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Visst skal våren komme, visst skal jorden bli ny, 
visst skal solen flomme fra en himmel uten sky, 

visst skal noen danse, visst skal noen le, 
                  visst skal barna klatre høyt i livets tre!         Skeie&Tveit 

 



KIRKEN I  NORDRE LAND  

 
Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka 

(2. etg. Etnedal Sparebank) 

Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud 

Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 

Kontordager: tirsdag og torsdag               

kl. 10.00-12.00 

Ukefridager: mandag og lørdag. Ta gjerne 

kontakt på 

tlf. 97 67 78 23 for avtale, da det kan 

forekomme avvik. 

Sokneprest i Nordre Land: Berit Rinde 

Kontordager: ingen fast kontortid. 

Ta kontakt på tlf. 416 09 418 for avtale. 

Ukefridager er i utgangspunktet: mandag 

og lørdag. 

Tlf. Torpa, Doktorhaugen, Aust-Torpa:   

61 13 23 92. 

E-post: berit.rinde@gmail.com 

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,  

Tlf. 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 

Tlf. 97 48 00 04 

E-post: henning.andersen@n2u.no 

Kirkegårdsarbeidere 

Østsinni og Vølstad: 

Svein Bjeglerud, tlf. 61 11 16 43 –  

 958 29 260 

Nordsinni, Haugner og Åsli: 

Arne Dokkesveen – tlf. 905 93 184 

Åmot, Kinn og Lunde: 

Hans Kristian Engeseth, tlf. 480 39 961 

Østsinni menighet: 

Klokker: Karin Elton Haug,  

tlf. 61 11 38 19 
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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 71 

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, Lunde, Nordsinni   

               og Østsinni menighetsråd. 

Redaktør: Aase Marie Rød 

                  aasemarierod@hotmail.com 

Kasserer: Jan-Erik Holmen 

Bladpenger: kr. 150 pr. år. Til utlandet:    

kr. 200 pr. år 

Bankgiro: 6179.05.27835 

 

Redaksjonen har ordet: 
Vi ønsker å takke alle som har støttet bladet 

med annonser og betaling –  det betyr at 

økonomien er bedre enn i fjor. 

 

Det nye nå er at menighetssekretær Anita Roen 

ikke er redaktør – så vi ønsker å takke henne 

for hennes innsats med å finne stoff og 

koordinere. 

Hun vil fortsatt være en viktig støttespiller. 

 

Menighetsbladet skal speile det mangfold som 

er i menighetene og  vi håper derfor at dere vil 

sende inn stoff og bilder! 

 

Takk til Synne Mariann Bjørkeli Nygård og 

Hans Olav Smedsrud for datahjelp! 

Lunde menighet hadde ansvar for dette 

nummeret. 

Redaksjonen besto av: 

Annie Voldhaug, Anne Marie Sirirud, 

Roger Jøranli  og Aase Marie Rød 

 

Frist for innlevering av stoff til neste nr. 

er 3.april 



 

Leder 

Hvem er menigheten, 

og hvordan blir det så 

med alt dette nye... 

Lunde menighet er Vest- Torpa. 

Menigheten består av alle som er døpt inn 

i, tilknyttet og ikke utmeldt av kirken.  

En spennende og sammensatt forsamling 

av mennesker i ulik alder, med forskjellige 

meninger og holdninger, med ulik 

kirketilknytning og varierende behov for å 

oppsøke det som skjer i kirkerommet.  

Tilsvarende for de andre sognene i 

kommunen. Det vi har felles er at vi 

sammen utgjør våre lokale menigheter. 

Også etter at flertallet i den folkevalgte 

forsamling Stortinget avgjorde at statskirka 

skulle avvikles. Begrepet FOLKEKIRKA 

er formelt innført. Lunde, Torpa, Østsinni 

og Nordsinni menigheter er ikke 

lenger noe den store og altomfattende- 

eller ingenstedsværende STATEN eier, 

men som FOLKET er eiere av.                

Du og jeg  - vi alle. Fellesskapet i grend, 

landsby og storby!  

En befriende, og skremmende tanke. 

Hvordan skal fire landsens sogn makte 

dette? Hva med ressurser, penger, 

ordninger..... Slik vi har sett og hørt til nå 

tror vi at det skal løse seg, praktisk, 

økonomisk, administrativt.  

Det vi må gjøre, vi som bor i sognet, er å 

slutte opp om det som skjer, være 

deltagende, være med i det fellesskapet 

som en levende menighet kan være. Fordi 

en levende menighet betinger engasjement, 

bevegelse, aktivitet. Aktive medlemmer.  

Menigheten representeres av de som 

kommer til gudstjeneste på søndag. 

Uttrykkene «seremonimenighet» og 

«kjernemenighet» blir derfor meningsløse i 

en folkekirke, i en kirke av og for folket.  

 

 

 

 

Hvor ofte vi deltar, hvilket motiv og hvilke 

ønsker som ligger til grunn er helt 

uvesentlig.                                                                                                                           

Vi er tilstede og er deltagende, det er det 

om teller. Alle har sin plass i gudstjenesten 

og er velkommen uansett hvilken søndag 

det er.  

Så er det en del nytt i liturgi, musikk, etter 

hvert også salmer. De fleste av oss kjenner 

trygghet ved at alt forblir som det var og 

tenker at her var det mye ukjent. Som en 

sa: « Nå skal vi sitte når vi før sto og stå 

når vi før satt…» Slik ble det!              

Våre menigheter prøver fremdeles ut noen 

ordninger. Ta kontakt med oss og si din 

mening.  

Mye kan sentrale utvalg og 

styringssystemer utrede og beslutte. Men 

til sist er det vi som menighet som har det 

siste ordet, det er vi som skal bygge opp 

vår kirkes innhold. Utredningene bruker 

uttrykket stedegenhet. Et godt begrep, 

men det får kun betydning i det vi som bor 

på stedet fyller det med vårt innhold.  

Møt derfor opp på gudstjenester, på 

kirkebakken(eller kirkekaffen som vi kaller 

det nå) på planleggingsmøter der hver 

messe planlegges(kirkekontoret vet hvor 

og når), oppsøk oss i rådene eller ta en 

telefon.  

Sammen har vi nå mulighet til å skape 

levende menigheter der det er rom for alle.  

Vær en aktiv menighetsdeltaker!      

                            Kirsten Sætheren Lande 

                                                                                                                                                                           



Påskeandakt   
 

«Og Josef tok Jesu kropp ned, svøpte 

den i et linklede og la ham i en 

grav…» (Luk 23,53) 

Våre barn er våre barn hele livet. Maria, 

Jesu mor, er bildet på morshjertet som 

gleder seg når det går barnet godt, og som 

lider når sønnen lider. De svøpte ham og la 

ham – i en grav. Kontrastene er store 

mellom gledesscenen i stallen og den andre 

gang Jesus ble svøpt og lagt ned. Hans mor, 

Maria, var der begge gangene. Hun fødte 

ham til verden, og opplevde underfulle ting 

rundt hans fødsel. Hun stod ved korset til 

han drog sin siste pust og døde. Hyllet som 

konge da han ble født. Henrettet som en 

forbryter. Maria kalles smertens mor. Hun 

gir ansikt til den dramatiske fortellingen om 

Jesu vei til korset. Hennes smerte og 

fortvilelse er virkelig. Like virkelig som 

sønnens død. 

Alle fire evangelister beskriver hvordan 

Jesus blir tatt ned fra korset av Josef fra 

Arimatea, svøpt i lin og lagt i en grav. Slik 

understreker de at Jesu død var helt reell. 

Mange så det som skjedde. De var der. De 

bar hans døde kropp til graven. I den nye 

bibeloversettelsen har de tydeliggjort at 

Jesus var kropp av kjøtt og blod. Det greske 

ordet er ikke lenger oversatt med legeme. 

Nå heter det kropp. Jesu døde kropp i 

menneskenes hender, viser oss en side ved 

Gud som er nesten like utenkelig som selve  

 

 

 

 

 

oppstandelsen: Den evige og underfulle 

Gud, forlatt, maktesløs og overgitt til 

dødskreftene. Kvinner som hadde fulgt 

gravferden, og sett hans døde kropp, 

varogså de første til å erfare oppstandelsen. 

De fant linkledet liggende tomt i en åpen 

grav. Etter  den dagen er ikke Jesu død 

lenger et tegn på maktesløshet, men et tegn 

på at Guds håp er plantet på jorden for oss 

alle. Han som i sannhet var død, lever i dag 

og går med oss alle dager. Fremdeles lever 

vi i kontrastenes verden. Men langfredag 

kan aldri mer markeres i vår kirke uten lyset 

fra påskedagen. Det totale mørket finnes 

ikke lenger. Svein Ellingsen sier det slik i en 

av sine vakre salmer: 

Herre du våker i verdens natt,                                                                                                                                      

Herre, du bor i mørket,                                                                                                                                                        

Herre du viser oss Kristi dag,                                                                                                                                          

selv under livets tyngste slag,                                                                                                                                                                           

er vi hos deg, du vår Gud           

 

Solveig Fiske                                                                                                                                                                           

biskop  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
DØPTE: 

 

Nordsinni:  

13.01.13 Arwa Nur Evenstuen 

Karageyik 

Sigurd Strande Rosenberg 

 

Østsinni: 

02.12.12 Mie Hagenborg 

20.01.13 Malin Olsen 

Amanda Synnøve 

Bjørkengen Rønningen 

Alva Vie Svea 

10.02.13 Alexander Sveum 

Jenny Frøslid Gulbrandsen 

Heidi – Nikcoline Hagen 

Rydland 

 

Haugner: 

25.11.12 Henrik Gjerdalen Taraldstad 

 

Lunde: 

02.12.12 Mikkel Svenstad 

27.01.13 Jenni Nordengen Sveum 

 

VIGSEL: 

 

Østsinni: 

12.12.12 May Jeanette Loeng og Roy 

Rønningsveen 

 

Vølstad: 

26.01.13 Ingunn og Reidar                                                              

                        Mathisen Kampesveen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

DØDE: 

 

Nordsinni: 

21.12.12 Ingrid Løvmoen f. 1922 

22.01.13 Hanna Marthe Dokkesveen   

                        f. 1930 

 

Haugner: 

09.01.13 Sigmund Arvid 

Ødegårdstuen f. 1934 

16.02.13         Marit Bang f.1930  

 

Østsinni: 

25.11.12 Jan Erik Samsonstuen 

f.1951 

30.11.12 Karen Bjørnerud f. 1927 

02.12.12 Ole Brovold f. 1924 

12.12.12 Ellen Snartum f. 1923 

25.12.12 Gjertrund Narum f. 1971 

28.12.12 Oddbjørg Helen Voldhaug  

f. 1925 

12.01.13 Margit Elton Moon f. 1922 

28.01.13         Elna Hjørdis Berglund 

                        f.1931 

29.01.13          Margit Nygård f. 1917 

02.02.13          Magnar Theodor Bakke 

                        f. 1923    

 

Lunde: 

02.12.12 Klara Rudshagen f. 1920 

08.01.13 Jørn Øverby f. 1953 

14.02.13          Jørgen Kjeldsrud f. 1928 

 

Åmot: 

18.11.12 Edrun Oline Fakstad f. 1920 

20.12.12 Astrid Synnøve Framnes . 

f.1948 

28.12.12 Magne Ivar Opdal f. 1949 

05.01.13 Torbjørn Framnes f. 1948 

07.01.13 Jan Haugom f. 1964  

11.02.13         Ottar Eng  f. 1946 

 

Slekters gang 



PÅSKEMÅNE – ØNSKESOL 
av Jo Tenfjord 
 
Langt nord i Svartdalen ligger en gård som 

heter Liveland. Der bor Vesle –Live med 

mor og far. I et hus like ved bor oldemor. 

Hun heter også Live. Folk kaller henne 

Gammel-Live. 

Huset hennes kaller de Kårstua. 

Om vinteren kan de ikke se sola i 

Svartdalen. Sola holder seg bak Blåhorn.  

Det er et stort fjell. 

Hver dag går Vesle-Live til Kårstua, for 

Gammel-Live har god tid til å prate og 

fortelle. 

Gammel–Live lengter etter å se sola. 

«Men først må det bli vår og aller først 

påske. Påskemorgen slukker sorgen» sier 

hun. 

«Hva betyr det? spør Vesle-Live. 

«Det betyr at da kan mange bli glade» sier 

Gammel-Live. 

Vesle-Live og Gammel-Live snakker ofte 

om påsken som skal komme. 

”Da jeg var liten, gikk jeg opp på Blåhorn 

tidlig, tidlig en påskemorgen.                        

Der fikk jeg se sola danse.  

Den som får se sola danse påskemorgen kan 

ønske seg noe. Men ingen må si det de 

ønsker seg. Da får de det ikke» «Men idag 

kan jeg vel fortelle det» 

«Hva var det?» spør Vesle-Live. 

«Jeg ønsket at jeg skulle få oldefaren din til 

venn» sier Gammel-Live. «Jeg hadde truffet 

ham på skolen. 

Og jeg fikk det som jeg ønsket meg» 

 

En dag blir Gammel-Live syk. Hun må bli 

liggende i senga. «Bare jeg kunne komme  

meg til kirke» sukker Gammel-Live. 

Vesle-Live går til mor. «Kan vi ikke kjøre 

Gammel-Live til kirken?» spør hun. 

«Nei, det er for kaldt ute» sier mor. 

«Gammel-Live er for syk til det» 

Men medisin vil Gammel-Live nødig ta. 

«Det hjelper ikke likevel» sier hun. 

«Hva er det som hjelper da?» spør Vesle-

Live. «Jeg tror det vil hjelpe å se sola igjen» 

sier hun. «Sola gjør folk glade og friske». 

 

Å som Vesle-Live ønsker at Gammel-Live 

skal få se sola igjen og bli glad og frisk! 

«Er det lenge til påskemorgen?»  

spør hun mor. 

«Når månen blir hel og rund, da er det 

påske» sier mor. 

 

Hver kveld ser Vesle-Live på månen. Nå er 

den nesten rund. 

Da går Vesle-Live til far. «Jeg vil se sola 

danse på påskemorgen» 

«Har du hørt at sola kan danse på 

påskemorgen, 

du» sier far. «Men det er ikke alle den danser 

for. Det er ikke alltid sola vil» 

«Vi kan be den om det» sier Vesle-Live. 

«Vi kunne prøve» sier far. 

Månen er helt rund. Det er påskemorgen. 

Vesle-Live og far oppe før de andre. 

«Du må spise godt» sier far. «Det blir en 

lang tur» 

 

Ute er det mørkt, men månen lyser. Far 

legger skiene på biltaket. De kjører opp etter 

dalen, så langt veien går. 

Oppe på fjellet må de gå på ski. Far går først 

og tråkker løype. Vesle-Live blir sliten.        

Men det sier hun ikke. Hun vil se sola danse. 

«Se der» sier far. «Der hvor fjella blir 

lyserøde» Snart kommer sola frem. 

 

Vesle-Live ber inni seg: «Kjære sol dans for 

meg» . Mer og mer av sola stikker opp bak 

fjellene. Sola dirrer og virrer. Og sannelig - 

der danser den - ikke mye, men litt. 



«Kjære sol, bli med til Gammel-Live» 

ønsker Vesle-Live inni seg. En stund blir det 

helt 

mørkt for øynene på henne. Hun skjønner at 

slik må det bli for den som har sett sola 

danse. 

 

Nedover går det fort. Far holder Vesle-Live 

mens de står utfor.                                           

Sola er med dem hele tiden. 

I bilen kjører de nedover dalen. 

«Nå er vi i Sørskarsvingen» sier far. «Bare 

tre svinger til, så kan vi se hjem til Liveland» 

Sola har fulgt med. I den bratte skrenten 

langs veikanten får sola det til å lyse så fint  

og gult. 

«Nå ser vi Liveland» sier far. Men sola! Den 

er borte. Vesle-Live setter i å gråte. 

«I all verden!» sier far.                                    

«Du som fikk se sola danse» 

«Jeg har mistet den» snufser hun. 

«Hva har du mistet?» spør far. 

Men det kan hun ikke fortelle. Hun kan ikke 

si noe om ønsket sitt. 

Far vet ikke annen råd enn å kjøre tilbake for 

å se etter det hun har mistet. Og der – i 

Sørskarsvingen, der er jo sola. Men nå 

skjønner Vesle-Live at den jo ikke kan 

komme lenger enn hit. Blåhorn stenger. 

Vesle-Live klarer ikke å holde opp å gråte. 

 

Da ser hun det! Det som glitrer i 

bakkeskråninen. Det er mange småsoler.    

Sola har sendt små solbarn som Vesle-Live 

kan ta med hjem til Gammel-Live. 

«Var det det du ville» sier far.               

«Plukke årets første hestehov» 

 

Hjemme sitter mor hos Gammel-Live. 

«Se oldemor. Her kommer jeg med små 

soler til deg» roper Vesle-Live. 

Da setter mor seg ved det vesle orgelet som 

Gammel-Live har i kårstua. Mor spiller og 

synger: 

 

 

 

             Påskemorgen slukker sorgen, 

             slukker sorgen til evig tid. 

             Den har oss givet lyset og livet 

             lyset og livet i dagning blid. 

 

«Er du glad nå oldemor?» spør Vesle-Live. 

«Ja nå er jeg hjertens glad. Det er akkurat 

som jeg har fått se sola og kommet meg til 

kirke» 

sier Gammel-Live. 

Så blir det herlig påskemorgenfrokost på 

Liveland. Far spiser tre egg, og Vesle-Live  

spiser to egg , for man blir sulten av å dra på 

langtur før dagen gryr. 

Og Vesle-Live får et stort marsipanegg attpå. 

 

Påskequiz for store og små: 

1. Påsken er på forskjellige datoer hvert år.   

Når er 1.påskedag? Og når ble dette 

bestemt? 

2. Hva er et krusifiks? 

3.   Hvilket motiv har altertavla i Lunde ? 

 4.  Hvem kom og så at Jesu grav var tom?                                                         

 5.  Når var det Ullsjøløp for første gang?     

 6.  Hvor mange oldemødre har du?         

 7.  Hvor gamle er tårnagentene? 

 8.  Hva er ”størst av alt”   

                                                           

                                                    Svar på side 22 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=174398249272022&set=a.174398245938689.37908.174397782605402&type=1


Velkommen til Guds hus 
 
03.03.13 – 2 søndag i fastetiden  
Haugner kl. 11:00 – høymesse,  Sogneprest Berit Rinde 

                                   Ofring til Kirkens familivern 

 

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

                                 Ofring til Kirkens SOS 

  

13.03.13 – onsdag etter 3 søndag i fastetiden 
Åmot kl. 19:00 – fastegudstjeneste v/ Berit Rinde og Knut Ellefsrud 

                              Tale: Kristin Tepstad Eide fra Kirkens Nødhjelp 

                              Alle konfirmantene i Nordre Land deltar 

  

17.03.13 – Maria Budskapsdag 
Åmot kl. 11:00 - høymesse v/ Berit Rinde   

                             Tårnagenter  

                             Ofring til SOS Barnebyer 

 

20.03.13 – Onsdag  

Kinn  kl.19.Salmekveld  

 

 

21.03.13  - Torsdag 

Korsvold kl.11.00 – nattverdgudstjeneste v/Berit Rinde 

 

   

24.03.13 – Palmesøndag 
Lunde kl. 11:00 – høymesse v/ Knut Ellefsrud 

                              Ofring til Kirkens Nødhjelp 

  

24.03.13 – Palmesøndag 
Nordsinni kl. 14:00 – høymesse v/ Knut Ellefsrud 

                                     Ofring til Sjømannskirken 

 

28.03.13 – Skjærtorsdag 
Østsinni kl. 19:00 – høymesse v/Berit Rinde 

                                  Ofring  Normisjonens Maliprosjekt 

  

29.03.13 – Langfredag 
Kinn kl. 11:00 – høymesse v/Berit Rinde 

  

 

31.03.13 –  1.påskedag 
Østsinni kl. 11:00 – høytidsgudstjeneste v/Berit Rinde 

                                  Ofring til  Søndagsskolen Vest-Torpa 



                                                                      

 

01.04.13 – 2. påskedag 
Åmot kl. 11:00 – høymesse v/ Berit Rinde 

                             Ofring til Sjømannskirken 

  

07.04.13 – 2. søndag i påsketiden 
Valatun kl. 11:00 – gudstjeneste v/Knut Ellefsrud 

                                  Speiderne og Valatun sanglag deltar 

                                Ofring til Speiderne i Torpa 

   

14.04.13 – 3. søndag i påsketiden 
Vølstad kl. 11:00 – høymesse v/Berit Rinde 

                                 Ofring til Acta-Oppland 

  

17.04.13 – Salmekveld 

Nordsinni kl.19 

 

21.04.13 – 4. søndag i påsketiden 
Landmo kapell kl. 11:00 – gudstjeneste v/Knut Ellefsrud 

 

  

28.04.13 – 5. søndag i påsketiden 
Nordsinni kl. 11:00 – samtalegudstjeneste v/Berit Rinde 

                                   Ofring til Normisjonen 

  

MAI 

 
  

1.mai   

Kinn kl. 15:00 – solidaritetsgudstjeneste v/ Knut Ellefsrud 

                            Ofring til Norsk folkehjelp 

 

05.05.13 – 6 søndag i påsketiden 
Lunde kl. 11:00 – samtalegudstjeneste v/Berit Rinde 

                             Ofring til Menighetsbladet 

 Forandringer kan skje – følg med i Oppland arbeiderblad og på vår hjemmeside: 

   www.nordre-land.kommune.no 

 

Kirkeskyss 
Østsinni menighet: 

Solveig Fredlund, tlf. 61 11 06 58 

Nordsinni: 

Kirsti Thomlevold, tlf. 90644523 

kthomlev@yahoo.no 

Haugner: 

Steinar Loeng, tlf. 61- 11-13-24 

s-loeng@frisurf.no 

 
Protokoller for godkjent lokal 

grunnordning for menighetene 

finnes til gjennomsyn på kirkekontoret. 

Lunde menighetsråd takker: 
Tusen hjertelig takk for gaven til Lunde 

kirke som ble gitt i forbindelse med  

Jørn Øverbys Begravelse. 

 

Tusen takk til Jørgen Skogstad for den 

fine jobben med restaurering av bordet 

i sakrestiet i Lunde kirke. 

. 

http://www.nordre-land.kommune.no/
mailto:kthomlev@yahoo.no


 

 

Hva er 
trosopplæring? 
Dåp og opplæring hører sammen. 
Når et barn er døpt, må det få lov til å 
bli kjent med den kristne troen. 
Tidligere foregikk mye av 
trosopplæringen i skolen.  I dag er 
dette i større grad opp til foreldre i 
samarbeid med kirken. 

Ordet 'trosopplæring' høres kanskje 
litt høytidelig ut, men om du leser en 
bok med bibelfortellinger, eller om du 
synger en kveldsbønn for barnet ditt, 
så er det trosopplæring. Det er du 
som bestemmer hvilke virkemidler du 
ønsker å bruke, og det er bare 
kreativiteten som setter grenser. På 
barnogtro.no finner du 
noen konkrete tips. Og hvem vet, - 
kanskje lærer vi voksne 
noe underveis også? 

Hvem forteller barna om hvorfor vi 
feirer påske? 
I møte med andres livssyn og religion 
blir det enda viktigere å forstå 
innholdet i sin egen tro. Hvem lærer 
barna dette? Forstår barna hvordan 
Gud er én samtidig som han er 
treenig? Har noen fortalt dem hvorfor 
Jesus døde og stod opp igjen? 
 
Sammen om 'det hellige ansvar' 
 På dåpsdagen sies det  til foreldre og 
faddere at den kristne oppdragelse er 
noe de har ”sammen med denne 
menighet og hele vår kirke..” Derfor 
har hver enkelt menighet fått i 
oppgave å utarbeide et 
trosopplæringsprogram for barn i 
alderen 0–18 år, og Den norske kirke 
skal være en ressurs i dette viktige 
arbeidet. 

Sakset  fra siden barnogtro.no 

 

  
 

Salmestafetten 
 
Randi Svendsen skriver: ”Blott en dag er den 
fineste salmen jeg vet” 
 

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. 
 
Jeg utfordrer Solveig Slåen på Dokka til å velge en 
salme til neste nummer av menighetsbladet. 
 
                                       Hilsen Randi Svendsen 
 
 
 



  

Nytt fra  
 

TROSOPPLÆRINGEN  
  
 

Her er en oversikt over trosopplæringstiltakene i Nordre Land i 2013: 
 

Alder Område  Tiltak  Tid og sted 
 
 
1-3 år 

Dokka 
 
 
Torpa  

Småbarnstreff  
Småbarnas gudstjeneste 
 
Småbarnstreff  
Småbarnas gudstjeneste 

29.06 kl 11 i Nordsinni kirke 
30.06 kl 11 i Nordsinni kirke 
 
19.10 kl 11 i Kinn kirke 
20.10 kl 14 i Kinn kirke 

 
 
 
4 år 

Dokka 
 
 
 
 
Torpa 

Bli-kjent-samling i kirka 
Gudstjeneste m/4-årsbok 
Bli-kjent-samling i kirka 
Gudstjeneste m/4-årsbok 
 
Bli-kjent-samling i kirka 
Gudstjeneste m/4-årsbok 

16.10 kl 18 i Nordsinni kirke  
20.10 kl 11 i Nordsinni kirke  
23.10 kl 18 i Østsinni 
27.10 kl 11 i Østsinni kirke  
 
27.11 kl 18 i Lunde kirke 
01.12 kl 11 i Lunde kirke  

5 år Dokka Sangstund for 5-åringer 21.03 kl 18 i Nordsinni kirke 
 

 
6 år 

Dokka 
 
Torpa 

Gudstjeneste m/6-årsbok 
 
Gudstjeneste m/6-årsbok 

20.01 kl 11 i Østsinni kirke 
 
17.11 kl 11  i Åmot kirke  

 
 
8 år 

Dokka 
 
 
Torpa  

Tårnagentsamling  
Tårnagentgudstjeneste 
 
Tårnagentsamling  
Tårnagentgudstjeneste 

19.10 kl 14 i Nordsinni kirke 
20.10 kl 11 i Nordsinni kirke 
 
16.03 kl 11 i Åmot kirke 
17.03 kl 11 i Åmot kirke 

 
10 år 

Dokka 
 
Torpa  

Gudstjeneste m/bibelbok 
 
Gudstjeneste m/bibelbok 

13.01 kl 11 i Nordsinni kirke 
 
03.02 kl 11 i Kinn kirke  

 
11 år 

Dokka 
 
 
Torpa  

Lys våken-samling 
Lys våken-gudstjeneste 
 
Lys våken m/overnatting 
Lys våken-gudstjeneste 

30.11 kl 17 i Østsinni kirke 
01.12 kl 11 i Østsinni kirke  
 
30.11 kl ?? i Lunde kirke  
01.12 kl 11 i Lunde kirke  

 
14 år 

Dokka 
 
Torpa 
 
 
Felles  

Presentasjon av nye 
konfirmanter 
Presentasjon av nye 
konfirmanter 
 
Aktivitetsdag for konfirmanter 

08.09 kl 11 i Nordsinni 
22.09 kl 11 i Østsinni 
29.09 kl 11 i Lunde kirke 
06.10 kl 11 i Åmot kirke 
20.10 kl 14 i Kinn kirke 
07.09 hele dagen på Mesnali 

 
Vi sender ut invitasjon med mer info i god tid, men merk dere tiden allerede nå!  Det 
er selvfølgelig helt OK å veksle mellom Dokka og Torpa slik det passer best for dere. 



 

 
 

 

 

 

15 forventningsfulle barn fra  Østsinni og 

Nordsinni menigheter møttes 

lørdag1.desember.  Først på programmet 

var det omvisning i kirken med Knut prest 

og Kari klokker. Etterpå gikk Knut 

gjennom det som skulle skje i 

gudstjenesten på søndag. Ungene var 

ivrige og stilte mange spørsmål, noen fikk 

tekster de skulle lese. 

Sammen med Henning organist øvde de på 

Lys våken-sangen som skulle fremføres på 

søndag. Senere på kvelden var det 

forskjellige aktiviteter, blant annet binding 

av adventskrans. Selvsagt ble det pølsefest 

og godteri. Så var det tid for quiz hvor 

ungene ble inndelt i grupper og fikk 

spørsmål som omhandlet kirken; de var 

veldig flinke til å svare og fikk premier. 

Premiene ble sponset av Gjølberg 

bokhandel og maten av Kiwi Dokka.  

 

På gudstjenesten søndag møtte det opp sju 

unger som bidro med tekstlesing og flott 

sang.    . 

 

 
 

For menighetsrådene i Nordsinni og Østsinni, Annie Voldhaug. 

 

 

 

 

 

 
Bibelen – en fortelling om den store 

fortellingen,  ble delt ut og en ekstra liten 

oppgave med å klippe ut hjerter og sette 

inn bibelvers i boka. 

Lykke til med lesningen – det er mange 

spennende fortellinger! 
 
Foto Kine Enger 

 

Lys våken 

i  

Østsinni kirke 
 

Bibel til 

11 åringer 

i Kinn 



 

Høsttakkefest og  bok til 4-åringer i Østsinni  
Høsttakkefest med fokus på takk og tjeneste 

for skaperverket. To barn ble døpt og 4 

åringene fikk bok.. 

Vi har mange å takk for at vi fikk en 

kjempefin søndag i kirken 28. oktober. 

Takk til Knut prest for kjempefin 

gjennomføring og til kantor Eva for fin 

musikk. Takk til klokker Karin som pynter så 

vakkert med markens grøde  og til Marit 

Skiaker Lykseth som  hadde med kornband.  

 

4-åringene var invitert 

til kirken onsdag før 

gudstjenesten og det var 

koselig å se at det kom 

en del spente unger. 

Knut tok i mot og 

fortalte om kirka, 

prestens oppgaver og 

viste rundt - til og med i 

tårnet var vi Ungene 

øvde dessuten på sang 

sammen med kantor 

Eva og Knut prest.  

Enkel bevertning hører 

med og ble besørget av 

to fra menighetsrådet. 

Så opprant søndagen og 13 4-åringer med familie ankom kirken. Det var hyggelig å se at de 

følte seg litt ”hjemme” og tok pent i mot bøker. De var også klare for å fremføre sangen fra 

onsdagen sammen med menigheten  – se bilde over 

Vi samarbeidet med  Nordre Land 

bygdekvinnelag om koking  

av grønnsaksuppe for servering  

etter gudstjenesten. 

Det er ingen tradisjon i Østsinni kirke 

at vi har servering ofte i tilknytning til 

gudstjenester slik en del andre menigheter har. 

Vi var derfor spente på om en del ville  

ta seg tid til å bli igjen til en prat og  

spise suppe sammen og det var derfor 

hyggelig at mange gjorde det. 

Suppe som ble igjen kjørte vi til Landmo. 

 

 

 

Tusen takk til bygdekvinnelaget v/leder Marianne Gjefle som her er klar for servering. 

 
Hilsen fra Østsinni menighetsråd, Wenche Eimann, leder 

 

 

 



Kirken i endring  - hvor går den??  

 

 

Eleanor Brenna har ordet – i et 2 minutters godt forberedt innlegg i generaldebatten , får 

hun sagt hvorfor hun er der, på kirkemøtet 2012 som representant for Hamar bispedømme. 

”Du sa alt det du sto for”. komenterer jeg. 

”Ja – jeg visste hva jeg skulle si – jeg er opptatt av  menneskerettigheter  og diakoni, 

flyktninger og integrering, og  homofiles plass i Kirken – jeg fikk også inn et direkte spørsmål 

til kirkeministeren om hvor det har blitt av pengene til diakonstillinger i Kirken – det var lovt i 

Soria Moria II.” 

Mange kjenner Eleanor  fra Nordre Land – hun jobbet med bosetting av  flykninger og er gift 

med  Siri Sunde,  hun ble valgt inn i Hamar bispedømmeråd for perioden 2012-2016.  Eleanor 

har  utenlandsopphold - i Nord-Irland, Palestina, Nepal og Sudan bak seg – nå ønsker hun å 

jobbe i Kirken og utdanner seg til diakon, i tillegg jobber hun i Kirkens SOS i Hedemark og 

Oppland.. 

 

Kirkemøtet er Kirkens 

øverste organ og består av  

representanter fra 

bispedømmerådene , valgte 

repr.for ansatte i Kirken og 

biskopene. 

Kirkerådet er valgt av 

kirkemøtet og er Kirkens 

utøvende organ. 

Kirkerådet tilsetter  biskoper 

og proster.  

Kirkemøte har  har samling 

en gang i året og  bestemmer 

hvor kirken skal legger 

premismøreprestentaer 
ær av På  

kirkemøtets  

talerstol 



”Å bli valgt inn i bispedømmeråd og dermed kirkemøte akkurat nå er veldig spennende.                   

Det er en viktig periode i Kirkens liv,” sier Eleanor.. 

”Er det motsetninger i kirkemøtet ?”spør jeg. 

”Samme som vi har sett i forhold til homofildebatten. 

Valgordningen skal på plass – der er det uenighet om vi skal ha direkte eller indirekte valg til 

bispedømmerådene. Tilhengerne av den brede folkekirke ønsker direkte valg, mens den mer 

konservative fløy vil ha indirekte valg – dvs. at menighetsrådene velger bispedømmeråd. 

Valgordnin gen kommer opp på kirkemøtet og den skal vedtas av Stortinget. I forutsetningen 

for å skille kirke og stat ble det inngått et forlik mellom alle partiene på Stortinget, der det 

understrekes viktigheten av en demokrati reform. Det kan skje at kirkemøtet vedtar en 

valgordning som Stortinget underkjenner. Men det ville jo være en dårlig start på Kirkens 

selvstendighet. ” 

”Du ble valgt inn i mellomkirkelig råd også?” 

”Mellomkirkelig råd er på en måte utenrikskomiteen –temaer der er; religions dialog, 

religionsmøter,integrering i norsk kirkeliv – og der har vi et godt stykke igjen .Deltakelse i 

kirkenes verdensråd  - mye av det jeg har jobbet med tidligere.” 

Eleanor skyter inn at akkurat nå har Mosaisk  trossamfunn, Muslimsk  råd og Den norske 

kirke en felles delegasjon til Palestina – det har ikke skjedd før! 

”Tror du at kirken har noen innflytelse i dagens samfunn?” 

”Kirken har betydning som bærer av tradisjon og kultur. Men det viktigste er at kirken skal 

tydeliggjøre evangeliet i ord og handling.  Kirken har for eksempel uttalt seg om  Romfolket – 

”Rom i herberge” - der sier Kirken noe om hvordan vi som kristne skal møte mennesker som 

lider.  Det er viktige menneskerettslige   spørsmål.   Fred – rettferdighet – solidaritet – her er 

mange utfordringer!  

Budskapet er radikalt. Ikke bare biskoper, men også vi som målbærer en politisk profil med 

basis i evangeliet  kan bety mye..Jesus var radikal i møte med samtiden – han var alltid på de 

fattige og undertryktes side. Skal vi følge Jesus må vi gjøre det samme! ” 

                                                                                                                                       Aase Marie Rød 

 

Grunnloven § 16 er endret til: ”Den norske Kirke, en evangelisk – luthersk kirke, forbliver 

Norges Folkekirke” 

 §2:Verdigrunnlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv.                                              

Denne grunnlov skal sikre Demokrati, Retstat  og Menneskerettigheterne” 

                                                                                                                                                              



Skålerud gård – slik de presenterte seg i 1935 

 

 

Skålerud Gårds hovedbygning er bygget i 1920, og er fuldt moderne innredet, med elektrisk, bad 

og w.c. Soveværelsene er store og solrike. I første etg.er der stor spisestue, salong og hall.                

Stedet har plass til 20 gjester. 

Nærmeste jernbanestasjon er Dokka. (Se Valdresbanens ruteoversigt.)  2 km fra gården. 

Kjøreturen er gratis, såfremt gjestene ønsker å bli hentet i slæde (kane). Ønskes bil må denne 

betales av gjesten. 

Skiterrenget. De store åpne jorder (marker) like ved gården egner sig udmerket for nybegyndere, 

og for vidrekomne er der udmerket skogsterreng. I nærheter av Vangsjøknatten (850 meter over 

havet) har gården sin egen sæter, hvortil der arrangeres turer for gjestene. Skituren ditop tar ca.    

3 1/2 time. En del av veien kan man også bile, og der er da bare en time å gå. 

Ski og øvrig sportsutstyr  fåes kjøpt i stedets sportsforretning. Hicoryski fra kr. 25,oo Bindinger 

fra kr. 4,oo Staver fra kr. 4,oo Skistøvler fra kr. 20,oo 

Akebakke. Like i nærheten av gården er der en udmerket akebakke. 

Kjelker og sparkstøttinger  står gratis til gjestenes disposisjon. 

Uøvede skiløpere får gratis veiledning av dyktig skiløper. 

Pensjonspriser for vinteren 1934/36                                                                                                

Når opholdet strekker seg over minst 8 dage;                                                                                                      

Enkelværelse kr.4,5o – Dobbeltværelse kr.4,-                                                                                                                 

I påsken er prisene henholdsvis kr. 5,- og 4,5o 

Restaurantskat  (statsskat) avkreves for al servering med 10% av beløpet. I pensjonsprisen 

beregnes skatten av 3/5 av regningsbeløpet. Skatten omfatter nemlig kun måltider og lignende 

men ikke værelser.                                                                                                                          

Drikkepenger (service) beregnes med 10% av regningens første 100kr, derefter med 5%.  

            

                                                                                                                                                   Fru E. Gjefle.                                                                  

200 

200 meter       

over havet 

Åpent hele aaret 

Vintersesong fra 

før jul til efter 

påske  

Postadresse:                    

Skålerud Gård                      

Dokka 

Telegramadr:                   

Skålerud, Dokka 

Telefon                                  

Dokka nr. 13 



 Kirkevergen informerer 
 
Vedlikehold av kirkene  
Høsten 2012, og nå på nyåret har det blitt utført en del større arbeid i kirkene. Tiltakene blir 

utført når vi får midler fra kommunens «Rehabilitering og opprustingsplan kirke og eiendom”. 

I høst ble følgende gjennomført:  

 Loftet i Nordsinni kirke ble isolert,   

Snart vann i krana i sakristiet i kirken.  

 Bårehuset ved Åmot kirke har fått nytt tak og det er drenert rundt huset.   

 Alle ovnene i Haugner kirke er nå skiftet ut, tillegg til at det i sommer ble satt inn 

varavinduer i kirken.  

            Vi håper derfor nå at det blir lettere å få kirken varm og at den kan brukes  

            hele året. 

 Ellers har kirkegårdsarbeiderne gjort mye forskjellige bl.a. vedlikehold av 

bårerom.  

 

I 2013 har vi planer om å skifte ut flomlysene der det er gamle lyskastere. Pærene til disse går 

ut, pr. i dag er de vanskelig å få tak i. Dette er grunnen til at det i perioder har vært noen 

lyskastere ute av drift i vinter.  

Det vil være en stor fordel å få skiftet ut lyskasterne da hver pære bruker 500W pr. stk, er 

kostbare, og er lite holdbare.  

 

Trådløse mikrofoner må skiftes ut i 2013, da frekvensen disse sender på er solgt. Det blir 

derfor ulovlig å sende på disse frekvensene, og det vil komme til å bli forstyrrelser som vil 

kunne høres i kirken når mikrofonene brukes hvis vi ikke får skiftet ut de anleggene vi har i 

dag.  

 

Festeavgift 
Forhåndsvarsel om forfall på festeavgift for graver i 2013 vil bli sendt ut med det første.  

 

Gravstell 
Vi går våren i møte, og setter derfor inn en oversikt over priser på forskjellig typer tjenester 

som kan bestilles før årets sommersesong.  

Planting, stell og vanning Kr.  9.800,- 10 år Fellesråd 

Stell og vanning Kr.  6.300,-  10 år Fellesråd 

Planting, stell og vanning * Kr.  1.200,- 1 år Fellesråd 

Stell og vanning * Kr.     700,- 1 år Fellesråd  Kr.  9.800,- 10 år Fellesråd 

Planting/bukett 17. mai/vår * Kr.     375,- 1 år Fellesråd  Kr.  6.300,-  10 år Fellesråd 

Høstplanting * Kr.     375,- 1 år Fellesråd  Kr.  1.200,- 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: 

 Vanning og luking fra ca. 1. juni 

 

                                                                                              Grethe Sveen Rundhaug 

                                                                                              kirkeverge 
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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
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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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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



Litt av hvert……. 

Earth Hour 
Det er  jordas time 

Første gang i Australia i 
2007 – nå er 135 land med  

Slå av lyset  

21.mars kl.20.30 – 21.30 

Hvis 10.000 barn spiller 
Pocoyos gjenvinningsspill skal 
Pocoyo plante 10.000 trær for 
Earth Hour. 

Besøk earthhour.no 

Løsning på påskequiz: 

1. 1.påskedag er første 
søndag etter  fullmåne 
etter vårjevndøgn  
21.mars – det 
bestemte kirkemøtet i 
Nikea i år 325  

2. Kors med Jesus på –
korsfestelsen 

3. Nedtakelse fra korset –
motiv på flere 
altertavler her i 
distriktet 

4. Maria  Magdalena, 
Johanna  og  Maria 
Jakobs mor. Luk.24.10  
I følge Markus 16. er 
det Maria Magdalena, 
Maria og Salome 

5. Skjærtorsdag 1956  
6. 4   
7. 8 år 
8. Den norske Kirkes 

trosopplæring  

 

Salmekveld  

i Kinn 20.mars kl.19 

i Nordsinni 17.april 
kl.19 

Nye salmer – nye skatter? 

Vi får snart ny salmebok  ‐ i den 
forbindelse vil Eva og Henning 
lære oss nye salmer! 

Sanglaga er invitert og vi håper 
på stor oppslutning – hjertelig 
velkommen ! 

Leie av Nordsinni 
menighetshus                         
Ta kontakt tlf: 95992685 

Fredheim grendehus          
leies ut til møter, selskaper 
osv.                                          
Henv. Margot 
Ulsakerhaugen   t 950 55 456  

Leie av Torpa 
menighetssenter 

Ta kontakt med Kari Finni,    
Tlf. 413 28 255 



 

Finn 5 feil,bildene er nesten like, 

Men kan du se 5 feil på det nederste bilde? 

 



 

Trollmåne – foto: Hans Olav Smedsrud 

 

Måne og sol 

Egil Hovland er en av våre store kirkemusikere og komponister. Han var organist i Glemmen 

kirke i Fredrikstad – lysmessene der var en sann opplevelse med småbarn som danset og sang 

i koret – barnekor og ungdomskantori som vandret rundt i kirken.  Egil Hovland døde nettopp 

88 år gammel. Til minne om han trykker vi denne  fine historien.                                         

Han hadde fått tilsendt denne teksten fra den svenske teologen Britt G. Hallquist – melodien 

kom til han som en åpenbaring –  i følge ham selv sto han i studioet, hvor det hang bilder av 

de kappekledde barnekorene i Glemmen kirke på  veggene. Plutselig "løsnet" de unge 

sangerne fra billedrammene og svevde ut i rommet som små engler.  

 

Jeg sto med et noteark i hånden, og var mest forundret over synet, forteller han. Etter 

hvert "landet" de små engelene som noter på arket, og der de falt ned, sto melodien til 

"Måne og sol" notert. Det var bare for meg å renskrive det. 
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Måne og sol, skyer og 

vind og blomster og barn 

skapte vår Gud. 

Himmel og jord, allting er 

hans, Herren vår Gud vil 

vi takke. 

 

Herre, vi takker deg, 

Herre, vi priser deg, 

Herre, vi synger ditt 

hellige navn! 

 

Jesus, Guds Sønn, død på 

et kors for alle, for oss, 

lever i dag. 

Ja, han er her, ja, han er 

her. Herren vår Gud vil vi 

takke. 

Refr.: 

 

Ånden, vår trøst, levende 

varm og hellig og sterk, 

taler om Gud, 

bærer oss frem dag etter 

dag. Herren vår Gud vil vi 

takke. 

Refr.: 

 




