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KIRKEN  I  NORDRE LAND                     
Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka 
 
Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud 
Ta kontakt på tlf. 97 67 78 23 for avtale. 
Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 
Kontordager: tirsdag og torsdag.  
Kontortid etter avtale.                      
 
Sokneprest i Nordre Land: Berit Rinde 
Ta kontakt på tlf. 416 09 418 for avtale. 
Tlf.  Aust-Torpa:   61 13 23 92. 
E-post: berit.rinde@gmail.com 

Mandag og lørdag er vanligvis fridager for 
prestene. 
 
Trosopplærer: Britt Skartlien Tomter    
Tlf. 61 11 61 28 

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 
 
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 
 
Kantor: Eva Engman, Tlf. 413 69 711 
 
Kantor: Sergey Shein, Tlf. 988 08 850 
e-post: catena2002@gmail.com 

 
Kirkegårdsarbeidere 
Østsinni og Vølstad: 
Svein Bjeglerud, tlf. 61 11 16 43 –  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: Roger Jøranli, tlf. 95 18 75 71 

Utgiver: Torpa, Lunde, Nordsinni og 
Østsinni menighetsråd. 

Redaktør: Aase Marie Rød 
aasemrod@hotmail.com 

Layout / Grafisk  
formgivning 

Hans Olav Smedsrud 
hans@cealine.com 

Bladpenger: kr 150,- pr. år. Utenbygds boende 200,
-  pr. år.  Til utlandet: kr. 250,- pr. år. 

 
Bankgiro: 6179.05.27835 

Menighetsblad for Nordre Land  

Kasserer: Jan-Erik Holmen 
jeh75@online.no 

Redaksjonen har ordet 
 
Det økonomiske målet for menighetsbladet er at det skal være 
selvfinansierende — dvs. at bladpenger — det hver enkelt av dere 
betaler og annonseinntekter skal dekke utgiftene og at vi skal ha 
penger i banken slik at vi kan betale to utgivelser.   
 
Regnskapet viser at vi har kr. 48.729   i banken ved utgangen av 2014. 
For de som har glemt å betale inn bladpenger for 2015, kan 
kontigenten — som er på kr 150,-  — settes inn på bankkonto 
6179.05.27835 
 
Takk til alle som har bidratt økonomisk!       
Takk til Jan–Erik Holmen som holder orden på økonomien, 
og til Hans Olav Smedsrud som lager et pent blad! 
 
Østsinni menighet hadde ansvaret for denne utgaven – 
derfor mest derfra! 
 
Kirkevalget til høsten er viktig og nå har dere oversikt over både 
hvordan dere stemmer  og hvem dere kan stemmer på - se 
midtsidene i bladet!  
 
God sommer! 
 
— Aase Marie Rød 

Årsregnskap for Menighetsbladet 2014   
  
   Balanse pr.  
   31.12.2014   
  
Aktiva      Passiva   
  
Bankkonto   kr 48 728,98   
  
      Egenkapital 2013:  kr 42 186,48 
                Overskudd  2014: kr   6 542,50 
   kr 48 728,98      kr 48 728,98  
 
  
   Resultat pr.  
   31.12.2014   
  
Utgifter      Inntekter   
  
Trykking   kr   72 426,00  Bladpenger   kr   84 630,00  
Porto    kr   32 871,71  Annonseinntekter  kr   30 600,01  
Bankgebyrer   kr        815,00  Porto    kr -   
Konvolutter   kr        249,00  Renteinntekter  kr      58,20  
Lønn revisorer, kasserer, 
Redaktør og lay-out kr   23 700,00  Gaver    kr   17 720,00  
Bøker + blader  kr -    Ofring    kr     3 596,00 
   
Overskudd   kr     6 542,50   
   kr 136 604,21     kr 136 604,21 
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Våren er over og sommeren er kommet. Våren 
preges av våre flotte ungdommer som etter vel 
et halvt års forberedelse møtte til 
samtalegudstjeneste med flott tekstlesing og 
sang og så endelig konfirmasjonsdagen.  
 
Vi gratulerer alle sammen og ønsker lykke til 
med alle valg som de må gjøre i tida framover- 
mot studier og senere jobb. De har vist gode 
evner til å ta ansvar for de mange 
samfunnsoppgaver som trenger ungdommens 
hoder og hender i tida som kommer. 
 
En annen oppgave som har preget våren er 
arbeidet med å få på plass lister med personer 
som ønsker å stille til høstens kirkevalg. Alle 
rådene har lister klare og vi er takknemlig for 
alle som har sagt ja og ønsker lykke til! 
 
Når jeg tenker snart 4 år tilbake, er jeg i tida da 
jeg selv sto på liste og var spent på om jeg ble 
valgt, og ikke minst, hvem andre som ble valgt. 
Valget ga Østsinni menighetsråd bare kvinner 
blant de faste medlemmene og en mann kom 
som første vara som møter fast. Vi fikk et team 
som har jobbet godt sammen etter en enkel 
konstituering der rollene ble fordelt.  
 
Menighetsrådene har mange oppgaver å 
ivareta og vi er takknemlige for hjelpsomme 
ektefeller som har tatt tunge tak, som fjerning 
av gammel ovn, og til å være parkeringsvakter 
ved store arrangement i kirka. 
 
Vi opplever Den norske kirke i en spennende 
tid med skille stat/kirke. Dette har 
avstedkommet flere høringer:  
hvordan skal kirken være framover — 
folkekirken vår. Hvilke organer skal vi ha og 
hvilke oppgaver skal det enkelte organ ha, er av 
de spørsmål vi er bedt om å drøfte og å svare 
på, og så må vi avvente hva Kirkerådet og 
Kirkemøtet etterhvert faller ned på.  
 
Vårt fokus er at soknene er nærmest folket, slik 
at det er viktig å ivareta de lokale organene 

menighetsrådene og fellesrådet. 
Vi har hatt første evalueringen av 
gudstjenesteordningen som menigheten 
begynner å bli vant med. Vi har uttalt at vi 
synes det fungerer bra med informasjonen 
innledningsvis i gudstjenesten, at 
evangelieprosesjonen er fin og involverer 
konfirmanter og menighetsrådenes 
medlemmer. Vi valgte bevisst få 
menighetssvar, men ser likevel at vi trenger tid 
før det er helt naturlig å være med på svaret 
«Gud være lovet» etter tekstlesinga, men det 
kommer seg. 
 
Jeg synes vi har fått til mye bra, bl.a. med 
valgene vi gjorde i nevnte gudstjeneste-
ordning og med forbedringer gjennom små 
investeringer, men mener menigheten det 
samme?  
Grunnen til spørsmålet er at det er så få som 
tar seg tid til å delta på menighetsmøtet —
årsmøtet — der vi legger fram beretning og 
regnskap og planer for neste år. Et stort ønske 
er med andre ord å få høre hva menigheten 
mener — av ting som er bra og ting dere skulle 
ønske var bedre.  
 
Vi har i denne utgaven av menighetsbladet 
små artikler som viser mangfoldet av ting som 
skjer i kirka, ikke minst å fylle den med musikk 
i tillegg til å fylle den med glade barn samlet til 
trosopplæringstiltak. 
 
Vi er så heldig å ha flinke kantorer og 
trosopplærere og ønsker disse lykke til med 
arbeidet framover. De er viktige ressurser i 
tillegg til våre dyktige prester! 
 
 
God sommer og husk kirkevalget som 

vil skje nær stemmelokalet for 
kommune- og fylkestingsvalget 13.- 14. 

september! 
 

— Wenche Eimann 
 

Tanker etter snart 4 år i Menighetsbladet 
Leder 
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Evangelisten Matteus forteller i det 10. 
kapitlet at Jesus sier: «Selges ikke to 
spurver for en skilling? Men uten ham som 
er Far for dere, faller ikke en av dem til 
jorden. Ja, hvert hår dere har på hodet er 
talt. Frykt derfor ikke! Dere er mer verd 
enn mange spurver.» 

Ordene er uttrykk for Guds omsorg for oss. 
Jesus ga dem til sine nære venner. Og siden 
har de fulgt kirken til denne dag. Men er den 
reell denne omsorgen fra Guds side? Går det 
an å stole på 2000 år gamle ord i en verden 
som er preget av så mye vondt, så mye lidelse? 

Gamle biskop Alex Johnson fortalte en historie 
om en mann som er ute og går. På sin 
vandring oppdager mannen at det går en 
engel ved hans side. Hver gang mannen 
kommer til et tre, må han gå rundt det. Men 
engelen går rett igjennom. Hver gang mannen 
kommer til en grind, må han åpne den. Men 
engelen går rett igjennom. Når han kommer 
til en stein eller en haug, må mannen enten gå 
over eller rundt. Men engelen går rett 
igjennom. Etter en stund sier mannen til 
engelen: «Du må sannelig være laget av et 
luftig materiale siden du kan gå rett igjennom 
over alt.» Da sa engelen til mannen: «Hvis du 
går over ei myr og det driver lave tåkedotter 
over myra. Går du da rundt dem?» «Nei, 
selvfølgelig ikke», sier mannen. «Jeg er da av 
mye fastere materiale enn dem. Jeg går rett 
igjennom.» Da sa engelen: «Det er på samme 
måte med meg. Jeg er av mye fastere materiale 
enn glass og betong, stein og metall. Jeg går 
rett igjennom!» 

 Vi mennesker har så lett for å tenke at den 
åndelige virkeligheten er luftig. Guds vilje og 
hans omsorg for oss har så lett for å vike for 
solide og konkrete ting som møter oss i livet. 

Det blir lett til at det materielle blir mer 
virkelig enn det åndelige. Men Jesus sa en 
gang: «Himmel og jord skal forgå, men mine 
ord skal aldri forgå!» Disse ordene er det som 
forteller oss at Gud har en uendelig omsorg 
for oss. Om vi er forsvinnende så i universell 
sammenheng, ser Gud oss som 
enkeltmennesker og kjenner oss som 
enkeltmennesker. Han ser det vi bærer i oss av 
glede og av sorg. Av godt og vondt.  Han tilgir 
når vi ber ham om det. Og han løfter oss opp 
når vi har det som vanskeligst.  

En av de fineste sangene vi har i salmeboka er 
denne som Ingeborg Prytz Fougner har 
skrevet: 

Ikke en spurv til jorden  uten at Gud er med.  
Ikke en sjel mot døden  uten hans kjærlighet!  
Ikke en blomst er visnet,  ikke en tåre falt  
uten at Gud vet om det,  han som er over alt.  
 
Tro det når stormen herjer bladløse vintertrær!  
Tro det når brenning bryter over de nakne 
skjær!  
Tro det når ubeskyttet midt i en kamp du står.  
Tro det når helt alene  du med en smerte går. 
 
Tro det når noe brister  uten å vokse frem.  
Tro det når noen mister  det som var alt for 
dem!  
Tro det når håp går under  uten å reise seg:  
Ikke en spurv til jorden!  Det er et ord til deg 

Mannen og engelen 
Andakt ved Knut Ellefsrud, sokneprest 
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Jeg har vokst opp med salmer og har opptil 
flere favoritter. På 9-årsdagen min fikk jeg 
sangbok i bursdagsgave fra bestemor og 
bestefar, denne var med på alle misjonsmøter 
og er godt brukt.   

På møter hos grandonkel Georg sang vi 
«Navnet Jesus blekner aldri», på 
søndagsskolen hos Anton og Jenny sang vi 
«Hvem har skapt alle blomstene» og hos lærer 
Oluf på barneskolen sang klassen «Lover 
Herren» så det ljomet i veggene på 
torpeskolen.  

I familieselskaper sang familiens barnekor 
«Måne og sol», og jeg blir alltid rørt når jeg 
hører dåpssalmen «det skjer et under i 
verden» eller den jeg tenker på som en 
begravelsessalme «Jeg er i Herrens hender».  

Allikevel; da jeg skulle velge en yndlingssalme 
ble det rett og slett en hverdagssalme som 
står på nr.773 «Kjære Gud jeg har det godt». 
Denne sangen ble sunget for meg da jeg var 
liten og nå er det jeg som synger den for barna 
mine. Siste linje er nok litt utenom teksten i 
salmeboka! 

Kjære Gud jeg har det godt 

Kjære Gud jeg har det godt. 
Takk for alt som jeg har fått. 
Du er god, du holder av meg. 
Takk at du går aldri fra meg! 
Pass på liten og på stor! 
Gud bevare far og mor! 
Og alle barn på jord.  
………….og Dina og Selma, og Nefton og Tora 
Sofie vår! 
 
 
Jeg ønsker å gi stafettpinnen videre til Mette 
Grønvold 
 
— Gunn Marit Øistad  (4 barns mor) 
 

Salmestafetten 

Vår nye kantor i samtale med Aase Marie Rød 
 
Sagt om han: 
 
— Han får det store kirkeorgelet til å høres ut  som 
en liten fløyte. 
— Klare , lyse toner nesten som fuglesang. 
— Fantastisk – vi kommer gjerne på flere slike 
konserter! 

 
— «Jeg kan ikke huske 
meg som annet enn 
musiker. Den russiske 
eller den gang 
sovjetiske 
musikkskolen for barn 
var som en 
musikkutdannelse — 
barna hadde 8 timer 
undervisning i uka — 
selv var jeg 4 år da jeg 
begynte. Jeg lærte meg 
å skrive ved at læreren 

dikterte  musikkreglene. Som barn fikk vi 
forståelsen av at det var viktig det vi lærte  – det 
var ingen tvang!» 
 
Utdannelse har han fra Moskva, Amsterdam og fra 
Norges musikk høyskole, etter hvert har det blitt 
13 år  som organist i Norge – han begynte i 
Nordland og nå er han i Nordre Land. 
 
— «Som kantor ansatt i Nordre Land føler jeg meg 
fri til å bygge opp mitt konsertarbeid – det passer 
meg godt« sier Sergey. 
 
Hans drøm er å samle kor – orkester og solister. 
Det er definitivt klassisk musikk som er hans felt. 
Han ser muligheter – «Man kan gjøre det beste ut 
av det man har og her er det  mange orgler som er  
i god stand -  etter at jeg begynte 1. mars har jeg 
holdt 3 konserter og jeg er godt fornøyd med 
responsen jeg har fått  og har absolutt ideer om 
hvordan  det kan  videreføres  – også ved å trekke 
inn andre! 
 
— «Jeg er en lykkelig mann som har en slik jobb» 
sier Sergey. 
 
Vi ønsker han velkommen til vår kommune!      

Sergey Shein — ny mann på 
orgelkrakken! 
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Østsinni menighet 

Dugnader våren 2015 
 
Dugnader er viktig for fjerning av lauv og 
søppel og er dessuten sosialt og koselig. 
 
Østsinni kirkegård: 
Da dagen opprant for den planlagte dugnaden 
på Østsinni kirkegård 4. mai, regnet det 
utover hele dagen og kvelden. Dermed ble det 
for vått for raking og vi utsatt arbeidet til 
forhåpentligvis bedre vær utover i uka og 
målet var å få pyntet til konfirmasjonen. Vi er 
derfor veldig takknemlig for at spreke 
pensjonister stilte opp på onsdagen 6. mai og 
gjorde hele jobben! Tusen takk til Eivind 
Våtsveen, Harry Eimann, Asbjørn Svendsen 
( se bilde) og Rudi Thorstensen som var gått 
før bildet ble tatt. 

Dugnaden på Vølstad var planlagt til mandag 
11. mai, men «regnet også bort»  

Eivind Våtsveen, Harry Eimann og Asbjørn 
Svendsen var blant de som møtte opp til dugnad. 

Grethe og Annie sto på stand og serverte kaffe og 
twist til de besøkende 

Solveig, Aud, Annie og Wenche plukket søppel og 
syntes ikke det var ille i landsbyen denne morgenen. 
Takk for samarbeidet til pådrivernes Arthur 
Barlund. 

Lørdag 23. mai var det tid for deltakelse på Landsbydugnad med etterfølgende stand. 
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I tilknytning til årsmøtet i Østsinni kirke på 
kvinnedagen 8. mars, var vi så heldige å få Anna 
Voldhaug til å komme og fortelle om sin mer enn 50 
år lange tjeneste i Frelsesarmeen. Hun tok oss med 
på en "rundreise" fra Odnes, der hun var i ni år, til 
Oslo, så via Stavanger til England, så til 
Kristiansund, Lillehammer og tilbake til Odnes.  
 
Hun hadde også i sju år ansvaret for kvinnearbeidet 
på Island og Færøyene. Hun fortalte om møter med 
mennesker og viste oss gaver gitt i takknemlighet. 
 
Anna er tildelt Nordre Land kommunes frivilligpris 
2009 og Kongens fortjenestemedalje 2014. Priser 
hun ærlig har fortjent for sitt uselviske arbeid for 
svake i samfunnet. 
 
Anna har en formidlingsevne av de sjeldne, noe vi 
nøt godt av denne dagen der vi satt fasinert og lyttet.  
 
Tusen takk til Anna som delte av sine erfaringer 
med oss, vi kunne sittet lenge og hørt på henne.  

«Livsmot i mørketid» var tittel på foredrags-
kvelden på Torvstua/Gjølberg Libris 29. mars 

 
Jostein H. Sandsmark fortale om året etter 
Bjørkelangen-ulykken – 
om sinne og gudskamp, fortvilelse og 
oppmuntringer, klemmer og latter. 
Han var åpen og ærlig og svarte også på spørsmål.  
 
Bakgrunnen var at i januar 2014 ble de to 
hestejentene Sara(13) og Tiril (11) påkjørt og 
drept ved Bjørkelangen. I boken Pass på liten og 
på stor – En historie om å ta vare på hverandre 
skriver han, Saras pappa, om sjokket og sorgen 
som rammet familien – og om smilene og 
livsmotet som etter hvert kom og berget dem 
gjennom det dypeste mørket. 
Han fortalte også om tilgivelsens utfordringer og 
veien til et nytt håp om en medlidende Gud. 

Takk til ca. 30 personer som kom og hørte en 
sterk historie.  

Takk til Anna Voldhaug 

Her viser Anna blant annet frem et rundt eggefat fra blinde 
på Haiti, et vevd teppe fra en landsby i Peru og en 
håndskåret trefigur fra Korea som hun kaller "Kim". 

Bokdag med far til Sara 
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Konfirmantene i Østsinni (bildet øverst side 9) 
1. rekke:  Malin Hagen, Rina Myrvang, Heidi Antonette Solstad, Kristine Vikersveen, Malin Nordraak Leikanger, Marte Myrstuen 
Haugerud, Ronja Hagen, Marthe Wien, Synne Sveen, Ida Kristine Halden Komperud, Thea Sjåheim 
2. rekke: Stian Øverås Nørstebøen, Sandra Jøranli, Tina Sveum, Ingebjørg Engelien Kokkvoll, Anniken Solheim, Anette Berglund, 
Marthe-Mari Pedersen Byfuglien, Mette Aasen, Emma Marie Melsbø Hagen, Hanne Margrethe Dahlby Korslund, Mari 
Lillejordet, Ida Skiaker, Pernille Sagbakken Langseth, Jonas Vikersveen, Sokneprest Knut Ellefsrud 
3. rekke: Henrik Haave, Remi Sagstuen, Håvard Mæhlum, Øivind Løvmoen, Per Kvarberg, Ole Kristian Trondslien Barsok,  
Kristoffer Brattrud, Hans Kristian Øverby, Daniel Sagstuen, Jon Fossen Rosenberg, Amund Lillejordet, Hallgeir Bratlien Bratteng, 
Fredrik Berget 

Årets konfirmanter  
Foto: Knut Kamphaug 

Konfirmantene i Nordsinni (bildet over) 
1. rekke: Bejanmin Ilstad, Helene Røstad, Sara Bakken Sundby, Annbjørg Nysveen, Milli Alice Steile-Haug 
2. rekke: Sokneprest Berit Rinde, Iver Fladsrud Kvarberg, Jørgen Vinjarengen, Alexander Fladsrud Aasheim, Sander Elton 
Gladbakke, Simen Hagen Bergmann, Markus Lønnstad Sirirud 

Konfirmantene i Torpa (bildet nederst side 9) 
1. rekke: Ingeborg Hogne, Heidi Hulen Sveum, Ida Helen Bergli Berget, Heine Tobias Gillerhaugen 
2. rekke: Viktoria Tåje Engen, Hanna Nereng Ulsakerhaugen, Iselin Lau Ellstrøm, Jessica Terisia Hestnes, Maja Myhre, Ingrid 
Tåje, Andrea Iren Tåje Framnes, Sokneprest Berit Rinde 
3. rekke: Birk Wien, Per Kvarberg, Hans Marius Opdal Rustestuen, Lars Kristian Nybo, Odd Cato Jacoba Tollefsrud, Konrad 
Åsødegård, Kristian Berget, Jon Fossen Rosenberg 
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JULI 
 
05.07.15 – apostelsøndag 
Østsinni kirke kl. 11:00 – høymesse 
o Berit Rinde 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
o offergave Kirkens SOS 
 
12.07.15 – Skaperverkets dag 
Grønvold kl. 11:00 – gudstjeneste 
o Berit Rinde 
o organist Ole Lauli 
o klokker Roger Jøranli 
 
19.07.15 – 8. søndag etter pinse 
Lunde kirke kl. 11:00 – høymesse 
o Berit  Rinde 
o organist Sergey Shein 
o klokker Marit Rønningen 
  
26.07.15 – 9. søndag etter pinse 
Åsli kl. 11:00 – gudstjeneste 
o Knut Ellefsrud 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
o offergave menighetsarbeidet Åsli/Nordsinni 
 
 
AUGUST 
 
02.08.15 – 10. søndag etter pinse 
Åmot kirke kl. 11:00 – høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
o offergave Kirkens Bymisjon 
 
09.08.15 – 11. søndag etter pinse 
Østsinni kirke kl. 11:00 – høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
 
16.08.15 – 12. søndag etter pinse 
Landsbyen kl. 12:00 – gudstjeneste 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Haugen 
 
 

23.08.15 – 13. søndag etter pinse 
Kinn kirke kl. 11:00 – høymesse 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
o Sjømannskirken 
 
30.08.15 – Vingårdssøndag 
Haugner kirke kl. 11:00 – høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
o offergave Marita Stiftelsen 
 
Vølstad kirke kl. 11:00 – høymesse 
o Berit Rinde 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
o offergave familie og medier 
 
 
SEPTEMBER 
 
06.09.15 – 15. søndag etter pinse 
Lunde kirke kl. 11:00 – høymesse 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Marit Rønningen 
o gullkonfirmanter 
o konfirmantpresentasjon 
 
Østsinni kirke kl. 11:00 – høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
o gullkonfirmanter 
o presentasjon av konfirmanter 
o offergave Frelsesarmeen 
 
13.09.15 – 16. søndag etter pinse 
Landmo kapell  kl.11:00 – høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
  
Nordsinni kirke kl. 13:00 – høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Roger Jøranli 
o offergave Redd Barna 
 

Velkommen til Guds hus 



Menighetsbladet for nordre land nr. 2 — 2015 

 

11 

20.09.15 – 17. søndag etter pinse 
Østsinni kirke kl. 11:00 – høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
o offergave Dokka Bedehus 
 
Åmot kirke kl. 11:00 – høymesse 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
o gullkonfirmanter 

14. september er det valg av nye menighetsråd og 
bispedømmeråd. Stemmerett har alle medlemmer av Den 
norske kirke som bor i soknet og fyller minst 15 år i løpet 
av dette året.  
Alle stemmeberettigede får tilsendt et valgkort i posten, 
og er du i tvil om at du står i manntallet, bør dette sjekkes 
med Kirkekontoret der du bor i god tid før valgdagen.  
 
På stemmeseddelen til nytt menighetsråd er kandidatene 
prioritert, og den kan leveres uendret. Men du kan også 
endre stemmeseddelen – både ved å:  
• gi en tilleggstemme til inntil tre av kandidatene ved 

å sette kryss i ruten til venstre for navnet. Ved 
opptellingen får disse kandidatene to stemmer  

• tilføye opptil tre nye navn. Disse kan ikke gis 
tilleggstemme verken ved å sette kryss eller ved å 
gjenta navnet 

Valg av nytt bispedømmeråd er historisk fordi det i år er 
første gang med to kandidatlister –  
Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirkes liste. På 
stemmesedlene er kandidatene prioritert, og de kan 
leveres uendret. Men også her kan du endre 
stemmeseddelen – både ved å: 
 

o presentasjon av konfirmanter 
o offergave menighetsarbeidet 
 
27.09.15 – 18. søndag etter pinse 
Lunde kirke kl. 11:00 – høymesse 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Marit Rønningen 

 
Følg med i dagspressen,  
endringer kan forekomme!  

• gi en tilleggstemme til inntil tre av kandidatene 
ved å sette kryss i ruten til venstre for navnet. 
Ved opptellingen får disse kandidatene to 
stemmer  

• føre opp inntil tre navn fra den andre valglisten. 
Disse kan ikke gis tilleggstemme verken ved å 
sette kryss eller ved å gjenta navnet 

 
På www.kirken.no/hamar ligger det opplysninger om alle 
kandidatene på begge lister, og hva de mener om 
kirkeaktuelle spørsmål. 
 

Forhandsstemming 
Vil du stemme på forhånd eller har du stemmerett i et 
annet sokn – kan stemme på forhånd fra 1.august på 
kirkekontoret i Nordre Land. 
 
Stemmelokaler i Nordre Land: 
Sentrumsbygg: Østsinni og Nordsinni 
Torpa barne og ungdomsskole: Lunde og Torpa 
 
Stemmelokalene er åpne: Søndag 13. september 14-18 
                                               Mandag 14. september 9-21 
 

Slik stemmer du ved Kirkevalget 



 
Nominasjonskomitéens liste  

 
Kandidatenes svar på kirkeaktuelle spørsmål 

 
1. Det skal vedtas ny Kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på ? 
2. Bør Den norske kirke fortsatt finansieres av kommune og stat eller ved medlemsavgift ? 

3. Skal Den norske kirke vie likekjønnede ? 
 

1. Dag Landmark (67)                              
Gjøvik 
1. Videreføre dagens kirkeordning 
2. Finansiering  via kommune/stat 
3. Ja til å vie homofile 

 10. Lise Holland (70) 
Ringsaker 
1. Tydelig skille mellom stat og kirke og 
     sidestille Dnk med andre trossamfunn 
2. Finanisering via kommune/stat 

3. Ja til å vie homofile 

2. Torunn Elise Kvisberg (48) 
Nordre Ål 
1. Videreføre dagens kirkeordning 
2. Finansiering via kommune/stat 
3. Ja til å vie homofile 

 11. Bjørg Antonsen (57) 
Hunn 
1.  Videreføre dagens kirkeordning 
2.  Finansiering  via kommune/stat 
3.  Ja til å vie homofile 

3. Reidar Åsgård (72) 
Engerdal 
1. Videreføre dagens kirkeordning 
2. Finansiering via kommune/stat 
3. Ja til å vie homofile 

 12. Lars Lien (55) 
Hamar 
1. Tydelig skille mellom stat og kirke og  
     sidestille Dnk med andre trossamfunn 
2.  Finanisering via kommune/stat 
3.  Ja til å vie homofile, men kirken bør ikke 
     ha vigselsrett. 

4. Anne-Lise Brenna Ording (28) 
Vinger 
 
1. Videreføre dagens kirkeordning 
2. Finansiering via kommune/stat 
3. Ja til å vie homofile 

 13. Arnfinn Bjørgen (66) 
Stange 
1. Tydelig skille mellom stat og kirke og  
    sidestille Dnk med andre trossamfunn 
2.  Finanisering via kommune/stat 
3.  Nei til å vie homofile 

5. Inger Johanne Reiestad Hansen 
(62)  Hamar 
1. Videreføre dagens kirkeordning 
2. Finansiering via kommune/stat 
3. Kirken bør ikke ha vigselsrett 

 14. Solveig Vatn Weisser (20) 
Vang i Valdres 
1.  Videreføre dagens kirkeordning 
2.  Finansiering via kommune/stat 
3.  Ja til å vie homofile 

6. Torstein Lerhol (29) 
Vang i Valdres 
1. Videreføre dagens kirkeordning 
2. Finansiering via kommune/stat 
3. Ja til å vie homofile 

 15. Arnfinn Uthus (58) 
Elverum 
1.  Videreføre dagens kirkeordning 
2.  Finansiering via kommune/stat 
3.  Ja til å vie homofile 

7. Gunnar Gjevre (59) 
Arneberg 
1. Tydelig skille mellom stat og kirke og   
     sidestille Dnk med andre trossamfunn 
2. Finansiering ved medlemsavgift 
3. Nei til å vie homofile 

 16. Elin Gravdal Øvrebotten (57) 
Moen/Ål 
1.  Videreføre dagens kirkeordning 
2.  Finansiering via kommune/stat 
3.  Ja til å vie homofile 

8. Berit Elisabeth Meiningen (64) 
Lesja 
1. Videreføre dagens kirkeordning 
2. Finansiering via kommune/stat 
3. Ja til å vie homofile 

 17. Ragnar Løsnesløkken (41) 
Fåvang 
1.  Videreføre dagens kirkeordning 
2.  Finansiering via kommune/stat 
3. Nei til å vie homofile 
 

9. Øyvind Sogn (33) 
Jevnaker 
1. Videreføre dagens kirkeordning 
2. Finansiering via kommune/stat 
3. Ja til å vie homofile 

 Kandidatlisten er prioritert av en 
representant fra hvert prosti, oppnevnt 
av menighetsrådene i prostiet 

Finn kandidatene på 
www.kirken.no/hamar 



 

Åpen folkekirke vil sikre at Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. 
Åpen folkekirke vil arbeide for at også likekjønnede par kan gifte seg i kirken.  
Finn kandidatene på www.kirken.no/hamar 
 

 
 

Åpen folkekirkes liste 
 

Kandidatenes svar på kirkeaktuelle spørsmål 
 

1. Det skal vedtas ny Kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på ? 
2. Bør Den norske kirke fortsatt finansieres av kommune og stat eller ved medlemsavgift ? 
3. Skal Den norske kirke vie likekjønnede ? 

 

1. Gunhild Tomter Alstad (40) 
Vang 
1. Videreføre dagens kirkeordning 
2. Finansiering via kommune/stat 
3. Ja til å vie homofile 

 10. Grethe Lingum Gjertsen (58) 
Vinger 
1. Videreføre dagens kirkeordning 
2. Finansiering via kommune/stat 
3. Ja til å vie homofile 

2. Marianne Kjøllesdal Dyrud (42) 
Kapp 
1. Videreføre dagens kirkeordning 
2. Finansiering via kommune/stat 
3. Ja til å vie homofile 

 11. Sidsel Lied (67) 
Ottestad 
1. Videreføre dagens kirkeordning 
2. Finansiering via kommune/stat 
3. Ja til å vie homofile 

3. Finn Ragnvald Huseby (66) 
Elverum 
1. Videreføre dagens kirkeordning 
2. Finansiering via kommune/stat 
3. Ja til å vie homofile 

 12. Jon Magne Pedersen Tangen (23) 
Løten 
1. Videreføre dagens kirkeordning 
2. Finansiering via kommune/stat 
3. Ja til å vie homofile 

4. John J. W. Delourme (25) 
Furnes 
1. Videreføre dagens kirkeordning 
2. Finansiering via kommune/stat 
3. Ja til å vie homofile 

 13. Ole Gustav Narud (57) 
Åmot 
1. Videreføre dagens kirkeordning 
2. Finansiering via kommune/stat 
3. Ja til å vie homofile 

5. Anne-Lise Marstein (53) 
Lom 
1. Tydelig skille mellom stat og kirke og  
     sidestille Dnk med andre trossamfunn 
2.  Finanisering via kommune/stat 
3.  Ja til å vie homofile 

 14. Liv Melbye Wechsler (63) 
Hoff 
1. Tydelig skille mellom stat og kirke og  
     sidestille Dnk med andre trossamfunn 
2. Både finanisering via kommune/stat og   
     medlemsavgift 

                                     3.  Ja til å vie homofile 

6. Trond Egil Gellein Løkken (41) 
Vingelen 
 
1. Videreføre dagens kirkeordning 
2. Finansiering via kommune/stat 
3. Ja til å vie homofile 

 15. Ole Midthun (20) 
Elverum 
1. Tydelig skille mellom stat og kirke og  
     sidestille Dnk med andre trossamfunn 
2.  Finanisering via kommune/stat  
3.  Ja til å vie homofile 

7. Henning Andersen (38) 
Aurdal 
 
1. Videreføre dagens kirkeordning 
2. Finansiering via kommune/stat 
3. Ja til å vie homofile 

 16. Steinar Barstad (62) 
Søndre Land 
1. Både videreføre kirken som vi kjenner den 
og tydeliggjøre skille/sidestille med andre 
trossamfunn 
2. Finansiering via kommune/stat 

                                     3. Ja til å vie homofile 

8. Solbjørg Skruklien (54) 
Øyer 
 
1. Videreføre dagens kirkeordning 
2. Finansiering via kommune/stat 
3. Ja til å vie homofile 

 17. Ingvild Kessel (19) 
Fåberg 
1. Tydelig skille mellom stat og kirke og  
     sidestille Dnk med andre trossamfunn 
2.  Finanisering via kommune/stat 
3.  Ja til å vie homofile 

9. Roald Braathen (69) 
Brandbu 
1. Videreføre dagens kirkeordning 
2. Finansiering via kommune/stat 
3. Ja til å vie homofile 

 18. Lasse Gran (68) 
Kapp 
1. Videreføre dagens kirkeordning 
2. Finansiering via kommune/stat 
3. Ja til å vie homofile 
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Kandidater — menighetsrådsvalget 2015 
13. — 14. september 

Østsinni sokn   

  
  1 WENCHE EIMANN Saksbehandler 65 
  2 REIDAR KORSHAVN Spesial sykepleier 47 
  3 MERETE FURUSETH Hjelpepleier  59 
  4 HANS INGVALD BJERKE Pensjonist  66 
  5 HILDE SLEPERUD Hjelpepleier  47 
  6 BOYE ØDEGÅRD Hjelpepleier  63 
  7 LISE ENGELIEN KOKKVOLL Sosionom  41 
  8 MARIT SKIAKER LYKSETH Aktivitør  63 
  9 TOVE SYNNØVE SAGSTUEN Butikkmedarbeider 66 
10  BJARNE DALEN Pensjonist  69 
11  LINE EKREM Butikkmedarbeider 49 
12  TROND TÅJE Regnskapsfører 53 
13  ELIN OTREBSKI Sekretær  56 
14  ODD INGE SANDEN Pensjonist  71 
15  ALICE HILDA LUND Pensjonist  66 
16  MAY-KRISTIN HOMB Omsorgsarbeider 47 
17  HANS JR KOLBJØRNSHUS Pensjonist  71 
18  CONNIE VIKERSVEEN Ferskvaresjef  46 
19  TROND OLAV LILLEJORDET Adjunkt  46 
20  RITA BRATROK Fagarbeider  51 

Torpa sokn 
 
  1  GEIR OLAV NORDRUM  Taxisjåfør 46 
  2 BRITT JULIE BJØRKELI Barnevern 35 
  3 TURID BJØRNSRUD Hjemmeværende 43 
  4 OLAF BJØRKELI Pensjonist 68 
  5 BENTE BRATLIEN BERGET Sekretær 44 
  6 LEIF BERGET Pensjonist 68 
  7 MARGRETHE KLEVMOEN RYTTERSVEEN  
  Lærer 29 
  8 HELEN BAKKE Saksbehandler 27 
  9 AUD KRISTIN GJERDBAKKEN Ped.leder 40 
10 ANN KRISTIN SKJØLÅS Lærer 49 
11 SIW KATHRINE LOENG Sykepleier 27 
12 TOMMY STORHEIL Taxisjåfør/vikar 40 

Nordsinni sokn  
 
  1 KIRSTI STORLIEN JUVE Sykepleier  61 
  2 TORMOD SJÅHEIM Blikkenslager  43 
  3 HILDE LINDAHL Hjelpepleier  50 
  4 INGVAR BAKKEN Pensjonist  73 
  5 JORUNN NYSVEEN Hjelpepleier  49 
  6 ARNOR BENJAMIN ILSTAD Advokat   51 
  7 ANITA RUDSTADEN Butikkmedarbeider 20 
  8 KJETIL AASHEIM Skogsarbeider  44 
  9 CATHRINE RØNNINGEN Aktivitør  37 
10 SOLVEIG EVENSTUEN Spesial hjelpepleier 53 
11 MARIE BERGET STORSVEEN Assistent  57 
12 THOR BARDALEN Pensjonist  66 
13 LIV KARIN GRIMSBY Hjelpepleier  60 
14 CAMILLA GRØNVOLD Økonom  41 
15 TORILD SVEEN BARLUND Faglærer  46 
16 AINA JORID SOGN Barnehageassistent 46 

Lunde sokn 
 
  1 ROGER JØRANLI klokker og bonde 33 
  2 KARIN HALDIS LIUM Pensjonist  66 
  3 TERJE RUNE LIEN Kommuneansatt 50 
  4 KIRSTEN SÆTHEREN LANDE Miljøterapaeut  64 
  5 RANVEIG JORUN SKOGEN Renholder  57 
  6 KARI BODIL KJELDSRUD Pensjonist  70 
  7 MONIKA KORSLUND Renholder  36 
  8 SOLVEIG MARIE HOLMEN Butikkmedarbeider 63 
  9 ANN CHRISTIN TRONRUD Butikkmedarbeider 47 
10 JANE ØVERBY Renholder  56 
11 LILL GUSTAVSEN Hjemmeværende 54 



Jernbanegt. 1, 2870 Dokka. Tlf. 61 11 22 42 

Heimskogen 24, 2870 Dokka 

Tlf. 611 10 100  E-post: post@jorgenengum.no 

Vokksgt. 11 - 2870 Dokka 
Tlf. 61 11 25 10 - Fax 61 11 23 70 

07-23 (09-21) 
Dokka - Tlf. 61 11 06 00 

Tlf. 61 11 26 00 

Turbuss — Bussreiser — Turkatalog 

Torpa Menighetssenter 
Lokaler til leie: Torpa menighetssenter 

henv.: Kari Haugen Finni 

tlf. 413 28 255  

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

Storgt. 49, 2870 DOKKA 

Velkommen til å leie Haugtun til 
konfirmasjoner, barnedåp og selskaper! 

Tlf. 959 60 366 

if...skadeforsikring 
Tlf. Dokka 61 11 83 00 

Torpa Drosjesentral 
Telefon 61 11 98 00 

Hans Smedsrud — Vest Torpa, 2870 DOKKA 
e-post: hans@cealine.com — Tlf. 91 71 18 55 
 Web: www.smedsrud.nu 

 Foto  Webdesign  Reklame  IT  Data 

Vi hjelper deg med blant annet: 

— Norges rimeligste priser? 

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 



 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 

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 

Vest-Torprunden 228, 2870 DOKKA, 

Tlf. 61 11 92 80 

Dokka - Tlf. 61 11 01 33 

NORDRE LAND HELSELAG 

LEIE AV HELSELAGETS HUS TIL PRIVATE ARRANGMENTER 
HENVENDELSE TIL FRIVILLIGHETSSENTRALEN  

TLF. 997 10 340 

Konsert i Østsinni kirke 30. april 
 
Vår nye 
kantor, 
Sergey 
Shein, 
hadde sin 
første 
konsert i 
Østsinni 
kirke denne 
kvelden. 
Han spilte 

barokkmusikk av bl.a. J.S.Bach, 

J.P.Sweelinck, G. Frescobaldi og G.Muffat. 

Musikken ble mesterlig framført.  

Vi takker de nesten 30 personene som kom 

og fikk med seg denne konsertopplevelsen. 

På bildet takker leder i Østsinni 

menighetsråd, Wenche Eimann, for fin 

konsert og overrekker blomster til Sergey. 



Menighetsbladet for nordre land nr. 2 — 2015 

 

17 

DØDE: 

Østsinni kirke: 
23.02.2015  Johann Linnerud f. 1965 
07.03.2015  Else Mary Kolstad f. 1937 
21.03.2015  Roar Sønes f. 1953 
30.03.2015  Odd Harry Ødegård f. 1936 
02.04.2015  Ingolf Hallbjørn Deraas f. 1933 
18.04.2015  Ragnhild Midthaug f. 1946 
24.04.2015  Gunnar Slåtsveen f. 1928 
18.05.2015  Olga Kirsten Skaare f. 1930 

Vølstad kirke: 
01.03.2015  Gerd Bakken f. 1930 

Haugner kirke: 
24.02.2015  Magne Jansen f. 1938 

Nordsinni kirke: 
02.03.2015  Ove Haug f. 1962 
03.03.2015  Gerda Lybæk f. 1922 
09.03.2015  Bjørg Harriet Eline Ulven f. 1924 
19.03.2015  Reidar Kjendseth f. 1924 
19.03.2015  Bjørg Alice Østeng f. 1919 
06.05.2015  Karen Sørhusbakken f. 1923 
20.05.2015  Dyveke Lahti Øybakken f. 1928 

Åmot kirke: 
04.03.2015  Eva Marie Moe f. 1934 
14.03.2015  Marie Skogen f. 1930 
17.03.2015  Jenny Røste f. 1915 
01.04.2015  Melvin Skartlien f. 1925 
07.04.2015  Arvid Henry Klætne f. 1944 
08.04.2015  Jørgen G. Berge f. 1922 
13.04.2015  Gunhild Marie Smeby f. 1927 
21.05.2015  Karen Løkken f. 1923 

Lunde kirke: 
04.03.2015  Reidun Sveen f. 1938 
04.03.2015  Bertha Sveen f. 1921 
10.05.2015  Arvid Nydahl f. 1943 

DØPTE: 

Østsinni kirke: 
08.03.2015  Runa Bjerke 
   Mattis Aspevik Aasen 
29.03.2015  Mikko Kolbu Granvang 
26.04.2015  Niklas Stensvold 
   Linnea Myhre Belgum 
                        Niklas Lappen 

 

Nordsinni kirke: 
01.03.2015  Emilie Storsveen 
                         Hauk Nermoen 
19.04.2015  Karl Magnus Kompelien Saga 
   Ådne Nybakke Kompelien 
   Milea Jørandli Wattum 
24.05.2015  Gurli Lillegull Steile-Haug 
 

Haugner kirke: 
31.05.2015  Lava Elise Loeng Vestrum 

Lunde kirke: 
15.03.2015  Ola Hasle Schjørlien 
26.04.2015  Gulbrand Fredlund Dischler 
                        Mattis Sveen 

VIGSEL: 
Nordsinni kirke: 
28.02.2015  Marthe Strande Silliløkken og 
   Jan Erik Rosenberg 

 

Lunde kirke: 
04.04.2015  Bente Stadsvoll og  
   Jarle Bjørnerud 
 

Vølstad kirke: 
18.04.2015  Unn Silje Brattsveen og  
   Tore Berglund 

 

Østsinni kirke: 
06.06.2015  Frieda Leverett Roen og  
   Jonny Lerverett Roen 

 

Torpa menighetsråd takker for gaven til 
Åmot kirke gitt i forbindelse med Melvin  
Skartliens begravelse.  
— Torpa menighetsråd 

Slekters gang 
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Menighetsrådet har hatt følgennde 
sammensetning: 
 
Leder:            Torild Slåttsveen 
Nestleder:     Steinar Loeng 
Sekretær:      Kirsti Thomlevold 
Kasserer:       Knut Wold 
 
Styremedlemmer: 
                       Ann Mari Sirirud 
                       Morten Sandberg 
                       Knut Ellefsrud 
 
Varamedlemmer: 
                       Trude Rønningen 
                       Arne Skogstad 
                       Per Arne Haugner 
                       Anne Lise Øiom 
 
 
Representanter i Nordre Land kirkelige fellesråd: 
Torild Slåttsveen   Personlig varamedlem :  
     Kirsti Thomlevold 
Steinar Loeng        Personlig varamedlem:  
     Morten Sandberg 
 
 
Representanter i styret for Nordsinni 
menighetshus: 
Knut Wold 
Steinar Loeng 
 
I redaksjonskomiteen for menighetsbladet: 
Ann Mari Sirirud 
 
Bibelkontakt: 
Per Arne Haugner 
 
Kontakt for Kirkens nødhjelp og Internasjonal 
kontakt: 
Kirsti Thomlevold 
 
 
Ansatte i menigheten: 
 
Sogneprester:               Knut Ellefsrud og  
    Berit Rinde 

Organister:                  Henning Andersen (til 
05.12.2014) og Eva Engman 
Klokker:                       Roger Jøranli 
Kirkegårdsarbeider:     Arne Dokkesveen 
 
Gudstjenester: 
Det var i alt 26 gudstjenester i Nordsinni sogn i 
2014, med totalt 2164 deltagere. 
19 i Nordsinni kirke, 2 av disse var 
skolegudstjenester og 1 var 
barnehagegudstjeneste, denne var for 
barnehagene i Nordsinni og Østsinni sogn. 
5 i Haugner kirke, 1 av disse var 
barnehagegudstjeneste for barnehagene i 
Nordsinni sogn. 
1 i Åsli kapell. 
 
Konserter: 
Pinseaften var det tradisjonen tro konsert i 
Haugner kirke. 
I år med Elisabeth Kværne på langeleik, og Håkon 
Asheim på hardingfele. 
Lille julaten var det konsert i Nordsinni kirke med 
sangerne Mari Frøslid og Bjørg Varpstuen og Lars 
Småladen på orgel og piano. 
 
Kirkelige handlinger: 
17 barn ble døpt, 8 i Nordsinni og 9  i Haugner. 
11 ble konfirmert, 7  i Nordsinni og 4 i Haugner 
  1 vielse ble foretatt, 0 i Nordsinni og 1 i Haugner 
16 gravferder ble utført, 16 i Nordsinni og 0  i 
Haugner 
 
Menighetsrådet 
Har hatt 8 møter og behandlet 78 saker. 
Deler av møtene har vært holdt sammen med 
Østsinni menighetsråd. 
 
Oversikt over aktiviteter i Nordsinni menighet: 
 
• Gudstjeneste med 1-3-åringer, med samling 
lørdagen før. 
• Utdeling av bøker til 4-åringer, med 
forberedelse med boller og saft uka i forveien. 
• Utdeling av bøker til 6-åringer. 
• Planlagt Tårnagentgudstjeneste for 8-åringer 
sammen med Østsinni menighetsråd, med 
forberedelse lørdagen før. Avlyst pga for få 

Årsmelding for Nordsinni Menighetsråd 2014 
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påmeldte. 
• Lys våken-samling for 11-åringer i Østsinni 
kirke. 20 blide og aktive unger overnattet i kirka, 
og deltok med dans og sang i søndagens  
gudstjeneste. Dette sammen med Østsinni 
menighetsråd. 
• Vi deltok i Kirkens nødhjelps årlige 
fasteaksjon. Konfirmantene var bøssebærere. 
• Steinar deltok på Bli kjent-tur for årets 
konfirmanter til Mesnali. 
• Vi hadde dugnader på kirkegårdene og inne i 
kirkene både på Haugner og i Nordsinni. 
• Vi serverte kirkekaffe på to gudstjenester og 
på konserten pinseaften i Haugner kirke, på to 
gudstjenester i Nordsinni kirke og på 
friluftsgudstjenesten på Åsli. 
• Vi deltok på festgudstjeneste i Fluberg kirke i 
forbindelse med Grunnlovsjubileet. 
• Damene i ”kirkeringen” ved Haugner kirke har 
bestemt seg for å legge ned arbeidet.Den 25.08. 
hadde vi invitert dem til menighetshuset for å 
takke dem for mangeårig innsats. Det ble en 
koselig kveld. Vi overtok pengene de hadde på 
konto, og lovet at de skulle øremerkes til bruk i 
Haugner. 
• Den 7.09. arrangerte vi gullkonfirmanttreff på 
Menighetshuset. 
• Også i år deltok vi på Landsbydugnad med 
søppelplukking. Etter søppelplukkinga hadde vi 
stand utenfor Bedehuset. 
• Den nye salmeboka ”Norsk salmebok 2013” 
er nå kjøpt inn. 95 bøker i Nordsinni og 50 i 
Haugner. Kirkelig fellesråd betalte halvparten, og 
menighetsrådet resten. 
• Kirsti, Ann Mari og Torild deltok på 
Trosopplæringssamling på Bergslia i Brandbu i 
forbindelse med at nå har endelig alle sogn fått 
tildelt trosopplæringsmidler. 
Vi har bestilt julekuler med bilde av Nordsinni og 
Haugner kirke. Disse selges for 300 kr pr. stykk. 
Så langt er ca halvparten solgt. 

 
Ellers vil vi nevne: 
• Medlemmer i menighetsrådet har vært 
kirkeverter ved alle gudstjenestene i sognet, og 
ved gudstjenestene på Landmo. 
• I konfirmanttida er også konfirmantene med 
som kirkeverter. 
• Medlemmer i menighetsrådet er med og 
planlegger, og har dermed mulighet til å påvirke 

innhold og utforming av gudstjenestene. 
Alle som blir døpt i kirkene våre får dåpslys og 
brodert dåpsserviett. 
 

Oppgaver framover: 
• Kirketekstilene trenger fornyelse. 
• Trosopplærer Britt Skartlien Tomter vil trenge 
hjelp til gjennomføring av gamle og nye 
trosopplæringstiltak. 
Det må arbeides med å finne en god plass til 
lekekroken i Nordsinni kirke. 

 
 
Takk! 
Nevner spesielt: 
— Grethe Rudstaden som gir blomster til alle 
gudstjenester i Nordsinni kirke. 
— Kirkeringen i Dæhli som fram til august sørget 
for at Haugner kirke alltid var pyntet til 
gudstjenester. 
— Alle som frivillig stiller opp på dugnader og 
arrangementer. 
— Kirkegårdsarbeider Arne som gjør en flott 
jobb. 
— Klokker Roger som alltid er på plass i god tid. 
Han har god oversikt og setter oss inn i   våre 
gjøremål. 
— Prester og organister som inkluderer  
menighetsrådet i planlegging og gjennomføring 
av gudstjenestene. 
 
Tusen takk til dere alle! 
 
Nordsinni  12.03.2015 
 
— Torild Slåttsveen, leder — 
 
 
 
 
 
 

Hjertelig takk for gaven til Nordsinni 
menighetshus  ved begravelsen til Reidar 
Kjendseth. 
— Styret for Nordsinni menighetshus  
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Årsmelding for Lunde Menighetsråd 2014 
    
Lunde menighetsråd har i perioden 
følgende sammensetning: 
 

Valgte medlemmer: 
Roger Jøranli — leder 
Monica Rundhaug — nestleder 
Kirsten Sætheren Lande — sekretær 
Ruth Hagaseth — kasserer 
Kari Bodil Kjeldsrud 
Ella Stadsvoll Øverby. 
Bente Magnhild Voldheim — fast møtende 
varamedlem 
 
Varamedlemmer: 
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: 
Roger Jøranli 
 
Menighetsrådsmøter i perioden: 
Det har vært avholdt 8 møter og behandlet 
44saker i perioden  
Ifm menighetsrådsmøter vil vi takke 
menighetssekretæren for bistand. 
 
Gudstjenester i perioden: 
Tallene i (   ) viser 2013 tallene for sammenlikning 
 
Det har vært  14(14)  gudstjenester i Lunde i 
2014. Skole- og barnehagegudstjeneste før jul er 
inkludert. 
Sammen med Torpa menighet har vi deltatt i 17. 
mai gudstjeneste og lysmesse i Åmot krk. 
 
Av spesielle temagudstjenesternevnes: 
Gudstjenestevandring på Gaarder kirketomt ble 
ikke gjennomført i 2014, men blir muligens annen 
hvert år heretter. 

 
Deltakere på gudstjenestene i Lunde har til 
sammen vært ca 1154(1680) 10 av 
gudstjenestene var med nattverd, og antall 
nattverdgjester har vært 214(300) 
Enkel kirkekaffe etter gudstjenesten har blitt en 
god tradisjon som opprettholdes. 
 
Lunde menighetsråd vil rette takk til 
sokneprester, prostiprest, kantorer, organister, 
klokkere, kirkegårdsarbeidere og renholdere for 
den innsatsen de også i år har lagt ned i 
menigheten vår. 
En spesiell takk til kirkegårdsarbeider Hans 
Kristian Engeseth og til Øystein Strande for fin 
klipping av vår kirkegård. Dere gjør en veldig 
viktig jobb, og holder kirkegården i meget god 
stand. 
 
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, og øker 
sangen i kirken.Takk til dere! 
 
Trosopplæring: 
Britt Skartelien Tomter ble ansatt som 
trosopplærer i 50 % stilling 2014. Hennes jobb 
med barn og unge er veldig viktig for menighet 
og kirke.  
Menigheten jobber videre med å utarbeide 
trosopplæringsplan. 
Fra 0-18 år Har alle døpte rett på 315 timer 
trosopplæring, dette er noe vi jobber videre med. 
Dåpsbarna mottar dåpslys med stake og 
dåpsservietttil minne om dåpen.  
Som 4 åringer innbys barna med familie spesielt 
til gudstjeneste der de deltar og mottar sin 
kirkebok.16 barn deltok. 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 for hele Torpa i Åmot kirke. 
Det ble sammen med Torpa gjennomført Lys 
Våken, med overnatting i Lunde kirke, 12 barn 
deltok. Barna planla og gjennomførte 
gudstjenesten med glans dagen etter. 
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Antall døpte: 4( 8). 
 
Konfirmantopplæring: 
Konfirmantopplæringen følger vedtatt 
konfirmantplan   
Våren 2014 ble 8(10 ) unge konfirmert.  Disse har 
deltatt 
på en positiv måte og vært en naturlig del av 
menighet og nattverdfellesskap. 
Den årlige Fastaksjonentil inntekt for Kirkens 
Nødhjelp er blitt en tradisjon som samler 
konfirmanter, foreldre og medhjelpere til felles 
innsats. I 2014 ble det samlet inn 8209 kr i vår 
menighet. 
Konfirmantene er på leir på Mesnali, og i 
Håkonshall på konfirmantweekend i februar. 
 
Antall  vielser:  0(1) 
 
Forbønnshandling for borgerlig inngått 
ekteskap: 1 (0) 
 
Antall gravferder: 22(18) 
 
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 2014 kom det inn ca. kr. 19149- (22865,-) totalt 
i Lunde. Herav til menighetsarbeidet 
kr. 1846,- ( 5889-) 
Menighetsrådet vil takke for gavene til arbeidet 
ute og lokalt! 
 
Gaver til kirka: 
Lunde menighet takker for minnegaver ved 
gravferder også i 2014. Dette er viktige bidrag til 
og utsmykke kirka og for innkjøp av ting knyttet 
til menighetens arbeid. Menighetsrådet kjøpte 
inn den nye salmeboka N13. Fellesrådet betalte 
for 50 stk og menighetsrådet kjøpte også 50 stk, 
så vi har samlet 100 stk nye salmebøker. Dette 
gjøres mulig for pengegaver gitt til kirka. 
 
 
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 tillegg til pengegaver også med 
dugnadsinnsats hvert år. 
Våropprydding ute og innvendig renhold ble også 
i 2014 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 innsatsville ikke kirka og 
kirkegården vår kunne framstå så fin. 
Takk til dere som har deltatt også i 2014! 
 
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 2015 
Videreføre og utvikle gudstjenestereformen som 
ble innført i 2012. Dette går veldig bra, reformen 
skal revideres våren 2015. 
 
 
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 
2014. 
 
 
På vegne av Lunde menighetsråd 
— Roger Jøranli 
 
Vest- Torpa, 18. januar 2015 



Menighetsbladet for nordre land nr. 2 — 2015 

 

22 

Tårnagenter i Åmot 
kirke 7. og 8. mars 
Denne helga var den 8 stk. 9 åringer i Åmot 
kirke. På lørdagen måtte de først følge en 
agenthinderløype når de kom til kirka. Vi sang 
Tårnagentsangen og snakket om hva det vil si å 
være en agent på leting etter symboler i kirka.  
Barna ble delt i grupper og måtte lete etter 
bilde av symboler. Barna var oppe i tårnet, de 
spilte på orgelet, fant seg en post oppe i 
prekestolen og var ellers rundt omkring i hele 
kirka. Når de fant sine poster laget de plakater 
av symbolene og avga rapport til de andre 
gruppene om hva de hadde funnet ut.  
 
Tilslutt valgte de seg ut hvert sitt bilde av et 
symbol de likte, la det i en eske og pyntet 
esken. På gudstjenesten søndag viste de 
menigheten hva de hadde laget på lørdag.       

Barnesider 

Barnekroken i Nordsinni kirke Barnekroken i Lunde kirke 

Nye barnekroker i kirkene 
Trosopplæringen i Nordre Land har kjøpt inn barnemøbler til Åmot, Lunde, Østsinni, Nordsinni og Vølstad 
kirke. Alle kirkene i kommunen har fått kurver med nye leker og nye bøker. Vi håper alle barn som er 
innom kirkene vil kose seg i barnekrokene med lek og tegning.  
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Fargelegg  

  –Markus 10:14 La de små barna komme til meg, 
hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. — 

Markus 10:14 

Min Kirkebok 6 

 

8.mars ble det delt ut 14 bøker til 6 åringer på 
Dokka i Østsinni kirke og 7 bøker til 6 åringer i 
Torpa i Åmot kirke.  

Neste år starter vi med en samling i forkant av 
gudstjenesten, slik som vi har før Min kirkebok 4 
skal deles ut.  

Vi ser også at vi må be inn to kull neste år, slik at 
det er de som blir 6 år det året boka deles ut, som 
får boka.  

Denne flotte tegningen ble sendt inn av Julie Røstad, 6 år fra Dokka. Julie får Kirkerottene dvd i 
posten. Vi ønsker oss flere tegninger. Send inn til Kirkekontoret, Storgt. 20, 2870 Dokka. 
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FULLDISTRIBUSJON / INFORMASJON 

Klimapilegrim 2015 er en internasjonal, tverrkirkelig 
mobilisering for en rettferdig klimaavtale. Søndag 7. 
juni starter vandringen på Svalbard, Nordkapp og 
Selje, og sammen med kirker over hele verden går 
vandringen mot klimatoppmøtet i Paris.  
 
Målet er en rettferdig klimaavtale. Vi går fordi 
klimaendringene truer oss alle, og fordi de rammer de 
fattige i verden hardest. Under Klimapilegrim 2015 vil 
vi derfor samle inn underskrifter med budskap om at 
Norge må bidra med mindre utslipp og mer penger til 
klimatiltak i fattige land. 
 
Klimapilegrim 2015 er en form for stafett, der en 
vannflaske bringes fra sted til sted og utgjør 
stafettpinnen. Vandringen går gjennom Hamar 
bispedømme 2. – 9. august. Stafettpinnen overtas på 
Hjerkinn, og deretter går stafetten gjennom våre 
bygder og byer før stafettpinnen overbringes Borg 
bispedømme på Minnesund.  
 
På www.klimapilegrim.no ser du hvordan du kan 
delta i vandringen for klimarettferdighet. 
 
Det er anledning til å delta på hele eller deler av 
vandringen gjennom bispedømmet. Noen av 
etappene er lagt opp til sykkel eller andre 
fremkomstmidler. Det blir punktmarkeringer basert 
på lokale initiativ underveis. 
 
Vandringen består av følgende etapper gjennom 
Hamar bispedømme: 
Søndag 2. august: Hjerkinn – Otta 
Mandag 3. august: Otta – Kvam/Vinstra 
Onsdag 5. august: Kvam/Vinstra – Sør Fron – 
Ringebu/Øyer 
Torsdag 6. august: Ringebu/Øyer - Lillehammer 
Fredag 7. august: Lillehammer – Ringsaker 
Lørdag 8. august: Ringsaker – Hamar 
Søndag 9. august: Hamar – Eidsvoll 

Det blir også en vandring langs leden Toten – 
Hadeland lørdag 8. august og søndag 9. august. 
 
For mer informasjon om vandringen gjennom Hamar 
bispedømme kan du kontakte: 
Anne-Lise Brenna Ording, Hamar bispedømmeråd: 
anne.lise.ording@gmail.com 
Kristin Tepstad Eide, Kirkens Nødhjelp: kte@nca.no 
 
Bli med å gå for klimarettferdighet mot 
klimatoppmøtet i Paris! 


