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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 
Ta kontakt på tlf. 416 09 418 for avtale. 
Ukefridager er i utgangspunktet: mandag og lørdag. 
Tlf.  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 – mob.  958 29 260 
Nordsinni, Haugner og Åsli: 
Arne Dokkesveen – mob. 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 
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 
Lunde menighet: 
Klokker: Marit Rønningen, tlf. 61 11 90 38 
Mgh.rådsleder: Kirsten Sætheren Lande,  
tlf. 61 11 90 50 
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Leder

”Folkekirke – Kirkefolk” 

Årets kirkemøte arrangeres i Kristiansand 11.‐16.april. 
Hovedtema for Kirkemøtet 2013 er ”Folkekirke – Kirkefolk”. 
Siden forrige kirkemøte har folkekirkebegrepet kommet inn 
i Grunnloven. På kirkemøtet inviteres det derfor til 
refleksjon om begrepet. 

Dette er et interessant tema for oss alle – for oss i 
menighetsrådene og for alle i menighetene. Menighetene 
består av alle som er døpt inn i, tilknyttet og ikke utmeldt av 
kirken. For Østsinni betyr dette over 3300 mennesker  ‐  
3300 individer i ulik alder, med ulike interesser, meninger,  
holdninger og behov. Vi har hatt mange drøftinger av 
hvordan vi skal fylle Folkekirka – en kirke i endring, men 
som vi allikevel skal kjenne igjen. Vi har erfart  at tradisjoner 
og gjenkjenning er viktig for mange. Denne erkjennelsen 
gjorda at vi, etter noen måneder med utprøving av nye 
litturgimelodier, besluttet å gå tilbake til de gamle 
melodiene, så nå vil du kjenne igjen disse!  Ny salmebok vil 
komme dette året. Vi benytter salmer fra den og tenker at 
vi utover året får en positiv fornying gjennom å ta i bruk nye 
salmer som har funnet sin plass i salmeboka.                              

Trosopplæring er et stort fokusområde for oss. Oversikt 
over alle tiltakene i 2013 kunne leses i forrige utgave av 
menighetsbladet.  

Vi skulle gjerne hatt mer menneskelige ressurser, en 
kateket hadde vært flott, men vi frivillige får gjøre så godt vi 
kan sammen med prestene våre som står på med sine 
mange gjøremål. 

Alle menighetsrådene har avviklet årsmøter og hva de har 
jobbet med i 2012 vil gå fram av årsmeldinger som kan leses 
i menighetsbladet. 

Fastetiden, den stille uke og påsken, den viktigste kristne 
høytiden, ligger bak oss. 

Vi hadde fine gudstjenester i Østsinni kirke skjærtorsdag og 
påskedagen. Skjærtorsdag feiret vi innstiftelsen av 
nattverden og avsluttet med å dekke av alteret som vi forlot 
med 5 røde roser, ett for hvert av Jesu sår. Påskedagen 
dekket vi på igjen og feiret Jesu oppstandelsen. Vi delte ut 
påskeliljer til alle ved utgangen og stående på kirkebakken 
sang vi ”Jesus lever, graven brast”. 

                                 Fortsettelse side  12 



Korset 
Kors  forbindes med død –men også med 
oppstandelse - liv og håp! 

Andakt av Berit prest 

Øverst på veldig mange dødsannonser er det et 
kors. Når det står et kors og en dato ved et navn i 
et slektregister, betyr det at denne personen er 
død. På gravstøttene står det et kors ved 
dødsdatoen for den personen som ligger gravlagt 
der. Derfor kan korsmerket lett forbindes med noe 
som er trist og vondt. Men korset betyr noe mer 
enn det. 

Korset er det viktigste kristne symbolet. Det 
uttrykker først og fremst det sentrale i den kristne 
tro: Jesus Kristus, Guds Sønn, døde på korset for å 
gjøre godt igjen det ødelagte forholdet mellom oss 
mennesker og Gud. Det tomme korset forteller oss 
at Jesus lever. I en enkel barnesang, synger vi:  

På Golgata sto det et kors. Jesus døde på korset. 
I hagen var det en grav. Jesus lå i den graven. 
Men korset er tomt, graven er tom, 
Jesus sto opp og han lever. 
 
Korset er symbol på Jesus. Korstegnet er som et 
bumerke som viser hvem vi tilhører. Hver gang 
noen blir døpt i vår kirke, tegner presten et kors 
over den som skal døpes og sier:  
Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til et 
vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede 
og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham.  
 

Mange bruker kors som smykke, og korset er et 
sentralt motiv i kirkekunst og på kirketekstiler. Å 
korse seg er uttrykk for tilhørighet og hengivenhet 
til Jesus.  
 

Etter velsignelsen til slutt i gudstjenesten, tegner 
presten korsmerket over forsamlingen.  
Korsmerket kombinert med at presten sier ordene: 
I Faderens og Sønnen og Den hellige ånds navn, 
forteller tydelig at her dreier et seg om en kristen 
handling. Derfor tegner presten også det hellige 
korsets tegn som innledning til jordpåkastelsen 
ved gravferd. Dermed blir korset symbolet på at 
Jesus følger oss fra dåpen til graven. Derfor er det  

 

 

også så fint at verset fra 1.Petersbrev blir lest både 
ved dåpen og ved gravferd; verset som uttrykker 
håpet om oppstandelse og evig liv:                  
Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi Far, han 
som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt 
oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse 
fra de døde.  

Korset forteller oss om Jesus. Jesus døde på korset 
for at hver den som tror på ham, ikke skal gå 
fortapt, men ha evig liv. Jesus har seira over både 
synd, død og grav. Gud reiste Jesus opp igjen fra 
grava. Han lever og skal aldri mer dø. Alle som 
vil. kan få være venn med Jesus; både mens vi 
lever her på jorda, og siden i himmelen. Det 
kristne håpet er at Gud også skal reise oss opp 
igjen fra grava og at vi skal få komme til 
himmelen der alt er bare godt.  

Quiz for konfirmanter og andre: 

1. Hva betyr ordet konfirmasjon? 
2. Hva bygger konfirmasjonen på? 
3. Når ble den innført i Norge? 
4. Hva er konfirmasjonshandlingen 

i vår gudstjeneste i dag? 
5. Hva symboliserer alterringen? 
6. Hva slags blomster vil vi ikke ha på alteret? 
7. Er konfirmasjonen en del av 

trosopplæringen i kirken?  
8. Hva er en økumenisk gudstjeneste? 
9. Hva er en Kristuskrans? 
10. Hva er kjerneordet til Gudsperla? 

 

 



 

 

 

På Nordsinni  var de også godt fornøyd – her 
stilte menighetsrådet med frukt og grønnsaker 
som takk til konfirmantene! 

 

 

 

 

  Vi ønsker alle konfirmantene lykke til med dagen!

Konfirmantene i hele kommunen gjorde en 
flott jobb under innsamlingsaksjonen til 
Kirkens Nødhjelp. 

Torpejentene sier at for dem var det fint å kunne være 
med å hjelpe ungdom på deres egen alder som ikke har det 
så godt som oss. De hadde  inntrykk av at folk syntes det 
var greit å gi – noen ventet på dem.  

Joakim har gått runden sin og han har god tid så vi blir sittende å 
snakke  om hvordan det er å være konfirmant – ”Jo – jeg har lært om 
perlene   - alle perlene i   Kristuskransen: Gudsperla, Jeg perla, 
oppstandelsesperla, dåpsperla,   stilleperlene og ørkenperlene, 
kjærlighetsperlene, hemmelighetsperla, nattens perle  og gledens 
perle. 

Til perlene er det knyttet bønner og meditasjoner – noen har 
konfirmantene lært - og så har de fått et armbånd med alle perlene!   

Kristoffer Røste skal  konfirmeres 26. mai i Mariakirken  på 
Lillehammer. Han er katolikk og forteller at han har noe som kalles 
katekese (opplæring av de døpte) – det de gjør er å snakke sammen og 
de lærer mye om messen. 



Østsinni kirke – 12. mai 
Kristin Merkesdal Barlund 
Ann Kristin Berget 
Emilie Christine Sveum Berget 
Iselin Kristiansen Børresen 
Borghild Vigdis Eidissen 
Martine Alme Eng 
Alexandria Engelund 
Patrick  Andre Johannessen Forø 
Mina Therese Gjefle 
Julia Granheim 
Christoffer Vesterås Haugom 
Veronika Von Hirsch 
Silje Liahagen Jamne 
Hans Christian Dahlby Korslund  
Mikkel Klokkersveen Kristensen 
Veslemøy Klokkersveen Kristensen 
Synne Sagbakken Langseth 
Espen Lappen 
Malin Sollien Lundgård 
Stefan Løkken 
Lise Løvmoen 
Olav Marius Hagen Melsbø 
Per Kristian Nilsen 
Linea Tourunen Randen 
Trym Tourunen Ringvold 
Ruben Bakken Røine 
Kenneth Øverhaugen Raaholt 
Mia Høiby Sandlie 
Ane Skjellerud 
Ida Marie Lyshaug Skjærstein 
Linn Sofie Mølbach Skaali 
Andrea Stensrud 
Joachim Andre Sveen 
Jonas Sveum 
Morten Andreas Sæteren 
Cato Løvbrøtte Torp 
Martin Stenslette Våtsveen 
Ezana Fessahazion Zerai 
Remi Brenden Ødegård 
Fredrik Ødegårdstuen 
Caroline Øyhus  
 

Nordsinni kirke – 19. mai Kl 1100 
Vebjørn Bratland Barlund 
Emilie Hagen Bergmann 
Hans Christian Endrerud 
Stine Aurora Evensen 
Heidi Knutsen Bratteng 
Marit Kolbjørnshus 
Christiane Lund 

Emil Nystuen 
Marit Ringstad  
Erling Rosenberg 
Ole Boberg Rudstaden 
Cato Rønningen 
Tormod Skåren Sørhusbakken 
Håvard Thomlevold  
 

Haugner kirke – 26. mai kl 1100 
Mirjan Ilstad 
Lise Kasenborg Stensrud 
Erik Merkesdal Tørhaug 
 

Lunde kirke – 26. mai kl 1100 
Inger Lise Bakken 
Emil Roar Fossum 
Megan Rose Garcis 
Karine Tollefsrud Gjølberg 
Aleksander Myhre Kjendseth 
Gaute Kiil Løseth 
Kine Renate Schjørlien 
Åse Tåje 
Ina Kristine Enger Ulsakerhaugen 
Kristoffer Enger Ulsakerhaugen 
 

Åmot kirke – 02. juni  kl 1100 
Ida‐Christin Andreassen 
Maren Christine Goplen 
Joakim Leifsen Gundersen 
Sarah Tåje Jøranlid 
Therese Kolstad 
Hege Klætne Nettum 
Jan –Erik Strømsjordet Klevmoen 
Silje Sveum 
Lene Tuhus Tåje 
 
Vølstad kirke – 02. juni kl 1100 
Sara Christina Berg 
Tuva Viveka Henrikhaugen 
Malin Aasen  
 
Kinn kirke – 09. juni kl 1100 
Maren Endrerud Bakken 
Remi  Bakken 
Anne‐Marte Berget 
Håkon Sveen Frøslid 
Simen Goplen 
Lise Haugen 
Kristin Grumheden Sveen 
 
Charlotte Vollan konfirmeres i Vestre Gausdal 

Oversikt over konfirmanter våren 2013 
Inndelingen over gruppene kl 10.30 og 12.30 i Østsinni kirke var ikke klar da menighetsbladet 
gikk i trykken. Følg med i dagspressen eller se våre internettsider. 



Garder Kirke på Vest-Torpa. 
Tekst og foto: Svanhild Hjelpestein Lunde 

 

Etter gjenreisning på 1500-
tallet var Kinn sognekirke i 
Torpa, med kirkegård for hele 
Torpa. Vi kan bare forestille 
oss hvordan det var å frakte 
døde til Kinn fra Vest-Torpa. 
På glatt føre, vår og høst, 
måtte de gå veien forbi Ruud, 
ned lia forbi Kloppslett og 
over Dokka elv og opp lia ved 
Finni til Kinn.  
Etter som folketallet steg, 
ønsket befolkningen på Vest-
Torpa å bygge sin egen kirke.  
Garder var en av de få gårdene 
som var bebodd på Vest-Torpa 
etter Svartedauen, så vi kan 
regne med at det her var flest 
beboere rundt 1600. Det ble 
derfor rundt 1630, på 
«almuens bekostning», bygget 
en kirke på Garder, i kallsboka 
omtalt som «gavekirke», på 
folkemunne omtalt som Ny-
Gaal kirke. Ole Smed har i 
sine opptegnelser skrevet om 
kirka at den har vært en 
langaktig firkantet bygning av 
tømmer.  
Dokka ungdomsskole foretok 
utgravninger på tomta i 1978-
79, det ble da stadfestet at 
kirka har vært ca. 14 m lang 
og 7 m bred, med et eventuelt 
sakristi i østenden. En regner 
med at bygningen hadde 
torvtak, som var vanlig på den 

tiden. Under utgravingen ble 
det funnet grønne glasskår, 
som kan tyde på at kirken 
hadde glass.  
 
På 1700-tallet ble kirken for 
liten og var i dårlig forfatning. 
Det ble derfor av bygdefolket 
bestemt å bygge ny kirke på 
Vest-Torpa. Eieren på Lunde 
ga tomt og i 1769 sto Lunde 
gave kirke ferdig. Garder kirke 
ble da revet, men mange ting 
fra kirken ble med til  
Lunde.  
Det virker som Garder var en 
rikt utstyrt kirken, noe av 
utstyret fra kirken havnet på 
private hender, noe 
oppbevares på Lands Museum, 
men mye ble med til Lunde. 
En sølvkalk, som bærer 
bystemplet for Christiania for 
året 1686 og mesterstemplet til 
gullsmed Baard Gangdolph 
Bonsach, en disk med et 
inngravert hjulkors, et døpefat 
og to lysestaker i messing. En 
stor skriftestol og døpefonten 
som er i bruk i dag, som 
forestiller en liten engel. 
Denne er lik den som står i 
Østsinni. Vi kan derfor gå ut 
fra at de er laget av samme 
treskjæreren, Lars Pinnerud fra 
Hedmark. Han var født i 1700, 
død i 1762 og oppholdt seg i  

 
Land  i 1726.  
 
Det mest unike er kanskje de 
tre malte bildene som vi 
regner med var med fra 
Garder. Et bilde fremstiller 
Jesu kamp i Getsemane, blant 
annet beskrevet i Matt. 26: 36-
56. Et fargerikt bilde 
fremstiller brødrene som  iflg. 
1.Mos. Kap 37, 27 – 28, selger 
sin lillebror Josef til 
Ismalittene ved brønnen. 
Bildet som viser Abrahams 
ofring av sin egen sønn Isak, 
er nok det eldste, historien er 
fortalt i 1. Mos. Kap. 22.6 – 
12. Dette bildet  har påskrift 
som viser hvem som har 
forært bildet til kirken; «Anno 
1669 er denne tavle foræret til 
Ny-gaals kirke uti torpen anex 
av ærlig Karl Søfren 
Gudmundsen til æres 
paamindelse». Kunstneren av 
denne votivtavlen er ukjent.  
 
Teksten på dette bildet har nok 
vært  grunnen til at dateringen 
av Garder kirkes tilblivelse er 
satt til 1669. Dette bildet er 
nok en votitavle dvs. en gave 
til Gud eller til det 
guddommelige gitt etter et 
foregående løfte. 
 
I vår tid har det hele tiden blitt 
sagt at Gaarder kirke sto i ca 
100 år, fra 1669 – 1769, dette 
er nok feil. Svein Erik 
Ødegård skriver i Boka om 
Land bind  9; (sitat) Også året 
1669 er ren bom. 
Hovedårsaken ligger i nevnte 
kallsboka som begynner i 
1732, der presten 
innledningsvis skal føre inn 
bestemte opplysninger om 
blant annet den enkelte kirke. 
Om «Garder kirke i Torpen» 
vet han at den ble bygd 
«ongefær for hundrede år 
siden».

Kilder:  
«Lunde kirke 225 år» av Tormod Grønland 
«Boka om land – bind 9» av Svein Erik Ødegård 



Så er det avslutningsvis, med sogneprest Dorphs 
håndskrift, tilføyd «1769 ble den gamle gavekirke 
stående ved Garde som brøstfeldig kasseret og en 
ny oppsatt ved gården Lunde». Trekker vi 100 år 
fra 1769, får vi altså 1669. Men vi skal trekke 
«omtrent 100 år» fra 1732. Garder kirke ble derfor 
reist ca. 1630. Eksakt årstall visste ikke presten i 
1732 (sitat slutt). 
 
På Garder kirketomt ble det i 1961 oppsatt en 
minnestein, hvor det står skrevet «Minne om Ny-
Gards kirke 1669 – 1769» «Gud sign kvar ærleg 
svein som søv her under stein». Bygdemaleren og 
kulturpersonen Alf Bakke tok initiativet til å reise 
denne steinen.  
 
Det ble holdt gudstjeneste på kirketomta fra 1961, 
med unntak av noen år. Fra 1979 har det vært en 
fast gudstjeneste ved Olsok tid. 
Fra 1999 har gudstjenesten vært gjennomført ved 
at menigheten har vandret på gamle bygdeveier  i 
området rundt kirketomta med avslutning av 
gudstjenesten ved minnesteinen på tomta.   
 
 
Sangsamling for 5-åringer 
 
Menighetsrådene i Nordsinni og Østsinni 
menigheter arrangerte sang og forteller-samling 
før påske.  
Alle som hadde fått 4-årsbok i høst fikk tilbud om 
dette, og vi tok med oss organist-Henning, boller, 
saft, kaffe, en bok med påskefortellinger, og den 
sangstemmen vi har :) Henning tok med seg 
foreldrene på en mini-omvisning rundt orgelet, - 
og de hadde nesten ikke tid til kaffe, for de synes 
det var interresant å se hvordan orgelet var bygd 
opp og dets historie. 
Ungene var med på fortellerstund, og de hadde 
lært mange fine påskesanger i barnehagen som vi 
sang sammen, samt noen sanger fra 4-årsboka 
som de hadde fått.  
             Østsinni og Nordsinni menighetsråd. 
 

Ole Karsten Sundlisæter  har 
konsert i  Åmot kirke 
16.mai 
 
Med konserten ”I bryllupsdrakt” 
besøker Ole Karsten Sundlisæter 
Torpa. 
 
Musikken har tilknytning til vigsel – uten at det er 
mange brudemarsjer. 
Sundlisæter er komponist, dirigent og han holder 
konserter – utdannet  fra Norge og Frankrike.  
Han har vært kantor i Nidaros domkirke, Volda og 
Hinna. 
 
Han har slekt fra Torpa og forteller at han spilte 
konsert i Åmot for 20 år siden. 
 
Før konserten blir det plantesalg og  
kaffeservering i kirken.  
Konserten er gratis – men folk må gjerne støtte 
den økonomisk. 
 
Velkommen til en fin kveldsstund i Åmot!      
                     
                                        Torpa menighetsråd 
 
 
 
 

Løsning på barnesiden: 
1.Knerten 
2.Ludvig 
3.Solan Gundersen 
4. Pokemon 
5.Spiderman 
6.Mario 
7. Hello Kitty 
8. Donald Duck 
9. Barbie 
10.Pippi Langstrømpe 
Kryssord: Blåveis 

Svar på Quiz side 3: 
 1.  Konfirmasjon kommer av ordet 
«confirmare»  som betyr å bekrefte  
(dåpsløftet). 
 2.  Dåpen. 
 3.  Innført med reformasjonen i 1536 i 
kongeriket Danmark-Norge – påbudt ved lov i 
1736 – frivillig fra 1912! 
 4.  Konfirmantene blir bedt for. 
 5.  Alterringen er en halv ring – den 
symboliserer at vi åpner oss mot Gud og 
evigheten og forener oss med tidligere 
generasjoner. 
 6.  Potteblomster skal helst ikke være 
der,men vi vil absolutt ikke ha 
plastikkblomster! 
 7.  Ja. 
 8.  Økumenisk gudstjeneste er en 
gudstjeneste for flere kristne kirkesamfunn. 
 9.  En bønne og meditasjonskrans sammensatt 
av forskjellige perler. 
10.  Du er evig – du er nær meg – du er lys og 
jeg er din. 



Slekters gang 

DØPTE: 

Nordsinni: 

24.03.13  Jon Aksel Nybakke Kompelien 

  Sondre Ulimoen Sagstuen 

28.04.13 Fredrik Brandvold 

Åmot: 

17.03.13 Mille Haugen Lykkja 

  Hans Christian Slettum 

DØDE: 

Nordsinni: 

24.02.13 Hallvard Arnfinn Foss f. 1936 

02.03.13 Lilly Kjelstad f. 1926 

05.03.13 Hilde Ilstad f. 1963 

14.03.13 Anne Marie Øiom f. 1931 

31.03.13 Palma Lien f. 1926 

Haugner: 

01.03.13 Kjell Edvin Evensen f. 1928 

15.03.13 Gerda Kristine Bratrud f. 1920 

Østsinni: 

26.02.13 Else Mary Henriksrud f. 1923 

15.03.13 Anny May Hovelsrud f. 1946 

19.03.13 John Bråten f. 1929 

30.03.13 Birger Klopp f. 1935 

30.03.13 Odin Alexander Koyaklang Sollien. F.08 

 

Kinn: 

24.02.13 Ruth Vestrum f. 1950 

20.03.13 Gerda Lovise Sveen f. 1916 

24.03.13 Inger Austdal f. 1922                                       Takk for minnegave gitt til Åmot 

29.03.13 Marie Berget f. 1927                                        kirke ved Ottar Engs begravelse!  

Åmot:                                                                                                       Torpa menighetsråd 

27.03.13 Karl Sigmund Fossum f. 1922 

Lunde: 

28.02.13 Anton Midthaugen f. 1929 

02.03.13 Ragnar Hopen f. 1946 

02.03.13 Holger Nydahl f. 1951 

Salmsstafetten  

Kjærlighet fra Gud 

er ønsket av Solveig Slåen 

- hun sender stafetten 

videre til Ingjerd 

Rønningen 
 

Tekst: J. N. L. Schjørring 

Melodi: H. S. Thompson 

 

Kjærlighet fra Gud 

Springer like ut 

Som en kilde klar og ren. 

I dens stille bunn 

I dens dype grunn 

Gjemmes livets edelsten 

 

Kjærlighet fra Gud 

Som en yndig brud 

Kommer smykket til oss ned 

Lukk kun opp din favn 

Kom i Jesu navn 

Himmelen bringer den jo med 

 

Kjærlighet fra Gud 

Er det store bud 

Er det eneste jeg vet. 

Bli i kjærlighet 

Og du har Guds fred 

for Gud selv er kjærlighet 

 



 
Senking ved begravelser.                                    
 
I mange år har en i Nordre Land benyttet 
senkeapparat når kista skulle senkes som 
avslutning ute på grava. Dessverre har vi den 
siste tiden hatt noen uhell med to av våre 
senkeapparater.  
Dette har ført til at fellesrådet har gjort 
vedtak om at vi skal bruke tau ved senking av 
kister. Noen vil sikkert tenke at dette er en 
veldig gammeldags måte å få kista i jorda på 
- og det er det nok. Men samtidig en veldig 
trygg måte å gjøre det på. Senking med tau 
er blitt vanlig mange steder, bl.a. på 
Hadeland og i Gjøvik/Toten. Jeg har selv 
arbeidet som prest i åtte år på steder der vi 
har brukt tau under senking, og erfaringene 
er gode. Det har aldri skjedd uhell.      
De som har vært med på senkingen, har 
uttrykt at det var fint å få være med på 
dette.  
Rent praktisk skjer følgende:               
de som bærer kista, setter den fra seg på to 
bjelker som ligger på tvers av selve grava.                                          
Så er det salmesang, jordfesting og 
velsignelse.                                            
De som bar kista kommer fram (evt. andre 
som har som oppgave å senke). De som bar 
foran og bak, hekter krokene i enden av 
tauene i håndtakene på kista (gjerne utenifra 
og inn – da er de lettere å løsne når senkinga 
er over).  
Så løfter de kista litt opp mens de som bar 
på midten, tar unna hver sin bjelke. Så 
senkes kista sakte ned. Når kista er helt 
nede i grava, vil krokene normalt løsne når 
tauet slippes enda litt ned. Og gjør de ikke 
det, er det bare å legge tauet fra seg på 
gravkanten, så ordner kirkegårdsarbeideren 
dette etterpå.  
 
Når en setter kista på grava og når en 
senker, står en på solide ramper av  

 

 
 
strekkmetall. Og tauene er solide og gode å 
holde i. 
 
Det vil nok ta litt tid før bygdefolket 
vender seg til senking med tau.  
Hvis de nærmeste pårørende opplever at det 
blir uråd å tenke på dette,  er det bare å 
snakke med presten, som skal lede 
begravelsen. Selv om det kan være vanskelig 
for de pårørende, kan kista unntaksvis stå 
igjen oppe etter begravelsen. Da vil 
betjeningen ordne med senkinga etterpå. 
Om noen har spørsmål rundt dette med 
senking med tau, er dere velkommen til å ta 
kontakt med prestene, kirkegårdsarbeiderne 
eller kirkevergen. 
 
                   Knut Ellefsrud, sokneprest. 

 
 
 

 

Kirkeskyss 
Østsinni menighet: 
Solveig Fredlund, tlf. 61110658 
Nordsinni: 
Kirsti Thomlevold, tlf. 90644523 
kthomlv@yahoo.no 
Haugner: 
Steinar Loeng, tlf. 61111324 
s-loeng@frisurf.no 
 
Lokaler til leie 
Nordsinni menighetshus 
Ta kontakt: Tlf. 959 92 685 
 
Torpa menighetssenter 
Henv. Kari Finni, Tlf. 413 28 255 
 
Fredheim grendehus 
Henv. Sigrun Liom, Tlf. 61118011 



   Velkommen til Guds hus 
 

MAI 
 

01.05.13  
Kinn kl. 15:00 - Solidaritetsgudstjeneste 
 o sokneprest Knut Ellefsrud 
 
05.05.13 – 6 søndag i påsketiden 
Lunde kl. 11:00 - samtalegudstjeneste 
  o Berit Rinde 
o offergave Menighetsbladet 

 
12.05.13 – søndag før pinse 
Østsinni kl. 10:30 – 
konfirmasjonsgudstjeneste 
  o Knut Ellefsrud 
o offergave menighetens arbeid 

 
12.05.13 – søndag før pinse 
Østsinni kl. 12:30 – 
konfirmasjonsgudstjeneste 
o  Knut Ellefsrud 
o offergave menighetens arbeid 
 
17.05.13 –  
Nordsinni kl. 10:00 – gudstjeneste 
  o Knut Ellefsrud 
o offergave Kirkens bymisjon 

 
17.05.13 –  
Åmot kl. 10:00 – gudstjeneste 
o Berit Rinde 
o offergave menighetsarbeidet 
 
19.05.13 – 1.pinsedag 
Nordsinni kl. 11:00 – 
konfirmasjonsgudstjeneste 
o Berit Rinde 
o offergave menighetens arbeid 
 
20.05.13 – 2. pinsedag 
Østsinni kl. 11:00 – høytidsgudstjeneste 
o Knut Ellefsrud  
o offergave IKO 
 
26.05.13 – Treenighetssøndag 
Haugner kl. 11:00 – 
konfirmasjonsgudstjeneste 
o Knut Ellefsrud  
offergave menighetens arbeid 
 
 
 

26.05.13 – Treenighetssøndag 
Lunde kl. 11:00 – 
konfirmasjonsgudstjeneste 
o Berit Rinde 
o offergave menighetens arbeid 
 
JUNI 

 
02.06.13 – 2 søndag i treenighetstiden 
Vølstad kl. 11:00 – 
konfirmasjonsgudstjeneste 
o Knut Ellefsrud 
o offergave Kirkens SOS 
 
02.06.13 – 2. søndag i treenighetstiden 
Åmot kl. 11:00 – 
konfirmasjonsgudstjeneste 
o Berit Rinde 
o offergave menighetsarbeidet 
 
09.06.13 – 3. søndag i treenighetstiden 
Kinn kl. 11:00 – 
konfirmasjonsgudstjeneste 
o Berit Rinde 
o offergave menighetsarbeidet 
 
6.06.13 – 4. søndag i treenighetstiden 
Østsinni kl. 11:00 – økumenisk 
gudstjeneste 
o Knut Ellefsrud 
o offergave KFUM/KFUK speiderne  
   i Torpa 
 
23.06.13 – 5.søndag i treenighetstiden  
Vølstad kl. 19:00 – St. Hansaften 
o Berit Rinde 
o offergave menighetens arbeid 
 
30.06.13 – Aposteldagen 
Nordsinni kl. 11:00 – høymesse 
o Berit Rinde 
o 1- 3 åringer 
o offergave Blå Kors 
 
30.06.13 – Aposteldagen 
Lunde kl. 14:00 – høymesse 
o t Berit Rinde 
o offergave IKO 
 



07.07.13 – 7. søndag i treenighetstiden 
Grønvold kl. 11:00 – Skaperverkets dag 
o Berit Rinde 

21.07.13 – 9. søndag i treenighetstiden 
Østsinni kl. 11:00 – høymesse 
o Berit Rinde 
o offergave Sjømannskirken 

Gaarder kirketomt kl.18 - 
Vandringsgudstjeneste                                                                                                                         
oBerit Rinde 

28.07.13 – 10. søndag i treenighetstiden 
Åsli kl. 11:00 – gudstjeneste                                                                                                        
o Knut Ellefsrud 
o offergave menighetsarbeidet/Åsli vel 

11.08.13 – 12. søndag i treenighetstiden 
Østsinni kl. 11:00 – høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o offergave Normisjonens Maliprosjekt 

18.08.13 – 13. søndag i treenighetstiden 
Landmo kapell kl. 11:00 – høymesse 
o Knut Ellefsrud 
 
Åmot kl. 14:00 – høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o offergave  Kirkens Bymisjon 
 
25.08.13 – vingårdssøndag 
Lunde kl. 11:00 - høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o misjonsgudstjeneste 

08.09.13 – 16. søndag i treenighetstiden 
Nordsinni kl. 11:00 – høymesse 
o Berit Rinde 
o gullkonfirmanter 

15.09.13 – 17. søndag i treenighetstiden 
Haugner kl. 11:00 – høymesse 
o Knut Ellefsrud 

Lunde kl. 19:00 – jegermesse 
o Knut Ellefsrud 

22.09.13 – 18. søndag i treenighetstiden 
Østsinni kl. 11:00 – høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o offergaver menighetsarbeidet  
o konfirmanter og  gullkonfirmanter 

29.09.13 – 19. søndag i treenighetstiden 
Lunde kl. 11:00 – høymesse 
o Berit Rinde 
o konfirmanter og gullkonfirmanter 
o bok til 4 åringer  

 

Se gudstjenesteliste i Oppland 
arbeiderblad fredager –
forandringer kan forekomme! 

Konserter 
Åmot kirke 

16.mai kl.19 

”I byllupsdrakt” 

Ole Karsten 
Sundlisæter 

spiller orgel 

Se omtale annet sted i bladet! 

Haugner kirke 

Pinsaften 

18.mai kl.16 

Organist Henning 
Andersen 



Barn i gudstjenesten 
 
”La de små barn komme til meg og hindre dem 
ikke” – sa mesteren. 
”Men ta av dem skoa”- sa prest Helge Didriksen i 
sin tid. I Brumunddal menighet var det mange barn 
som løpende deltok i gudstjensten - på 
sokkelesten! 
 
En ”kyrkjelyd” som ikke har plass til og tolererer 
barn med sine uttrykksformer i gudstjenesten er en 
fattig forsamling. Vi har døpt våre barn og tatt dem 
inn i menigheten. Barn har sine uttrykksformer. 
Selv er jeg oppvokst med å bli tatt med til messe 
på 50-tallet. Da var ikke romsligheten stor. Mor 
fortalte at jeg satt bak fram på benken og gjorde 
grimaser til de på benken bak. De hadde sikkert 
vansker med å holde seg alvorlig - og det skulle 
man jo dengang. 
 
I dag har vi, heldigvis større plass for barnas 
uttrykksbegeistring i gudstjenesten. 
Gode eksempler er en liten gutt som - uten å ytre et 
ord - ruslet rundt og var opptatt av engelen som 
bærer døpefonten. Denne var i høyde med ham 
selv. Han så lenge på engelen inntil han forsiktig 
nærmet seg og gnikket nese med ham. Det var ikke 
lett å holde seg alvorlig da. Men hvem har sagt at 
vi skal holde oss alvorlig under hele 
gudstjenesten? Ikke Gud i hvertfall.... 
 
Eller den lille broren i en annen gudstjeneste, som 
hadde holdt ut riktig lenge etter dåpen. Til slutt blir 
det for mye for ham, og han utbryter:  
”NÅ HAR VI VASKE BABYE’N, NÅ KÆN VI 
GÅ HEMMAT” 
Så rett han hadde! Da er vi vel ferdige! Den 
viktigste handlingen var ivaretatt! Babyen var 
vasket - i døpefonten! Hva mer er vesentlig! 
 
Et bilde er en liten gudstjenestedeltaker som hadde 
sittet stille under en lang…… messe. Til sist ble 
det vel mye for ham og han finner fram sin 
medbrakte bil og begynner å kjøre i midtgangen. 
Øyner vi at vår kjære dåpsengel fra 1600 tallet 
ser noe misunnelig ned på han og gjerne skulle 
vært med? 
”LA DE SMÅ BARN KOMME TIL MEG, 
OG HINDRE DEM IKKE” 
Ta med ungene til gudstjeneste - med eller 
uten sko! 

Kirsten Sætheren Lande 
 

Leder - fortsettelse fra s 2  
Konfirmasjonen står nå foran oss og jeg vil 
benytte anledningen til å takke årets konfirmanter 
som alle har bidratt i gudstjenestene våre – med 
lystenning, med ringing,  med tekstlesing eller i 
evangelieprosesjon – tusen takk for interessen og 
engasjementet dere har vist. Det har vært veldig 
hyggelig å møte dere når dere har kommet til 
gudstjenestene med ordene: ”jeg skal hjelpe til i 
dag”. Vi ser fram til å møte dere igjen i kirken 
framover! Lykke til med de siste 
konfirmasjonsforberedelsene til dere og 
familiene! 
 
Menighetsrådene deltar i planleggingsmøter foran 
gudstjenestene og vi ønsker gjerne synspunkter 
fra menigheten. Ikke nøl med å ta kontakt for å 
fortelle din mening!  
 
Jeg finner ikke bedre ord enn hva Kirsten skrev i 
forrige utgave av menighetsbladet, så jeg gjentar: 
Sammen har vi nå mulighet til å skape levende 
menigheter der det er rom for alle. 
 

Vær en aktiv menighetsdeltaker! 
 
                                                      Wenche Eimann 
 
Redaksjonen har ordet 
 
Takk for gode tilbakemeldinger på nytt format  - vi 
satser på et bedre blad og håper å kunne trykke det 
i farger etter hvert. 
Fellesrådet har bestemt at bladet skal hete 
”Menighetsbladet for Nordre Land”  og at 
redaksjonen skal gå på omgang.  
Redaksjonskomiteen er forsterket med en av 
prestene og en av de andre ansatte – i år ble det 
Knut Ellefsrud og Roger Jøranli. 
Årlig kontingent er kr. 150,- pr.år  
For utenbygds kr. 200. Til utlandet : kr.250. 
I dette bladet finner du innbetalingsblankett – det 
er fint om du betaler bladet – det skal være 
selvfinansierende !  
En spesiell takk til Hans Olav Smedsrud for  
godt redigeringsarbeid! 
Tips og stoff mottas med takk! 
Frist for innlevering av stoff til høstnummeret er 
15.august.       
 
                                                       Aase Marie Rød 



ÅRSMELDING FOR  
LUNDE MENIGHETSRÅD 
2012 
 
Lunde menighetsråd har i 
perioden følgende sammensetning: 
 
Valgte medlemmer: 
Kirsten Sætheren Lande - leder 
Roger Jøranli - nestleder 
Monica Rundhaug - sekretær 
Ruth Hagaseth - kasserer 
Ottar Tangen 
Kari Bodil Kjeldsrud 
Ella Stadsvoll Øverby - fast møtende 
varamedlem 
 
Varamedlemmer: 
Bente Magnhild Voldheim 
Jane Øverby 
Bjørg Karin Lybæk Hagen 
Liv Magnhild Rustestuen 
 
Sokneprest Berit Rinde er medlem av 
rådet. 
 
Medlemmer av Kirkelig fellesråd: 
Roger Jøranli 
Kirsten Sætheren Lande 
 
Medlem av redaksjonskomite for 
menighetsbladet: 
Ottar Tangen, vara Roger Jøranli 
 
Medlem Ottar Tangen har søkt om og blitt 
innvilget fritak for sitt verv i perioden. 
 
Ella Stadsvoll Øverby er dermed fast 
medlem av rådet og Bente Magnhild 
Voldheim er fast møtende varamedlem 
 
 
Menighetsrådsmøter i perioden: 
Det har vært avholdt 7 møter og behandlet 
35 saker i perioden  
Ifm menighetsrådsmøter vil vi takke 
menighetssekretæren for bistand. 
 

Gudstjenester i perioden: 
Tallene i (   ) viser 2011 tallene for 
sammenlikning 
 
Det har vært  18 (15)  gudstjenester i 
Lunde i 2012. Skole- og 
barnehagegudstjeneste før jul er inkludert. 
Sammen med Torpa menighet har vi deltatt 
i 17. mai gudstjeneste og lysmesse i Åmot. 
 
Av spesielle temagudstjenester nevnes: 
Gudstjenestevandring på  Gaarder 
kirketomt med påfølgende kirkekaffe på 
Solås. 
Jegermesse før elgjakta 
 
Deltakere på gudstjenestene i Lunde har 
til sammen vært ca 1217(1193)  De fleste 
messene er med nattverd, og antall 
nattverdgjester har vært 359 (304)  
Enkel kirkekaffe etter gudstjenesten har 
blitt en god tradisjon.  
 
Lunde menighetsråd vil rette takk til  
sokneprester, prostiprest, kantorer, 
klokkere, kirkegårdsarbeidere og 
renholdere for den  innsatsen de også i år 
har lagt ned i menigheten vår. 
  
Forsangergruppe: Kantor Eva  
Engman har etablert en forsangergruppe 
som øver på søndagens salmer og leder  
salmesangen. Dette er til god hjelp og 
støtte for menigheten. Takk til dere! 
 
Trosopplæring: 
Menigheten har trosopplæringsplan. 
Dåpsbarna mottar dåpslys og dåpsserviett  
til minne om dåpen. Også i år har de fått 
lysestake til lyset. 
Sammen med Torpa ble det arrangert 
småbarnstreff i kirken. 
Som 4 åringer innbys barna med familie 
spesielt til gudstjeneste der de deltar og 
mottar sin kirkebok. I forkant av søndagen 
er barn og foresatte samlet med prest og 
medhjelper for opplæring og omvisning.  
6 åringer mottar bok og 10 åringer får 
bibelbok.  



Det ble arrangert «Tårnagentsamling» for 8 
åringer sammen med Søndagsskolen. 
 
Antall døpte: 8 (12). 
 
Antall  vielser:  1 (3) 
 
Antall gravferder: 9 (10) 
 
Konfirmantopplæring: 
Konfirmantopplæringen følger vedtatt 
konfirmantplan.   
Våren 2012 ble 6 (7) unge konfirmert.  
Disse har deltatt på en positiv måte og vært 
en naturlig del av menighet og 
nattverdfellesskap.   
Den årlige Fastaksjonen til inntekt for 
Kirkens Nødhjelp er blitt en tradisjon som 
samler konfirmanter, foreldre og 
medhjelpere til felles innsats. 
Høstens kanotur til Fjorda  er et 
samarbeid mellom alle menighetene i 
kommunen.  
 
Offer/ gaver: 
Rådet mottar hvert år mange søknader om 
offer til gode formål. Det gjøres et utvalg 
av disse samtidig som det settes av offer til 
menighetens eget arbeid. 
I 2012 kom det inn ca. Kr. 18 576,- 
(23488,-) totalt i Lunde. Herav til 
menighetsarbeidet Kr. 3 438,- (3 415,-) 
 
Menighetsrådet vil takke for gavene til  
arbeidet ute og lokalt! 
 
Gaver til kirka: 
Lunde menighet takker for minnegaver  
ved gravferder også i 2012. 
 
Kirke/ kirkegård/ dugnad: 
Kirka og kirkegården blir tatt vare på og 
vedlikeholdt. 
Takk til kirkevergen for godt samarbeid. 
At bygda oppfatter Lunde kirke som en 
gavekirke gjenspeiles i tilegg til 
pengegaver også med  dugnadsinnsats 
hvert år. 
Våropprydding ute og innvendig renhold 
ble også i 2012 utført på dugnad.  

Flaggheising, pynting av kirkerommet til 
gudstjenester, forsangergruppe, 
kirkeverter, bakst til kirkekaffe, 
medvirkning ifm trosopplæringstiltak osv 
er dugnadsarbeid. Ekstra renhold, rydding 
og snekring gjennomføres på forespørsel.  
 
Uten frivillig innsats  ville ikke kirka og 
kirkegården vår kunne  framstå så fin. 
Takk til dere som har deltatt også i 
2012! 
 
Rådet vil også rette en takk til alle 
gravfestere i bygda som bidrar med 
pynting og stell av sine graver og slik 
holder kirkegården vakker. 
 
Utfordringer i 2012 
har vært jobben med å sette oss inn i 
gudstjenestereformen og bestemme oss for 
hvilke alternativer vi skal velge for liturgi 
og musikk. 
Endringer i forholdet Stat / Kirke har også 
engasjert. 
 
Hovedutfordring framover: 
Folkekirka skal beholdes.! Dette var 
hovedfokus i forrige periode, det er det 
fortsatt.  
En kirke for de mange- for hele bygda. Et 
sted der alle kan komme og oppleve seg 
velkommen og ivaretatt, i sorg og glede, 
med sitt levde liv.  
Menigheten er bygda- bygda er 
menigheten. En kirke med raushet, 
romslighet og takhøyde der det er plass til 
alle. 
 
 
Lunde menighetsråd vil takke alle som 
har bidratt med positiv aktivitet i 
menigheten i 2012. 
 
Vest-Torpa, mars 2013 
 
På vegne av Lunde menighetsråd- 
– Kirsten Sætheren Lande – 
           
 



 
 

Menighetsrådet har bestått av: 
Leder:                  Torild Slåttsveen 
Nestleder:                  Steinar Loeng 
Sekretær:   Kirsti Thomlevold 
Kasserer:               Knut Wold 
 
Styremedlemmer:   Ann-Mari Sirirud 
                                  Hilde Tønderum,  
                                  Til 1.11.   
                                  Morten Sandberg,  
                                Fra 1.11.       
                               Knut Ellefsrud 
 
Varamedlemmer:    Trude Rønningen 
                                 Arne Skogstad 
                               Per Arne Haugner 
                                Anne Lise Øiom                  
 
Representanter i Nordre Land Kirkelig 
Fellesråd: 
Torild Slåttsveen       
vara: Kirsti Thomlevold 
Steinar Loeng           
vara: Hilde Tønderum fram til 1.11. 
Morten Sandberg fra 1.11. 
 
 
Representanter i styret for Nordsinni 
menighetshus: 
Knut Wold  
Steinar Loeng 
 
Redaksjonskomiteen for 
menighetsbladet: 
Hilde Tønderum fram til 1. 11. 
Ann Mari Sirirud fra 1. 11. 

Bibel- kontakt 
Per Arne Haugner. 
 
Kontakt for Kirkens nødhjelp og 
Internasjonal kontakt: 
Kirsti Thomlevold 
 
Ansatte i menigheten: 
Sogneprester:         Knut Ellefsrud       
                                     Berit Rinde 
Kantorer:               Henning Andersen  
                               Eva Engman 
Klokker:                   Roger Jøranli 
Kirkegårdsarbeider:  Arne Dokkesveen 
 
Gudstjenester: 
Det var i alt 21 gudstjenester i Nordsinni 
sogn i 2012, med totalt 1885 deltagere. 
16 i Nordsinni kirke, 
4 i Haugner kirke, 
1 i Åsli kapell. 
 
16 barn ble døpt,  3 i Haugner og  
13 i Nordsinni  
18 ble konfirmert, 6 i Haugner og  
12 i Nordsinni 
4 vielser ble foretatt,  0 i Haugner  
og  4 i Nordsinni 
20 gravferder ble utført, 3 i Haugner  
og 17 i Nordsinni 
 
Menighetsrådet har hatt 9 møter og 
behandlet 69 saker. 
Deler av møtene har vært holdt sammen 
med Østsinni menighetsråd (fellessaker). 

Årsmelding 
for 
Nordsinni  
menighet 



 

Oversikt over aktiviteter i Nordsinni 
menighet: 
 
▪ Utdeling av bøker til 4-åringer, med 
forberedelse uka i forveien. 
▪ Utdeling av bøker til årets 
førsteklassinger. 
▪ Treff for årets gullkonfirmanter på 
Menighetshuset. 
▪ Fasteaksjon med årets konfirmanter som 
bøssebærere. 
▪ Deltok på Ladsbydugnad med 
søppelplukking. 
Etter søppelplukkinga hadde vi stand 
utenfor bedehuset der vi solgte ”kirkekaffe 
og himmelske vafler” 
▪ Kanotur til Fjorda med konfirmantene 
▪ Arrangerte basar på menighetshuset 30. 
september. Fikk inn ca. 31000 kr. 
▪ Arrangerte ”Lys våken” i kirka sammen 
med Østsinni menighetsråd. 
▪ Dugnader på kirkegårdene på Nordsinni 
og Haugner med godt frammøte. 
▪ Serverte kirkekaffe på to gudstjenester i 
Haugner, en i Nordsinni og en på Åsli. I 
tillegg serverte vi ”kirkesuppe” på 
menighetshuset i forbindelse med 
høsttakkegudstjenesten. 
▪ Arbeidet videre med ”Lokal 
grunnordning for gudstjenesten”. 
▪ Vårt forslag til ny liturgi er sendt til 
biskopen, og godkjent. 
▪ Deltatt på møter med organistene for å 
drøfte liturgisk musikk.  Vi  vedtok å prøve 
ut noe ny musikk, mens noe ble beholdt 
som før. Dette skal evalueres jevnlig. 
▪ Vi har jobbet med ny kirkeordning, både 
sammen med Østsinni MR og rådene i 
Torpa. Ann Mari og Torild deltok på møte 
for alle menighetsrådene i prostiet i den 
forbindelse. Møtet var i Nes kirkestue i 
Røykenvik. 
       
Forøvrig vil vi nevne: 
● Medlemmer i menighetsrådet har vært 
kirkeverter ved  gudstjenestene. 
● Konfirmanter har også vært med som 
kirkeverter ved hver messe.  
 
 

 
 
 
● Den nye liturgien gjør at menigheten blir 
mer involvert i gudstjenestene.  
● Medlemmer i menighetsrådet er med og 
planlegger gudstjenestene.  
● Alle barn som døpes i våre kirker får 
lysestake, dåpslys og brodert dåpsseviett. 
 
Menighetshuset 
Menighetshuset er til stor glede og nytte 
for alle i menigheten. Vi takker alle 
”ildsjeler”, med Menighetshusringen i 
spissen, for vel utført arbeid.   
 
Arbeidsoppgaver framover:    
● Vi ønsker å øke opplegget til 4-åringene 
i forbindelse med utdeling av  
 4-årsboka. Vi tenker oss en samling før 
påske året etter utdelinga, der vi snakker 
litt om boka og synger sanger fra den. 
● Vi planlegger å få inn ”Lys våken”- 
arrangment for 11-åringer og 
”Tårnagenthelg” for 8-åringer som faste 
aktiviteter.  
Dette er tenkt sammen med Østsinni 
menighetsråd, med Lys våken” i Østsinni 
kirke og ”Tårnagenthelg” i Nordsinni. 
 
Mange å takke: 
Vil spesielt nevne:  
● Grethe Rudstaden som alltid gir 
blomster til gudstjenestene i Nordsinni 
kirke.  
● Kirkeringen i Dæhli som sørger for at 
Haugner kirke alltid er i flott stand og 
  pyntet til gudstjenestene. 
 
● Ellers må vi nevne alle andre som har 
bidratt på frivillig basis i året som har 
gått. Uten dere hadde vi ikke klart å drive 
dette menighetsarbeidet.  
 Tusen takk til dere alle! 
 
 
Nordsinni 03.03.13 
 
Torild Slåttsveen 
        -leder- 



 
 

 
 

Menighehetsrådet har bestått av: 
Sokneprest:  Berit Rinde 
Leder:  Aase Marie Rød 
Nestleder:  Steinar Jøranlid (døde i juli) 
                  Kari Finni 
Sekretær:  Kine Enger 
Kasserer:  Mona Røste Goplen 
Øvrige medlemmer: Linda Ruud, 
                                   Bent Haugerud  
Varamedlemmer: Henry Westrum, 
Olaf Bjørkeli og Rolf Martin Kjendsjord    
 
Repr. i fellesrådet : 
Steinar Jøranlid 1. halvår,  
Henry Vestrum 2.halvår – 
vara Mona Røste Goplen 
Bent Haugerud  vara Aase Marie Rød 
 
Medlem av komiteen for menighetsbladet: 
Kari Finni 
Ansvarlig for utleie og drift av 
menighetssenteret: Kari Finni 
Linda Ruud begynte 2.halvår etter  
innvilget ett års fritak. 
 
Møter 
Rådet har hatt 7 ordinære møter og 
behandlet  65 saker og 2 møter saman med 
Lunde. 
 
Årsmøte ble holdt på Korsvold sammen 
med Lunde menighet – 
Vi gjennomgikk ny liturgi.. 
 

Gudstjenester  
Det har vært avholdt  28 gudstjenester  
– 21 har vært i kirkene,. 
 

• Lysmesse i Åmot med speidere, 
konfirmanter og skolekorps. 

• Julesangkveld i Kinn med 
Fredheim sanglag 

• Julaftengudstjeneste i Åmot 
• Fastegudstjeneste  
      konfirmantene i Nordre Land 
• Tårnagentsamlig med 8 åringer og 

påfølgende gudstjeneste 
• 1.påskedag i Synnfjell lavvoen  
• Påskegudstjeneste på Valatun med 

speiderne og Valatun sanglag 
• 17.mai feiring med barnetog og 

skolekorps  
• Pinsegudstjeneste for barnehagene i 

Kinn.  
• Skaperverkets dag på Grønvold-

dagen med barnedåp i pøsende 
regnvær  

• Gudstjeneste i Åmot med 
presentasjon av årets konfirmanter 
og gullkonfirmanter 

• Presentasjon av årets konfirmanter i 
Kinn, utdeling av bøker til 4åringer 
og 6åringer. 

• Minnegudtjeneste  i  Åmot. 

Årsmelding  
for  
Torpa 
menighet 



• Gudstjenester  på Korsvold en gang 
vår og høst i tillegg til 
skjærtorsdag, julaften er det andakt. 

Statistikk 
(Tall fra 2011 i parentes) 
 
I 2012 var det 12 (4)  som ble døpt, 
4 vielser mot 1 året før, 17 konfirmanter 
(10) og 29 (12) begravelser. 
 
På de 28 (28) gudstjenestene var det 2502 
(2174) tilstede. 

 Ofringer 
Det har  kommet inn Kr. 44 579,- ved 
ofringer. Av disse har Kr. 9 272,- gått til 
egen menighet. 
I forbindelse med begravelser har det  
blitt gitt gaver til Kinn og Åmot.    
Det er vi takknemlige for – det gir 
mulighet for kjøpe inn ekstra ting til 
kirkene.    

Konfirmantene deltok i fasteaksjonen til                
Kirkens nødhjelp  

Menighetssenteret 
Menighetssenteret brukes til 
konfirmantundervisning, av speiderne og 
av lag og foreninger – det leies også ut til 
private arr. Og vi har et fast sted til egne 
møter.  

Trosopplæring 
Berit prest har vært ivrig på å komme i     
gang med flere trosopplæringstiltak –      
Tiltakene er felles for Lunde og Torpa- 
I 2012 gjennomførte vi følgende : 
småbarnstreff, bok til 4 åringer, bok til 6 
åringer,  Tårnagentsamling for 8 åringer, 
bibelbok for 10 åringer med undervisning 
på skolen i forkant av utdelinga.  
Konfirmantene deltar aktivt på 
gudstjenestene gjennom hele 
undervisningsåret.  
I 2012  var de på kanotur på Fjorda. 
 
 
 

Gudstjenestereformen 
         
Første halvår 2012 jobbet vi mye med å 
sette oss inn i hvilke muligheter som ny 
liturgi gir. Det store spørsmålet var 
hvordan kan vi velge en liturgi som folk i 
Torpa kjenner  som sin?     
Vi har også valgt struktur for  
gudstjenesten – alt er nå på plass og 
godkjent av biskopen. 
Det gjenstår å se om menigheten er 
fornøyd – noen tilbakemeldingar får vi, 
men vi  kunne ønsket oss større 
engasjement om disse sakene. 
           
Oppsummering: 
Menighetsrådet takker alle bidragsytere – 
det gjelder dugnader på kirkegårdene,  
Forsangere og tekstlesere, 
Egil Hagaseth for lysestaker til dåpsbarn 
og salg av minnekort. 
Skolekorps, speidere og sanglag for at dere 
er med ! 
Vi opplever at vi har god stemning i 
menighetsrådet og villighet til å påta seg 
arbeidsoppgaver. 
Vi takker  for godt samarbeid : 
Kirkegårdsarbeiderne, staben  på 
kirkekontoret og de vi helt sikkert møter i 
gudstjenestefellesskapet: klokkere, 
kirkemusikere og prester. 

. 
for Torpa menighetsråd 

                           Aase Marie Rød 
          

 
 

Vårdugnad i Torpa. 
 

30. april på Kinn 1700 - 1900 
        Raking evt. maling av gjerde 
 

7. mai på Åmot 1700 - 1900 
        Raking ute – støvtørring inne 
 

Ta med rive/vaskesaker og kopp !  
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Annonse i Menighetsbladet?

Liten rubrikk 6x2 cm   600,-
Stor rubrikk  6x6 cm 1200,-
1/4 side 4000,-

Kontakt Aase eller Anita, for mer info.

Aase: aasemarierod@hotmail.com
Anita: anita.roen@nordre-land.kommune.no

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

VEST-TORPA DAGLIGVARE
Rute 532, 2870 DOKKA

Tlf. 61 11 92 80
BENSIN - TIPPING

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

2870 Dokka, tlf. 61 11 00 22

Haraldsen Auto AS

Kjære annonsører
Vi gjør oppmerksom på at annonsene nå er
sammenfattet på to sider, i stedet for fire
sider som det tidligere har vært.
Grunnen til dette, er at bladet har endret
format fra A5 til A4. Dette innebærer i
praksis at sidene nå er  dobbelt så store
som før, og dermed ble det plass til
dobbelt så mange annonser på hver side.
Men annonsene er fortsatt like store som
tidligere. Takk for at dere støtter bladet!

Dokka - Tlf. 61 11 01 33

HÅKON KALSTAD A/S
2870 DOKKA

Telefon 61 11 01 09 - Privat 61 11 11 13

NORDRE LAND HELSELAG
LEIE AV HELSELAGETS HUS TIL PRIVATE ARRANGMENTER

HENVENDELSE TIL FRIVILLIGHETSSENTRALEN TLF. 997 10 340



ÅRSMELDING FOR ØSTSINNI MENIGHETSRÅD  2012 
 
Menighetsrådet har bestått av: 
Leder:  Wenche Eimann  
Nestleder: Lillian Rønningen  
Sekretær:        Grethe Bjørke  
Kasserer: Mette Bergene Kolstad    
Medlem: Solveig Fredlund 
Medlem: Annie Voldhaug 
Sogneprest:     Knut Ellefsrud  
 
Varamedlemmmer: Arne Røkke (møtte fast fram til sin død 12.07.12), Bjørn Bjørneng, Eva 
Siristuen, Aud Solberg og Arne Terje Holter 
 
Ansatte i menigheten: 
Sokneprest:  Knut Ellefsrud og Berit Rinde 
Kantor:  Henning Andersen og Eva Engmann 
Klokker:  Karin Elton Haug 
Renholder:  Maren Bjeglerud 
Kirkegårdsarbeider: Svein Bjeglerud 
Ringer Vølstad: Ivar Elton 
 
Menighetsrådets representanter i Nordre Land kirkelige fellesråd: 
Lillian Rønningen     Varamedlem: Wenche Eimann 
Arne Røkke/ Annie Voldhaug  Varamedlem: Annie Voldhaug/Grethe Bjørke 
 
Kontaktperson for Bibelselskapet:   Arne Helgerud 
Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp: Solveig Fredlund 
Kontaktperson for Kirkens SOS:   Solveig Fredlund 
 
Styret for Vølstad minnefond: sogneprest Knut Ellefsrud, menighetsrådets leder Wenche 
Eimann, Ivar Elton. Grethe Rundhaug er med som sekretær 
 
Fondsstyret avholdt møte 23. mars og vedtok innkjøp av puter til kirkebenkene i Vølstad, 
innkjøp av sølv lysestaker til bruk blant annet ved evangelieprosesjon og ny alterbibel. 
 
Tekstilkomiteen og finanskomiteen for kirketekstiler  v/Karin Elton Haug har ikke hatt 
oppgaver dette året. 
 
Årsmøtet 2012 
Årsmøtet ble avholdt etter gudstjenesten 18. mars som denne søndagen startet kl.14.00 
Det var 11 frammøtte til behandling av årsmelding og regnskap samt orientering om arbeidet 
men ny liturgi og orientering om prosess men ny kirkeordning. 
 
Møter i menighetsrådet 
Østsinni menighetsråd har hatt 9 menighetsrådsmøter i 2012. 
84 saker har stått på sakslista hvorav vi nevner noen i oversikten under. 
Deler av møtene har vært avholdt sammen med Nordsinni menighetsråd, noe vi betrakter som 
en positiv praksis for drøftinger av fellessaker og at møter samme tid/kveld er effektivt 
tidsbruk for presten. 
 



Menighetsrådet har behandlet  følgende saker: 
Gudstjenestereformen - drøfting av lokal grunnordning, kirkemusikk, gudstjenesteplan for 
2013, videre har menighetsrådet anskaffet bibler til alteret i kirkene,  lysestaker og benkeputer 
til Vølstad, offerposer og oppslagstavle ved Østsinni, planlegging av menighetens ulike 
aktiviteter. (Dette avsnittet er sammenfattet av plasshensyn – Red.)  
  
Gudstjenester 
Det ble i mars 2011 innført ny årssyklus for gudstjenester og 4 års- syklus for 
høytidsgudstjenester.  
Justering av gudstjenesteforordningen: 
Det er oversendt søknad om å få godkjent ny gudstjenesteforordning og vi har hentet litt tekst 
derfra: 
Etter at den nye gudstjenestereformen har fått konkrete utslag i gudstjenestelivet i Nordre 
Land fellesrådsområde, har dette ført til mer involvering fra menighetene og forandringer i  
måten gudstjenestene planlegges. Dette har vært svært positivt. Ikke minst har de involverte i 
menighetene fått et sterkere eierforhold til gudstjenestene. Men omfattende planlegging og 
involvering av leke i menighetene tar tid. Det samme gjør integrering av trosopplæringstiltak. 
For å få mer tid til å gjennomføre alt dette, ønsker vi å justere det totale antall gudstjenester i 
Nordre land fellesrådsområde noe ned. 
 
Noen hovedprinsipper: 

- Det blir færre gudstjenester kl. 14.00 (omtrent en pr. mnd). 
- Gudstjenestefrekvensen justeres til en viss grad etter antallet medlemmer som bor i 

soknet. 
- Fordeling av gudstjenestene i høytidene må vurderes fra år til år og sees i 

sammenheng med hvor det blir konfirmasjonsgudstjeneste i Pinsen. Men Østsinni 
kirke skal alltid ha en 1.dagsgudstjeneste (enten 1.juledag, 1.påskedag eller 
1.pinsedag i året). Og der det er 1.påskedagsgudstjeneste skal det også være 
gudstjeneste Skjærtorsdag. 

 
Det har i 2012 vært 22 gudstjenester ( 18 i 2011 ) og 2 skolegudstjenester og 2 
barnehagegudstjeneste i Østsinni kirke.  
Det har vært  3 ( 3 i 2011 ) gudstjenester i Landmo kapell og 1 lysmesse i hallen på Landmo.  
På Vølstad har det vært 6 ( 6 i 2011) gudstjenester og 1 barnehagegudstjeneste. 
 
Se flere tall fra statistikken i tabell under: 
 
Tilstede på gudstjenester 
Østsinni kirke:2955     personer  (2955) 
Vølstad kirke:  356      personer  (  274) 
Landmo:          169      personer  (  164) 
SUM 2012: 3480     (sum 2011:  3393) 
2011-tall i parantes 

Døpte i menigheten 
 Østsinni kirke: 13 døpte      (17) 
 Vølstad kirke:    2 døpte      (  1) 
 
 Konfirmerte i menigheten 
 Østsinni kirke:  27 konfirmanter (40) 
 Vølstad kirke:     3 konfirmanter (  1) 

Vielser i menigheten: 
Østsinni kirke:   6 brylluper ( 5) 
Vølstad kirke:    0 bryllup    ( 3) 
Landmo kapell: 1 bryllup 
Kirkekontoret:   1 bryllup 

Begravelser i menigheten 
Østsinni kirke:   29 begravelser   (43) 
Vølstad kirke:      3 begravelser   (  2) 
Landmo:              9 begravelser   (  5) 
 

 



Oversikt over gudstjenester og andre aktiviteter i Østsinni menighet: 
 

• Gudstjenester i Østsinni og Vølstad kirker 
• Gudstjenester i Landmo kapell 
• Andakter på Landmo  
• Utdeling av bok til menighetens 1. klassinger, dette året i Nordsinni kirke. 
• Utdeling av bibler til menighetens 5. klassinger, dette året i Østsinni kirke. 
• Menighetens årsmøte med kirkekaffe etter gudstjenesten i Østsinni 
• Fasteaksjonen med konfirmantene som bøssebærere 
• Samling for konfirmantene med utdeling av kapper 
• Vårkveld med konfirmantene, dette året i Østsinni 
• Konfirmasjonsgudstjenester - to i Østsinni og en i Vølstad 
• Vårdugnad på kirkegårdene ved Østsinni og Vølstad 
• Gudstjeneste i Vølstad kirke St. Hans aften med kirkekaffe på Åsheim 
• Gudstjeneste med gullkonfirmanter i Østsinni 
• Kanotur til Fjorda for konfirmantene (dagstur) 
• Samling i Østsinni kirke for menighetens 4-åringer med foreldre 
• Høsttakkefest og utdeling av 4-års bøker – samarbeid med Nordre Land 

bygdekvinnelag om servering av grønnsaksuppe etter gudstjenesten 
• Presentasjon av nye konfirmanter på gudstjeneste i Østsinni                   
• Allehelgensgudstjeneste i Østsinni kirke 
• LysVåken sammen med Nordsinni menighet i Østsinni kirke 
• Lysmesse i Østsinni kirke og på Landmo, konfirmantene deltok 
• Julaftensgudstjeneste i Østsinni kirke. 

 
Misjonsavtale: 
Østsinni menighet har misjonsavtale med Normisjon.  Det betød økonomisk støtte gjennom 
kirkeoffer og forbønn for familien Gravem Sanden som var misjonærer i Mali og arbeidet 
med menighetsbyggende arbeid blant Khassonkeene. Familien Sanden er nå kommet hjem, og 
vi viderefører avtalen gjennom forbønn for de norske misjonærer som fortsetter arbeidet og 
med offergaver to ganger pr. år. 
 
Trosopplæring 
Omfanget av trosopplæring er en utfordring med de ressurser vi har i Nordre Land.  
Kateket har lenge vært høyt oppe på ønskeliste. 
Arbeidet med trosopplæringsplana har ligget litt på vent med all annen aktivitet som har vært i 
2012. 
Vi kan dermed liste opp tiltakene på denne måten: 
Dåpsbok/lys ( finans: FR ) + dåpsklut ( finans: MR ) 
Planlegges: Småbarnstreff for 1-3 åringer ( finans: MR ) 
Bok til 4-åringer ( finans: FR) 
Bok til 6-åringer ( 1. trinn ) ( finans: FR) 
Tårnagenthelg for 8-åringer ( 3. trinn ) sammen med Nordsinni ( finans: MR) 
Bibelbok til 5. trinn ( finans: FR) 
Lys Våken for 11-åringer ( 6. trinn ) sammen med Nordsinni ( finans: MR )  
Konfirmasjonsmateriell ( finans: FR) 
 
Arbeidet med lokal grunnordning/ny liturgi 
Menighetsrådet har, i likhet med andre menigheter, brukt en god del tid til drøfting, utprøving 
og til slutt vedtak om en ny ordning - herunder liturgimusikk. 



Drøftingene ble videreført i samarbeid med Nordsinni og de to menighetene har like vedtak. 
Det var innkalt til menighetsmøte i Nordsinni kirke 21. mai der det møtte 14 personer. 
Her forelå forslag til gudstjenesteordning med og uten dåp som grunnlag for vedtak.  
Liturgimusikk ble drøftet og vi mente å ha godt grunnlag for vedtak ved at vi har hatt eget 
møte med presentasjon av alternativer.  
Noe er nytt og noe er videreført. Vi nevner at det er vedtatt begrenset menighetssvar, beholdt 
Fader Vår som tidligere, innført evangelieprosesjon og vedtatt ny musikk til Bønnerop Kyrie, 
Lovsang Gloria og Velsignelsen/ lovprisingen.  
Ved nattverd kan utdeling  skje ved knefall ved alterringen  (felles eller kontinuerlig) og/eller 
stående i andre deler av kirkerommet. Stående nattverd gjennomføres normalt ved at hver 
nattverddeltaker tar med en særkalk fram til utdelingsstedet og mottar vinen i den. Intinksjon  
( dypping) kan også benyttes. 
 
Det er innført planleggingsmøter foran gudstjenestene der representanter fra menighetsrådet 
møter prest, klokker og organist til valg av forbønn, utdelingsform ved nattverd, hvordan 
ofringen skjer, valg av salmer og hvem som er tekstlesere. 
Ordningen inkludert valg av liturgimusikk vil bli evaluert og være tema på årsmøtet 2013. 
 
 
Arbeidet med ny kirkeordning 
Datoen vi vedtok ny gudstjenesteordning, 21. mai, var en merkedato for hele Den norske 
kirke, for denne dagen vedtok Stortinget endringer i Grunnloven som innebærer ny 
organisering av forholdet mellom Den norske Kirke og Staten. Kirken får økt indre selvstyre 
og skal heretter stå for utnevning av biskoper og proster. Staten skal fortsatt lønne disse og 
andre kirkelige ansatte som ikke lønnes av kommunene. 
Etter ferien var det da bare å gå i gang med å sette seg inn i og drøfte ny kirkeordning før en 
avga en uttalelse til refleksjonsheftet.  
Drøftinger skjedde i samarbeid med Nordsinni menighetsråd og vi hadde dessuten et 
fellesmøte for alle rådene i kommunen. Møtet ble holdt på menighetshuset i Torpa og viste at 
vi hadde likt syn på de utfordringer vi var stilt overfor. Vi konkluderte med at vi ønsket en 
ordning nær opp til dagens ordning når det gjelder hvilke organer vi skal ha og hvilken 
myndighet de skal ha 
med vekt på Fellesrådets betydning. 
Dette er første del av en lang prosess som vi skal følge videre.  
En mulig tidslinje er beskrevet slik:  
2013 
Kirkemøtet behandler sak om kirkeordning 
Kirkemøtet behandler sak om kirkelig valgordning. 
Stortinget behandler sak om kirkevalg. 
2014 
Kirkemøtet vedtar ny/revidert valgordning foran Kirkevalget 2015. 
2014 – 2015 – 2016 
Utarbeiding av forslag til kirkeordning 
Stortinget endrer kirkeloven slik at Kirkemøtet får myndighet til å fastsette kirkeordning 
Innplassering av overordnet ansvar for prestetjenesten 
Høringer om konkret forslag til kirkeordning – ny myndighetsfordeling / organisasjonsstruktur 
Kirkeordning fastsettes – med eventuelt ny organisasjonsstruktur. Revisjon av øvrig regelverk. 
 
Menighetsbladet for Nordre Land og Torpa 
Menighetsbladet er en tradisjonsrik trykksak for de 4 menigheten i Nordre Land, og skal være 
selvfinansierende. 
Kontingenten er kr. 150.- pr. år og trenden har dessverre vært at færre og færre betaler. 
Menighetsrådelederne tok initiativ til en artikkel i Oppland Arbeiderblad der de henstilte til at 



innbyggerne betaler kontingenten. De beskrev også konsekvensen som er at vi har måttet 
justere både antall utgivelser og i liten grad benytte fargetrykk. 
Av tiltak forøvrig for å kunne gi ut 4 utgaver i året, har menighetene hatt offergaver øremerket 
menighetsbladet, det ble jobbet med å øke annonseinntektene og vi har hatt nye 
”forhandlinger” med trykkeriet. 
Det har også vært utfordringer med distribusjonen da Postens ruter avviker/går på tvers av 
kommunegrensene. Det blir derfor nå benyttet Oppland Distribusjon, noe som ser ut til å 
fungere fint. 
 
Oppslagstavle 
Ved Østsinni kirke finner du en oppslagstavle 
med postkasse som ble satt opp på forsommeren. 
Her vil du til enhver tid finne gjeldende  
gudstjenesteliste slik at du kan planlegge dåp og annet. 
Postkassa er tenkt for telegram og minnekort  
for anledninger du selv ikke har anledning til  
å være tilstede. 
 
 
 
Produksjon av salgsprodukter 

Rådet ønsker å styrke økonomien for å ivareta 
trosopplæring og dessuten styrke det kirkemusikalske 
arbeidet. 
Valget falt på produksjon av bordkalender med motiv fra 
begge kirkene. Det ble bestilt 100 stk. som var meget lett 
å selge.  
 
Vi vedtok dessuten å produsere håndmalt kule med 
Østsinni kirke som motiv. 72 stk. ble bestilt og ca. 
halvparten er solgte så langt. 

 
 
 
 
Menighetsrådet takker alle ansatte og frivillige for innsatsen og samarbeidet i 2012. 
 
Dokka 18.02.2013 
for Østsinni menighetsråd 
 
Wenche Eimann                                                  
Leder 
 
 
_________________________________________________________________________ 

Dugnader på kirkegårdene i Østsinni og Nordsinni     
Ta med rive og kopp!                 
 
Østsinni  6. mai kl. 1700      │ Vølstad  13. mai kl. 1700 
Nordsinni  6. mai kl. 1800    │ Haugner  13. mai kl. 1800 
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Påsketur til Haugner kirke 

og påskemoro i Dæhli 

barnehage. 
  
Nordsinni barnehage hadde torsdag 

21.mars sin årlige utflukt til Haugner 

kirke for å markere påskehøytiden. 

50 barn og 15 voksne deltok. 

Organist Henning og klokker Roger 

skapte en trivelig stund, og mange av 

barna fortalte fra opplegget i 

barnehagen forut. 

I tillegg kom det mange andre 

kommentarer også, som barns 

gullkorn kan komme , og som skapte 

latter og glede i kirken. 

Etter flott stund med sanger og 

påskebudskapet, gikk alle tilbake til 

avdelingen i Dæhli. 

 

 

 
 

Dagen fortsatte med  aking,  lek , 

pølser og lompe, bordteater om 

"Påskeharen og påskeeggene", leting 

etter påskeegget og enda mere 

aking. 

 

Det ble en flott utedag for store og 

små – takk til alle som gjorde dagen 

så vellykket ! 

 
De  eldste barna gikk beinste ned 

Jensvoldsjordet i dyp snø, og prøvde 

sklia i "Hengerudsbakken" . 

 
De minste i vogn, og alle på lang rekke 

bortover bygda i litt sur vind, men  med 

strålende sol. 

 

 

Tekst og foto: Anne Terningen  

 



FULLDISTRIBUSJON / INFORMASJON

Vi gjør oppmerksom på at innbetalingsblankett ikke lenger er vedlagt i bladet. Vennligst bruk den
nedenforstående innbetalingsblanketten når du skal betale bladpenger for 2013. Takk for bidraget!

Jesus lever, graven brast

Sang på kirkebakken på Østsinni og inngangsprosesjon i Åmot kirke.




