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KIRKEN  I  NORDRE LAND                     
Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka 
 
Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud 
Ta kontakt på tlf. 976 77 823 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: Jane Hatterud. Tlf.:  918 53 457 

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. 415 71 681 
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. 997 35 382 
 
Nordsinni menighet: 
Klokker: Roger Jøranli, tlf. 951 87 571 
Mgh.rådsleder: Torild Slåttsveen,             
tlf. 480 07 113 
 
Torpa menighet: 
Klokker: Roger Jøranli, tlf. 951 87 571 
Mgh.rådsleder: Aase Marie Rød,              
tlf. 959 60 366 
 
Lunde menighet: 
Klokker: Marit Rønningen, tlf. 61 11 90 38 
Mgh.rådsleder: Roger Jøranli, tlf. 951 87 571 
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Østsinni menighetsråd. 

Redaktør: Aase Marie Rød 
aasemrod@hotmail.com 

Layout / Grafisk  
formgivning 
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hans@cealine.com 
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Menighetsblad for Nordre Land  

Kasserer: Jan-Erik Holmen 
jeh75@online.no 

Redaksjonen har ordet 
 
Lunde menighet har ansvar for denne utgaven. 
Her finner du litt av hvert fra sommeren  i kirkene som St.Hans i 
Vølstad, gudstjenesten i Åsligrenda.  
Høsten så langt er preget av kirkevalget og resultatet  av 
menighetsrådsvalget finner du her. Nytt menighetsråd trer i kraft 
1.november – lykke til!!! 
 
Asbjørn Sollien har denne gangen bidratt med historisk stoff 
om Ingeborg Sæther. Diktet hennes om Dokka elva er illustrert 
med foto av Hans Olav Smedsrud – og bildene er tatt nå som 
«Petra» har herjet – med en ekstrem vannføring i vassdraget. 
 
Intervjuet av den syriske familien er viktig for å se at flyktninger 
lever mitt i blant oss  — også her i Nordre Land. Det er mange 
aksjoner i gang for å hjelpe flyktninger — for oss som ikke har 
mottak er det naturlig å tenke på hva vi kan gjøre for de som 
bosetter seg her!  
 
Takk for alle bidrag til dette nummeret og fortsett med å sende 
inn stoff - neste utgivelse av menighetsbladet blir julenummeret 
— vi vil gjerne ha stoff og ideer til det – ta kontakt! 
 
— Aase Marie Rød 

Har du lyst til å synge? 
Alle kan være med i forsangergruppa. 
Det er ofte øvelse 1 time før gudstjenesten begynner. Da 
synger vi det som er litt ukjent. 
Om du har lyst å lære er det bare å komme litt før 
gudstjenesten. 
Om du melder din interesse så får du sms om tid, sted 
og hvilke salmer som skal synges. 
Du kan kontakte oss kirkemusikere Sergey Shein og Eva 
Engman. 
 
Husk, det er ingen plikt å komme hver søndag, men en 
mulighet når du har lyst. 
 
Tusen, tusen takk til dere som allerede er med. Det betyr 
mye før våre gudstjenester. 
 
Vennlig hilsen Eva Engman 
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Høsten har kommet og den lyse årstiden 
er på hell. Vi har passert det meste av det 
som kalles den “grønne“ årstiden i 
kirkeåret. 4 år i menighetsrådet er også 
for mange snart over, nå som vi akkurat 
er ferdig med kirkevalget. 

Mange synes en periode i menighetsrådet 
høres lenge ut. Men når 4 år er over og 
man ser tilbake på tiden som har gått, går 
den uansett fort.  

I denne perioden har det vært mye og ta 
stilling til. Innføring av ny salmebok, og 
ny liturgi i menighetene, var en 
krevende, men likevel spennende jobb. 
Mange sier den gamle liturgien var best, 
men nå som vi er vant til den nye merker 
vi ikke stor forskjell. Evangelieprosesjon 
var nok for mange det som er mest 
ukjent. Før ble evangelieteksten lest fra 
prekestolen som innledning på prekenen. 
Nå er det prosesjon ned i kirkerommet, 
ledet av klokkeren med prosesjonskorset, 
presten med tekstboka, og to 
konfirmanter, eller to fra menighetsrådet 
med hvert sitt lys. Det skapes jo høytid 
rundt evangeliet! Og ikke minst, 
evangeliet kommer ned til folket i kirka. 

Samlingsbønnen har også kommet inn 
igjen i liturgien. Denne var for mange 
noe av det gjenkjennelige den gamle, 
men som falt ut da liturgien ble revidert i 
1978. 

Etter høstens valg blir det veldig 
utfordrende med mange nye medlemmer 

i de 4 menighetsrådene i kommunen vår, 
men jeg tror det blir 4 nye spennende år 
i menighetsråd, og for kirka vår. 

Ønsker alle en fin høst, og deler med 
dere den nye samlingsbønnen som ofte 
blir brukt i kirka nå. 

 

“Gode Gud, du som gir liv til alt som 
lever. Vi priser deg for jordens skjønnhet 
og for alt som lar oss kjenne at du er 
god. Her for ditt ansikt ber vi: Gi oss 
lyttende ører, takknemlige hjerter og 
villige hender, så vi kan høre ditt ord, 
lovprise deg for din godhet, og i ord og 
gjerning vitne om dine storverk. Amen“ 

 

— Roger Jøranli 

 

Høsten har kommet 
Leder 

Foto: Hans Olav Smedsrud 



Menighetsbladet for nordre land nr. 3 — 2015 

 

4 

Vi har litt av noen rikdommer å nyte av! 
Høstens vekster minner igjen om hvilke 
rikdommer og ressurser vi forvalter! Jeg 
ser tilbake på mange vakre natur-øyeblikk 
i årstiden som snart er over. 

Det siste var rosenrøde tyttebær i mykt 
moseteppe ved glitrende fjord. Slike 
øyeblikk nyter jeg og bærer med meg 
videre i hukommelsen. Slike øyeblikk får 
meg til å forstå at jeg har del i store 
rikdommer! 

Naturen har bugnet av vekster til glede for 
øye, gane, kropp og sjel. Undringen 
kommer, takknemligheten også! Tenk at 
dette skjer uten at vi alene jobber for det. 
Takknemligheten brer seg når jeg får øye 
på hvordan livskreftene fungerer.  

Skaperverket holdes oppe og jeg må bøye 
meg i undring.Det føles naturlig å tro at 
det er Gud som står bak alt vakkert som 
lever og vokser. Det føles riktig å la takken 
gå til ham.Så heldige vi er som lever på en 
fredet plett på jorda og som har ressurser 
og muligheter. Heldige som får forvalte 
rikdommer! Det gir oss et ansvar i livet. 

Vi har del i noe som er større enn livet 
selv. Kanskje er det lettere å forstå livets 
oppstandelse når vi ser naturens 
underverker. Vekstene som løftes opp og 
vokser frem, i dødt og kaldt vinterunderlag  
til vår. 

Skaperen lar det vokse i naturen så vi kan 
berike oss av det. Vi får også ta imot i 
troen, det livet som han gir. Det er 
livskrefter som løfter oss, som bærer oss! 
Slik har vi del i noe med evige 
perspektiver. 

 

Vi får stadig ta imot og leve på det, i troen. 
Det blir så konkret i nattverden der vi får 

minnes hva Jesus ga oss. Vi får leve i løftet 
om at han er akkurat der vi er. 

 

Jesus sa: «Jeg er det levende brød som er 
kommet ned fra himmelen. Den som 
spiser av dette brødet, skal leve til evig 
tid. Og det brødet jeg vil gi, er min 
kropp, som jeg gir til liv for verden.» 

 

Han lot det vokse brød for verden og han 
lar verden få del i det brødet som han selv 
er. Han som gir næring til kropp og sjel. 
 

Jeg synes Hans Olav Mørk sine ord 
uttrykker den oppfordring og utfordring 
som vi alle har i det å forvalte det som har 
blitt oss til del. Vi lever i en verden der vi 
på sett og vis er avhengige av hverandre… 

 
«Bær med deg det levende brødet 
som du fikk her 
som en skatt mellom dine hender 
og i ditt hjerte. 
Del det ut, igjen og igjen. 
Alltid strekker det til, 
om du bare fortsetter å bryte det.» 
 

«Brød for verden, lot du vokse» 
Andakt ved Kristine Inderhaug Fossheim 
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På søndager var det en form for andakt og 
salme sang når vi gikk til Solvang på 
søndagsskole hos Bjarne.  Ofte sang vi en sang 
som heter:   

 
DETTE LILLE LYSET MITT 

Dette lille lyset mitt det skal skinne klart 
Over hele Vest-Torpa skal det skinne klart 

Skinne klart! 
 

En finger i været som skulle være lyset og det 
ble tegnet en bue rundt med den andre handa 
som skulle markere lyset. 
DEG VÆRE ÆRE.  Som liten synes jeg den 
salmen var så enorm å høre på da vi satt i 
kirken, spesielt da menigheten stemte i 
refrenget: 

Deg være ære 
Herre over dødens makt!  

Evig skal døden være 
Kristus underlagt. 

 
En spesiell plass i hjerte mitt har den når jeg 
tenker tilbake. Jeg gikk over veien til Mikael og 
fikk lov til å leke søndagsskole, vi sang denne 
salmen med full røst så halsen ble sår og 
stemmen hes. 
Det er så fint at sanger kan vokse utover fra 
sammenhengn de opprinnelig er skrevet i og 
inn i hoder og hjerter til folk i alle leire.  Som  
BLOTT EN DAG,  sunget av Bjarne og Thomas 
Brøndbo, VA DET DU JESUS , av Åge 
Alexandersen og ikke  minst  DER ROSER 
ALDRI DØR.  Disse sangene tror jeg er med å 
bygge en helt spesiell bro fra den kristne tro til 
folk flest. 
 
 Min” yndlingssalme”  er en av de  debatterte 
sangene ved utgivelse av ny salmebok og som 
ikke kom med i den.   EG SER  av Bjørn 
Eidsvåg. 

Eg Ser 
Eg ser at du e trøtt,  
men eg kan ikkje gå alle skrittå for deg.  
Du må gå de sjøl,  
men eg vil gå de med deg,  
eg vil gå de med deg 
 
Jeg ønsker å gi stafettpinnen videre til Tore 
Grimstad Kinn 
 
— Mette Grønvold  

Salmestafetten 

Grønvoldsdagen innledes med messe — det har 
blitt tradisjon i Torpa — alt før kl. 11 har mange 
samlet seg og noen rekker en kaffekopp og 
vaffel også før gudstjenesten. 
 
Torpa menighet feirer skaperverkets dag på 
Grønvold. Elva – det livgivende vannet og kornet 
— som gjennom generasjoner har blitt mel og 
mat for folk i Torpa er sentrale elementer i 
gudstjenesten. 
 
Berit prest snakket om det bitte lille frøet som 
blir til nytt liv ! 
 
Ole Lauli på tangenter og de to blåserne: Ole 
Kristian Nyhagen og Marius Slåttsveen gjorde 
det til en fin musikalsk opplevelse. 
 
I veksellesning ba vi Fader Vår: 
 
Alle:  Fader vår, du som er i himmelen 
Liturg:  og som har skapt jorda til et godt sted for  
  mennesker og dyr, for trær og planter. 
Alle:  La ditt navn holdes hellig. 
Liturg:  Livet som du har gitt oss, er hellig. Å   
  ødelegge livet er å vanhellige deg og ditt  
  navn. 
Alle:  La ditt rike komme. 
Liturg:  Gi oss drømmen og håpet om ditt rike,  
  der alt liv får utfolde seg uten død,   
  forurensning og ødeleggelse. 
Alle:  La din vilje skje på jorden som i   
  himmelen. 
Liturg:  Du har en gang for alle vist oss din vilje  
  for jorda: Den skal være et sted fylt av liv,  
  fred og kjærlighet. 
Alle:  Gi oss i dag vårt daglige brød. 
Liturg:  Lær oss å bruke jorda slik at alle kan   
  spise seg mette. Hjelp oss å dele jordas  
  rikdommer i rettferdighet. 
Alle:  Forlat oss vår skyld som vi og forlater  
  våre skyldnere. 
Liturg:  Vi sitter selv med ansvaret for vårt eget  
  forbruk, vår livsstil og kortsiktige nytelse.  
  Vår kamp for jorda begynner i vårt eget  
  liv. 
Alle:  Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss  
  fra det onde. 
Liturg:  Fristelsen til å velge det som gir kortsiktig  
  nytelse, er stor. Hjelp oss å velge rett. 
Alle:  For riket er ditt, og makten og æren 
Liturg:  Du har lovet å holde livet oppe, og vi vil  
  stå på din side i kampen mot alt som truer  
  det gode liv du har gitt oss! 
Alle:  i evighet. Amen.  
 
Hentet fra Grønn kirkebok – en delebok til inspirasjon og 
gjenbruk.  Kirkens U-landsinformasjon1996, side 62 

Skaperverkets dag på Grønvold 
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Vi er veldig glade 

Takk til skole, barnehage, læringssenteret, 
venner! At mine barn har vennner! Takk til 
Norge ! 
 
Jeg er på besøk hos Faisal og Najwa og 
deres 4 barn  - flyktninger fra Syria som har 
bodd på Dokka vel ett år. 

Hvordan har sommeren vært? 

Både Faisal og Najwa  er fornøyd – de har vært 
på Dokka og det har vært fint – de har vært ved 
elva, på turer bl.a syklet dresin – de har vært på 
Hunderfossen og Lilleputthammer – turer med 
Røde kors og Frivilligsentralen.  Og med venner. 
Veldig hyggelig! 
 
Og mens jeg er der kommer Dial fra bursdag – 
Faisal og Najwa er takknemlige for bursdagene 
som barna blir invitert på og at andre barn 
kommer på besøk . 
 
Abdelrahman regner opp vennene sine og når 
han har bursdag, skal han be alle guttene i sin 
3.klasse og kanskje noen andre som han kjenner 
fra fotballgruppa. 
Dial tar restene fra godteposen han har fått,  og 
deler med broren og med oss voksne! 
 
Faisal fortsetter: 
«Vi må respektere hverandre — stor kjærlighet til 
barn og stor respekt for de gamle! 

Kjærligheten kommer fra hjertet — ikke fra 
munnen — og er ikke bestemt av klærne -– er  
ikke utenpå! 

Opprøret i Syria startet som fredelige 
demonstrasjoner inspirert av den arabiske våren 
– i Deraa hadde 13 barn  skrevet slagord på 
veggene — det var 6.mars 2011 -– de ble 
arrestert . 
— Demonstrasjonene fortsatte og etter noen 
dager begynte politiet å skyte på 
demonstrantene og slik fortsatte det, vi gikk alle 
til moskeene og videre  til kirken. Vi gikk sammen 
– kristne og muslimer i samme by – vi hadde 
samme problem!! 
 
Nå raser krigen på 5. året og det er veldig 
vanskelig å oppholde seg i Syria. 
 
Faisal kan ikke forstå at Bassar al-Assad -  som 
har levd 10 år i Storbritannia og som er øyenlege 
—ikke kunne se og lære hvordan et demokrati 
fungerer — at han skulle bli en eneveldig 
diktator er utrolig. 
 
Om IS sier Feisal «de forstår ikke religion – de 
tenker olje og penger.  
— Hvis du er menneske så skal du ikke drepe – vi 
har de samme 10 bud i Koranen som dere har i 
Bibelen. Vi forstår ikke hva de tenker ! 
Vi trenger barn som drømmer om livet — ikke de 
som dreper barn. 
 

Tekst: Aase Marie Rød 
Foto:  Hans Olav Smedsrud 
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Faisal forteller at han har jobbet på et taxfri 
shoppingsenter — søskenbarnet til Assad eide 
det og tok hele fortjenesten i egen lomme – 
familien Assad har mange bedrifter. 
— Jeg fikk sparken - de kom for å brenne huset 
mitt – mine barn var redde – vi flyktet til Libanon. 
 
— Norge tok 1000 kvote flyktninger,  da for vel 
ett år siden – 500 fra Libanon og 500 fra Jordan – 
Vi var blant dem. Jeg skulle ønske at Norge satset 
på å hjelpe barna – alle barn trenger hjelp – skole 
-  håp  - lys i livet!! 
 
— Jeg er vant til å jobbe – etter å ha studert på 
universitet har jeg jobbet i 16 år. 
 
— Najwa er lærer og har jobbet i skole og 
barnehage – hun underviser nå også – egne og 
naboens barn i arabisk. Foreløpig går vi på 
norskkurs, men på sikt vil vi jobbe og selvsagt 
være med å hjelpe andre! 
 
— Jeg synes alle mennesker trenger frihet  - 
Faisal er opptatt av at vi må tilgi, være ærlige , 
dele… 
 
Når det var IDD (muslimenes største høytid – 
kan sammenlignes med jul )  pleide han å kjøpe 
en sau og dele den opp – og så gir vi bort til de 
som trenger det – i Syria er det stor forskjell på 
fattige og rike og det er helt nødvendig å dele – 

det er naturlig for en muslim. 
 
— Vi må ha respekt for de hellige bøkene – de 
har samme budskap – om fred og kjærlighet. 
Vi må bare håpe at alle flyktingner blir tatt vel 
imot her i vår kommune og i hele Europa – måtte 
vi forstå at det er helt nødvendig å dele!!            

Hvordan kan jeg være til hjelp: 
  
Alle flyktninger trenger å føle seg 
velkomne — bruk de kontaktene du har  
skole, barnehage, fritidsaktiviteter osv...  
 
Vis gjestfrihet: inviter naboen eller gå på 
besøk 
  
Meld deg som frivillig: 
— ta kontakt med Røde kors  eller 
Frivilligsentralen eller mottakene  
— se kulturkalender og facebook 
  
Delta i aksjoner for å skaffe klær, leker 
og utstyr! 
  
Du vil selv bli overrasket over hvor 
givende det er! 

Fra venstre:  
Bayan 5. kl., Diae 5år, Abdullah 2 år, far Faisal og mor 
Najwa og Abdelrahman 3. kl. 
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Ingeborg Sæther (1875 — 1936) 
 

Ingeborg Sæther (1875-1936) var en betydelig 
kulturbærer fra Torpa. I ”Boka om Land, bind 
X” står på side 190: ”Ingeborg Sæther er ellers 
kjent for sine omfattende tradisjonshistoriske 
nedtegnelser. Hun skrev mye og fikk blant 
annet også trykt et hefte med egne dikt…”  

 
Lærer Hans Lyshaug (1904 – 1969) skriver om 
Ingeborg: ”Troen på Gud var liksom en selvfølge 
for henne, og en kunne forstå at det hadde vært 
hennes trøst i motgang og medgang. Hun ville 
også bære den kristne arven videre etter sin 
oldefar Anders Mikkelsen Sollien og etter sine 
naboer og venner av familien Myhre i 
Øverbygda.” Endelig sitat fra boka Lappeteppe” 
av Kari Nordal: ”Verseformen gjør at 
fortellingene blir noe bundet, men vi vet at det var 
særdeles mye brukt på den tiden Ingeborg Sæther 
levde. Hun var nok inspirert av Ibsen og 
Bjørnson…” 
 
Ja, Ingeborg Sæthers bibliotek bestod nok av så 
mye mer enn Bibel og salmebok. Men skolegang 
etter folkeskolen var uaktuelt av minst tre 
grunner: 
 

• Hun var jente. 
• Skolepenger, kost og losji ville bli for 

krevende økonomisk for foreldrene. 
• Hun hadde store fysiske 

begrensninger. 
 
Jeg ser henne for meg der hun satt og leste, satt og 
skrev, satt og samtalte. Innendørs. Om Bibelens 
innhold, om historie, om slekt, om menneskers 
sed og skikk. Men av det jeg har lest av henne, er 
det den korrekte og samtidig så lekende 
skildringen av ”DOKKAELV” som imponerer 
meg mest og rører meg mest.  
 
Dette er ikke et kjedelig skrivebordsprodukt, det 
er som hun har vært på turer fra Valdresflya, langs 
Fjelldokka, og opplevd hver vårs drama sammen 
med Hovel Halden og andre mer anonyme 
tømmerfløtere. I virkeligheten satt hun vel i 
Fagertun og fikk servert historie og historier fra 
brøtningsfolk, fiskere, jegere og budeier som så 

ble lagret på hennes svært så avanserte ”harddisk” – 
til glede og ettertanke for ung og gammel, for 
torpinger og landinger og hyttefolk i 2015. 

DOKKAELV 
Den gjeve Dokkajenten, et viddens barn fra nord,  
hun kommer ned fra flyen, hvor troll og hulder bor.  
Som ung og munter jente hun traller på sin gang  
og svinger sig og danser og leiker dagen lang. 
 
Litt lengre nede går hun dog til hvile for en stund,  
i Mjødokk og i Stordokk der tar hun sig en blund,  
mens fjellørreten spretter og speller i dens vann  
og fiskeren på stranden står og kaster krok fra land. 
 
Men så blir Dokka eldre, og får de voksnes lag,  
og stemmen den blir dypere, og hun går mer i mag,  
til atter nedi Doksfløy hun tar sin siste hvil,  
der ligger hun og grunner på hva mon hun nu går til. 

Tekst: Asbjørn Sollien 
Foto:  Hans Olav Smedsrud 
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I Blæsterliens skoger, hvor seterstien går,  
står granens tette fylking og drømmer år for år.  
Det liv med sterke pulsslag i fabrikklarm og bråk  
har aldri nådd til granens hjem med all sin støi og 
ståk. 
 
Dog er det liv i skogen, om allting går så stilt,  
der lusker fule reven med sin rompesvans på dilt.  
Og røiskatt mellom stene smyger listig ut og inn,  
mens ekornet på grene vimser om så rapp som vind. 
 
Litt ut for Doksfløyhytten, hvor Håvel Halden sang  
og Glabakk og de andre på sluseverket hang  
går Dokka bred og myndig og selvbevisst og sterk,  
nu skal hun først begynne på sitt livsens store verk. 
 
Så blir det slutt på drømmen og granens stille ferd,  
nu føres den med strømmen langt bort til fremmed 
sted.  
Av somme lages silke som veves i Paris,  
mens andre går til papir, og papir blir avis. 
 
Litt ned for Øikjennseter’n står fossegrimmen stolt,  
han tenkte stenge veien med sin harde nakne skolt.  
Men Dokka bare smiler av det dumme gamle troll,  
så danner hun Høgfossen, en sønn så gjæv og bold. 
 

Fra Livaselv og Synna og Gjæra allermest  
er de av Dokkas søstre som kommer her fra vest.  
Ved Aamodt har de stevne, der tages de i favn,  
av storesøster Dokka som gir dem der sitt navn. 
 
Og Dokka synger mektig for den gule 
tømmerstokk  
om våren når hun tumler dem i følge og i flokk.  
Og Grønvoll bruk det driver hun blott med sin 
lillefing,  
så hilser hun og videre går, det er jo ingen ting. 
 
I Vesttorpliens skoger synger Kjøljua med makt,  
og Lundeelv forsøker nynne smått i samme takt.  
Det er sin egen svanesang, de synger ingen fler,  
ti når de Dokka møter, da er de ikke mer. 
 
I Land glir Dokka stille og treder rolig frem,  
hun traller ikke mer som i sitt barndomshjem.  
Hun går og sakte lytter som ventet hun en gjest,  
snart kommer søster Etna fra bygdene i vest. 
 
Og det blir smil og favntak der de møtes disse to,  
så rusler de i sammen med gammelmodig ro. 
I Randsfjord finner begge sitt siste hvilested,  
der lyser Flubergkirken over dem sin stille fred. 
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Skogens vokter 
 
Mange tusen indianere døde da 
gullgravere invaderte yanomami-
indianernes landsbyer dypt inne i 
Amazonas. Daví har fra han var 14 år stått 
fremst i kampen for at folket hans aldri 
igjen skal oppleve slike grusomheter – en 
kamp som langt fra er over. 
 
Da han var barn, visste ikke Daví 
KopenawaYanomami at det fantes noen 
verden utenfor regnskogen. Den gang hadde 
Daví aldri møtt andre folkeslag og trodde at 
yanomamiene var de eneste som fantes i 
verden. Livet var godt i skogen. Lite visste 
han at det fantes myndigheter og mennesker 
som gjorde krav på den. 
 
Problemene begynte i 1973, da Brasils 
myndigheter bestemte seg for å bygge veier 
gjennom yanomamienes land. Veiene åpnet 
de tidligere så utilgjengelige skogsområdene 
for kontakt med mennesker utenfra. Med 
dem kom også dødelige sykdommer. 
 
På slutten av 1980-tallet spredte ryktene seg 
om at det fantes gull i området, og rundt 1989 
hadde om lag 40 000 gullgravere invadert 
Davís hjemtrakter. Katastrofen var et faktum. 
Mange tusen indianere døde. 
 
 – De kom som maur. Elver ble forurenset og 
dyr forsvant. Svært mange døde fordi de ikke 
tålte sykdommene gullgraverne brakte med 
seg, forteller Daví i dag.  
 
Kastet ut gullgravere 
 
Daví overlevde, men anslagsvis hver 
syvende yanomami døde i løpet av et snaut 

tiår. De ble rammet av smitte fra ukjente 
sykdommer, forurensning og matmangel.  
 
– Jeg vil fortelle verden om hva som skjedde 
med folket mitt for 30 år siden, slik at det ikke 
skal skje igjen.  
 
Daví har nesten hele sitt liv kjempet for at 
katastrofen som rammet yanomami-
indianerne, aldri skal gjenta seg. Som ung 
mann sto han i første rekke i kampen for 
anerkjennelse av yanomamienes land. Det 
var en kamp først og fremst drevet av 
indianerne selv og deres allierte i Brasil, men 
med støtte fra blant annet norske 
myndigheter og Regnskogfondet.  
 
I 1992 kom gjennombruddet. Yanomamiene 
fikk anerkjent sitt eget territorium på  
96 000 km² – et område på størrelse med 
Portugal – og gullgraverne ble kastet ut av 
området. Kampen var tilsynelatende kronet 
med seier. 
 
Kampen er ikke over 
 
I dag er trusselen fra gullgraving igjen 
økende i yanomamiterritoriet og 
yanomamienes organisasjon, Hutukara, 
rapporterer om økt gullgraveraktivitet.  
 
– De er ute etter den verdifulle skogen og 
mineralene under jorda. Vi, fra ulike 
indianergrupper, må kjempe sammen. Vi må 
også stå sammen med dem som støtter vår 
kamp og som forstår at regnskogen må 
bestå, sier Daví. 
 
De som presser på for å svekke 
urfolksrettighetene, er de samme som ønsker 
tilgang til ressursene i regnskogen. Det er 
søkt om å grave gull i mer enn halvparten av 
yanomamiterritoriet. Med de katastrofale 
følgene gullgraverbølgen på 1980-tallet fikk, 
er det ikke vanskelig å forestille seg at 
yanomamiene frykter lovforslag som vil 
svekke både landrettigheter og retten til 
selvbestemmelse. 
 
Selv er Daví blitt drapstruet, og han forteller 
om massakren da gullgravere angrep en 
yanomamilandsby og drepte 16 mennesker. 
Han vet at kampen er farlig, men han er ikke 
redd: 
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– Fiendene er mange, og de allierte er få, 
men jeg må fortsette kampen. Naturen har 
valgt en vei for meg. Jeg skal beskytte 
rettighetene våre, beskytte folket mitt og 
beskytte skogen.   
 

 

Fakta om yanomami: 
Dypt inne i Amazonas, på begge sider av 
grensen mellom Brasil og Venezuela, 
lever yanomamiindianerne. Med rundt 20 
000 innbyggere på brasiliansk side av 
grensen, er yanomami Brasils største 
urfolksgruppe som fortsatt lever 
tilnærmet tradisjonelt. De lever slik de har 
levd i tusenvis av år. 

Regnskogfondet har siden 1991 støttet 
yanomamienes arbeid for å sikre 
territoriet, få utdanning og styrke deres 
egen organisasjon Hutukara. 

Norske 14-åringer har oppgaver som handler om 
lekser og husarbeid. Daví Kopenawa Yanomami 
fikk i oppgave å redde folket sitt. Nå er han mer 
urolig enn på lenge. 
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Velkommen til Guds hus 
OKTOBER 
 
04.10.15 – 19. søndag etter pinse 
Nordsinni kirke kl. 11:00 – høymesse 
o Berit Rinde 
o organist Sergey Shein 
o klokker Roger Jøranli 
o gullkonfirmanter 
o presentasjon av konfirmanter 
o offergave menighetsarbeidet 
 
11.10.15 – 20. søndag etter pinse 
Østsinni kirke kl. 11:00 – høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Eva Engman 
o klokker Karin Elton Haug 
o offergave Det norske misjonsselskap 
 
Haugner kirke kl. 13:00 - høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
 
18.10.15 – 21. søndag etter pinse 
Kinn kirke kl. 13:00 – høymesse 
o Berit Rinde 
o organist Sergey Shein 
o klokker Roger Jøranli 
o presentasjon av nye konfirmanter 
o offergave TV aksjonen, Regnskogfondet 
 
Landmo kapell kl. 11:00 – høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
 
25.10.15 – Bots- og bededag 
Vølstad kirke kl. 11:00 – høymesse 
o Berit Rinde 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
o offergave Normisjonens Maliprosjekt 
 
29.10.15 – torsdag etter Bots- og bededag 
Korsvold kl. 11:00 – høymesse 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
 
 
 

NOVEMBER 
 
01.11.15 – Allehelgensdag 
Lunde kirke kl. 11:00 – minnegudstjeneste 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Marit Rønningen 
 
Nordsinni kirke kl. 11:00 – minnegudstjeneste 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Roger Jøranli 
 
Østsinni kirke kl. 19:00 – minnegudstjeneste 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
 
Åmot kirke kl. 19:00 – minnegudstjeneste 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
 
08.11.15 – 24. søndag etter pinse 
Åmot kirke kl. 11:00 – høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
o offergave offergave menighetsarbeidet 
Østsinni kirke  kl. 13:00 – høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Eva Engman 
o klokker Karin Elton Haug 
o 4 - åringer 
o offergave KFUM/KFUK Torpa 
 
 
15.11.15 – 25. søndag etter pinse 
Nordsinni kirke kl. 11:00 – høymesse 
o Berit Rinde 
o organist Sergey Shein 
o klokker Roger Jøranli 
o 4- åringer 
 
22.11.15 – KrKo 
Kinn kirke kl. 11:00 – høymesse 
o Hans Erik Raustøl 
o organist Sergey Shein 
o klokker Roger Jøranli 
o offergave Misjonsalliansen 
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29.11.15 – 1. søndag i advent 
Lunde kirke kl. 11:00 – Lys Våken gudstjeneste 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Marit Rønningen 
o Lys Våken 
o 4-årsbok 
  
Østsinni kirke kl. 11:00 Lys Våken gudstjeneste 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
o Lys Våken 
o offergave Institutt for sjelesorg 
 
Nordsinni kirke kl. 19:00 – Lysmesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Roger Jøranli 
 
 
DESEMBER 
 
06.12.15 – 2. søndag i advent 
Åmot kirke  kl. 19:00 – Lysmesse 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
o konfirmanter, speidere og skolekorps 
o offergave Torpa skolekorps 
  
13.12.15 – 3. søndag i advent 
Landmostua 2 etg. kl. 11:00 – Lysmesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
o offergave KABB 
Kinn kirke kl. 19:00 – julesangkveld 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
o offergave Frelsesarmenn lokalt 
Østsinni kirke kl. 19:00 – Lysmesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
 
16.12.15 – onsdag etter 3 søndag i advent 
Nordsinni kirke kl. 10:00 – 
barnehagegudstjeneste 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o kirkegårdsarbeider Arne Dokkesveen 
 

Lunde kirke  kl. 10:30 – barnehagegudstjeneste 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o kirkegårdsarbeider Hans Kristian Engeseth 
  
17.12.15 – torsdag etter 3 søndag i advent 
Lunde kirke kl. 09:00 – skolegudstjeneste 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o kirkegårdsarbeider Hans Kristian Engeseth 
 
Nordsinni kirke kl. 09:30 – skolegudstjeneste 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o kirkegårdsarbeider Arne Dokkesveen 
 
Nordsinni kirke kl. 10:30 – skolegudstjeneste 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o kirkegårdsarbeider Arne Dokkesveen 
 
Følg med i dagspressen,  
endringer kan forekomme!  

Taize bønn i Kinn 
Syng lovsang hele jorden 
Syng lovsang for vår Gud 

 
«Selv om vi er en liten menighet på landet kan vi ta 
del i dette store» sier Liv-Anne Røed–Larsen som 
sammen med Eva Engmann og Berit Rinde tar 
initiativ til kveldsbønn i Kinn. 
For Liv –Anne handler det om å ta livet på alvor og å 
ta utfordringen om « der to eller tre er samlet i mitt 
navn, er jeg mitt iblant dere» Kveldsbønnen er ikke 
avhengig av at det kommer mange – men det er jo 
veldig hyggelig om vi blir fler enn to, sier hun. 
Taize er et økumenisk fellesskap i Frankrike – 
grunnlagt av broder Roger i 1940 – han fikk et kall til 
å danne en kommunitet – i begynnelsen tok de blant 
annet imot flyktninger.                                 
Brødrefellesskapet består av rundt 100 menn fra 25 
land – protestanter og katolikker og andre 
trosretninger i skjønn forening – de lever i forsoning ! 
Hver sommer kommer ca 5000 ungdommer fra 75 
land til Taize – inspirert til større åndelig bevissthet 
og med budskap om å gjøre verden til et bedre sted – 
vender de tilbake. 
I Taize kaller klokkene til bønn 3 ganger om dagen – 
vi satser på kveldsbønn en gang i måneden. 

Torsdag 22. oktober kl. 1900 
Torsdag 26. november kl. 1900 
onsdag 9. desember kl. 1900 
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RESULTATER KIRKEVALGET 2015 
Nordsinni menighetsråd 
 
Faste medlemmer 
KIRSTI STORLIEN JUVE 
HILDE LINDAHL 
TORMOD SJÅHEIM 
CATHRINE RØNNINGEN 
CAMILLA GRØNVOLD 
JORUNN NYSVEEN 
 
Varamedlemmer 
ANITA RUDSTADEN 
THOR BARDALEN 
ARNOR BENJAMIN ILSTAD 
SOLVEIG EVENSTUEN 
TORILD SVEEN BARLUND 
 

Lunde menighetsråd 
 
Faste medlemmer 
ROGER JØRANLI 
KIRSTEN SÆTHEREN LANDE 
KARIN HALDIS LIUM 
TERJE RUNE LIEN 
ANN CHRISTIN TRONRUD 
RANVEIG JORUN SKOGEN 
 
Varamedlemmer 
KARI BODIL KJELDSRUD 
MONIKA KORSLUND 
SOLVEIG MARIE HOLMEN 
JANE ØVERBY 
LILL GUSTAVSEN 
 

Torpa menighetsråd 
Faste medlemmer 
BRITT JULIE BJØRKELI 
MARGRETHE KLEVMOEN RYTTERSVEEN 
LEIF BERGET 
TURID BJØRNSRUD 
OLAF BJØRKELI 
GEIR OLAV NORDRUM 
 
Varamedlemmer 
ANN KRISTIN SKJØLÅS 
HELEN BAKKE 
BENTE BRATLIEN BERGET 
AUD KRISTIN GJERDBAKKEN 
TOMMY STORHEIL 

Østsinni menighetsråd 
Faste medlemmer 
WENCHE EIMANN 
BOYE ØDEGÅRD 
TROND TÅJE 
MARIT SKIAKER LYKSETH 
REIDAR KORSHAVN 
LISE ENGELIEN KOKKVOLL 
 
Varamedlemmer 
MERETE FURUSETH 
HANS INGVALD BJERKE 
HILDE SLEPERUD 
TROND OLAV LILLEJORDET 
TOVE SYNNØVE SAGSTUEN 

Bispedømmerådet i Hamar 
 
Det nye bispedømmerådet i Hamar bispedømme 
består av: 
  
4 representanter fra Åpen folkekirke: 
 
Gunhild Tomter Alstad, Ridabu 
Lasse Gran, Kapp 
Marianne Kjøllestad Dyrud, Kapp 
Ingvild Kessel, Fåberg  
  
Mangfoldig folkekirke- nominasjonskomiteens 
liste fikk 3 representanter 
  
Dag Landmark, Gjøvik 
Ragnar Løsnesløkken, Fåberg 
Gunnar Gjevre, Arneberg 
  
I tillegg møter biskopen og en representant for de 
leke kirkelig ansatte og en for prestene. 
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 Slekters gang 

Hjertelig takk for gaven som ble gitt til Lunde 
kirke ved Polly Ommelstads begravelse. 

— Lunde Menighetsråd 

Hjertelig takk for gaven til Haugner kirke i 
forbindelse med Johan Vinjarengens begravelse. 

— Nordsinni menighetsråd 

DØPTE: 
 
Østsinni kirke: 
05.07.2015 Tiril Vestrum-Voll 
09.08.2015 Mille Parthaugen 
 Thea Louise Fredheim-Engelund 
06.09.2015 Tobias Haugerud 
20.09.2015 Martine Sørensen Engum 
 Theodor Antonius Walhovd 
 
Nordsinni kirke: 
28.06.2015 Elida Vinjarengen 
Haugner kirke: 
30.08.2015 Marie Elisabeth Frydenlund Schjørlien 
 Tiril GjeileVinjarengen 
Åsli kapell: 
26.07.2015  Ronja Stensrud Kolstad 
Homb gård: 
12.06.2015 Thomas Edvardsen Larsen 
Vølstad kirke: 
23.06.2015 Jacob Amundsen Brandtzæg Elton 
 
Lunde kirke: 
21.06.2015 Lars Olav Midthaugen Rønningen 
19.07.2015 Mathias Tomter Jonas 
 Ingrid Ulsaker 
Åmot kirke: 
02.08.2015 Maiken Haugen Lykkja 
20.09.2015 Sofie Berge 
 Heine Sveum Nereng 
 
VIGDE: 
 
Haugner kirke: 
04.07.2015 Trine Jakobsen og  
 Harald Tønderum 
 
Østsinni kirke: 
04.07.2015 Belinda Østvik Jørandli og  
 Jan Vegard Rudsengen 
11.07.2015 Kjersti Roen Hagenborg og  
 Anders Hagenborg 
 
Nordsinni kirke: 
11.07.2015 Aina Lundon Russenes og  
 Ørjan Lundon Russenes 
01.08.2015 Monica Sandberg og Lars Juve 
 
Åmot kirke: 
08.08.2015 Anne Berit Håkenstad og  
 Odd Harald Bergli 

05.09.2015 Elisabeth Grønvold Skattenborg og 
 Ole Martin Grønvold 
 
DØDE: 
 
Kinn kirke: 
27.06.2015 Halvard Kjeldsrud f. 1924 
 
Åmot kirke: 
29.08.2015 Knut Jøranlid f. 1942 
 
Lunde kirke: 
12.08.2015 Polly Ommelstad f. 1928 
 
Østsinni kirke: 
18.06.2015 Arne Helgerud f. 1926 
21.06.2015 Olav Jøranli f. 1943 
07.07.2015 Kjell Olav Ulvesveen f. 1975 
05.08.2015 Johan Idor Voldhaug f. 1928 
09.09.2015 Kåre Sollien f. 1961 
 
Vølstad kirke: 
24.06.2015 Wenche Petajamaa f. 1953 
24.08.2015 Aase Kirsten Elton f. 1927 
 
Nordsinni kirke: 
09.04.2015 Liv Bjørg Malmin f. 1935 
05.07.2015 Andreas Nordby f. 1921 
08.07.2015 Arvid Nysveen f. 1934 
14.07.2015 Magna Karoline Henriksrud f. 1923 
08.08.2015 Erik Slåttsveen f. 1965 
13.06.2015 Bjarne Voldheim f. 1946 
10.09.2015 Olaug Endrerud f. 1914 
 
Haugner kirke: 
04.07.2015 Johan Vinjarengen f. 1935 
 
Landmo kapell: 
10.06.2015 Gudmund Elvesveen f. 1936 
14.07.2015 Magnhild Asta Munkelien f. 1925 
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Gullkonfirmanter Østsinni 2015 

Gullkonfirmantene og de nye konfirmantene i Lunde 

Første rekke fra venstre:  Annine Storbråten Stadsvoll, Pål Jeremy Jacaba Tollefsrud, Anja 
Kristin Hagen Fahle, Andre Frøseng Øverby. 

Bak fra venstre: Sylvia Hedvig Grønvold, Arild Rustestuen, Astri Johanne Stadsvoll, 
Ingrid Marie Øverhaugen og sokneprest Berit Rinde.. 

Søndag 6. september var det 
samling for gullkonfirmanter i 
Lunde. 

Gullkonfirmanter og årets 
konfirmanter i Lunde var samlet 
til gudstjeneste søndag 6. 
september 2015. 

Gullkonfirmantene hadde 
selskap i Nord Frøyslid hos 
Grethe Sørbønsveen etter 
gudstjenesten.    

 

— Kirsten Sætheren Lande Foto: Kirsten Sætheren Lande  

Foto: Wenche  Eimann 

Første rekke: Synnøve Haugerud Gulberg, May Britt Munkelien, Astrid Opsahl 
Kristenstuen 
Andre rekke: Arne Martin Engum, Leif Erik Granseth, May Britt Kalstad, Unni 
Bekkesveen Haugerud, Bjørn Gudbrand Berg 
Tredje rekke: Frank Våtsveen, prest Knut Ellefsrud, Arve Rønningen, Ivar Kverndal, Ivar 
Jørandli 

Søndag 6. september var det 
igjen tid for gullkonfirmant 
treff i Østsinni kirke. 
Konfirmantene fra 1965 møtte 
tallrikt opp. 
 
Gjensynsgleden var stor, da 
gullkonfirmantene fra Østsinni 
møttes til gudstjeneste den 6. 
september 2015. 
 
Etterpå var det samling på 
Bergfoss kafeen for bevertning 
og en hyggelig prat.    
 

— Hans Olav Smedsrud 
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Tradisjonell feiring av Sankt Hans på Vølstad også i 2015 

Det var i år fjerde og siste gang menighetsrådet 2011-
2015 arrangerte St. Hansfeiring med gudstjeneste på 
Vølstad og etterfølgende samling på Åsheim med 
rømmegrøt og spekemat og kaffe med kaker. 
 
Det har vært en udelt glede å være arrangør og møte 
mange, blide mennesker som kommer år etter år og 
gir uttrykk for at de koser seg. Vi savner noen som 
ikke lengre er i stand til å delta, men koselig er det at 
noen nye kommer til slik at antall frammøtte faktisk 
har økt. 
 
Nytt av året var at vi pyntet selv, da det ikke passet 
for barnehagen. Tusen takk til Mette som plukket 
blomster på forhånd og til Knut for syrin fra 
prestehagen. 
 
Dermed var Mette, Lillian og Wenche klare til å pynte 
kirka og ønske velkommen til ca. 80 personer til 
gudstjeneste og dåp. Det var lille Jacob som ble døpt, 
også det godt forankret i tradisjonen, for farfaren ble 
døpt i Vølstad på innvielsesdagen som foregikk på 
St.Hansdagen for 56 år siden og Jacobs pappa ble 
døpt på Vølstad under 30 års jubileumsgudstjenesten.  
 
Vi gratulerer! 
 
På Åsheim ventet menighetsrådet med Annie i 
spissen med varm grøt og masse kaker. Hun kunne  
ønske nesten 70 personer velkommen til sang, mat og  
koselig prat rundt bordene... 

Tusen takk til alle som gjorde denne kvelden så 
vellykket: 
Berit prest, Eva kantor med hjelp av Marius 
Slåttsveen, Karin klokker og AmiCore som gjestet oss i 
år som i fjor. 
 
Nydelig sang både i Vølstad og på Åsheim. 
 
— Østsinni menighetsråd v/ Wenche 

NY KJØKKEN INNREDNING I ØSTSINNI KIRKE 
I vår kom det på plass ny kjøkkeninnredningi i sakristiet i 
Østsinni kirke.  Innregningen er tegnet og godt tilpasset 
etter mål. Den er også veldig funksjonell i forhold til kirkens 
behov. 

Den passer også godt inn i resten av “miljøet/inventaret” 
som er der fra før. For at det hele skulle falle på plass, 
investerte vi i ny duk på bordet. Vi vil få rette en stor takk til 
Kistefos Møbler AS på Dokka som har stått for prosjektet. 

— Lillian Rønningen 
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Søndag 26. juli var det gudstjeneste på Åsli. På 
grunn av regn og kjølig vær ble det ikke 
utegudstjeneste ved Åsli kapell, men 
gudstjeneste inne i den gamle skolebygningen. 
Det var også en barnedåp, noe som gjorde at 
oppmøtet ble meget bra.  
 
Det var over 50 personer tilstede under 
gudstjenesten. Det ble trangt om plassen inne i 
det lille skolerommet, men stort sett alle fikk 
plass. Musikken ble besørget av Ole Kristian 
Nyhagen på trompet og Marius Slåttsveen på 
trombone.  
 
Gudstjenesten ble holdt av sokneprest Knut 
Ellefsrud. Helt til slutt i gudstjenesten ble det 
holdt en vielse av dåpsforeldrene, noe som kom 
overraskende på flere av de fremmøtte. 
Tradisjonen tro ble det servert kirkekaffe etter 
gudstjenesten. 
 
— Nordsinni menighetsråd 

Gudstjeneste på Åsli  
Tekst og foto: Magne Wold 

Helt til slutt i gudstjenesten ble det holdt en vielse av 
dåpsforeldrene, noe som kom overraskende på flere av de 
fremmøtte.  

Fra lekekroken på Lunde 
Dåpsgutten Ola Hasle Skjørlien på fanget 
til mormor Berit Hasle - han var kanskje litt 
for liten til å dra nytte av barnekroken, men 
søskenbarna hans, Sylvia (størst) og 
Amalie Brennodden koste seg der! 



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  

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 
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Bakerste rekke fra venstre: Anlaug Sollien. Helga 
Strømsjordet Berg. Svein Anton Nybakke. Dagbjørg Øistad 
Jacobsen. Reidar Frøsaker. Kari Gjerdalen Nordheim. 
Svein Grønvold. Arve Torstein Fossum. Ola Halgeir 
Brenden.  
 
Første rekke fra venstre: Kjellaug Svendstad. Solveig 
Westrum Bakken. Toril Austdal Grimstad. Dagny Gunvor 
Ulsaker. Margot Skredderstuen Haug. Inger Lovise løkken 
Enger.  

Søndag 20.september var det gudstjeneste i 
Åmot kirke. Gudstjenesten var ved 
sogneprest Berit Rinde. To små barn ble 
båret til dåpen. Nye konfirmanter ble tatt 
frem og presentert, og det samme med 
gullkonfirmantene.  
 
Etter gudstjenesten var det samling for 
gullkonfirmantene på vertshuset Åmot, der 
mange minner fra ungdomstiden dukket 
frem.  

Gullkonfirmanter Åmot 2015 
Tekst og foto: Roger Jøranli 
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Ungdommene 
Ossobi er han med grå 
skjorte bakerst til venstre. 
Han i forgrunnen med 
fargerike klær, er Pascal 
fra hovedstaden 
Bamako.Han er med og 
leder bibelgruppe for 
ungdommene. Han jobber 
som administrator i 
Ossobidjanja og er den 
som nå gjør mye av det 
kontorarbeidet Elisabeth 
gjorde. 

i hører fortsatt 
i nyhetene om 
uro i Mali. Men 

i den vesle kassonke
-landsbyen 
Ossobidjanja merker 
de ikke så mye til 
dette. Bekymringene 
handler mest om 
hvordan avlingen blir 
i år, når regntida 
begynte så sent og 
det har kommet lite 
nedbør. Heldigvis 
står avlingen fint 
allikevel, men de trenger regn både i 
september og oktober. 

 
tter at familien Sanden avsluttet sin 
tjeneste i desember 2011, har det bare 
vært voksne  misjonærer i Mali. Guri 

Enger fra Hamar, jobber med 
bibeloversettelse og bor nå i det store gule 
huset der barna løp omkring. 
Karen Ekern fra Biri og Karina og Gimmi 
Olsen fra Færøyene har flyttet til 
nabolandsbyen Goundara og startet opp 
igjen arbeidet der. 

 
 menigheten i Ossobidjanja står det bra 
til. Gagny som er bibeloversetter er en av 
lederne.  forteller at folk kommer på 

gudstjeneste, og det er oppmuntrende med 
alle ungdommene. 6 unge gutter var i Øst-
Mali på leir i sommer, og de kom inspirerte 
og oppmuntret hjem. Den som var med som 
leder, var Ossobi. Han er den yngste av 
barna i den første familien som ble kristne i 
Ossobidjanja. Han er nå en ung voksen som 
er blitt en bevisst kristen. Han har gått to år 
på bibelskolen, og skal i januar begynne på 
3. og siste året der. Siden skoleåret sluttet 
har han hatt praksis i menigheten i 
Ossobidjanja. Han både leder og preker, og 
Gagny sier han har utviklet seg. 
Ungdommene setter sitt preg på 
gudstjenestene, og de har laget et eget 
sangkor.  I pinsen var Gagny i 
nabolandsbyen Goundara for å døpe 2 
kvinner og 2 barn. Da var ungdommene fra 
Ossobidjanja med. De sang og leste tekster. 

 
amilien Sandens nabo og venn, 
Mahadi ble kristen gjennom arbeidet i 
jaktgruppa. Han har gått på bibelskole 

og tar nå presteutdanning i Øst Mali. Han bor 
der med sin familie og har det bra.Når han er 
hjemme  i ferien fra , kommer de av og til på 
gudstjeneste i Ossobidjanja selv om det kan 
være vanskelig i regntida. 

 
e som ønsker å lese mer om arbeidet i 
Mali: 
http://www.normisjon.no/
internasjonalt/mali-senegal 

 
Økonomisk støtte til arbeidet kan sende til 
Normisjon konto nr 1503.02.13537,  
merk giroen med prosjekt Mali     

Nytt fra Normisjons Maliprosjekt 
— ved Karen Ekern og Ragnhild Gravem 

Mahadi og familien    Foto : Karen Ekern 

V 

E 

I 

F 
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Fargelegg  

Vi ønsker oss tegninger! 
Send inn til:  
Kirkekontoret, Postboks 173, 2882 Dokka 

Gud ga oss regnbuen som tegn på at han 
aldri mer ville oversvømme jorda.  
1 Mosebok 9:16 

Barneside 
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FULLDISTRIBUSJON / INFORMASJON 

Har du ikke betalt bladpenger for 2015 enda? Da har du muligheten nå! Takk for bidraget! Uten din støtte ville det kanskje ikke blitt 
noe menighetsblad. (Om du ikke vil klippe i bladet kan du ta en kopi av blanketten, eller spørre om hjelp i banken.) 

FJELLGRUNN  
Høstdikt av Asbjørn Sollien 

 
Jeg vet at livet går mot høst. 
Det meste ligger bak meg. 
Hvor finnes det så håp og trøst, 
en fremtid og en utveg? 
Jo, Kristus er mitt sikre håp. 
Det under skjedde i min dåp. 
Der ble jeg hans for evig! 
 
Jeg prøvde gå min egen sti 
på tvers av Herrens stemme. 
Jeg ville være frank og fri 
og dåpens gave glemme -. 
Men livet gav meg mang en smell. 
I egen kraft var jeg en trell. 
Der satt jeg i en klemme! 
 
I dag så synger jeg i kor 
og prøver meg som dikter. 
Jeg er tilbake på det spor 
som opp mot himlen sikter. 
Min fremtid her i livets høst 
er full av glede, fred og trøst. 
Har grunn som aldri svikter. 

Disse versene er en frukt av alt det gode jeg opplevde på 
”Sensommertreff 2015”. Inspirasjon fra  bibeltimer ved Laila 
Riksaasen Dahl, leirkor ved Sissel Andsnes (mesterpianistens mor) 
og det mektige  Reineskarvet i Ål. 
— Asbjørn 


