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Redaksjonen har ordet 
 

R edaksjonskomiteen for 
menighetsbladet består av en 
representant fra hvert av de fire 

menighetsrådene våre. 
Etter kirkevalget i høst ble dette følgende. 
 
Østsinni: Trond Tåje 
Nordsinni: Anita Rudstaden 
Torpa: Turid Bjørnsrud 
Lunde: Karin Lium 
Sogneprest Berit Rinde er også med. 
 
Jeg har fungert som sekretær det siste året, og 
har tatt over etter Aase Marie Rød som 
redaktør inntil videre. 
 
Det viktigste for oss i redaksjonskomiteen er 
å få tilsendt bidrag til bladet. Er det noen som 
ønsker og skrive, eller bare sende ett bilde til 
bruk i bladet, er det bare og sende oss dette. 
Eller ta kontakt med en representant fra din 
menighet. 
 
Sommerens blad kommer ut i midten av juli. 
Frist for innsending av stoff blir 10. juni. 
 
— Roger Jøranli. 
 

 

Annonsere i Menighetsbladet?  
 
Liten rubrikk 6x2 cm   600,- 
Stor rubrikk  6x6 cm 1200,- 
1/4 side   4000,- 
Kontakt Roger eller Anita, for mer info. 
 
Roger:  
roger.joranli@gmail.com  
Anita:  
anita.roen@nordre-land.kommune.no 

 
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 
E-post: menighetspedagogen@gmail.com 
 
Kirkeverge: Grethe S. Rundhaug 
Kontortid: 10.00 - 14.00. 
Tlf.: 61 11 61 27 - 951 17 667 
E-post: grethe.s.rundhaug@nordre-
land.kommune.no 
 
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: Hilde Lindahl, tlf.: 906 89 589 
 
Torpa menighet: 
Klokker: Roger Jøranli, tlf.: 951 87 571 
Mgh.rådsleder: Britt Julie Bjørkeli, tlf.: 957 91 816 
 
Lunde menighet: 
Klokker: Marit Rønningen, tlf.: 61 11 90 38 
Mgh.rådsleder: Roger Jøranli, tlf.: 951 87 571 

Utgiver: Torpa, Lunde, Nordsinni og 
Østsinni menighetsråd. 

Redaktør: Roger Jøranli 
roger.joranli@gmail.com 

Layout / Grafisk  
formgivning 

Hans Olav Smedsrud 

hans@cealine.com 

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

Bankgiro: 6179.05.27835 

Menighetsblad for Nordre Land  

Kasserer: Jan-Erik Holmen 
jeh75@online.no 

Redaksjon 
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Aller først vil jeg takke for tilliten ved høstens 
valg til menighetsråd. 
Etter fire år i Østsinni menighetsråd vet jeg hva 
jeg går til og er motivert til å fortsette. 
Motivasjonen er ikke blitt mindre etter starten 
med det nye rådet med positive, engasjerte og 
flinke mennesker. 
 

V i hadde konstituerende møte i 
oktober2015 og var klare til å ta over 
oppgavene fra 1. november. 

 
Fordeling av roller gikk veldig greit og rådet 
framstår nå slik: 
 
Wenche Eimann, leder 
Boye Ødegård, nestleder 
Lise EngelienKokkvoll, sekretær 
Trond Tåje, kasserer 
Marit Skiaker Lykseth, medlem 
Reidar Korshavn, medlem 
Knut Ellefsrud, sogneprest, medlem 
Første vara Merete Furuseth møter fast i rådet 
Øvrige vara: Hans Ingvald Bjerke,  
Hilde Korsvold, Trond Olav Lillejordet,  
Tove Sagstuen 
 
Jeg er ydmyk overfor rollen som leder av 
kommunens største menighet med nesten 3000 
medlemmer. Det er mange oppgaver å ivareta og 
vi skulle ønske vi hadde ressurser til å gjøre mye 
mer for menneskene i Østsinni sogn. 
Når dette skrives er vi i ferd med å gjøre opp 
regnskap for 2015 og beretningen som vi la fram 
på årsmøtet 13. mars kan leses i dette bladet. 
 
På årsmøtet orienterte vi dessuten om arbeidet  
med sikring av inventar i kirkene; fotografier og 
beskrivelse skal registreres i Kirkebyggdatabasen. 
Kanskje du kan tenke deg å være med på dette 
arbeidet?  
Se kontaktinformasjon fremst i bladet og ta 
kontakt. 
 
Vi ville bli veldig glade om du tok kontakt med 
ideer til forbedringer; kanskje du vil være med å 
styrke menighetssangen? Kanskje du vil delta i 
trosopplæringen? Kanskje du vil være med på 
dugnad ved kirkene?  
 

Dagene blir lengre og lengre og kveldene 
blir lysere og lysere, men før det blir 
ordentlig vår, skal vi feire påske. 
Påsken er den viktigste og eldste kristne 
høytiden og feires til minne om Jesu 
oppstandelse fra de døde. 
 
God påske og velkommen til 
kirkene våre i påsken! 
 
Velkommen til delaktighet i 
gudstjenestefellesskapet der vi synger, 
deltar i menighetssvar, tar imot Guds gaver 
ved å lytte til tekster og preken, deltar i 
bønner og nattverd. 
 

 
— Wenche Eimann 
Østsinni menighetsråd 
 

Leder 

Leder 
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«Han stod opp før dagen demret; dødens dype 
natt tok slutt. Kristus lever, han har seiret; 
dødens mørke makt er brutt. Sol og måne, jord 
og himmel, dyr og fugler, gress og trær; alle ser 
og alle jubler: Han er oppstått, Gud er her!» 
 
Denne vakre salmen setter ord på det 
dyptgripende og altomfattende som finnes i 
påskebudskapet. Skaperverket, med all sin 
skjønnhet, strekker seg opp i glede med løftende 
hender og jublende lepper. For i og med første 
påskedag skjer det noe nytt; noe gjennomgripende 
annerledes; graven kunne ikke kneble Herren! 
Kjærligheten seiret, og livet vant. Jesus Kristus 
stod opp før dagen demret, og brakte håp til 
mennesker i generasjoner etter generasjoner. Vår 
erfaring med døden og det vonde fikk en helt ny 
dimensjon; døden hadde ikke lenger siste ordet. 
Livet vant, dets navn er Jesus!  
 
«Han stod opp for dem som brakte blomster til 
hans tause grav. Han stod opp for sine venner, 
dem han elsket og holdt av. Graven kunne ikke 
kneble han som er Guds skaperord. Kristus lever, 
vi gir stemme til en sang om håp på jord» 
 
 I påsken ble håpet født. Og alle mennesker 
trenger håp – vi trenger noe å orientere oss mot, 
noe som viser vei igjennom det mørke som vi alle 
en eller annen gang må besøke. Budskapet fra 
påskedag kan være det lyset som til sist seirer og 
leder oss ut. Vår oppgave, som kirke og 
mennesker, er å gi en stemme – slik at alle kan 
synge sangen om håp på jord; og dette gjør vi 
gjennom vår daglige oppmerksomhet på 
menneskene rundt oss. For hvem vet hva slags 
mørke menneskene vi møter befinner seg i? Men 
vi vet vi kan bringe lys inn i verden – for 
eksempel ved å bruke våre blikk til å anerkjenne, 
glede og smile til de vi møter på vår vei. Lyset 
kan formidles på så mange måter – og det kan vi 
alle bidra til.   
 
«Han stod opp, hans venner fryktet jordens 
mørke, dødens natt. Han stod opp da troen sviktet, 
da de trodde seg forlatt. Fylt av mismot var vi alle 
til han delte vin og brød. Kristus lever, vi skal 
leve, det er døden som er død!» 
 
Vi trenger stadig påminnelse om Kristi seier. Det 
er lett å mistet motet i en verden som mange  

 
ganger kan synes å mangle barmhjertighet. I 
kirkens fellesskap, i ord og sakrament, kan vi 
minne hverandre på at livet har et holdepunkt, et 
sentrum. I møte med Kristi oppstandelse møter vi 
et budskap som har sprengkraft til å gjøre tvil til 
tro, mismot til håp, mørke til lys.  
 
Påsken er tiden for å glede seg over det store 
underet; Guds kjærlighet til oss mennesker er så 
stor at selv ikke døden kunne stå imot. Og det 
skjedde da dagen demret på påskemorgen – da alt 
det skapte jublet over Herrens kjærlighet for hele 
skaperverket!  
 
«Han stod opp før dagen demret; ut av natt brøt 
lyset frem. Kristus lever, han har seiret; evig lever 
vi med ham. Han er her og han vil skape liv der 
natt og mørke bor. Kristus lever, vi skal bære, 
Herrens seiertegn på jord.» (NoS nr 214) 
 
 
En riktig velsignet påskehøytid til dere alle! 
 
 
— Leif Jørn Hvidsten 
 
fungerende biskop 
Hamar bispedømme 
 
 
 

 

Biskopens påskeandakt 2016 

Påskeandakt av Biskop Hvidsten 
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Julaften i Lunde kirke 2015 

Mandag 14. desember ble dagen 

da Østsinni kirke ble fylt til randen 

to ganger, det vil si at tilsammen 

700 personer fant vegen til kirka 

denne kvelden. 

I Oppland Arbeiderblad 16. januar 

kunne vi lese: Det har nok ikke 

hadde vært så mye folk i og rundt 

kirken siden freden kom i Nordre 

Land i 1945. Til det har vi lyst til å 

bemerke at vi fyller kirken to 

ganger på konfirmasjonssøndager 

og hver juleaften, så uvanlig er det 

ikke, men til konserter er det 

kanskje første gang. 

Anledningen var at Fokus 

Entertainment leide kirka for 

arrangering av konserter med Knut 

Anders, Lewi og Nora. Med raskt 

utsolgt konsert kl. 18.00, ble det 

satt opp ekstrakonsert kl. 20.30. 

Enhver arrangørs mareritt må være 

syke artister, og det var nettopp 

det de opplevde denne kvelden: 

Nora hadde fått omgangssyke og 

kunne ikke komme å synge for de 

mange forventningsfulle 

menneskene som hadde kjøpt 

billetter. 

Vi finner god grunn til å takke for 

den profesjonelle måten Knut 

Anders og Lewi taklet dette på og 

ga oss en varm og flott 

førsjulsopplevelse! 

Tusen takk til publikum som ga god 

respons og takket med velfortjent 

applaus. 

To konserter samme kveld med 
kort tid mellom, gir ekstra 

Blåtoner i Østsinni kirke 14. desember 2015 

Julen 2015 

utfordring med henblikk på 
parkering og vi ba om hjelp fra 
brannfolka til gjennomføring. 
Tusen takk til Nordre Land 
brannvesen som hjalp oss med 
avvikling av parkeringen og som 
brannvakter. Nok en gang viste 
lokalsamfunnet at vi greier mye 
med godt samarbeid! 
 
I skrivende stund er kirken nettopp 
utleid til nye Blåtoner 10. 
desember 2016, riktignok med 
forbehold om endringer, men vi 

ønsker velkommen tilbake!            

Tekst & Foto: Wenche Eimann 

Endret tidspunkt for årets 
gudstjeneste julaften, gjorde at det 
knyttet seg en viss spenning til hvor 
mange som ville komme. 
 
Gleden var derfor stor da oppmøtet 
var helt på linje med det som er vanlig 
på denne dagen. 
 
Gudstjenesten startet kl. 13.00, mot 
før kl. 14.00. I Åmot ble da tids‐
punktet flyttet fra kl. 16.00 til kl. 
15.00.  
Overveiende positive tilbake‐
meldinger fra bygdefolket tar vi med 
oss videre når neste års jule‐
gudstjenester skal planlegges.      Karoline og Frida gledet oss med vakker julesang. 
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  14. Februar var 
 det igjen tid for 
 utdeling av ”Min 

    kirkebok 6”. 
 

I  forkant av utdelingen var det 
samling 11. februar i Åmot kirke. 
Ungene ble vist rundt i kirka, hørte 

på historier, og avsluttet timen oppe i 
kirketårnet.  
 
Søndag 14. februar møtte 25 spente barn 
til gudstjeneste og fikk boken sin.   
 

Til høyre: Fra samling 11. februar i Åmot kirke i 
forkant av utdeling av ”Min kirkebok 6” 
 
 
Nederst: 
Søndag 31 januar var det utdeling av bibelbok til 
10 åringene i Torpa i kinn kirke. Etter 
gudstjenesten fikk ungene utdelt hjerter dem 
kunne skrive på og bruke som bokmerke i boka. 

Trosopplæring 

Trosopplæring 
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JOMFRU MARIA TÅREGRESS 

(som også kalles Soldogg) 

  Det var nettopp feiret påske i Jerusalem. Nå var den første 

langfredag bare et minne. Golgatahøyden lå øde, tom og grå, 

merket av tråkk av mange mennesker. Noen gamle, rustne 

nagler lå gjenglemt på bakken. En fugl fløy klagende over stedet, 

men ellers fantes her ikke noe levende. 

Ingenting? 

 

Jo, vent litt. – Akkurat der Jomfru Maria hadde stått mens Jesus 

hang på korset, gikk det så vidt an å skimte noe 

grønt. Noe som levde, noe grønt ‐ håpets farge. Hva kunne 

vel det være? 

 

Den som bøyde seg ned for å undersøke nærmere, ville få øye 

på noen små gresstrå. Jomfru Maria hadde vætet jorden med 

tårene sine der hun stod, slik hadde dette gresset fått liv. Og 

etter som det vokste til, kunne alle se at det ikke var noe 

alminnelig gress. Det så ut som om det hadde gjemt på noen av 

Marias tårer. De hang glitrende og blanke i stråene, og æret 

Kristus ved å dele sorgen med moren. 

 

Ennå i dag finner vi dette gresset som har fått navnet Jomfru 

Maria tåregress. Slik minner det verden om at det var for 

menneskenes skyld Kristus måtte lide og dø. Takk for det neste 

gang du ser denne planten. 

 

Hentet fra boka «Da smilte Vårherre – Tro og tanke i legender 

og sagn» av JULIE WAALER BECHOFF. 

Småplukk 

 

Mars 
 

Som  
solstrimer 
gjennom 

nakne 
 greiner 

siver våren 
inn 

 mellom 
vinterdagene 

 
skaper 
tonelek 
i luften 

 
trekker farger 

ut av 
jorden 

 
smeiger 
sjelen 

med varme 
vinder 

 
Fra «Spor i et hjerte» 

av Tove Houck 
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Lys våken-helg i Østsinni og Lunde kirke 2015 

Lørdag 28. november troppet 
forventningsfulle 11-åringer opp 
med bager og soveposer i Lunde 
og Østsinni kirker – klare for ei 
adventshelg utenom det vanlige:  
Det var klart for LysVåken 
2015! 
 
Foran dem ventet timer med lek, 
aktiviteter, sang/dans, god mat, 
og forberedelser til LysVåken-
gudstjenestene sammen med 
prestene og organistene. Og som 
siste punkt på kvelden: 
Overnatting i kirka! Det ryktes at 
natta forløp fint i begge kirker, 
og at noen til og med ga uttrykk 
for at «det var sååå godt å sove i 
kirka». 
Det ble en vellykket helg på alle 
måter, takket være flinke barn og 

gode arrangører.  
Vi sender en stor takk til de 
dyktige danserne fra Ab Intra, 
som på pedagogisk og 
motiverende vis lærte bort 

LysVåken-dansen til ivrige 
dansespirer! Det ga grunnlag for 
flotte opptredener under 
søndagens gudstjenester.     

Lys våken-sangen med tilhørende dans i Østsinni.   Tekst : Jane Hatterud 

Foto: Wenche Eimann 

Lysvåken 2015 
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Da det ikke har lykkes oss å 
innhente bidraget til 
Salmestaffetten innen bladet går i 
trykken, har vi derfor besluttet at 
denne må vente til sommer‐
nummeret, og i stedet trykker vi 
en god gammel påskesalme.  
 
 

Jesus lever, graven brast 

Jesus lever, graven brast. 
Jesus lever, graven brast 
Han stod opp med guddoms velde. 
Trøsten står som klippen fast 
at hans død og blod skal gjelde. 
Lynet blinker, jorden bever, 
graven brast, og Jesus lever! 
 
Jeg har vunnet, Jesus vant, 
døden oppslukt er til seier. 
Jesus mørkets fyrste bandt, 
jeg den kjøpte frihet eier. 
Åpen har jeg himlen funnet, 
Jesus vant, og jeg har vunnet! 
 
Tekst: Johan Nordahl Brun 1786 
Melodi: Ahle/Briegel 
 
 
 

Salmestafetten 

ACTA 
– barn og unge i Normisjon, Region 
Oppland 
 
Sommerens leier: 
«Actionleir»på Skogstad 3.-5. juni. 
Alder: 4.-6. trinn 
Pris: 700,- 
 
«Sprell levende» på Skogstad 17.-19. juni. 
Alder: 5-10 år og voksene 
Pris: 700,- 
Dette er en miniutgave av familieleir.  
Tema denne gangen er Ecuador. 
 
«Skjærgårds 2016» Risøya 4.-10. juli. 
Alder: Ungdommer som er ferdige i 8. 
trinn og oppover. 
Reiser med TotenCamp til Nordens største 
musikkfestival! 
 
Mange muligheter for mer informasjon og 
kontakt, sjekk ut dette: 
 
Facebook: Acta Oppland 
Instagram: @actaoppland 
Hjemmeside: www.acta.as/oppland 
Tlf. regionskontoret: 61 13 03 40 
e-post: oppland@normisjon.no 
Postadresse:   
 Acta, Region Oppland 
 Postboks 504 
 2803 Gjøvik  
 
Reis på leir, lær mye nytt, få nye venner 
og kos deg!! 
 
God tur på leir i Acta! 
  

Småplukk 
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MARS 
 
20.03.2016 – Palmesøndag 
Lunde kirke kl. 11:00 – Høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Eva Engman 
o klokker Marit M. Rønningen 
o takkoffer Kirkens Nødhjelp 
 
24.03.2016 – Skjærtorsdag 
Korsvold kl. 16:00 – Gudstjeneste 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
Åmot kirke kl. 19:00 – Høymesse 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
 
25.03.2016 – Langfredag 
Nordsinni kirke kl. 11:00 – Pasjonsgudstjeneste 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
  
27.03.2016 – Påskedag 
Østsinni kirke kl. 11:00 - Høytidsgudstjeneste 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Karin Elton Haug 
o Ole Kristian Nyhagen - trompet 
 
Åmot kirke kl. 13:00 – Høytidsgudstjeneste 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
o Ole Kristian Nyhagen - trompet 
 
APRIL 
 
03.04.2016 – 2 søndag i påsketiden 
Valatun kl. 11:00 – Gudstjeneste 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Roger Jøranli 
o Speiderne og Søndagsskolen deltar 
 
10.04.2016 – 3 søndag i påsketiden 
Åmot kirke kl. 11:00 – Høymesse 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
 
 

17.04.2016 – 4 søndag i påsketiden 
Østsinni kirke – kl. 11:00 – Høymesse 
o Berit Rinde 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
 
20.04.2016 
Kinn kirke - kl.19.00 - kveldsbønn 
o Berit Rinde 
o Eva Engman 
 
24.04.2016 – 5 søndag i påsketiden 
Landmokl. 11:00 – Høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
 
MAI 
 
01.05.2016 – 1. mai 
Lunde kirke kl.11:00 – Solidaritetsgudstjeneste 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Marit M Rønningen 
o takkoffer til Solidaritetsprosjekt 
 
08.05.2016 – Søndag før pinse 
Østsinni kirke  kl.11:00 – 
Konfirmasjonsgudstjeneste 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
o offergave Menighetsarbeidet 
Kinn kirke kl. 13:00 – Høymesse 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
 
12.05.2016 – Torsdag etter Sf pinse 
Korsvold  kl. 11:00 – Gudstjeneste 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
  
13.05.2016 – Fredag etter Sf pinse 
Kinn kirke  kl. 10:30 – Barnehagegudstjeneste 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
 
14.05.2016 – Pinseaften 
Haugner kirke kl. 16:30 - Konsert 
o Sergey Shein 
o klokker Roger Jøranli 

Gudstjenester 2016 
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15.05.2016 – Pinsedag 
Nordsinni kirke kl. 11:00 – 
Konfirmasjonsgudstjeneste 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Roger Jøranli 
o takkoffer til Menighetsbladet 
 
16.05.2016 – 2 pinsedag 
Østsinni kirke kl. 11:00 
o Knut Ellefsrud 
o 
o klokker Karin Elton Haug 
o offergave Dokka Bedehus 
 
17.05.2016 – 17. mai 
Nordsinni kirke kl. 10:00 – Gudstjenste 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Sehin 
o klokker Roger Jøranli 
o takkoffer til Sjømannskirken 
Åmot kirke kl. 10:00 – Gudstjeneste 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Haugen? 
 
18.05.2016 
Kinn kirke - kl.19.00 - kveldsbønn 
o Berit Rinde 
o Eva Engman 
  
22.05.2016 – Treenighetssøndag         
Haugner kirke kl. 11:00 – 
Konfirmasjonsgudstjeneste 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Sehin 
o klokker Roger Jøranli 
o takkoffer til Menighetsbladet 
 
29.05.2016 – 2 søndag etter pinse 
Lunde kirke kl. 11:00 – 
Konfirmasjonsgudstjeneste 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Marit M. Rønningen 
o takkoffer til Menighetbladet 
 
Vølstad kirke kl. 11:00 – 
konfirmasjonsgudstjeneste 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
o  offergave Menighetsarbeidet 
 

JUNI 
 
05.06.2016 – 3 søndag etter pinse 
Åmot kirke kl. 11:00 – konfirmasjonsgudstjeneste 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
  
12.06.2016 – 4 søndag etter pinse 
Kinn kirke kl. 11:00 – konfirmasjonsgudstjeneste 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
 
15.06.2016 
Kinn kirke - kl.19.00 - kveldsbønn 
o Berit Rinde 
o Eva Engman 
 
19.06.2016 – 5 søndag etter pinse 
Østsinni kirke kl. 11.00 – Høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Sehin 
o klokker Karin Elton Haug 
o offergave "Voksne for barn" 
o takkoffer til KABB 
Nordsinni kirke kl. 13:00 – Høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Sehin 
o klokker Roger Jøranli 
 
23.06.2016  
Vølstad kirke kl. 19:00 – Høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Sehin 
o klokker Karin Elton Haug 
o offergave Menighetsarbeidet 
Kirkekaffe Åsheim 
 
26.06.2016 – 7 søndag etter pinse 
Lunde kirke kl. 11:00 – Høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o klokker Marit M. Rønningen 
o takkoffer til Menighetens arbeid 
 
10.07.2016 – 8 søndag etter pinse 
Grønvold kl. 11:00 – Gudstjeneste –  
skaperverkets dag 
o Knut Ellefsrud 
o klokker Roger Jøranli 
 
 
Følg med i dagspressen,  
endringer kan forekomme!  

Gudstjenester 2016 
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DØPTE: 
 
Vølstad kirke: 
25.10.2015 Kristian Myrstuen Barm 
 Tobias Granvang 
Nordsinni kirke: 
26.12.2015 Emil Sandberg  
 
Lunde kirke: 
29.11.2015 Kari Louise Rønningen Henrikshaugen 
 
Åmot kirke: 
10.01.2016 Elise Tåje 
 
Østsinni kirke: 
21.02.2016 Maria Svensrud-Bjørke 
 Maja Bjerke 
 Olav Kolbjørnshus 
 Christian Frøyslid 
 
DØDE: 
 
Vølstad kirke: 
21.11.2015 Astrid Elton  f. 1938 
 
Østsinni kirke: 
02.12.2015 Bjørn Høitomt f. 1950 
05.12.2015 Marius Stomlien f. 1926 
28.12.2015 Birger Mæhlum f. 1932 
07.01.2016 Dagny Kværnsveen f. 1930 
20.01.2016 Leif Hagen f. 1944 
22.01.2016 Kjellaug Simensveen f. 1933 
25.01.2016 Agnete Bakken f. 1922 
08.02.2016 Åse Lønstad f,1949 
14.02.2016 Martin Lønstad f.1940 
16.02.2016 Øistein Olav Fjeldstad f. 1949 
18.02.2016 Sigurd Voldhaug f. 1922 
 
Fluberg kirke: 
23.11.2015 Hilda Karin Johansenf. 1945 
 
Vardal kirke: 
19.11.2015 Margot Hansine Hagen f. 1934 
 
Tingnes kirke: 
05.12.2015 Gerd Ingeborg Strand f. 1943 
 
Skute kirke: 
14.01.2016 Solveig Hoel f. 1937 
 
 

Haugner kirke: 
18.12.2015 Kåre Tørhaug f. 1944 
06.01.2016 Kjell Oddbjørn Rønningen f. 1949  
 
Åmot kirke: 
28.11.2015 Tordis Klevmoen f. 1927 
12.12.2015 Magna Nilson f. 1922 
19.12.2015 Frøis Framnes f. 1927 
10.01.2016 Oddleif Bjørnsrud f. 1924 
12.01.2016 Magnhild Bjørnsrud f. 1936 
21.01.2016 Hans Jørgen Strømsjordet f. 1941 
31.01.2016 Mikael Erstadseter f. 1923 
26.02.2016 Målfrid Dagny Haldis Schjørlien f. 1936 
  
Lunde: 
28.12.2015 Magnhild Myhre f. 1917 
15.02.2016 Harry Gunnar Frøseng f. 1953 
09.02.2016 Torleif Bakke f. 1931 
23.02.2016 Jørgen Sveen f. 1929 
 
 

Hjertelig takk for gaven til Åmot kirke ved 
begravelsen til Øyvind Smeby ! 
— Torpa menighetsråd 

Slekters gang 

Hjertelig takk for gaven til Lunde kirke ved 
begravelsen til Magnhild Myhre !                                    
— Lunde menighetsråd 

Slekters gang 

Hjertelig takk for gaven til Åmot kirke i 
forbindelse med begravelsen til Magnhild og 
Oddleif Bjørnsrud ! 
— Torpa menighetsråd 



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 
Dokka - Tlf. 61 11 06 00 

Tlf. 61 11 26 00 

Turbuss — Bussreiser — Turkatalog 

Torpa Menighetssenter 
Lokaler til leie: Torpa menighetssenter 

henv.: Geir Olav Nordrum 

tlf. 926 23 529  

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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Takket være myndige nattevakter, ble gutter og jenter holdt godt adskilt om nettene. 

Konfirmantweekend i Håkonshall 
av Knut Ellefsrud 

22.—24. januar var konfirmantene i Nordre 
Land på tur til Håkonshall på Lillehammer. 
Der var de sammen med ca. 1500 andre 
konfirmanter.  
 
Lørdag ble det holdt Uganda-marked, til 
inntekt for skoleprosjekt i Uganda. Der ble 

På Uganda-markedet ble det solgt mye ”rart” 

Leirsjef Åse Mari Kessel i aksjon med å plukke søppel. Fra gudstjenesten på søndag. 

det solgt mye ”rart”. 
 
Søndag ble det holdt gudstjeneste for alle 
konfirmantene. 
 
Konfirmantene kunne også delta i aktiviteter i 
OL-anleggene, bla. Bobkjøring og slalom.    

Konfirmantweekend 2016 
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Oversikt over konfirmanter — våren 2016 

Østsinni kirke  —  8. mai kl.1100 
Marlin Holm Andersen 
Jonas Urang Anderson 
Mari Espeliødegård Elvesveen 
Tord René Forø 
Emma Midthaug Fredrikstad 
Remy Granheim 
Simen Jakobsen 
Silje Jøranli 
Christina Bråten Liom 
Guro Loeng Midtsveen 
Harald Kristian Sollien Nerli 
Sara Ridderhaugen 
Torger Sjåheim 
Malin Skoglund Skjølås 
Sigurd Muldbakken Strøm 
Mina Håkenstad Sæter 
Anna Vikersveen 
Nina Cornelia Wúhn 
Martine Østeng 
Mari Stubberud Åbø 
 
Nordsinni Kirke  —  15. mai kl 1100 
Jostein Bratland Barlund 
Sander Bjeglerud 
Henrik Kristiansen Bjeglerud 
Helene Bondlid Nygård 
Martha Kristine Bråten 
Tuva Naomi Foss 
Alexander Myrstuen Haugerud 
Tilla Mathea Larsen 
Sigurd Angell Lybeck 
Ole Magnus Gladbakke Lyseng 
Catarina Sandvik Midtbøen 
Tiril Canutte Frøshaug Saur 
Mats Slåttsveen 
Oda Sidselstuen Stensrud 
Sivert Øversveen 
 
Haugner kirke 22. mai kl 1100 
Marius Bratrud 
Tuva Aalseth 
Anne Marte Nordeng 
Fredrik Oliver Nystuen 
Lisbeth Schjørlien 

Lunde Kirke  —  29. mai kl 1100 
Anja Kristin Hagen Fahle 
Annine Storbråten Stadsvold 
Pål Jeremy JacabaTollefsrud 
Andre Frøseng Øverby 
 
Vølstad Kirke  —  29. mai kl 1100 
Mathilde Brattsveen Ulleland 
Håvar Martinsen Lunn 
 
Åmot Kirke  —  5. juni kl 1100 
Mona Bakken 
MaijaBrattrok 
Marte Klevmoen 
Henrik Strømsjordet 
Andreas Sveum 
Nils Henrik Bergsjordet Sæther 
Aleksander Sannerud Tåje 
 
Kinn Kirke  —  12. juni kl 1100 
Martine Bakken 
Jøran Vestrum Bekklund 
Malin Finni 
Thea Øverby Kværnerud 
 

Konfirmanter 2016 
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Årsmelding for Østsinni Menighetsråd 2015 

Menighetsrådet 2011 -2015 har bestått av: 
Leder: Wenche Eimann  
Nestleder: Lillian Rønningen 
Sekretær: Grethe Bjørke  
Kasserer: Mette Bergene Kolstad  
Medlem: Solveig Fredlund 
Medlem: Annie Voldhaug 
Sogneprest: Knut Ellefsrud 
Varamedlemmer: Bjørn Bjørneng, Eva Siristuen, Aud 
Solberg og Arne Terje Holter 
 
Menighetsrådet 2015 – 2019 består av: 
Ledder: Wenche Eimann 
Nestleder:  Boye Ødegård 
Kasserer: Trond Tåje 
Sekretær:  Lise Engelien Kokkvoll 
Medlem: Marit Skiaker Lykseth 
Medlem: Reidar Korshavn 
Varamedlemmer: Merete Furuseth, Hans Ingvald Bjerke, 
Hilde Sleperud, Trond Olav Lillejordet og Tove Synnøve 
Sagstuen 
 
Ansatte i menigheten: 
Sokneprest:  Knut Ellefsrud og Berit Rinde 
Kantor:  Sergey Shen og Eva Engman 
Trosopplærer: Jane Hatterud ( Britt Skartlien Tomter til 
september 2015) 
Klokker:  Karin Elton Haug 
Kirkegårdsarbeider: Svein Bjeglerud / Geir Strande 
Renholder:  Maren Bjeglerud 
Ringer Vølstad: Ivar Elton 
 
Menighetsrådets representanter i Nordre Land kirkelige 
fellesråd: 
Lillian Rønningen / Wenche Eimann     
Varamedlem: Wenche Eimann / Boye Ødegård 
Annie Voldhaug / Reidar Korshavn   
Varamedlem: Grethe Bjørke / Marit Skiaker Lykseth 
 
Kontaktperson for Bibelselskapet: 
Solveig Fredlund / Trond Olav Lillejordet 
Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp:  
Solveig Fredlund / Trond Olav Lillejordet 
Kontaktperson for Kirkens SOS:    
Solveig Fredlund / Trond Olav Lillejordet 
Til redaksjonen for menighetsbladet:   
Annie Voldhaug / Trond Tåje 
Til trosopplæringsutvalget: 
Annie Voldhaug / Marit Skiaker Lykseth og  
Hans Ingvald Bjerke 
Ansvrlig for flagging: 
Solveig Fredlund/ Boye Ødegård 
 
Styret for Vølstad minnefond: sogneprest Knut Ellefsrud, 
menighetsrådets leder Wenche Eimann, Ivar Elton. Grethe 
Rundhaug deltar som sekretær 
 
Årsmøtet 2015 
Årsmøtet ble avholdt etter gudstjenesten i Østsinni kirke 8. 
mars med 14 personer tilstede. 
Det ble behandlet vanlige årsmøtesaker og i tillegg la vi fram 

følgende saker: 
 * Høring om forordnede gudstjenester 
 * Evaluering av gudstjenestereformen 
 * Å investere i ny kjøkkeninnredning i dåpssakrestiet 
 
Etter årsmøtet serverte vi kaffe og kaker før vi ga ordet til 
Anna Voldhaug som vi hadde invitert til å fortelle om sitt 
arbeid i inn- og utland. «Rundreisen» med Ann Voldhaug 
var spennende og hun er en strålende formidler. 
 
Tekstilkomiteen og finanskomiteen for kirketekstiler 
Årsmøtet 2014 vedtok å ta opp igjen arbeidet med 
kirketekstiler slik at vi får egen kvit messehakeltil Vølstad 
og rød stola til Østsinni. Finansiering: Vølstad Minnefond 
og gjenstående midler på tekstilkonto ca. 8.000.-.  
Tekstilkomiteen har avtale med Marit Anny Løken Tvenges 
vevstogo som foresto arbeidet sluttført i 2000 og Helga 
Karin Elton Haug har hatt kontakt med henne siden og 
status er at hun er godt i gang med arbeidet. 
 
Møter i menighetsrådet 
Østsinni menighetsråd har hatt 10 møter, 8 i det gamle og 2 
i det nye. Det gamle rådet oppsummerte perioden i møte 5. 
oktober og avsluttet med bespisning på Peking Garden. 
Det ble avholdt konstituerende 21.10.2016. Hit var både det 
gamle og nye rådet innkalt. Fordeling av roller og oppgaver 
viste seg å være meget enkelt. 
 
Møtene avholdes på Kirkekontoret og deler av møtene har 
vært avholdt sammen med Nordsinni menighetsråd, noe vi 
betrakter som en positiv praksis for drøftinger av fellessaker 
og at møter samme tid/kveld er effektivt tidsbruk sett fra 
prestens side. Unntak er junimøte med sommeravslutning 
og årets siste møte med juleavslutning som er avholdt hos 
leder. 
 
Tilsammen er det behandlet 60 saker i 2015 samt 7 møter i 
valgstyret. 
Mange av sakene dreier seg om planlegging, evaluering og 
høringssvar. Punktene videre mener vi vil gi et bilde av 
aktviteten i menigheten i 2015. 
 
Gudtjenester i 2015 
Det har i 2015 vært 32 gudstjenester ( 32 i 2014), 2 
skolegudstjenester og 1 barnehage- 
gudstjeneste i Østsinni menighet.  
Det har vært 21 andakter på Landmo. 
 
Se flere tall fra statistikken : 
Det har vært 3818 personer på gudstjenestene ( 3427 i 2014) 
Antall vielser   5  (  8 i 2014) 
Antall døpte:  30 (23 i 2014) 
Antall begravelser:    35 (30 i 2014) 
 
Det er registrert 1 innmelding og 3 utmeldte medlemmer( 7 
utmeldinger i 2014) 
 
Høring om forordnede gudstjenster, som ble behandlet på 
årsmøtet 2015, ble sendt 23. mars 2015. Fellesrådet sendte 
høringssvar 31. mars der de mener 90 gudstjenester i Nordre 
Land passer til ressursene. Saken er ikke ferdigbehandlet 
hos Biskopen. 

Årsmeldinger 2015 
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Evaluering av gudstjenestereformen, også behandlet på 
årsmøtet 2015 ble besvart 20.april med svar på 11 spørsmål 
om positive og negative erfaringer med reformen. 
 
Veivalg for fremtidig kirkeordning 
Høringen besto av 27 spørsmål som ble besvart 13. mai 2015 
etter fellesdrøfting i Nordsinni og Østsinni menighetsråd der 
lederne fikk fullmakt til å utforme svar 
 
Menighetsbladet for Nordre Land 
Reviderte vedtekter for Menighetsbladet ble vedtatt med 
virkning fra 14.03.13. 
Vedtektene vil bli revidert hvert 4. år. Første gang i 2017. 
Navnet ble Menighetsbladet for Nordre Land og Aase Marie 
Rød tok over som redaktør. 
Hun har hatt god hjelp av Hans Olav Smedsrud. 
Bladet framkommer nå i farger i A4-format og endringene er 
blitt godt mottatt 
 
Dokka bedehusforening 
Menighetsrådet er kollektivt tilmeldt bedehusforeningen med 
6 medlemmer. Solveig Fredlund  deltok i årsmøtet i 
foreningen 17. mars og ble valgt til varamedlem. 
 
Misjonsavtale  
Østsinni menighet har misjonsavtale med Normisjon.  Det 
betyr økonomisk støtte gjennom kirkeoffer og forbønn for 
menighetsbyggende arbeid blant Khassonkeene i Mali 
 
Internasjonalt arbeid for øvrig 
Internasjonal kontakt, Solveig Fredlund, deltok på årsmøtet i 
kirkens SOS i Hedmark og Oppland 15. mars 2015. Hun har 
orientert om en fin gudstjeneste og årsmøte i Engehaugen 
kirke. 
 
Avskjedsgudstjeneste for prost Hans Erik Raustøl 
Leder Wenche deltok på gudstjenesten og kirkekaffe i 
søsterkirkene på Gran 8. november. Fra Nordre Land deltok 
prestene Knut og Berit og leder av Kirkelig fellesråd, Kirsten 
Sætheren Lande, som overrakte gave fra Nordre Land 
 
Trosopplæring 
Det har vært jobbet med Trosopplæringsreformen og viktige 
møter var oppstartsmøte på Bergslia 19. mars 2014 og 
avklaringsmøte om enheter på Nordsinni menighetshus 7. 
april 2014. 
50 % stilling som trosopplærer ble lyst og  Britt Skartlien 
Tomter ble ansatt, men hun sluttet allerede høsten 2015 for å 
gå over i stilling i skolen. Jane Hatterud ble tilsatt som 
nytrosopplærer og vi har hatt gleden av å samarbeide med 
henne om høstens trosopplæringstiltak. 
 
Trosopplæringstiltak 2015: 
Kirkerottene var et tiltak der de som er født i 2009 ble 
invitert til 12. februar. 
24 barn, 4 søsken og foreldre ankom til film ( 40 min) m/
popcorn og deretter sang og lek. 
Det var Britt Skartlien Tomter og Roger Jøranli som hadde 
regien på det hele og leder Wenche fra menighetsrådet sørget 
for kveldsmat. Et fint opplegg med glade barn. 
 
Bibler til 5. trinn ble delt ut 2015. Solveig Fredlund og 
Wenche Eimann fra menighetsrådet  delte ut biblene fra 
menigheten til 13 barn. 
Bok til 6-åringer ble delt ut 8. mars. 13 6-åringer kom til kirka 

der de fikk boka fra menigheten tildelt av Annie Voldhaug 
og Grethe Bjørke fra menighetsrådet. 
 
Bok til 4-åringer ble delt ut 8. november. 11 barn møtte i 
kirken torsdagen før der de er invitert til å bli litt kjent med 
kirka og menighetsrådet spanderer saft og boller. Knut prest 
og kantor Sergey øvde sangene «Min båt er så liten» og 
«Hvem har skapt»  med dem. 
13 4-åringer kom til gudstjenesten på søndagen der barna 
deltok med sangene de hadde lært og Marit Skiaker Lykseth 
og Wenche Eimann fra menighetsrådet hadde ansvaret for 
utdelingen av boka fra menigheten. 
 
Lys Våken er et samarbeidstiltak med Nordsinni og lagt til 
Østsinni kirke 28.11. - 29.11. 
I alt 11 flotte barn deltok med start lørdag kl. 18.00, hvor de 
fremmøtte fikk t-skjorte. De tente lys for hverandre og Knut 
og Sergey hadde fin stund sammen med de fremmøtte. 
Trosopplærer Jane hadde kontaktet dansegruppa i 
kulturskolen, AbIntra forhjelp  til innøving av LysVåken 
dansen. 
Ansvarlig fra menighetsrådet: Marit Skiaker Lykseth, Tove 
Sagstuen og Hans Ingvald Bjerke fra Østsinni samt Tormod 
Sjåheim og Ann-Mari Sirirud fra Nordsinni. 
Aktiviteter; lek, produksjon av adventskrans, framsetting av 
julekrybba samt servering av mat og overnatting. 
På gudstjenesten dagen etter ble vi ønsket velkommen av 11
-åringene og de framførte strålende dans til LysVåken-
sangen for menigheten. Det var dåp og konfirmanter deltok 
under gudstjenesten, så dette ble nok en festdag i kirka. 
 
Konfirmanter 2015 og 2016 
Konfirmantene 2015 hadde bli-kjentdag på Mesnalia og 
konfirmantweekend på Håkons Hall bak seg da de stilte til 
konfirmasjon i Østsinni 10. mai og Vølstad7.juni. 
De har deltatt i gudstjenestene siden de ble presentert for 
menigheten 7. september 2014: de har ringt med klokker, 
lest tekster, delt ut programmer og forestått forbønn på en 
utmerket måte. 
Et flott kull med 41 konfirmanter som dessuten 
gjennomførte fasteaksjonen 8. april og samlet inn 
rekordmye22.000.-til Kirkens Nødhjelp 
 
Nytt kull med 22 konfirmanter 2016 ble presentert 8. 
september 2015. De var da allerede i gang med 
forberedelser med deltakelse leirstedet på Mesnali.  
 
Gullkonfirmanter 2015 
Det er en fin tradisjon å invitere de som ble konfirmert for 
50 år siden til gudstjenesten samme søndag som årets 
konfirmanter presenteres. Det var derfor en skikkelig 
festsøndag 6. sept. med 11 gullkonfirmanter og 4 ektefeller/
samboere. 
Etter gudstjenesten ble de invitert til sosialt samvær med 
servering på kafeen på Bergfoss. 
Kontaktpersoner var Arne Martin Engum og Bjørn Berg. 
 
St. Hans på Vølstad/Åsheim 
Gudstjeneste på Vølstad med etterfølgende St.Hans-feiring 
på Åsheim er en tradisjon.  
Berit prest, kantor Eva og klokker Karin sørget for en flott 
gudstjeneste. Marius Slåttsveen deltok dessuten på 
blåseinstrument. Dåp var det også i år, noe vi har omtalt i 
menighetsbladet. 
I 2015som i 2014 kunne vi ønske ca. 70 personer 
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velkommen til Vølstad/Åsheim og det er meget hyggelig å 
erfare at tiltaket blir satt pris på. Servering av rømmegrøt/
spekemat og kaffe/kaker gikk greit og var populært. 
Dette året pyntet vi selv i kirken da det ikke passet for 
barnehagen å delta i år. Vi pyntet med villblomster og 
dessuten koselig å få syrin fra hagen ved presteboligen. 
Koret AmiCore deltok med sang både i kirken og på Åsheim. 
Annie Voldhaug fra menighetsrådet ledet samlingen på 
Åsheim der folk koste seg til langt på kveld.  
 
Temakveld 
Nordsinni og Østsinni menighetsråd samarbeidet med 
Gjølberg Libris om temakveld på Torvstua 19. mars 2015. 
Jostein H Sandsmark holdt foredraget « Livsmot i mørk». 
Han er far til Sara som er en av hestejentene som omkom i 
Bjørkelangen-ulykken.Han har skrevet boka «Pass på liten og 
på stor» der han skriver om sjokket og sorgen – og om 
smilene og livsmotet. Han formidlet om tilgivelsens 
utfordringer og veien til et nytt håp om en medlidende Gud. 
Ca. 30 personer kom til en fin kveld til ettertanke. 
 
Konserter 
Ole Kristian Nyhagen og Lars Småladen serverte oss 
Påskestemning 31.mars 2015. 
17 deltakere kom og hadde en fin kveld med påskekonsert. 
 
30. april inviterte kantor Sergey Shein til orgelkonsert. Ca. 25 
kom og hadde en flott opplevelse med barokkmusikk. 
Kollekt ved utgang, ca. 2000.- til kirkemusikalsk virksomhet. 
23. september inviterte han på nytt til konsert med orgel og 
Viola Da Gamba og 14 hadde gleden av å høre denne 
spennende konserten. 
Ny konsert med Sergey og sangerinne 11. november. En flott 
konsert med beklageligvis kun seks tilhørere. 
 
Mandag 14. desember var kirken leid ut til Fokus 
Entertainment for konsert med Knut Anders, Lewi og Nora. 
De solgte 679 billetter til konserter kl.18.00 og 20.30 denne 
kvelden. 
Menighetsrådet sørget for brannvakter og parkeringsvakter. 
Tusen takk til Nordre land brannvesen som hjalp oss med 
gjennomføringen.  
 
Vårdugnader  
Mandag 4. mai var det planlagt dugnad vedØstsinni kirke, 
men regn gjorde det for fuktig til å bli vellykket. Vi er derfor 
meget takknemlige for at 4 karer brukte onsdag 6. mai til 
raking slik at alt var bra til konfirmasjonen. Takk til Eivind 
Våtsveen, Asbjørn Sollien, Harry Eimann og Rudi 
Thorstensen  
 
Ved Vølstad der dugnaden skulle skje 11. mai «regnet også 
bort» og de måtte improvisere. Takk til Aud Solberg og 
Grethe Bjørke som dessuten fikk med seg sin mann Kjell slik 
at det ble fjernet en del greiner som sto i fare for å falle ned. 
 
Landsbydugnad/stand 23.mai 
Aud Solberg, Annie Voldhaug, Solveig Fredlund og Wenche 
Eimann plukket søppel 07.30 – 09.30 og Lillian og Grethe sto 
på stand senere på dagen med kaffe og salg av nye kirkekort 
som er blitt produsert med sommer/vintermotiv av begge 
kirkene. 
 
Kirkevalget 2015 
Nominasjonskomiteen besto av Solveig Fredlund, Eva 

Sirituenog BjørnBjørrneng fra menighetsrådet som hadde 
rekruttert flg. slik at vi hadde 10 forslagsstillere. 
Turid Lillejordet, Kitty Ryan, Alice Lund, Jorun Lund, Odd 
Inge Sanden, Arne Terje Holter og Helga Karin Elton. 
De var kjempeflinke og frambrakte liste med 20 navn. Det 
var kun Wenche Eimann fra det gamle rådet som takket ja 
til å stå på lista som ble seende slik ut: 
Wenche Eimann, Reidar Korshavn, Merete Furuseth, Hans 
Ingvald Bjerke, Hilde Sleperud, Boye Ødegård, 
LiseEngelienKokkvoll, Marit Skiaker Lykseth, Tove 
Sagstuen, Bjarne Dalen, Line Ekrem, Trond Tåje, Elin 
Otrebski, Odd Inge Sandeen, Alice Hilda Lund, May-
Kristin Homb, Hans Kolbjørnshus jr., Connie Vikeersveen, 
Trond Olav Lillejordet, Rita Bratrok. 
 
Til bispedømmerådet var forelå det to lister: en fra 
nominasjonskomiteen og en Åpen kirke liste. Dette skapte 
noe engasjement rundt valget. 
Vi hadde presentasjoner i menighetsbladet og informasjon 
på hjemmesida. 
Vi hadde stands sammen med Nordsinni menighetsråd på 
Landsbymarkedet 5. september for å synliggjøre valget.  
Det ble avholdt forhåndsstemming på kirkekontoret og på 
Landmo samtidig med kommune-og fylkestingsvalget. 
Ungdomsklubben fikk plakater med fokus på stemmealder 
ved kirkevalget. 
Vi deltok på kurs om gjennomføring av valget for Hadeland 
og Land på Hadeland Gjestegård 11. mars 2015. 
Valglokalet var i kinofoajeen, altså nær til kommune- og 
fylkestingsvalget og gjennomføringen gikk kjempefint. Det 
samme gjaldt opptellingen som foregikk på Kirkekontoret. 
Der møtte alle rådene og kirkevergen. 
 
Takk for minnegave kr. 3550.- til Vølstad kirke ved Gerd 
Bakkens begravelse. 
 
Takk for offergaver! 
Tusen takk til menigheten for offergaver kr.38.955.- 
Formål for offergavene: til  menighetsarbeidet kr. 9.938.- og 
øvrige: 
Acta, NormisjonensMaliprosjekt (2), Bibelselskapet, Dokka 
bedehusforening (2), Fasteaksjonen, Redd Barna, 
Søndagsskolen, lokalt, KFUK/KFUK, lokalt (2), IKO, 
KABB, Frelsesarmeen, Institutt for sjelesorg, Det norske 
misjonsselskap, Familie og medier 
 
Produksjon av salgsprodukter  
For fjerde år ble produksjon bordkalender med motiv fra 
begge kirkene produsert. Det ble bestilt 100 stk. som var lett 
å selge. Takk til Mette Bergene Kolstad som besørget bilder 
og bestilling av kalendre, mens alle i det nye menighetsrådet 
sørget for salg av alle sammen. 
 
Ny kjøkkeninnredning på dåpssakrestietble realisert i 
2015. Godt samarbeid med Kistefos møbler sikret oss 
fornyelse som vedtatt på årsmøtet i 2015. Spesielt takk til 
Lillian Rønningen som jobbet med dette prosjektet fra 
pristilbud til innredning. 
 
Menighetsrådet takker alle ansatte og frivillige for 
innsatsen og samarbeidet i 2015. 
 
Dokka 15.02.2016 
for Østsinni menighetsråd: 
— Wenche Eimann, leder 
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Årsmelding for Torpa Menighetsråd 2015 

 
Menighetsrådets sammensetning 2011-2015 
   
Sokneprest   Berit Rinde 
 
Leder: Aase Marie Rød 
Nestleder og sekretær: Kari Haugen Finni 
Kasserer: Mona Røste Goplen 
Øvrige medlemmer: Bent Haugerud, Linda Ruud, 
Henry Westrum, Olaf Bjørkeli, 
Vara: Rolf Martin Kjensjord 

 
Repr. i fellesrådet : 
Henry Vestrum vara Mona Røste Goplen 
Bent Haugerud  vara Aase Marie Rød 
Medlem av komiteen for menighetsbladet:  
Aase Marie Rød 
Ansvarlig for utleie og drift av menighetssenteret: 
Kari Finni 
 
Nytt menighetsråd fra 1.11.2015-2019 
 
Sokneprest: Berit Rinde 
 
Leder: Britt Julie Bjørkeli 
Nestleder: Margrethe Klevmoen Ryttersveen 
Sekretær: Turid Bjørnsrud 
Kasserer: Leif Berget 
Øvrige medlemmer: Olaf Bjørkeli og Geir Olav 
Nordrum.  
 
Vara: Ann Kristin Sjølås, Helen Bakke, Aud 
Kristin Gjerdbakken, Bente Bratlien Berget og 
Tommy Storheil 
 
Repr. i fellesrådet : 
Olaf Bjørkeli vara Geir Nordrum 
Ann Kristin Sjølås  vara Aud Kristin Gjerdbakken 
Medlem av trosopplæringskomitee: 
Turid Bjørnsrud 

Medlem av komiteen for menighetsbladet:  
Turid Bjørnsrud 
Ansvarlig for utleie og drift av menighetssenteret: 
Geir Olav Nordrum 
 
Menighetsrådet 
Torpa menighetsråd har hatt8 ordinære møter og 
behandlet  48 saker og hatt 2  møter sammen med 
Lunde. 
 
Årsmøte ble holdt i tilknytning til gudstjeneste 
8.mars i Åmot kirke – flere tilstede enn når vi har 
hatt det som egne møter. 
Tema var forordnede gudstjenester. 
 
I forbindelse med at det ble avholdt valg i 2015 
fikk Torpa Menighetsråd en valgoppslutning på 
31,22%. Det var 23,87% som stemte på 
bispedømmerådet.  
 
Gudstjenester 
Gudstjenestefeiringen er menighetens 
hovedsatsing – mange gudstjenester har vært 
preget av trosopplæringstiltak – og konfirmantene 
har deltatt  hele året fra de presenteres for 
menigheten til  «samtale gudstjeneste» og 
konfirmasjon i hver av kirkene. Det er en 
tradisjon at alle konfirmantene i kommunen deltar 
på fastegudstjeneste i Åmot med besøk fra 
Kirkens Nødhjelp. 
 
1.søndag etter påske er messa på Valatun – 
Grønvolddagen starter med gudstjeneste                             
 
Skolegudstjeneste før jul er fast i Lunde. I 2015 
var det gudstjeneste for barnehagebarn i Lunde. 
Gudstjeneste for barnehagebarn er før pinse i 
Kinn. 
 
På  Korsvold har det vært 4 gudstjenester og 14 
andakter i løpet av året. 
 
Trosopplæringstiltak: 
Alle trosopplæringstiltak er i samarbeid med 
Lunde menighet, i 2015 hadde vi følgende tiltak: 
Kirkerottene film for 4 og 5 åringer i Kinn – 22 
koste seg med film og popkorn og fant kirkerotter.  
Min kirkebok 4åringer i Lunde – 9 deltakere 
Min kirkebok 6åringer i Åmot- 7  deltok. 
Tårnagenter i Åmot – 8 kom 
Bibelbok til 11 åringer – 4 fikk den 
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Lys våken i Lunde - 9 var med og overnattet i 
kirken. 
 
Konfirmantene har hatt bli kjent dag på Mesnalia 
leirsted og konfirmanthelg i Håkons Hall. 
 
Trosopplærer Britt Skartlien Tomter sluttet, og ny 
trosopplærer Jane Hatterud tok over høsten 2015. 
Roger Jøranli har også en del av denne stillingen.                                                              
        
              
Sang og musikk i kirken 
Sangkveld som vi trodde vi hadde fått i gang 
igjen , ble utsatt til våren 2016. 
Lysmesse med konfirmanter, speidere  og Torpa 
skolekorps  i Åmot – det er gledelig at korpset har 
så stor oppslutning og rørende når aspirantene 
spiller de kjente julesangene 
Julesangkveld i Kinn var i 2015 med  Fredheim 
sanglag og  Torpa BygdeBrass og fikk da større 
oppslutning enn tidligere. 
Forsangerne under ledelse av Eva organist, 
beriker sangen på gudstjenestene.. 
Flere solister har stilt opp i ulike anledninger: 
Alexandra Røste, Mari Bakke, 
Dag Nordenson og Håkon Solum. 
  
Kveldsbønn i Kinn 
I høst begynte vi med Taize bønn i Kinn en gang i 
måneden – det ble tre samlinger.  
 
Grønn menighet          
Torpa menighet er grønn menighet – feiring av 
Skaperverket er en av tiltakene - i 2015 ble 
Skaperverkets dag feiret i Grønvold blant annet 
med en spesiell utgave av Fader vår. 
Fair trade kaffe er en selvfølge! 
  
Kirkekaffe 
Kirkekaffe  betyr at vi stopper opp og slår av en 
prat etter gudstjenesten – det trenger ikke å være 
så stort fokus på kaker – det vesentlige er å møtes. 
Takk til bakelag og kirkeverter! 
 
Vårdugnad   
På Kinn og Åmot var det mange som kom, og 
gjorde unna arbeidet på kort tid. Vi kunne hygge 
oss med kaffe og prat. 
Vi deltok også på Landsbydugnad dvs. plukket 
søppel og tjente 2.500. 
 
 Minnegaver 
I 2015 fikk vi  2   gaver til Åmodt Kirke i 

forbindelse med begravelser. 
Som blant annet gikk til innkjøp av puter i Åmot 
– levert av ASVO..    
     
Statistikk 
Tall fra offentlig statistikk –  2014  i parantes. 
Antall gudstjenester på søndag og helligdager: 23 
(21) 
Antall deltakere: 1647 (2.033) 
Totalt antall gudstjenester: 26 
Totalt antall tilstede: 1746  
Nattverddeltakelse:  351 (315)  
4.årsbok: 16 (17) ,   Bibelbok  6,  
Tårnagensamling 8, Lys våken.: 12 (19)            
          
Dåp: 5 -4 bor i soknet (18  - 14 bor i soknet )  
Konfirmanter: 12 (12),             Vielse 4( 3) 
Begravelser: 22 ( 21)  
  
Ofring:   39.647  (35.550),      Av dette ofring til 
egen menighet :  7.338 (14.993)  
Konfirmantene samlet inn ved årets fasteaksjon:  
10.266   
  
Oppsummering: 
Menighetsrådet takker alle frivillige og ansatte for 
godt samarbeid i 2015! 
 
Menighetens utfordringer er nå å styrke 
gudstjenestelivet og å innlemme alle barn og unge 
i trosopplæringen.  
 
for Torpa menighetsråd 
 — Aase Marie Rød og Britt Julie Bjørkeli  
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Påske-egg 
Påske‐egg har en lang tradisjon i 

Norge, både det ekte egget og 

egg av sjokolade. 

Egget er et tegn på spiren til nytt 

liv. Noen steder i verden er 

dekorering av påskeegg en ren 

kunstart. 

Dermed har eggetradisjonen i 

Norge minst tre forskjellige 

utrykk 

 Vi spiser mye egg i påsken 

 Vi gir barna påskeegg fyllt av 

påskesjokoklade og 

påskemarsipan. 

 Vi pynter egg 

 

 

Barnesider 

Denne flotte tegningen 
(til høyre) har vi fått 
fra Andrea 5 år. Den 
forestiller en engel som 
kom til Jesus da han 
hang på korset. 

Lag påskeeggene selv av pappmassje! 
 
Lag klister av hvetemel og vann. Blås opp en ballong. 
Klipp opp strimler av papir, gjerne avispapir og dypp 
dem i klisteret, legg strimlene lagvis rundt og rundt 
ballongen. Du må klistre ganske tykt på. La 
ballongen ligge slik i noen dager. Så kan du skjære 
egget  i to. Du må lage en kant som du limer fast på 
innsiden av den ene biten. Så er det bare å male og 
dekorere i vei!  
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Fargelegg       NATTVERDEN —- Kan du fargelegge denne tegningen 

      av Jesus og hans tolv disipler? 

Påskekryss          
1. Når det regner bruker man... 
2. Lang fisk. 
3. På bena om vinteren. 
4. Påskedrikk. 
5. Boks 
6. Tøys 
7. Fugl som synger om natten. 
8. På hest.  
 
Når du har fylt ut kryssordet, får du et 
løsningsord loddrett. Dette kan du sende til 
Kirkekontoret. 
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FULLDISTRIBUSJON / INFORMASJON 

Vi minner om at det er tid for å betale inn bladpenger for 2016. 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.) 

Vårdugnader 2016 
 

Østsinni kirke — mandag 2. mai kl.1700 
 

Vølstad kirke — mandag 23. mai kl.1730 
 

Nordsinni kirke — tirsdag 3. mai kl. 1700 
 

Haugner kirke — tirsdag 10. mai kl.1700 
 

Lunde kirke — mandag 9. mai kl. 1700 

 
Åmot kirke — torsdag 12. mai kl. 1700 

 
Kinn kirke — fredag 13. mai kl. 1700 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ta med rive og møt opp! 

Menighetsrådene serverer kaffe og litt attåt.  

Vel møtt! 

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 

30.04.2016 


