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Kjære dere  
 
Det var som alle sikkert har fått med seg, valg på nytt 
menighetsråd i høst. Vi som ble valgt inn i det nye 
menighetsrådet har så smått begynt å komme i gang med 
våre  oppgaver.  
 
Vi har store spor å fylle; de som har sittet i menighetsrådet i 
perioden før oss, har vært dyktige.  Det gjør det lettere for oss 
at alt er på stell og at det er innarbeidet gode rutiner for alle 
gjøremål;vi følger opp så godt vi kan.                                                    
 
Vi retter med dette en stor takk til dere som nå har avsluttet 
deres periode i menighetsrådet, og for innføringen vi har fått. 
 
Som dere da vil skjønne så er alle vi som nå sitter i 
menighetsrådet nye i jobben. Vi har stor respekt for oppgaven 
vi er betrodd, og vil prøve så godt vi kan å utføre den på en 
måte som alle kan være fornøyd med.  
 
Vi har bestemt oss for å lage en plan for det videre arbeidet 
vårt i årene fremover, hvor vi også ser for oss noen nye 
aktiviteter.Ta kontakt med en av oss i menighetsrådet hvis dere 
har forslag til ting dere synes vi bør ta tak i - kanskje kan 
nettopp din ide gjøre det  bedre å bo i menigheten vår! 
 
Nå går vi inn i en ny jul, og med den følger mange 
tanker. Julen er en tid da minnene om de som har forlatt oss 
og de som er syke rykker nærmere inn på oss. Vi i 
menighetsrådet oppfordrer derfor alle til å ta seg tid til å 
besøke, hjelpe og bry seg om de som trenger det ekstra. Være 
et medmenneske! 
 
Da gjenstår det for oss i Nordsinni menighetsråd å ønske alle 
en velsignet God Jul og lykke til med det nye året, som vi 
håper må bli et fint år for alle!  
 
— Nordsinni menighetsråd 
 

Redaksjon og Leder 
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«..og tusene barnehender mot 
himmelen ljosa held.» 

 

I 
nn mot denne julen har jeg tenkt 
mye på Jakob Sandes vakre 
julesalme «Det lyser i stille 
grender». Denne salmen 

inneholder sterke kontraster; lys og 
mørke, «himmelhall» og «vesal stall», 
«ringe seng» og englesang. I likhet 
med salmen får også årets julefeiring 
en kontrastfylt inngang. Vi bærer alle 
med oss sterkebilder av mennesker i 
stor nød. De som har flyktet i tusentall 
fra sine hjemland, krysset det 
livsfarlige Middelhavet og som har blitt 
møtt i Europa med både åpne og 
lukkede armer. De har flyktet i håp og 
med drømmer om en trygg fremtid for 
seg og sin familie.  
 
Så kommer julen, og budskapet om 
barnet; som ble født midt i vår verden, 
med all dens skjønnhet og 
grusomheter. Og jeg tenker på Sandes 
salme; som tar oss til den første 
julenatten, og som gir meg den gode 
gjenkjennelse i det å holde et nyfødt 
barn i armene for første gang. Det å 
kjenne den myke huden, stirre inn i 
dybden av barnets blikk. Det gir også 
påminnelse om hvor sårbart et 

menneskeliv er, og hvor avhengig vi er 
av hverandre. Jesusbarnet ble den 
gang båret av Maria og Josef, på 
samme måte som Kristus  har båret 
mennesker over hele verden med sin 
kjærlighet og nåde i 2000 år.  
 
Alle trenger å bli båret; alle barn i 
verden trenger omsorgsfulle hender. 
Og akkurat nå, kanskje mer enn noen 
gang banker barn og vokse på døra 
vår. Og de trenger at blikk møter blikk, 
og bli bekreftet som mennesker. Ja, de 
trenger det som Sande så fint skriver; 
«tusene barnehender mot himmelen 
ljosa held.» De trenger at vi løfter våre 
lys, at kirken løfter opp Ham som er 
verdens lys.  
 
Julen handler om å synge sangen; 
synge jubeltonene om barnet. Om Gud 
som ble menneske. Som ut av de 
ringeste kår  ble den mest dyrebare 
rose. Som bryter seg igjennom mørket 
– som bærer mennesker til alle tider– 
og som gir håp for verden! 
 
 

«Songen som atter tonar 
med jubel kvar julenatt. 

om barnet, Guds Son, vår sonar, 
som døden for evig batt» 

 
 
Velsignet julehøytid! 
 
 
Solveig Fiske 
Hamar biskop 

Det lyser i stille grender 

Juleandakt av Biskop Solveig 
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D et var en 
gang en 
mann som 
dro ut i den 

svarte natten for å låne 
varme. Han gikk fra 
hus til hus og banket på. 
"Kjære, hjelp meg!" 
tigget han. "Min hustru 
har nettopp født et 
barn, og jeg må gjøre 
opp varme, så de ikke 
skal fryse, min hustru 
og den lille." 
 
Men natten var dyp og 
m ø r k ,  o g  a l l e 
mennesker sov. Ingen 
s v a r t e  h a m . 
Mannen gikk og gikk. Endelig fikk han se et 
lysskimmer langt borte. Dit gikk han. Det var 
tent et bål på marken. En hel mengde hvite 
sauer lå og sov omkring varmen, og en gammel 
hyrde satt og våkte over hjorden. 
 
Da mannen som ville låne varme, kom fram til 
saueflokken, så han at tre digre hunder lå og 
sov tett ved hyrdens føtter, De våknet alle tre 
og åpnet de vide gapene som om de ville til å gi 
hals - men det kom ikke en lyd fra dem. 
Mannen så at håret reiste seg på ryggene deres, 
han så at de kvasse tennene skinte farlig hvite i 
ildskjæret fra bålet og at de kom settende like 
på ham. Han kjente at en av dem hogg seg fast 
i benet hans, den andre i hånden hans og den 
tredje i strupen. Men hundekjevene og tennene 
ville ikke lystre dem, og mannen fikk ikke den 
minste skade av det. 
 
Nå ville mannen videre for å hente det han var 
ute etter. Men sauene lå så tett inntil 
hverandre, rygg ved rygg, at han ikke kunne 
komme fra. Da steg mannen opp på 
saueryggene og vandret fram til bålet. Og ikke 
ett av dyrene våknet eller rørte på seg. 
Da mannen var kommet nesten bort til ilden, 
så hyrden opp. Han var en gammel, 
ondskapsfull mann, uvennlig og hard mot alle 
mennesker. Da han så den fremmede kom, 

rykket han til seg en 
lang, spiss stav, som han 
brukte å ha i hånden 
når han voktet hjorden, 
og kastet den imot ham. 
Staven fór rett på 
mannen, så det hvinte i 
luften. Men før den 
rakk fram, vek den til 
siden, suste forbi ham 
og langt ut på marken." 
Nå gikk mannen fram 
til hyrden og sa til ham: 
"Kjære, hjelp meg, og 
la meg få låne litt 
varme! Min hustru har 
nettopp født et barn, og 
jeg må gjøre opp ild for 
å varme henne og den 

lille." 
 
Hyrden ville nok helst ha svart tvert nei, men 
når han tenkte på at hundene ikke hadde 
skadd mannen, at sauene ikke hadde rømt sin 
vei for ham, og at staven hans ikke hadde villet 
felle ham, ble han redd og torte ikke nekte ham 
det han ba om. 
 
"Ta så mye du trenger!" sa han til mannen. 
Men ilden var nesten brent ned. Den fantes 
ikke stokk eller kvist tilbake, bare en stor 
glohaug, og den fremmede hadde hverken 
skyffel eller øse, som han kunne bære de røde 
kullene i. 
 
Da hyrden så det, sa han på ny: "Ta så mye du 
trenger!" Og han var skadefro over at mannen 
ikke kunne bære med seg noen varme. 
 
Men mannen bøyde seg ned, plukket kull ut av 
asken med bare hendene og la dem i kappen 
sin. Og kullene svidde ikke hendene hans da 
han rørte ved dem, og ikke svidde de kappen 
hans heller - men mannen bar dem bort som 
om det hadde vært nøtter eller epler. 
Da hyrden, som var slikt et dårlig og 
ondskapsfullt menneske, så alt dette, tok han 
til å undre seg: "Hva kan dette være for en 
natt, siden hundene ikke biter, sauene ikke blir 

Den hellige natten 

av Selma Lageröf 

Julefortelling 
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redde, spydet ikke dreper og ilden ikke 
brenner?" Han ropte den fremmede tilbake og 
sa til ham. "Hva er dette for en natt? Og hva 
kommer det av at alle ting viser deg en slik 
v e n n l i g h e t  o g  b a r m h j e r t i g h e t ? " 
Da svarte mannen: "Jeg kan ikke si deg det, 
om du ikke selv ser det." Og han ville skynde 
seg av sted for å tenne opp varme for hustruen 
og barnet. 
 
Men da bestemte hyrden seg for at han ikke 
måtte tape mannen av syne før han hadde fått 
rede på hva alt dette underlige betydde. Han 
reiste seg og gikk etter ham, hele veien, inntil 
han nådde fram dit hvor mannen bodde. 
Da så hyrden av mannen ikke hadde så mye 
som en stue å bo i, men hustruen og barnet lå i 
en berggrotte, der det ikke fantes annet enn 
nakne, kalde steinvegger. 
 
Men hyrden tenkte som så at kanskje det 
stakkars, uskyldige barnet kunne komme til å 
fryse i hjelp der i grotten, og enda han var slik 
en hard mann, kjente han seg rørt og tenkte 
han fikk hjelpe barnet. Han tok skreppen sin 
ned fra skulderen, og ut av den trakk han fram 
et mykt, hvitt saueskinn, ga det til den 
fremmede manenn og sa at han skulle la 
barnet sove på det. 
 
Men i det samme han viste at også han kunne 
være barmhjertig, ble øynene hans åpnet, og 
han så hva han ikke før hadde kunnet se og 
hørte hva han ikke før hadde kunnet høre. 
 
Han så at rundt omkring ham sto en tett ring 
av engler med sølvvinger. Hver eneste en av 
dem hadde et strengespill mellom hendene, og 
alle sammen sang de med høy røst at i natt var 
Frelseren født, han som skulle frelse verden fra 
dens synder. 
Da forsto han hvorfor alle ting var så glade 
denne natten, og at de ikke ville gjøre noen 
vondt. 
 
Det var en slik jubel og glede og sang og lek. 
Og alt dette så han i den mørke natten, der han 
før ingenting hadde sett. Han ble så glad over 
at øynene hans var blitt åpnet at han falt på 
kne og takket Gud.    
 
 
Fra Selma Lagerlöf: Kristuslegender.  
       

Julefortelling 

Julekulens reise 
Kirkene våre, Nordsinni og Haugner, har stor 
betydning for alle oss i bygda, men også for 
etterkommere til de som emigrerte til Amerika 
på 1800-tallet. 
 
Nå er det 4 år siden vi i familien Øiom Øyhus 
fikk stifte bekjentskap med familien Helgerud fra 
Wells.c.o. Nord Dakota.  
De var etterkommere etter Henrik Hansen 
Helgerud. Han var født på Helgerud 24.08 1865, 
og han ble døpt på Haugner 29.09.1865.  
 
I 1867, da han var 2 år gammel, emigrerte han 
sammen med foreldre og søsken til Amerika. Han 
ble i Amerika, der han etter hvert giftet seg med 
ei jente fra Vang.  
 
Kanskje reiste de fra Norge med samme båt? 
Fire av etterkommerne besøkte oss også i år. 
Henrik Hansen Helgerud var bestefar til to av de 
besøkende. 
 
Einar Endrerud viste dem rundt på Land museum, 
i Nordsinni kirke og i Haugner kirke før turen 
gikk til oss på Helgerud.  
Her ble det en varm og solrik  lørdagsaften med 
god mat og drikke. Praten gikk lystelig, og det ble 
en koselig kveld for alle. 
Da avskjedsstunden kom, satt tårene løst. 
Som et minne fikk de med seg en julekule fra 
Haugner. Det var en gave de tydelig satte stor pris 
på. 
 
    — Familien Øiom Øyhus 
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Å karakterisere Helge 
B r a t l i e n  m e d  e t 
f r e m m e d o r d ,  e r  i 
utgangspunktet fullstendig 
skivebom. Men det skal få 
stå fordi det viser hvor 
vanskelig det er å ”fange 
ham” i en bestemt bås, et 
bestemt fagfelt. 

Tekst: Asbjørn Sollien 
Foto: Hans Olav Smedsrud 

 
Del 1: Om Helge 

 
 

H an er virkelig en 
a u t o d i d a k t ,  e n 
selvlært. Da 7 års 
skolegang på Dal 

skole var fullført, var hans 
formelle utdannelse avsluttet. I 
hvert fall den teoretiske. Da han 
begynte på Fonas etter nyttår 
1970, ble han sendt til Oslo på 
opplæring i smiing og varming. I 
1988 var han et halvt års tid i 
Sverige for å få opplæring i 
maskiner som skulle flyttes til 
Norge. 
 
Men en trenger ikke lang tid 
sammen med Helge for å 

skjønne at han er en belest mann. 
Interessen fikk han bokstavelig 
talt inn med morsmelka. Mor 
Borghild hadde gått et år på 
Valdres Folkehøgskule, og dette 
fikk stor betydning for henne og 
i sin tur for sønnen. Borghild 
fylte hjemmet ved foten av 
Synnfjellet med en trygg og 
enkel gudstro, sang og toner, 
dikt og eventyr. Jeg tror ikke 
Helge og jeg kommer til å opptre 
s a m m e n  m e d  f e l e  o g 
blokkfløyte, men hvis det skulle 
skje, måtte det bli med ”Den 
fyrste song” av Per Sivle. 
Faren var nok mer innstilt på at 
gutten skulle arbeide, gjøre nytte 
for seg. Men Helge hadde et 
”knep”: Han måtte jo lære leksa 
i bibelhistorie og Luthers 
katekisme. Det kunne ta tid — 

Helge Bratlien — En allsidig AUTODIDAKT... 

for andre… 
 
Det Helge gjorde, var å legge ei 
anna bok inni bibelhistorieboka 
eller katekisma, og mens faren 
”så” ham pugge leksa, var han 
kanskje langt inne i selvvalgt 
litteratur.  
Leksa satt nok allerede som 
spikret i Helges raske hode. 
 
Min far, Anders Sollien, hadde 
stor interesse for det norske 
språk i skrift og tale, og han sa 
en gang at ingen snakket 
torpedialekt så levende og riktig 
som Helge Bratlien. Etter sjøl å 
ha blitt kjent med ham, tenker 
jeg at far hadde rett. Talemålet er 
en del av hans ”musikalitet”. 
 
Grete Stensvold skrev i 

Portrett intervjuet 

Fra venstre: Martin Aalseth, Helge Bratlien og Trude Rønningen. 
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innledningen til et portrett av 
Helge da han valgte å gå av som 
pensjonist i 1999: - Jeg trodde at 
jeg på et vis visste hvem Helge 
var, men mitt møte med ham ble 
overraskende og overveldende. 
Han er en person som jeg kunne 
ønske at jeg hadde truffet før i 
mitt liv. Det han formidlet til 
meg på et par timer på Graner, 
har jeg store problemer med å få 
satt ned på papiret. Kanskje 
skulle jeg heller ikke gjøre det 
— bare gjemt det inni meg som 
en stor opplevelse. Jeg gjør det 
likevel fordi han har mye å lære 
oss alle. 
 
Jeg har bevisst brukt såpass mye 
spalteplass på å få fram andre 
sider ved Helge enn musikken, 
for det gir ham ekstra stor 
troverdighet som tradisjonsbærer 
av folkemusikken i Land. 
 
 

Del 2: Helge forteller 
 
I april 1832 ble Kjerstine 
Nilsdatter Eriksen født på Vest-

Torpa. Hun var født blind, men 
lærte seg likevel å spille fele. 
Når det skulle arrangeres 
dansemoro, hentet de Blind-
Kjerstine. Hun kunne mange 
slåtter, og fra hennes spill ble 
musikken overlevert til Nils 
Felde, Ole Bennbakkhaugen og 
så Nils’ nevø, Haldor Felde. 
 
Haldor Felde (1906 – 1985) ble 
bosatt i Nordre Lunden, 
Snertingdal.  Han hadde gått på 
Folkeakademiet i Rauland, og 
dette betød nok mye for ham. 
Han var glad i å lære fra seg, og 
han var svært nøye med buestrøk 
og fremføringsmåte. Han var 
virkelig en mann som hadde sitt 
slåttetilfang fra kildene. 
 
I arkivet på Lands Museum var 
det flere kilo med håndskrevne 
noter med både vokal og 
instrumental folkemusikk fra 
Land. Et arbeid utført av 
organist Anders Skjeppestad og 
komponisten Arne Eggen. Jeg 
var opptatt av at dette ikke bare 
måtte ligge der, og en gang da 

jeg hadde besøk av Sigbjørn 
Bernhoft Osa (1910 – 1990), 
fikk jeg ham til å ringe Leif 
Wien ved museet for meg. Det 
førte til at dette materialet ble 
tatt i bruk. 
 
Da Land Spelemannslag ble 
stiftet i 1973, var noe av det 
viktigste å berge de gamle 
slåttene fra glemselen. Eldre 
spelemenn ble invitert til laget, 
og de stilte villig opp. Nå ble 
over 60 slåtter spilt inn på 
lydbånd. Materialet ble arkivert i 
Norsk Folkemusikksamling i 
Oslo, og vi fikk fullverdige 
kopier tilbake. 
 
 

Del 3: Minner og dans på 
Bedehuset 

 
Vi møttes på Bedehuset for noen 
uker siden, Helge, Trude 
Rønningen, Martin Aalseth, 
Hans Olav Smedsrud og jeg. Så 
langt hadde det vært en svært 
tung dag for Helge, og vi så det 
på ham. Han hadde med fela, 
men det måtte bare bli 
”liksomspill” på bilde. Jeg 
godtok det, vel vitende om at 
han i to år har hatt en 
uhelbredelig sykdom. 
 
Men snart var praten i gang 
mellom Helge, Trude og Martin. 
De tre mintes kappleiker,  
Spelemannspris, oppturer og 
nedturer, fellesskap og moro fra 
”gode, gamle dager”. Etter ei 
stund sa Hans Olav seg ferdig 
med oppstilte bilder, men nå 
hadde de tre pratet seg varme, og 
Helge hadde ”glemt seg” og 
prøvde seg med toner på fela. 
 
Snart danset Trude og Martin til 
musikk ved Helge, fotografen 
knipset fra alle vinkler, og jeg 
hadde en fornøyelig gratis-
forestilling der jeg både hørte og 

Artikkelen fortsetter på neste side 

Portrett intervjuet 

”Snart danset Trude og Martin til musikk ved Helge, fotografen knipset fra alle 
vinkler, og jeg hadde en fornøyelig gratisforestilling der jeg både hørte og så meg 
takknemlig og glad.” 
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så meg takknemlig og glad. 
 
Vennskapet mellom Helge og 
Mart in  s tar tet  da Land 
Spelemannslag ble til Land Spel 
og Dansarlag i 1976. Som Helge 
var den sentrale i musikken, ble 
M a r t i n  g a n s k e  s n a r t 
”førstedanseren”. Samtidig ble 
de mye benyttet som dommere i 
henholdsvis spill og dans på 
kappleiker. Martin er raus med 
god-ord om kameraten:  - Veldig 
god å danse til. God til å danse 
sjøl. Raus og artig kar. I tillegg 
til to slags feler, trakterer han 
også trekkspill. Full av gode 
historier. 
 
 
Del 4: Takkekortet. Avslutning 
 
 
Helges hjem bærer ikke mye 
preg av troféer. Han er en 
beskjeden mann.  Men en dag 
tok han fram et takkekort som 
han setter veldig pris på. Er det 
fra konge, minister, fylkesmann 
eller ordfører? Nei! Han kjenner 
ikke, eller kjenner ikke til 
personen som har sendt det. Jeg 

Helge Bratlien — Fortsatt fra side 7  leser det som står og sier at dette 
hører hjemme i det som skal stå i 
Menighetsbladet. Dette smykke 
av et takkekort blir på den måten 
som en takk fra folkedypet i våre 
bygder for Helges musikk: 
 

Til Helge Bratlien  
Så inderlig jeg kan, 
ønsker jeg å takke for de 
fine fiolintoner du tolket 
og fremførte i Kalle 
Karlsens begravelse – i 
Hov kirke 9. september 
2008. I det første 
nummeret fornemmet jeg 
urtoner fra dypet som 
stemte sinnet til stillhet 
og andakt. – I 
”Augustkveld” kjentes 
avskjed og vemod. Takk! 

 
”Augustkveld” er Helges egen 
komposisjon. 
 
Jeg, og mange med meg, setter 
stor pris på Hans Børlis lyrikk. 

Portrett intervjuet 

EN SANG TIL MOR 
 

Jeg vil gi deg en sang mens du lever. 
Du er fortsatt et anker for meg. 

Du har alltid gitt mer enn du krever. 
Bare sjelden var svaret ditt ”nei”. 

 
Når du gikk i ditt daglige virke 

gikk du alltid og trallet og sang. 
Da ble kjøkkenet mer som en kirke 

og det mørke fikk lysere klang. 
 

Etter barndom og ungdom der hjemme 
ble jeg soldat i Brigade Nord. 

Men jeg kunne da slett ikke glemme 
hva du gav gjennom sangen din, mor! 

 
Nå er stemmen din svekket av elde 

og du kan ikke rette din rygg. 
Likevel vil jeg fortsatt få melde 

at din sang gjør meg rolig og trygg! 
 

— Asbjørn 

Det er i hvert fall litt morsomt at 
han og Helge har de samme 
forbokstaver i navnet sitt. Jeg 
syns også det er fellestrekk 
mellom lyrikeren fra Eidskog og 
musikeren fra Nord-Torpa slik 
Erik Bye formulerer det: 
 
Du sa 
du misunte meg alt dette. 
Men tro meg: 
Du reiste lenger 
enn de fleste 
av oss som har samlet hoper 
av gulnede flybillett-kuponger 
og koffertlokk 
med rene flekktyfus 
av spraglete turist-etiketter. 
Du reiste lenger, 
favnet mer, sanset mer 
ved bare gå over tunet 
på plassen der hjemme 
der mor di en gang 
ga deg livet. 
 
(Erik Bye ved Hans Børlis båre) 
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Sangtime og julegavetips 
Landmo, Dokka 

«Å den som var en løvetann 
som sto i skitt og sølevann i 
Bispegata 3» — ja -  hvem har 
ikke vokst opp med den 
Prøsenvisa,  når en er født i 40 
eller 50åra — det er jo 
barndommen vår det! 

 

H ans Olav og jeg har tatt 
turen til Soltun på 
Landmo — avdeling for 
pasienter med demens. 

Hver tirsdag samles de til sangtime. 

«Jeg  ha r  mi s te t  kor t t ids -
hukommelsen»  sier Bjørg,- «her 
kan vi synge med om vi vil – første 
eller annen stamme» 
 
Arne Martin Kjernli — sykepleier,  
men også trubadur — synes det er 
hyggelig å ta med gitar og 
munnspill hit og han har et allsidig 
reportuar å øsa av fra «Hvilken 
venn vi har i Jesus» til «Bildilla» av 
Vidar Sandbeck og den vare 
Skjæråsen sangen «Danse mi vise» 
– Jørgen ønsket seg «Alperosen» og 
det ble selvsagt oppfylt.  
 
Inspirert av disse samlingene har 
Arne Martin, som også kaller seg 

Landsbytrubaduren, satt i gang 
produksjon av en salme CD. 
 
Vidar Fredheim trakterer orgelet, 
mens salmene blir sunget av 
Nords inn i  b l . ko r ,  B i rg i t t e 
Rosenberg og han selv. I tillegg bes 
Fader vår (i gammel versjon) og 
Knut prest lyser velsignelsen. 
 
I radioprogrammet «Salmer til alle 
tider» på P1 blir det innslag fra 
denne CDen. I programmet 
«Mellom himmel og jord» blir det 

innslag fra avdelingen der Arne 
Martin synger og spiller gitar. 
 
«Salmesølv» ble navnet på CDen 
— det er Arne Martin godt fornøyd 
med — for dette er en skatt!  
 
Utgivelsen er støttet av Nordre og 
Søndre kommune og av en anonym 
giver — overskudd av salget vil gå 
til Soltun! 
 
«Salmesølv» blir i salg før jul (på 
Gjølberg) — flott julegave!   

Tekst :  Aase Marie Rød 
Foto:     Hans Olav Smedsrud 

Arne Martin Kjernli synger Neil Youngs «Heart of Gold» mens beboerne slapper av 
og koser seg. 

Bjørg sammen med en hospitant fra fra 
Søndre Land som ville høre mer om 
prosjektet til Arne Martin. 

Landsbytrubaduren 

 
Både beboere og besøkende synger med.  
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DESEMBER 
 

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 
o Fredheim sanglag 
o Torpa Bygdebrass 
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 
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 
 
22.12.15 
Lunde kirke kl. 09:00 – skolegudstjeneste 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o kirkegårdsarbeider Hans Kristian Engeseth 
 
24.12.15 – julaften 
Korsvold kl. 11:00 – julaften 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 

 Landmostua 2. etg. kl. 12:00 – julaften 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
 
Lunde kirke  kl. 13:00 – julaften 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Marit Rønningen 
o sang Alexandra Røste 
o horn, Mari Bakke 
 
Østsinni kirke kl. 14:00 – julaften 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
o offergave Kirkens Nødhjelp 
 
Åmot kirke kl. 15:00 – julaften 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
o offergave Kirkens Nødhjelp 
o sang Alexandra Røste 
o horn, Mari Bakke 
 
Nordsinni kirke kl. 16:00 – julaften 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Roger Jøranli 
 
25.12.15 – juledag 
Lunde kirke kl. 11:00 – høytidsgudstjeneste 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Marit Rønningen 
  
26.12.15- 2. juledag 
Nordsinni kirke kl. 11:00 – høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Roger Jøranli 
o Nordsinni Blandede kor deltar 
 
31.12.15 – nyttårsaften 
Kinn kirke kl. 16:00 – gudstjeneste 
o Berit Rinde 
o organist Sergey Shein 
o klokker Roger Jøranli 
o offergave Kirkens SOS Hedmark/Oppland 
 

Velkommen til Guds hus 

Gudstjenester 2015 
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 JANUAR 
 
03.01.2016 – Kristi Åpenbaringsdag 
Vølstad kirke kl. 11:00 – Høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
 
10.01.2016 – 2. søndag i Åpenbaringstiden 
Åmot kirke kl. 11:00 – Høymesse 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
 
Nordsinni kirke kl. 16:00 – juletregudstjeneste 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
 
17.01.2016 – 3. søndag i Åpenbaringstiden 
Østsinni kirke kl. 11:00 – høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
Haugner kirke kl. 13:00 – høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Roger Jøranli 
 
24.01.2016 – Håkonshallen 
 
31.01.2016 - Kristi forklarelsesdag 
Kinn kirke – kl. 11:00 – Høymesse 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
o utdeling av bibelbok til 10 åringer 
 
FEBRUAR 
 
07.02.2016 – Fastelavenssøndag 
Landmo – kl. 11:00 – Høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Roger Jøranli 
Lunde kirke  - kl. 13:00 - Høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Sehein 
o klokker Marit M. Rønningen 
 
14.02.2016 – 1. søndag i faste 
Åmot kirke – kl. 11:00 – Høymesse 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 

o klokker Roger Jøranli 
o utdeling av «Min kirkebok 6-åringer» 
o Tårnagenter 
 
21.02.2016 – 2.søndag i faste 
Nordsinni kirke – kl. 11:00 – Høymesse 
o Berit Rinde 
o organist Sergey Shein 
o klokker Roger Jøranli 
o Tårnagenter 
 
Østsinni kirke – kl. 13:00 – Høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
 
28.02.2016 – 3.søndag i faste 
Haugner kirke – kl. 11:00 – Høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Roger Jøranli 
 
MARS 
 
06.03.2016 – 4. søndag i faste 
Vølstad kirke – kl. 11:00 – Høymesse 
o Berit Rinde 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
 
09.03.2016 – Tirsdag i fastetiden 
Åmot kirke – kl. 19:00 – Fastegudstjeneste 
o Berit Rinde 
o organist Sergey Shein 
o klokker Roger Jøranli 
o Knut Ellefsrud og Kristin Tepestad fra Kirkens 
nødhjelp 
 
13.03.2016 – Maria Budskapsdag 
Nordsinni kirke  - kl.11:00 – Høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
o utdeling av bibelbok til 10 åringer 
Østsinni kirke – kl. 13:00 – Høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Eva Engman 
o klokker Karin Elton Haug 
o utdeling av «Min kirkebok 6» 
Åmot kirke – kl. 19:00 – sangkveld  
 
 
Følg med i dagspressen,  
endringer kan forekomme!  

Gudstjenester 2016 
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DØPTE: 
 
Hunn kirke: 
23.08.2015 Jesper Haugerud Sparbo 

Østsinni kirke: 
11.10.2015 Markus Finstuen 
 Julian Høitomt Svendsen 
08.11.2015 Lykke Tøristuen Lillejordet 
 Alina Holm 
 Rikke Skredderstuen Haukedalen 
29.11.2015 Martine Lien 
 
Nordsinni kirke: 
04.10.2015 Leo Reinli Gillebo 
15.11.2015 Mikkel Sirirud Voldheim 
           Mathias Skogstad 
 Sander Granvang Stensrud 
 
Haugner kirke: 
11.10.2015 Jenny Nyborg Gladbakke 
 Emilie Haugom 
 
Lunde kirke: 
27.09.2015 Kristine Bakke Rustestuen 
 
Åmot kirke: 
08.11.2015 Ingeborg Øistad 
 
 
VIGDE: 
 
Åmot kirke: 
26.09.2015 Line og Anders Finstuen 
 
 
DØDE: 
 
Kinn kirke: 
21.10.2015 Grete Rundhaug f. 1948 
 
Åmot kirke: 
17.10.2015 Kari Engevold f. 1940 
11.11.2015 Hans Kristian Vestli f. 1925 
12.11.2015 Arvid Vestum f. 1938 
16.11.2015 Øyvind Smeby f. 1947 
 
Nordsinni kirke: 
08.11.2015 Bjørn Ingvar Rundberg f. 1932 
 

Østsinni kirke: 
22.09.2015  Ingrid Kristine Bråten f. 1932 
23.09.2015  Helge Gjefle f. 1927 
13.10.2015  Helene Kolbu f. 1930 
19.10.2015  Ivar Arnfinn Lyseng f. 1936 
25.10.2015  Magnhild Kristine Gjerdbakken f. 1929 
30.10.2015  Berit Hovedlien f. 1934 
 
Landmo kapell: 
25.10.2015   Randi Engelien f. 1941    

Hjertlig takk for gaven til Nordsinni 
menighetshus ved Olag Endreruds 
begravelse.  
 

— Styret i Nordsinni Menighetshus 

Slekters gang 

Kveldsbønn i Kinn 
 

20. januar  kl.1900 
17. februar kl. 1900 

16. mars kl.1900 

FYLL ÅMOT KIRKE  
MED GLEDE  

  
13. mars kl. 1900  

 
Fredheim, Valatun og  

Solheim sanglag 
 Torpa BygdeBrass 
 Lars Småladen 

 Ole Jonny Haugerud,  
Berit Rinde og Eva Engmann 

Slekters gang 



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  

Ledig for konfirmasjoner våren 2016  
— selskaper og tilstelninger! 

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 

Annonser 



 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 

Annonser 
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Hvis året 2016 blir som 
forventet skal Roger Jøranli 
på 54 gudstjenester – han er 
klokker i to menigheter nemlig 
Nordsinni og Torpa — det 
betyr at han deltar på 
gudstjenestene i Nordsinni, 
Haugner, Åmot, Kinn og 
Korsvold — noen ganger på 
Landmo også! 
 

 

D et er 42 % stilling og 
arbeidet utføres stort 
sett på søndager og 
helligdager – videre 

er han ansatt i 10% stilling som 
trosopplærer og i høst jobbet han 
p å  k i r k e k o n t o r e t  m e d 
avviklingen av kirkevalget. 
 
I tillegg er han leder av Lunde 
menighetsråd ! 
 
Hvordan får du tid til alt dette? 
 
Det er noe som heter å delegere, 
men jeg er ikke alltid så flink til 
det! 
 
Hvordan kan det ha seg at du 
jobberi kirken? 
 
Jeg skulle bare ha et vikariat i 3 
mndr., men nå har jeg vært her i 
snart 12 år sier Roger. 
 
Du må jo ha vært ganske ung 
da, for du er ingen gammel 
mann nå heller? 
 
Jeg var vel 21 — for nå er jeg 
33. 
Jeg var veldig nervøs husker jeg, 
på den første gudstjenesten —
Knut prest sa at det ikke var noe 
å grue seg til, men han hadde 
glemt å informere meg om at det 
var dåp av 2 barn i Haugner med 

Allsidige Roger!!! 

full kirke, og det ble  ganske 
stressende for en ny klokker som 
ikke var helt kjent med liturgien. 
 
Vi skal snart evaluere den 
gudstjenesteordningen vi nå har 
— hva synes du om den ??? 
 
Det beste er vel deltakelsen – nå 
deltar mange fler i gudstjenesten 
—  f o r b e r e d e l s e n e  o g 
gjennomføring — vi planlegger 
gudstjenesten sammen med 
prest, organist og repr. fra 
menighetsråd. 
 
Unde r  guds t j enes t en  e r 
konfirmantene med, noen fra 
dåpsfølge leser tekstene om 
dåpen, kirkevertene har sine 
oppgaver osv. og min jobb som 
klokker er blitt mye mer 
omfat tende,  spesiel t  når 
konfirmanter skal instrueres før 
sine oppgaver i gudstjenesten. 
 
Ja — du passer på at alt 
fungerer i tillegg til at duhar 
ansvar for store deler av 
liturgien ! 
Du er jo ganske tøff da  — f.eks 
det at du giftet deg i kirken! 

Vi giftet oss ikke, for vigsel av 
homofile er som kjent ikke tillatt 
i Den Norske Kirke, men både 
jeg og Stig Rune, ønsket åfå  en 
forbønnshandling i kirka. 
 
Det blir spennende hva 
kirkemøtet gjør nå, men hvis 
ikke kirken får vigselsrett for 
homofile og lesbiske tror jeg 
kirken vil tape på det. 
 
Egentlig er du bonde, når får 
du tid til å være det? 
 
Takket være Stig Rune går det 
bra å kombinere gård og kirke, 
men det kan bli stressende i 
perioder.   

Tekst & Foto: Aase Marie Rød 

Trosopplæring 
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Min kirkebok til 4‐åringer i Østsinni kirke 

 
 
 
 
 

Menigheten gleder seg når små 
barn inntar kirka.  Kirkebok 
til 4-åringer er en slik hendelse 
som starter med samling i 
kirka uka før der de er med på 
oppdagelsesferd i kirka, lærer 
et par sanger og avslutter med 
b o l l e r  o g  s a f t . 

Torsdag 5. november kunne vi ta 
imot  11  litt  nysgjerrige    4‐
åringer i Østsinni kirke. 
De  lurte nok på hva  som  skulle 
skje  i  kirka.  Knut  prest  fikk  god 
kontakt og på  spørsmål om hva 
de  trodde  han  skulle  ha  på  seg 
på  søndag,  ble  han  nok  litt 
overrasket over svaret.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Han forklarte at han skulle ha på 
noe  som mamma hadde på  seg 
noen  ganger  og  første  forslag 
var  bikini,  før  det  rette  svaret, 
kjole, kom 

Unger  er  herlige:  noen  hadde 
mye energi, noen  ville  være  litt 
tøffe  mens  andre  er  litt 
beskjedne. Alle er seg selv og er 
ærlige. 
 
Turen  til  sakrestiet  og  rundt 
alteret  gikk  lystelig  for  seg,  før 
turen  gikk opp  trapper,  først  til 

kantor  Sergey  som  spilte  både 
høye  og  lave  toner  på  orgelet 
før  de  tok  fatt  på  trappa  til 
tårnet,  noe  som  oppleves 
spennende  og  kanskje  litt 
skummelt

Vi sang «Min båt er så  liten» og 
«Hvem har skapt alle fuglene» 
Boller  og  saft  og  kaffe  til 
foreldre  smakte  godt  som 
avslutning.  
 
Til søndagens gudstjeneste med 
3  dåp  kom  alle  4‐åringene  fra 
torsdagen samt 2 til, så damene 
fra  menighetsrådet:  Marit 
Skiaker  Lykseth  og  Wenche 
Eimann  delte  ut  bøker  til  13 
blide 4‐åringer etter at de hadde 
sunget sangene de hadde lært. 
Gudstjenesten  samlet  ca.  175 
personer, så en  flott  festdag  for 
menigheten.       

Tekst :  Wenche Eimann 

Trosopplæring 

Konsert i Nordsinni kirke 
Den 27. september var 
Nordsinni kirke fylt med toner 
og rytmer som ikke så ofte 
høres i kirkene våre. 

 
Da hadde vi besøk av Arvid 
”Akke” Strand med band.  
De spilte og sang sanger av Jim 
Reeves og Johnny Cash.  
 
Vi fikk høre mange kjente låter, 
men også noen mindre kjente.  
 
De vel 100 betalende, alt 
vesentlig i alder 60 +, viste 
tydelig at de var fornøyde med 
konserten.   
 
 

 

Fra venstre: Glenn Trandum, Jan Olav Sveen, Geir Asprusten, Arvid "Akke" Strand 
og Dag Yri. 

Tekst & Foto: Torild Slåttsveen 
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Min kirkebok til 4‐åringer i Nordsinni kirke 

 
Tirsdag 10. november var det 
samling for 4 åringer i 
Nordsinni kirke.  11 spente 
barn møtte opp og ble tatt i 
mot av trosopplærer Jane  og 
medhjelper Roger. 

Etter en kort samling, sang de første 
verset av ‘’Måne og sol’’ så fortalte 
Jane historien om tolleren Sakkeus, 
mens bilder ble vist på powerpoint. 
 
Etter fortellingen var det tid for å se 
seg rundt i kirkerommet. Alter, 
prekestol og ikke minst orgel ble 
nøye beskuet. 
Så ble det sunget flere sanger og 
som avslutning serverte 
menighetsrådet boller og saft. 
 
Etter at alle fikk på seg yttertøy 

gikk turen opp i kirketårnet. Og 
komme dit er alltid spennende, men 
også litt skummelt. 
 
Søndag var det gudstjeneste i kirka, 
der også 3 barn skulle døpes. 
 
4-åringene var med i 
inngangsprosesjon, og fikk sitte på 
puter på gulvet i koret, mens Berit 
prest holdt preken som ble 
dramatisert av konfirmanter og 
kirkeverter. 
 
Så kom endelig tiden hvor boka 
skulle deles ut -  13 4-åringer fikk 
bok denne dagen. 
 
Som avslutning på gudstjenesten 
stilte 4-åringene seg opp og viste 
bevegelser mens salmen, ‘’Må Gud 
velsigne deg’’ ble sunget som 

Tekst & Foto: Roger Jøranli 

Spente fireåringer gledet seg til å få «Min Kirkebok», mens Roger leste opp 

Julekuler 

Vi har fortsatt fine julekuler av 
Haugner og Nordsinni kirke til salgs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prisen er 300,- pr. stk  inkl. stativ. 
 
— Nordsinni Menighetsråd 

Trosopplæring 

velsignelse denne dagen. 
 
Takk til 4-åringer med familie som 
stilte opp både på samlingen og på 
gudstjenesten.   
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Jane Hatterud — Ny trosopplærer 

J 
eg heter Jane Hatterud, og 
er ny i jobben som 
trosopplærer i Nordre Land. 
Dette er en 50% stilling som 

jeg overtok etter Britt Skartlien 
Tomter i september i år. Jeg har jo 
både sett og hørt at Britt har gjort 
en god jobb, og skjønner nå at jeg 
er i ferd med å «hoppe etter 
Wirkola». Men jeg tar sats, med mål 
om å videreføre de tiltakene 
innenfor trosopplæringen som 
allerede er i gang, samt å utvikle 
nye. Det er et spennende stykke 
arbeid som venter – ikke minst i 
utforminga av 
Trosopplæringsplanen som skal 
«opp å gå» i løpet av 2016. Denne 
planen skal vise hvordan vi jobber 
med trosopplæring for barn og unge 
(0-18 år) i Nordre Land, og vil 
inneholde både eksisterende og  
kommende tiltak. Det er viktig at 
denne planen blir et godt redskap 
for oss alle, og at den jevnlig 
«holdes ved like».  
 

Litt om meg 
Jeg kommer opprinnelig fra 
Snertingdal, der jeg trådte mine 
barnesko i Dalheimsgrenda. Det 
hendte jo av og til at vi tok oss en 
«Dokka-tur», og jeg er derfor ikke 

helt ukjent med området. Men jeg 
ser fram til å få en bedre  oversikt 
over kommunen! Riktignok kjenner 
jeg litt mer til Torpa, noe som 
skyldes at jeg har familie og 
svigerfamilie på Aust-Torpa og i 
Nord-Torpa. Jeg tenker at det er fint 
å ha en lokal forankring i den 
jobben jeg nå har gått inn i, selv om 
jeg for tiden bor på Lillehammer og 
pendler over åsen.  
 
Yrkesmessig er jeg utdannet lærer 
med fordypning i musikk, og jeg har 
jobbet ved henholdsvis Gjøvik 
skole, Sykehusskolen ved Ullevål 
sykehus og Ekrom skole på 
Lillehammer. Jeg tar med meg 
mange gode minner fra årene i 
skoleverket, men gleder meg 
samtidig over å få muligheten til å 
prøve en helt annen jobb. Vel, helt 
annerledes blir det jo ikke. Jeg skal 
fortsette å jobbe med barn og unge, 
men i en ny og spennende setting! 
 
Flanellograf er tingen! 
Som lita jente, gledet jeg meg alltid 
til å dra på søndagsskole i Nykirke. 
Det var moro å synge sammen med 
de andre barna, stas å få en ny fisk 
i garnet (utrolig hvor stor betydning 
et klistremerke kan ha!) – og sist, 
men ikke minst; det var så 
spennende da de fortalte fra 
Bibelen og brukte flanellografen. 
For et pedagogisk verktøy! Jeg 
lurer forresten på om min interesse 
for formidling kan ha «våknet» her. 
Hvis noen tilfeldigvis har en 
flanellograf stående, som de gjerne 

vil bli kvitt, er det bare å ta kontakt! 
Kanskje nye generasjoner kan få 
oppleve flanellografens 
fortreffelighet? 
 
Musikk er livet 
Musikken har gått som en rød tråd 
gjennom hele livet mitt. Jeg har 
riktignok prøvd meg både på ski og 
på håndballbanen, med vekslende 
hell, men i musikken har jeg alltid 
følt meg hjemme. Fra sang på 
søndagsskolen, til skolekor, 
traktering av althorn og trombone i 
skolekorpset, lærerrike år på 
musikklinja på Hamar 
lærerhøgskole og nå medlemsskap 
i Vestoppland kammerkor. Jeg 
bruker mye tid på koret, men så får 
jeg da også mye igjen for det. Jeg 
blir rik på gode opplevelser, og får 
være med på ting jeg ellers bare 
kunne ha drømt om.  
 
Min interesse for musikk og sang, 
var en av grunnene til at jeg søkte 
på stillingen som trosopplærer i 
Nordre Land. Jeg sysler med 
tankene om å starte opp med 
babysang og barnekor, og gleder 
meg over at det også er musikalske 
ønsker i de nye menighetsrådene. 
Her kan vi få til mye fint sammen 
tror jeg, og gi barn og unge fine 
musikk-opplevelser i kirkerommet. 
 
Jeg har også mange gode minner 
fra tida i Barneteateret i 
Snertingdal, hvor jeg blant annet 
gestaltet rollene som «Morten 
minstemann» og bakparten av et 
esel(!). Dramatisering og sang lar 
seg jo fint kombinere, og dette er 
også noe jeg ønsker å ta med meg 
inn i den nye jobben.  
 
Jeg vet at det foregår mye bra på 
den kulturelle fronten i Nordre Land, 
og jeg har et ønske om å få til 
samarbeid med lokale aktører der 
dette kan være naturlig. Det må 
gjerne gå den andre veien også; 
bare spør dersom dere tenker at 
det er noe jeg kan bidra med! 
 
Men en ting er jeg nødt for å 
presisere. Selv om jeg er opptatt av 
sang og musikk, betyr ikke det at 
alle tiltak for barn og unge vil være 
av det musikalske slaget. Vi må 
prøve å få til en bredde i tiltakene 

Tekst :  Jane Hatterud 
Foto:     Hans Olav Smedsrud 

Nytt fra menighetene 
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Julekveldsvisa 
 
I 2013 kom endelig Prøysens "Julekveldsvisa" med i salmeboka.   
Julekveldsvisa rommer kjernen i julebudskapet, samtidig som det 
formidles på en så folkelig, jordnær og barnlig måte som bare Alf 
Prøysen kunne klare.   
På mange måter synes jeg det varme og jordnære i  Julekveldsvisa står  
som en kontrast til den noe  glorete og materialistiske  julefeiringa  som 
vi ser mer og mer av i dagens samfunn.   Jeg mener vi skulle bli flinkere 
til å ta tilbake noe av den enkle, jordnære og gammeldagse julefeiringa.   
Det er mye triveligere med fuglbænd enn neonlys! 
 
 Julekveldsvisa er en julesang som de aller fleste har et forhold til. Den 
handler om en mor som gjenfortalte juleevangeliet for den lille jenta si. 
 
Barneøynene tittet ut vinduet i Prøysenstua, og så julestjerna over 
Rudshøgda, "over taket der a Jordmor-Matja bor". Det kunne like gjerne 
vært barneøyne som tittet ut av et "stugguglas" i en av våre bygder i 
Land.  Jeg har selv hatt gleden av å ha med forventningsfulle unger ut 
på knitrende snø i desemberkulda i Torpa for å se etter julestjerna.  
 
Prøysen formidler juleevangeliet så hverdagslig og nært at både barn 
og voksne kan se for seg handlingen vers for vers.   
 

Julekveldsvisa 
Alf Prøysen (1914-70)  

 
Nå har vi vaske golvet og vi har børi ved, 

og vi har sett opp fuggelband og vi har pynte tre’. 
Nå sett vi øss og hvile og puste på ei stund, 

imens je rugge vogga, så bror din får en blund. 
 

Dra krakken bortått glaset, så sett vi øss og ser, 
og prøve finne leia der julestjerna er, 

den blankeste ta alle, hu er så klar og stor 
- du ser a over taket der a Jordmor-Matja bor. 

 
Hu er så snill den stjerna, hu blonke’, kan du sjå? 

- og nå ska je fortælja og du ska høre på 
Den fyste gong hu skinte så laga hu ei bru 

imilla seg og himmel’n og ei krubbe og ei ku. 
 

I krubba låg en liten gutt så fresk og rein og go, 
og mor hass dreiv og stelte’n og far hass sto og lo, 

og gjetergutta der omkring dom kute tel og frå 
og bar med seg små lam-onger som gutten skulle få. 

 
Og tel og med tre vise menn – dom rei i flere da’r 

og ingen visste vegen og itte ’hen det bar, 
men stjerna sto og blonke på himmelhvelven blå 
så ingen ta dom gikk bort seg og alle tre fekk sjå. 

 
Ja, det var fyste gongen som julestjerna brann, 

men sea har a brønni i alle verdens land, 
og såmmå å som hende er stjerna like stor 

- du ser a over taket der a Jordmor-Matja bor.  
 
Jeg gir stafettpinnen videre til Nils Harald Lium.  God Jul! 
 
— Tore Kinn — 

Salmestafetten 
våre, slik at vi favner om flere 
interesser. Si gjerne i fra hvis du 
sitter med gode idéer til tiltak i 
trosopplæringen!  
 
Fredelig jul! 
For mange er jula lys og god, men 
for noen kan den også være ei 
vanskelig tid på året. Uansett 
hvordan juledagene møter deg, så 
håper jeg at de bringer med seg 
fred og ro. Fredelig Jul! 
 
Jeg takker så mye for den gode 
mottakelsen jeg har fått på 
kirkekontoret og i kommunen, og 
gleder meg til fortsettelsen!  
 
— Jane 
 

 

 

JUL PÅ DOKKA 
(20. november 2015)  

 
Året var ungt da UNE slo til. 
Et barn ble tatt fra oss og satt ut av spill.  
Nå er det snart advent og så er det jul. 
I dag tentes håp om retur fra Kabul. 
 
Å kjempe mot samfunnets styre og stell 
kan synes umulig, det er som et fjell. 
Fornuften sier: ”Vi får se an saken, 
ser hva som skjer mens vi sitter på 
baken.” 
 
Men noen stod opp for å flytte det fjellet  
jobbet intenst for at rettferd sku’ gjelde.  
Vinter ble vår og sommer ble høst 
Retten ble satt, håpet gav trøst. 
 
Vi må fortsatt vente med seierssalutten. 
Men maratonløpet det går nå mot 
slutten. 
Ved målstreken venter Farida-seier. 
Beviset på hva vi i fellesskap greier! 
 

   — Asbjørn — 

Foto : Flimmer Film AS 



Menighetsbladet for nordre land nr. 4 — 2015 

 

20 

Gullkonfirmanter i Nordsinni kirke 2015 

 
Første rad fra venstre: Marit Godlien (Øverlier), Marie Helene Hagen (Seierlund), 
Bjørg Margrethe Hagelund (Loeng). 
Andre rad fra venstre: Sverre Lindal, sokneprest Berit Rinde, Jon Nordby. 

Søndag  4.  oktober  var  fem  av 
konfirmantene fra 1965 samlet 
til  gudstjeneste  i  Nordsinni 
kirke  for  feiring  av  50  års 
jubileum.  

 

I  tillegg  til  presentasjonen  av 
gullkonfirmantene, ble også årets 
konfirmanter  i  Nordsinni  og 
Haugner presentert. 

 

Etter  gudstjenesten  fortsatte 
j ub i l ee t   på   Nords inn i 
m e n i g h e t s h u s   h v o r 
menighetsrådet  stod  for 
servering  av  snitter  etterfulgt  av 
kaffe  og  kaker.  Det  ble  en 
hyggelig sammenkomst med god 
stemning  og  livlig  prat  rundt 

bordet.   

Tekst & Foto: Knut Wold 

Nytt fra menighetene 

 
Kirken tilstede på bygdedagene 

Faglagene i landbruket er arrangør 
av bygdedager hvert andre år og i 
2015 var de igjen klare til å ta imot 
folk på plassen nær Dokka stasjon. 
 

Her fant vi alt de inviterte til: 
Landbruket og samarbeidspartnere i 
Nordre Land vises fra sin beste side. 
Traktor, redskap, sauer, kyr, hester og 
andre dyr stilles ut. Konkurranser, 
ridning, hestekjøring og flere 
akt iv i te ter  for  hele  famil ien . 
Matservering i restaurant-teltet, 
smaksprøver og salg av lokale 
produkter. 
 
I denne atmosfæren er det blitt naturlig 
at kirken har sin plass med gudstjeneste 
i restaurant-teltet, så også 20. 
september 2015. Bygdekvinnelagene v/ 
Marit Skiaker Lykseth hadde pyntet 
dagens alter til høsttakkefest og Harry 
Eimann klargjorde dagens instrument. 
Knut prest kom rett fra gudstjeneste i 

Østsinni kirke sammen med kantor 
Sergey og klokker Karin. 
 
Kl.13.00 skjønte alle det var klart da 
Sergey satte i gang med preludium og 
folk fant sine plasser ved bordene eller 
rett ved inngangen i et antall på ca. 60. 
Jordnær, fin preken, flott musikk og 
sang skapte en god stund for de 
tilstedeværende. Offergave, nesten kr. 

2000.-  ble gitt til Kirkens Nødhjelp. 
Umiddelbart etter gudstjenesten 
over r ak te  G jermund  Lyshaug 
Landbrukets ærespris som var tildelt 
Håkon Stadsvold. 
 
Vi gratulerer Håkon og takker 
landbruket i Nordre Land for godt 
samarbeid!    

Tekst & Foto:  Wenche Eimann 
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Nytt fra menighetene 

I dette lille stykke setter Helge 
Haukeli – prostiprest i Land 
og Hadeland — juleevangeliet 
inn i den store sammenhengen. 
 

J ulens sentrum, barnet i 
krybben, feirer vi fordi 
han var mer enn et barn. 
Han var Gud som ble 

menneske.  Blant strå og halm, 
okser og sauer, lå et lite barn 
som var Gud i menneskelig 
utgave.  Armer og bein, nese og 
munn, skrik og skrål som hos 
andre barn. Men allikevel: Nå 
var Gud kommet til jorda. Dette 
skjedde for at et menneske skulle 
vise oss alle hvordan et 
menneske var ment å være, fylt 
av den godheten og kjærligheten 
som Gud skapte verden med.  I 
godhet og hengivenhet for andre. 
Derfor ble Gud menneske. 
 
Det spørs om ikke vi trenger å 
gjøre det samme, eller i det 
minste stille spørsmålet: Lever 
jeg slik et menneske var ment å 
leve. Eller har egennytte, 
selvopptatthet, penger og ting 
fått førsteplassen? Er det tomme 
timer som hverken gir meg eller 
andre noe. Bruker jeg min tid på 
noe som betyr noe for andre og 

meg selv? 
 
Det trenger ikke være så stort 
eller flott, bare det har noe av 
godheten i seg. Det trenger ikke 
skape overskrifter eller ros, bare 
det har en stille kvalitet i seg.  
Da gjør vi som Gud: Er 
menneske. Da praktiserer vi 
juleevangeliet i eget liv og eget 
nærmiljø. 
 
Gud er liten - de gode 
gjerninger er små 
 
For Gud er liten!  Da han kom til 
jorda var det i størrelse 
XXXSmall. Et menneske i 
minste utgave.  Det er alltid i det 
små det gode har sine beste 
vilkår. Kjærligheten buldrer 
aldri, gjør seg ikke diger eller 
mektig. 
 
Noen hevder det annerledes: 
Roper: Gud er stor, Allah er stor, 
og stormer frem med våpen og 
bomber - som i Paris fredag 
13.november. 
 
Slik kan det gå når noen blåser 
opp Gud og seg selv. Men Gud 
ble et lite menneske, og vi skal 

Gjør som Gud: Bli menneske! 

være små mennesker. Det gode 
trives beste i liten skala.  Der 
makten og våpnene kommer bak 
viljen,der ligger ondskapen 
snublende nær. Og der Guds 
navn brukes som legitimering 
for egne lyster, der kan troende 
være troende  til hva som helst! 
 
Så vi gjør klokest i å lære av 
Gud: Bli menneske! 
 
Da husker vi best at også andre 
er mennesker og skal behandles 
deretter. 
 
Nordahl Grieg minner oss om 
det: 
 
Den som med høyre arm bærer 
en byrde, 
dyr og umistelig, kan ikke myrde. 
 
Dette er løftet vårt fra bror til 
bror: 
vi vil bli gode mot menneskenes 
jord. 
 
Vi vil ta vare på skjønnheten, 
varmen — 
som om vi bar et barn varsomt 
på armen!     
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Juleevangeliet  
(Lukas 2:1-20) 

D et skjedde i de dager at det gikk ut 
befaling fra keiser Augustus om at 
hele verden skulle innskrives i 
manntall. Denne første innskrivning 

ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. 
Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver 
til sin by.  
 
Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til 
Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av 
Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen 
med Maria, som var lovet bort til ham, og som 
ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da 
hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den 
førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en 
krybbe, for det var ikke husrom for dem. 
 
Det var noen gjetere der i nærheten som var ute 
på marken og holdt nattevakt over flokken sin.     
         
Med ett sto en Herrens engel foran dem, og 
Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet 
av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se 
jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele 
folket: I dag er det født dere en frelser i Davids 

Julen 2015 

by; han er Messias Heren.. Og dette skal dere ha 
til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og 
ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av 
en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og 
sang:  
 
«Ære være Gud i det høyeste  
og fred på jorden  
blant mennesker                                                     
Gud har glede i»  
 
Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til 
himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå 
inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og 
som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte 
seg av sted og fant Maria og Josef og det lille 
barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, 
fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette 
barnet.  
Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne 
fortalte. Men Maria tok vare på alt dette som var 
blitt sagt, og grunnet på det i sitt hjerte.. Gjeterne 
drog tilbake. De lovet og priste Gud for alt de 
hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt 
dem.   
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Barnas side 

JULEQUIZ 

For de minste: 

 
1. Hvor ble Jesus født? 

2. Hva heter moren til Jesus? 

3. Hun var lovet bort til en 
mann – hva het han? 

4. Hvorfor ble Jesus født i en 
stall? 

5. Hvem var det som kom for 
å se Jesus? 

6. Hva var Betlehemsstjerna? 

7. Hvilken dato er julaften?? 

 

Svar på Julequiz 
 1.) Betlehem, 2.) Maria, 3.) Josef, 4.) Fordi 
de ikke fant noen annen plass, 5.) Gjeterne, 
englene og de tre vise menn, 6.) Stjerne som 
viste de tre vise menn veien, 7.) 24. 
desember. 
Svar på Kan du Julesangene 
1.) Julekveld, 2.) Stjerne, 3.) Stjerneskinn, 
4.) Vaske og Ved, 5.) Julegrøt, 6.) Reven, 7.) 
Sjø og land, 8.) Stille grender 

Barneside 

Kan du julesangene? 
Sett inn det ordet som mangler! 
 
1. Jeg er så glad hver ………………............................ 
for da ble Jesus født. 
 
2. En ………..........…skinner i natt. 
 
 
3. Nå er den hellige time. Vi står i……………………… 
 
 
4. Nå har vi ………..….golve og vi har børi……........... 
 
 
5. På låven sitter nissen med sin ………………........... 
 
 
6. Og ………...….....rasker over isen. 
 
 
7. Jeg gikk meg over ………………………………….... 
 
 
8. Det lyser i…………………………………………….... 

Hei 

Har du prøvd å lage 
julekurver? Den aller enkleste 
er når du lager en rund ring 
på papir — du kan tegne 
rundt ett glass eller bruke en 
passer — det runde papiret 
bretter du i to og setter sammen med en 
runding til og vips så har du en kurv – og hvis 
du setter hank på den, er den fin å ha på 

juletreet . 

På museet er det nå en 
utstilling av 1000 julekurver – 
så utrolig mange forskjellige 
kan en lage – spør om hjelp 
fra en voksen så kan dere 
sikkert flette kurver også. 

I gamle dager skulle kurvene henge på treet 
med litt godterier i, rosiner og nøtter - slikt 
som en gjerne hadde til jul. 

Og når treet skulle høstes delte barn  
godtene! 
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FULLDISTRIBUSJON / INFORMASJON 

ÅRETS JULEKONSERTER 
 

13. desember kl 1900  — Kinn kirke 
Julesangkveld med Fredheim sanglag og  

Torpa Bygdebrass. 
 
 
 
 

 14. desember kl 2030  — Østsinni kirke 
Blåtoner  — Julekonsert med  

Knut Anders Sørum,  
Nora Jabri & Lewi Bergrud 

 
 
 
 

 19. desember kl 1800  — Sentrum Kino 
Julekonsert med Dokka Musikkkorps og  

Nordsinni blandede kor 
 

 

Redaktøren har ordet 
 
Dette blir den siste utgaven jeg har ansvar for – da jeg 
meldte meg som redaktør av menighetsbladet var det 
synlig at det trengte hjelp – økonomisk ruin og bladet 
ble tynnere og svartere – vi hadde ikke råd til å trykke 
det i farger.  
 
Første feilen jeg gjorde var at jeg ikke skjønte at teksten 
skulle fotograferes ned til A5 og dermed ville bli helt 
uleselig – Land trykkeri sa derfor at dette må trykkes i 
A4 – og når det først var gjort ‐ fikk vi så mange og 
positive tilbakemeldinger at det bare har vært å 
fortsette . Så pga en feil fikk bladet A4 format og ble 
lettere å lese! 
 
Jeg fant fort ut at dette ikke kommer til å gå bra med 
min dataferdighet — derfor tok jeg kontakt med  
Hans Olav Smedsrud som både kan data, har utstyr til å 
sette opp bladet og en spesiell interesse for 
menighetsbladet. Han gjør jobben med liv og glød.  
 
Hans Olav har også vært med både Asbjørn og meg på 
intervjuer og tatt bilder. 
 
Asbjørn Sollien har blitt fast skribent — han er stadig i 
tenkeboksen for hva som bør få plass i menighetsbladet 
og har hatt intervju med kvinner og menn i bygda. I 
tillegg skriver han dikt! 
 
Det spesielle med vårt menighetsblad er kanskje det at 
hvert av de 4 menighetsrådene har ansvar etter tur og 
at mange blir involvert i å lage bladet — en fra hvert råd 
utgjør en redaksjon sammen med en av prestene. 
Denne utgaven har Nordsinni hatt et spesielt ansvar for 
— derfor leder og forside bilde  derfra! Det er morsom 
at de som velger salmer nå har begynt å begrunne 
valget sitt — fortsett med det! 
 
Jul og påske får vi andakt fra biskopen og i 2016 skal vi 
også få besøk av henne — da blir det visitas i Nordre 
Land. 
 
Takk til alle bidragsytere til dette bladet og til alle 
utgavene som har blitt laget de siste åra og til  
Jan–Erik Holmen som holder orden på økonomien.  
Takk for økonomisk støtte fra lesere og annonsører!!!  
Hyggelig at vi har fått bladet på fote igjen!!! 
 

Ønsker alle en riktig god adventstid og julehelg! 
 
 
— Aase Marie Rød — 

Vi har distriktets største systue, og produserer  
gardiner, liftgardiner, puter og mye mye mer.  

Vi har et stort utvalg gardinprøver, og våre erfarne  
arbeidsledere bistår deg både i valg av stoffer og stil. 

 

Besøk oss og la deg inspirere! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I tillegg til å utføre pakke og monterings oppdrag, har vi en liten 
servicegruppe som påtar seg snømåking, strøing, plenklipp etc.  

Vi har også vedproduksjon med topp kvalitet og 
konkurransedyktige priser. Kanskje kan vårt gavekort på ved 

være gaven som varmer? 

Vest-Torpvegen 24, 2870 DOKKA.  
Tlf: 61 11 31 40 — E-post: nlasvo@nlasvo.no 


