gratis og det er åpent for alle.
Meld dere på til Kjell på
Frivilligsentralen, telefon 99 71 03 40
innen 15. desember.

Vi trenger også noen frivillige som kan
hjelpe til, noe for deg? Ta kontakt med
Kjell 99 71 03 40. 

Forsangere ved gudstjenestene i
Nordre Land
Det har i mange år vært tradisjon med
forsangere ved gudstjenestene i Nordre
Land. Nå, mer en noen gang, er det vik-
tig at vi har folk som kunne tenke seg å
være med på berike gudstjenesten med
sang.

Vil med dette ønske alle våre lesere
en god jul og et godt nytt år.
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SMÅPLUKK
I vår tok vi i bruk ny gudstjenestemu-
sikk, og i løpet av 2013 kommer ny sal-
mebok med mange nye og flott salmer.
For at den nye musikken og de nye sal-
mene skal bli brukt og oppleves som nye
og gode tilskudd til gudstjenesten, må
det synges!!!! 

Med dette ønsker vi å si at vi er tak-
knemlige for alle som kunne tenke seg å
være med å forsterke menighetssangen,
og ønske velkommen til å møte opp tre
kvarter før hver gudstjeneste for å synge
gjennom liturgi og salmer. Gamle og nye
røster er hjertelig velkommen!

Om du gir kirkekontoret melding om
navn og mobiltelefonnr, så kan du få en
tekstmelding med kommende søndagens
salmer.

En spesiell takk til de som har vært tro-
faste forsangere i alle år. Tusen takk for
at du fortsatt vil være med oss å synge !

Eva Engman og Henning Andersen

Konserter i advent og juletiden:
Nordsinni bl.kor
Åmot  lørdag 15. desember kl.17
Nordsinni søndag 16.desember kl.19
Kinn 2.juledag kl.11 

GAVER SOM FORANDRER VERDEN
Det er ikke sikkert at du vil synes det er flott å finne  en bre-
kende geit under juletreet – men i Mali betyr det å gi bort en geit
til en du er glad i, at du har et stort hjerte, rettferdighetssans og
god humor! En slik gave sier mye om den som gir den!
Kirkens nødhjelp har gavene som forandrer verden – for kr.
500 kan du kjøpe to søte geitekillinger,  skolemateriell kr. 300,
jungeldoktor dvs. en ryggsekk med div. utstyr  og medisiner til
en doktor i Myanmars jungel. Lista er lang: esler, griser, kylling-
er, myggnetting, solcellepanel, osv…..
Symbolgavene du kjøper er eksempler på hvordan Kirkens nød-
hjelp jobber. Inntektene vil bli brukt til å støtte dem som til
enhver tid trenger det mest.

Du finner gavene ved å gå inn i Kirkens nødhjelps nettbutikk –
www.gaversomforandrerverden.no –
Datasystemet gir deg gavebrevet som du kan legge under jule-
treet, med informasjon om de forskjellige prosjektene!
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Kirkens Nødhjelp er i
Burma med nødhjelp til
ofre for borgerkrigen. Vi
har vært der i de tunge
årene og vi svikter ikke
nå.
Av: Jorunn Strand Askeland,
Kirkens Nødhjelp

I Burma er håpet om en
bedre framtid tent etter at
regimet nå har åpnet opp
og viser vilje til en styrt
overgang til demokrati.
Men, uroen og krigen er
ikke over i flere provinser.
Fortsatt jages folk på
flukt. Fortsatt er det ikke
trygt å vende hjem. 
Gjennom kirkepartnere
arbeider vi både på gren-
sen og inne i landet, og vi
gjør oss klare til å følge
flyktningene hjem og
sloss for deres rettigheter:
Her er Wah Day Nyar sin
livssituasjon i høst:

- Krigen har vært en
del av livet mitt siden jeg
var liten. Jeg opplevde at
landsbyen vår ble angre-
pet og vi måtte flykte
mange ganger, forteller
Wah Day Nyar. Etter at
hun ble gift, kidnappet
soldatene mannen hennes
flere ganger og tvang ham
til å arbeide for dem. Til
slutt drepte de ham:

- Da var jeg gravid
med vårt andre barn og
falt helt sammen. Jeg ville
bare dø for jeg trodde vi
kom til å sulte i hjel. Men
noen venner klarte å
holde liv i oss. Familien
kom etter hvert til en
landsby for internt for-
drevne i Burma der
Kirkens Nødhjelps partner
arbeider.

- Her har jeg fått
mulighet til å dyrke og
selge sesamfrø, og sam-
men med andre i landsby-
en har vi bygget opp igjen
skolen så ungene kan få
skolegang.

- Akkurat nå er det
trygt her vi bor. Men
myndighetene har bestemt
at de skal bygge en stor
demning her og da vil
våre jorder stå under
vann. Jeg gruer meg til
enda en gang å være på
flukt. Drømmen er å
komme hjem til min egen
landsby med alt jeg har
lært og bidra til å bygge
den opp igjen. Når vi ten-
ker på Burma tenker vi
ofte på Aung San Suu Kyi
og demokratibevegelsen i
landet. Men det gjelder å
huske på at landet også er
åsted for verdens lengste
borgerkrig. Kirkens

Nødhjelp har jobbet for
mennesker på flukt i
Burma i snart 20 år:

- Vi jobber med lokale
organisasjoner som
befinner seg der flykt-
ninger og internt fordrev-
ne er og gir livsviktig
nødhjelp. Vi har gjennom
det kirkelige nettverket
nådd inn i områder som
ellers har vært stengt for
nødvendig mat og helse-
hjelp. Dette nettverket er
også en viktig brikke i
sivilsamfunnet i landet,
som trengs for å i vareta
folks grunnleggende ret-
tigheter og for å bidra til
at den nye åpenheten blir
hele befolkningen til del,
forklarer Anne Marie
Helland, generalsekretær i
Kirkens Nødhjelp, og leg-
ger til: - Går du i kirken
på julaften, er det stor
sjanse for at du vil bli
utfordret til å gi en gave
til Kirkens Nødhjelps
arbeid. Gjør det, for det
hjelper oss å nå lenger!
Nå er det for første gang
på mange år håp for
Burma, og vi skal ikke
svikte dem.

Besøk
www.kirkensnodhjelp.no
for å se filmen med denne
familien eller kjøpe sym-
bolske gaver som en jung-
eldoktor i Burmas skoger.

Gi håp til jul!
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BASAR PÅ NORDSINNI
Søndag 30. september hadde vi basar på Nordsinni Menighetshus.
I tillegg til loddsalg på basarbøker, kunne de frammøtte også kjøpe årer, tippe på
hvor mange skruer det var i et glass og delta i pilkastkonkurranse. Åresalget gikk
strålende, og pilkastinga var så populær at vi hadde problemer med å få avsluttet.

Tusen takk til: 
*Alle som ga gevinster 

*De som solgte lodd i butikkene 

*De som kjøpte lodd i butikkene

*Og ikke minst:
De som deltok på basaren

Butikkene på Dokka var svært positive og ga oss mange fine gevinster. 
En ekstra takk til dem! Basaren innbragte hele 31.000 kroner, noe som kommer
godt med i ei slunken kasse.

Nordsinni menighetsråd v/ Torild Slåttsveen

Det blir julekonsert på
lille juleaften i Nordsinni
kirke kl 22. 00.
I år er det Stein Villa,
Birgitte Rosenberg og
CALYPSO som skal gi oss
julestemning med sin
musikk.
Stein Villa, fløytemaker fra
Gjøvik, er en kjent allsidig
musiker med sans for
instrumenter uten for streng
bruksanvisning, først og
fremst eldre folkemusikkin-
strumenter. 

Calypso er et vokalensem-
ble som holder til på Dokka
vgs. Det består av 5 jenter
som liker å synge forskjelli-
ge typer musikk. Koret er i
sitt andre år, men har aller-
ede gjort seg bemerket i
flere fine sammenhenger. I
fjor deltok de blant annet
på Landingsjul, og de har
også sunget konserter i
Danmark. I februar neste år
reiser de på korfestival i
Spania. Dette er et spen-
nende prosjekt som koster

både tid og penger, men
jentene er engasjerte og får
det til. 

Jeg gleder meg veldig til
denne konserten med
Calypso, Birgitte
Rosenberg og Stein Villa i
Nordsinni kirke på lille
juleaften. 

Med gode julehilsener
Eva Engman

JULEKONSERT I NORDSINNI KIRKE LILLE JULEAFTEN 
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Kanotur på Fjorda
Lørdag 8. september var det igjen klart for den årlige kanoturen med konfirmant-
kullet for 2012 /2013. I motsetning til fjorårets kantotur var vi i år velsignet med
et strålende vær. Sola skinte om kapp med konfirmantene og alt tegnet til å bli en
fin tur. 

Kl 9 dro vi fra Dokka, en gjeng på godt 90 konfirmanter og voksne. Ferden
gikk tradisjonen tro til Fjorda. Ved ankomst der kl 10 var det tid for niste og opp-
ladning for selve turen.

Konfirmanter og ledere ble fordelt i til sammen 40 kanoer, og med alle tenke-
lige og utenkelige instrukser om padling og sjøvett, kunne de første kanoene sjø-
settes, og ferden hadde startet. 

Sola skinte, og høstfargene på busker og trær speilet seg i det stille vannet.
Det var mange flotte bilder og inntrykk å ta til seg. 

Etter ca to timer padling og mye venting på etternølere og altfor-fort-pad-
lende-og-usikker-på-veien-kanoer, ankom vi leirplassen Albogan, og en velfor-
tjent rast og tid for leik og moro var i gang.

Bål ble tent og pølser og marshmeallows ble grillet. Så var det tid for å få litt
faglig utbytte utover naturopplevelsen og hyggen; andakt, bønn, salmesang og
spørrekonkurranse. Alt i alt viste det seg at årets konfirmanter tydeligvis har fulgt
godt med i timene og tatt til seg lærdom, for resultatet av spørrekonkurransen var
særdeles godt. Minst kunnskap hadde nok konfirmantene omkring det siste spørs-
målet – ”Hvor mange kg til sammen veier sokneprestene i Nordre Land. ?”
(Svaret er unntatt offentlighet.)

Etter tre gode timer var det på tide å vende kanoer og folk hjemover. Litt slit-
ne og litt mindre opplagte til to nye timer med padling, men det gikk til slutt.
Gudstjenesten som var planlagt ved ankomst land, måtte avlyses da etternølerne
og oppsamlingsgjengen Berit og Knut, kunngjorde sin ilandtreden halvannen
time etter at første kano var i land. Motvind og trøtte armer og trøtte hoder gjorde
sitt til at hjemturen ble noe lengre enn planlagt. Men tross alt omkvedet fra kon-
firmanter og ledere at turen hadde vært svært så vellykket og hyggelig. Og nytt
av året var at alle kanoene beholdt posisjonen med kjølen ned og mannskap opp.
Det er alle takknemlige og glade for.

Tusen takk for en hyggelig tur!

Henning Andersen
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GULLKONFIRMANTER I ÅMOT KIRKE
SØNDAG 14. OKTOBER 2012

Foran fra venstre: Gudrun Halse Åmot, Astrid Hansdotter Engeseth, Åse Marie
Olsen, Nansy Skartlien, Berit Helene Øistad Struksnes og sokneprest Berit Rinde

Bak fra venstre: Ivar Torbjørn Hatterud, Torfinn Schjørlien, Øyvind Smeby, Leif
Berget, Helge Olav Rønningen, Olaf Bjørkeli, Arne Hagen, Henry Vestrum, Arne
Parthaugen, Odd Ingvald Ruud og Steinar Nilsen
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GULLKONFIRMANTER I ØSTSINNI KIRKE
SØNDAG 23. SEPTEMBER 2012

1. rekke f.v.:  Olav Kværndal, Ole Johnny Haugerud, Grethe Lund Bentsrud, Tordis
Braskerud Sundt, Kari Sveum Frøyslid, Tove Lundgård, Gerd Eva Gjerdbakken

2. rekke f.v.: Ivar Lillejordet, Jorun Kamphaug Lund, Margot Moen Schjørlien, Else
Voldheim Brattsveen, Birgit Henriksrud, Gerd Helene Hammersnes, Bjørn Dahlby,
Jan Samsonstuen, Johannes Solberg(skjult bak)

3. rekke f.v.: Harald Olstad, John Olav Haldsrud, Jan Emil Andersgård, Nils Erik
Nilsen, Even Rudstaden, Kjell Erik Furuseth, Gunnar Ekrem, Kjell Reidar Bakken,
Jan Kolbjørnshus, Ove Samsonstuen
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Velkommen til Guds hus
16.12.12 – 3.s i adventstiden
Landmo kl. 11:00 - Lysmesse. Sokneprest Knut Ellefsrud
Kinn kl. 19:00 - Julesangkveld. Sokneprest Berit Rinde. Fredheim sanglag deltar.
Offergave til Frelsesarmeen
Østsinni kl. 19:00 – Lysmesse. Sokneprest Knut Ellefsrud. Offergave til Acta Oppland

17.12.12 
Lunde kl. 10:00 – Barnehagegudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. 
Organist Eva Engman

18.12.12
Østsinni kl. 11:00 – Barnehagegudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud

20.12.12
Lunde kl. 11:00 – Skolegudstj.. Sokneprest Berit Rinde. Mari Bakke deltar med horn
Nordsinni kl.11:00 – Skolegudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud
Nordsinni kl.00:00 – Skolegudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud

23.12.12 – 4.s i adventstiden
Nordsinni kl. 22:00 – Konsert. Organist Eva Engman. Calypso ungdomskor. Birgitte
Rosenberg. Stein Villa

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. Solist Alexandra Røste.
Mari Bakke deltar på horn. Offergave Kirkens Nødhjelp
Lunde kl. 16:00 – gudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Mari Bakke deltar på horn.
Solist Alexandra Røst. Offergave Frelsesarmèen lokalt
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. Birgitte Rosenberg medvirker med solosang

26.12.12 – 2.juledag
Kinn kl. 11:00 – Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde. Nordsinni bl.kor deltar.
Offergave Kirkens SOS
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31.12.12 – nyttårsaften
Nordsinni kl 23:15 – Midnattsmesse. Sokneprest Berit Rinde. Solist Bjørg Varpstuen.
Offergave til Frelsesarmeen

2013 - JANUAR
01.01.13 – Nyttårsdag
Vølstad kl. 11:00- hovedgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde

13.01.13 – 2 søndag i åpenbaringstiden
Nordsinni kl. 11:00 – hovedgudstj. Sokneprest Knut Ellefsrud. Bibel til 5. trinn      

20.01.13 – 3 søndag i åpenbaringstiden
Østsinni kl. 11:00 – hovedgudstjeneste. Sokneprest Knut Ellefsrud. Bok til 1. trinn

27.01.13 – 4 søndag i åpenbaringstiden
Lunde kl. 11:00 – hovedgudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde

FEBRUAR
03.02.13 – Såmannssøndag
Kinn kl. 11:00 - høymesse. Sokneprest Berit Rinde. Bibel til 5. trinn

10.02.13 – Kristi Forklarelsesdag
Østsinni kl. 11:00 - høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud

17.02.13 – Fastelavenssøndag 
Korsvold kl. 11:00 - gudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde

24.02.13 – 1 søndag i fastetiden
Landmo kapell kl. 11:00 - gudstjeneste. Sokneprest Berit Rinde

MARS
03.03.13 – 2 søndag i fastetiden 
Haugner kl. 11:00 - høymesse. Sokneprest Berit Rinde

10.03.13 – 3 søndag i fastetiden 
Østsinni kl. 11:00 - høymesse. Sokneprest Knut Ellefsrud

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:
28.10. Olaug Finstad Braanaas

Mikael Frydenlund

Nordsinni kirke:
11.11. Tomine Låksrud Øybakken

Kinn kirke:
21.10. Maja Lyshaug

Åmot kirke:
04.11. Teodor Finstuen

Maria Klevmoen Ryttersveen

DØDE:
Lunde kirke:
Beklager at Henry Engeli ikke har blitt nevnt
i tidligere menighetsblad i år.
01.02. Henry Engeli
06.10. Odd Engeli
12.10. Birthe Elinor Ulsaker
11.11. Kolbjørn Magnus Ruud 

Åmot kirke:
05.10. Kristian Koll
10.10. Hedvig Myrvang
30.10. Else Jøranlid Kringli
04.11. Hans Strande

Kinn kirke:
13.11. Paul Jøstne

Haugner kirke:
Beklager at vi i forrige nummer skrev feil
dødsdato på Margit Nilsen. Riktig dato skal
være:
16.07. Margit Nilsen

Østsinni kirke:
22.09. Bjørn Egil Lien

Haldor Finstuen
14.10. Magne Wollheim SR.
23.10. Edvind Snuggerud
27.10. Thor Voldheim
10.11. Øystein Sandaker

Nordsinni kirke:
17.09. Asle Rudstaden
27.10. Gerd Rønningen
11.11. Oddvar Jon Bakken

Landmo kapell:
12.10. Marit Helen Pedersen

Vølstad kirke:
23.10. Finn Furuseth
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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

tar imot selskaper,
bryllup, jubileer!
Velkommen!
Tlf. 959 60 366 eller
post@haugtun.no

mghblad farger:nlmgh-blad  29.11.2012  10:36  Side 18



19

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

mghblad farger:nlmgh-blad  29.11.2012  10:36  Side 19



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

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
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Østsinni menighetsråd
har fått produsert
artikler fra kirkene
for salg

Menighetsrådet fant ut at de ønsket å
få produsert salgsartikler med motiv
fra kirkene våre.

Vi har to hensikter med det, nemlig å
synliggjøre kirkebyggene våre,
Østsinni og Vølstad, som vi er stolte
av, og dessuten at salget kunne gi
avkastning slik at vi fikk økte midler
til menighetsarbeidet, ikke minst til
trosopplæring.

Vi produserte kalender for 2013 med motiver fra begge kirkebyggene og med
konfirmantbilder, både årets og gullkonfirmantene. 100 kalendre ble solgt gan-
ske så fort, så dette var tydelig noe som ble satt pris på.

Senere bestilte vil håndmalt kule med Østsinni kirke som motiv og neste år tar
vi sikte på å ha tilsvarende kule med Vølstad som motiv. Årets kule er nå i
salg for kr. 300.- m/stativ.

Vi benytter anledningen til å takke Kai Slettum som var vår fotograf både for
kalender og motivet på kula. Takk også til Karin Elton Haug for informasjon
om interiør – vi opplever at hun vet ”alt” om historien til kirkebyggene våre.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom du ønsker å kjøpe.

God jul ønskes fra Østsinni menighet!
Wenche Eimann, leder
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GULLKONFIRMANTER I LUNDE KIRKE
SØNDAG 30. SEPTEMBER 2012

1.rekke f.v.: Kari Hedvik Vestli (Tranby), Toril Stadsvoll Sønsteby, Gunda Kristine
Lybæk og sokneprest Berit Rinde.
2.rekke f.v.: Knut Arve Åmodt og Bjørn Wilhelmsen
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GULLKONFIRMANTER I NORDSINNI KIRKE
SØNDAG 3. OKTOBER 2012
Søndag 7. oktober var 13 av konfirmantene fra 1962 samlet til gudstjeneste i
Nordsinni kirke for feiring av 50 års jubileum. I tillegg til at alle gullkonfirmantene
presenterte seg selv i kirka, ble også årets konfirmanter i Nordsinni og Haugner pre-
sentert. Disse er 17 stk dette året.

Etter gudstjenesten fortsatte jubileet på Nordsinni menighetshus hvor menighetsrådet
stod for servering av snitter etterfulgt av kaffe og kaker.  Det ble en hyggelig
sammenkomst med god stemning og livlig prat rundt bordene.

Nordsinni menighetsråd

Første rad fra venstre: Liv Ingeborg Aaberg (Kjelstad), Gerd Bjørnødegård
(Øybakken), Torborg Woxen (Øverlier), Grethe Østbak Hagen, Sogneprest Knut
Ellefsrud
Andre rad fra venstre: Anne Margrethe Lybeck (Brufladt), Randi Dalen (Ulimoen),
Trine Lundstein (Stensvold), Karin Fløgum (Munkelien), Marit Helen Lundon
(Bratland).
Tredje rad fra venstre: Sven Arnold Nørstebøen, Kari Bjørnerud (Ulimoen), Rolf
Smedstuen, Kari Bolette Lundal (Kjølberg).
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Søndag 11. november var
det utdeling av 4-årsbok i
Nordsinni kirke. På for-
hånd hadde mange av
barna vært på besøk i kir-
ken for å øve på det som
skulle skje på gudstjenes-
ten, og for å få en omvis-
ning i kirka. Prest Knut
Ellefsrud viste og fortalte
blant annet om døpefon-
ten, alteret og prekestolen.
Organist Henning
Andersen forklarte litt om
hvordan orgelet virker og
det ble også mulighet for
ungene til å spille litt på
det. Til slutt gikk både
voksne og barn helt opp i
toppen av kirketårnet for
å se på kirkeklokkene, -
det var spennende! Etter
omvisningen ble det ser-
vert oppskåret frukt til
alle sammen.

På gudstjenesten møtte
totalt 18 4-åringer opp for
å få ”Barnas kirkebok”.
De startet med å gå i pro-
sesjon inn i kirka med
hver sin grønnsak, for
denne søndagen var jo
også høsttakkefest!
Etterpå var de med å
synge ”Måne og sol”. Før
selve utdelingen av boka
litt senere i gudstjenesten,

sang de ”Min båt er så
liten” sammen med inn-
øvde bevegelser. Alle
barna kom frem for å
motta 4-årsboka fra repre-
sentanter for menighetsrå-
det og konfirmanter. Vi
håper at denne boka kan
komme til glede og nytte

for både liten og stor.
Menighetsrådet har planer
om å bruke denne boken
sammen med 4-åringene
utpå nyåret, der vi tar en
sangkveld i forkant av en
gudstjeneste. Sees da!

Nordsinni menighetsråd

UTDELING AV 4-ÅRSBOK I
NORDSINNI KIRKE

FULLDISTRIBUSJON / INFORMASJON
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