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Velkommen til Lunde kirke 

Nr. 2             Juli 2016             81. årgang 
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Redaksjonen har ordet 
 
Da er endelig sommeren kommet, og vi er kommet til den lyse og varme tida 
av året. Sommernummeret av menighetsbladet er her, og viser hva som skjer 
i menighetene våre i kommunen. Her vises bilder av årets konfirmanter, over-
sikt over hva som skjer i sommer samt bilder og reportasjer fra bla dugnadene 
rundt om ved kirkene. 
 
På annenhvert blad står det en innbetalingsgiro, denne håper vi så mange som 
mulig tenker på, og betaler. Har du ikke betalt bladpenger for 2016 enda, så 
kan du gjøre det til Bankgiro: 6179.05.27835 
 
Stor takk til kasserer Jan-Erik Holmen som gjør en god jobb med å holde 
orden på bladets økonomi. 
 
Hans Olav Smedsrud i Smedsrud Consult gjør en veldig bra jobb med bla-
det vårt. Han har ansvaret for Layout/ Grafisk formgivning, og har hele tiden 
oversikt, dette er vi veldig glad for at han vil fortsette med. 
 
Ellers ønsker vi at folk sender inn stoff som vi kan ha med i menighetsbladet. 
Dette kan være fra en gudstjeneste eller lignende som dere ønsker og dele. 
 
Neste blad kommer ut i midten av oktober. 
 
Frist for innsending av stoff blir 10. september 
 
Ønsker alle en riktig god sommer! 

— Redaksjonskomiteen 

Årsregnskap for Menighetsbladet 2015   
  
   Balanse pr. 31.12.2015   
  
Aktiva      Passiva   
Bankkonto   kr 46 667,42   
  
      Egenkapital 2014:  kr 48 728,98 
                Underskudd:       —  kr   2 061,56 
   kr 46 667,42      kr 46 667,42  
 
  
   Resultat pr. 31.12.2015   
  
Utgifter      Inntekter   
  
Trykking   kr   71 126,00  Bladpenger   kr   63 365,00  
Porto    kr   30 153,00  Annonseinntekter  kr   34 200,01  
Bankgebyrer   kr        967,50  Porto    kr  —  
Rekvisita   kr         —  Renteinntekter  kr      72,55  
Lønn revisorer, kasserer, 
Redaktør  kr   17 073,62  Gaver    kr   16 360,00  
      Ofring    kr     3 261,00 
   
      Underskudd  kr     2 061,56 
   kr 119 320,12     kr 136 604,21 
  
Blaker, 20. januar 2016 
Jan-Erik Holmen 
kasserer 

Redaksjon 

 
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 preste-
ne. 
 

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 

Redaksjonen: Trond Tåje, Karin Lium, Anita 
Rudstaden, Turid Bjørnsrud og 
sogneprest Berit Rinde 
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som nærmeste nabo til den gamle kirketomta på 
Garder. 
Olsokgudstjeneste her er en fin tradisjon. Vi håper 
mange vil være med på vandregudstjenesten den 
31. juli. 
 
Bispevisitasen i november knytter det seg også stor 
spenning og forventning til. 
Og ser vi riktig langt framover, melder tanken seg 
på Lunde kirkes 250-årsjubileum 
I 2019. Det gir i hvert fall kribling i magen for et 
nyvalgt medlem av rådet. 
Så oppgavene er mange, og jeg ser fram til 4 inter-
essante år med den hyggelige gjengen i Lunde me-
nighetsråd. 
 
Så ønsker jeg god sommer med en av de fineste 
sangene jeg vet, «Idas sommarvisa», av Astrid 
Lindgren. Den kan dere nynne på utover somme-
ren. Og ikke glem å ha forventninger, - også om det 
går mot høst……… 
 
Du ska inte tro det blir sommar 
Ifall inte nån setter fart 
På sommarn och gör lite somrigt 
Då kommer blommorna snart 
Jag gör så at blommorna blommar 
Jag gör hela kohagen grön 
Och nu så har sommaren kommit 
För jag har just tagit bort snön 
 
— Karin Lium 
Lunde Menighetsråd 

Jeg vet ikke om noe vi har så store forventninger til, 
som sommeren. Vi ser for oss å våkne til sol og fug-
lekvitter hver morgen, hyggelige sammenkomster 
og perfekte ferieturer. Kanskje vet vi innerst inne at 
helt sånn blir det vel ikke. De grå dagene kommer 
nok også. Men det forhindrer ikke den kriblende 
forventningen til det som ligger foran. 
 
Hva slags forventninger jeg hadde i høst, som ny-
valgt menighetsrådsmedlem, er jeg usikker på. Viss-
te vel ikke helt hva jeg gikk til. Men jeg lærte fort at 
også her handler det om forventninger; forvent-
ninger knyttet til de mange oppgavene som skal 
løses: Får vi til arrangementer i kirka vår som folk i 
bygda gjerne vil delta på? Greier vi å være med på å 
lokke fram følelsen, hos noen flere, av at «her i 
Lundkjærkja hører vi til»? Å ha et «eierforhold» til 
kirka en sogner til, er viktig. 
 
Og vi ser jo at tilknytningen til kirka er stor hos 
mange. Det ser vi av deltakelse på dugnader, kirke-
gården bugner av blomster om sommeren, kirka 
fylles til randen på de store dagene. 
 
En av oppgavene vi ga oss i kast med i vinter, var 
registrering av kirkeinventaret. 
Dokumentasjon på de verdifulle gjenstandene er 
viktig å ha, om noe uforutsett skulle skje. 
Noe av inventaret er fra den gamle Garder-kirka. 
 
Det ga en spesiell følelse å stå med disse  gjenstan-
dene i hendene. Følelsen av å være en del av histo-
rien, dukket fram, ikke minst fordi jeg vokste opp 

Forventninger 
Leder 

Leder 

Menighet/ Gudstj. for Antall Gudstj.
Gjennomsnitt
lig

Totalt 

Oppmøte ordn. til natt- Oppmøte
Oppmøte 
gudstj.

besøkende

verd i kirkene

Lunde 15 211 10 0 7 8 0 1184 77 1184

Torpa 26 314 20 4 12 5 1 1746 70 1746

Østsinni 32 481 37 5 35 30 4 3818 119 3818

Nordsinni 23 281 17 5 11 20 2 2048 89 2048

Begravelse 7133

Konsert/vigsel 2159

Sum 2015 96 1287 84 14 65 55 7 8796 104,71 18088

2014 97 1082 89 13 59 62 4 9058 93,38 16830

2013 88 1086 125 12 87 44 5 9631 109 18578

Grav-ferder
Vigsel/ 
forbønn 
borgelig

Konfir-merte Dåp Konsert

Kirken i Nordre Land — Statistikk 2015 
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Det er budskapet som går som en rød tråd gjennom 
hele Bibelen og som oppsummeres i Johannes 3,16. 
Det verset kalles for den lille Bibel og er et fast ledd 
både i dåpsliturgien og ved gravferd. Med andre ord: 
det omslutter oss fra vugge til grav: 
 
 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin 
 Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på 
 ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  

 
Guds kjærlighet uttrykkes på mange forskjellige måter 
i Bibelen. Blant annet fortelles det at Jesus fikk inder-
lig medfølelse da han så folkemengdene. Han ble kraf-
tig berørt av menneskene han så der han vandret om-
kring i alle byene og landsbyene. Han så folk som sleit 
med livet sitt på forskjellige måter. Han sammenlignet 
dem med sauer uten gjeter; overlatt til seg selv – på 
leit etter vann og gode beitemarker; overlatt til seg 
selv i møte med livets mange rovdyr.  
 
Jesus er den gode gjeteren som har omsorg for hvert 
enkelt lite lam og for hver stor sau. Derfor brukte han 
tida si mens han vandret omkring her i vår verden til å 
undervise om Guds gode vilje; at du skal elske Herren 
din Gud og din neste som deg selv. Han forkynte det 
gode budskapet; evangeliet om Guds nåde, og han 
helbredet sjuke; som en forsmak på himmelen der alt 
er bare godt.  
 
Som den gode gjeteren går Jesus fortsatt foran og 
viser vei. Samtidig går han midt i flokken og gir støtte 
og oppmuntring når veien blir tung å gå. Han går også 
bakerst og venter på dem som trenger litt mer tid.  
 
Du er elsket av Gud.  
 
Den setningen kan du si til deg selv når du ser deg i 
speilet hver morgen – og når du legger deg om kvel-
den. 
 
Du ble møtt av det budskapet første gangen da du ble 
døpt. Da ble du tegnet med det hellige korsets tegn 
som viser at du skal tilhøre og tro på Jesus. Så fikk du 
tre håndfuller med vann på hodet ditt i det du ble 
døpt til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds 
navn. Etterpå la presten handa si på hodet ditt og ba 
en velsignelsesbønn: 
 

Den allmektige Gud, har nå gitt deg sin Ånd, 
gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin tro-
ende menighet. Gud styrke deg med sin nåde 
til det evige liv. Fred være med deg.  

På konfirmasjonsdagen fikk du igjen kjenne 
«presthanda» på hodet ditt mens presten ba en vel-
signelsesbønn for deg. Konfirmasjon er en bekreftelse 
på at Gud fortsatt tar imot deg og elsker deg sånn 
som du er.  
 
Den inderlige medfølelsen som Jesus fikk for mennes-
kene rundt ham, var ikke teori, men praksis. Han sa til 
disiplene sine: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be 
derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste 
inn grøden hans.  
 
Jesus utfordret disiplene sine til å bli med på sauesan-
king. Og nå er det du og jeg som blir utfordret. 
Vi utfordres til å se mennesker slik Jesus så dem, å 
føle for mennesker slik Jesus følte for dem og til å tje-
ne mennesker slik Jesus tjente dem. 
Med andre ord: Bry deg! 
Spør deg selv: Hva ville Jesus gjort? 
 
Jesus utfordrer deg og meg til å be og arbeide for at 
stadig nye mennesker skal få vite at de er elsket av 
Gud. Derfor er det flott at stadig nye barn blir døpt. Så 
må vi som menighet sammen ta ansvar for at de får 
bli kjent med Jesus, sånn at de kan leve og vokse i den 
kristne tro.  
 
På den måten er vi med på å oppfylle flere av bønne-
ne som vi ber i Fader vår; blant annet: 

• La ditt rike komme 
• La din vilje skje på jorden som i himmelen 

 
Vi utfordres til å løfte blikket ut mot den store, vide 
verden. Det er fortsatt mange mennesker som ikke 
har hørt verdens viktigste budskap: Du er elsket av 
Gud!  
Dåpsbefalingen; som også kalles misjonsbefalingen, 
gjelder fortsatt. Jesus sier: 
 
 Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 
 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp 
 dem til Faderens og Sønnens og den hellige 
 ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har 
 befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager 
 inntil verdens ende. 

Du er elsket av Gud! 
Andakt ved Berit Rinde, sokneprest 

Andakt 
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En mørk novemberkveld i 2015 ble jeg oppringt av 
Tore Kinn med spørsmål om jeg kunne ta imot ut-
fordringen om å videreføre salmestafetten, det 
første som slo meg at det var uaktuelt, ikke føler 
jeg meg like overbevist om min barnetro lenger, å 
om noe av min barnetro skulle være reell så vil jeg 
tro at i beste fall ville jeg nok blitt stilt til veggs for 
ganske så mye av min livsførsel overfor St. Peter og 
ikke så sikker på hvilken dør jeg måtte vandre gjen-
nom… 
 
Men tilbake til min utfordrer: Tore var min beste 
venn i mine tidlige barneår og er dermed en del av 
mine minner om en god og trygg barndom og opp-
levelser på Kinn og i Sørum, selv om det er sjelden 
vi prates  nå i voksen alder er det alltid naturlig og 
fint og møtes og da mener jeg at det bare skulle 
mangle å ikke ta utfordringen. 
 
Jeg har valgt to vers av en salme av Anders Vass-
botn. 
 
Grunnen til valget av salme er at av de få linjene 
denne salmen rommer oppsummerer mye av net-
topp det å leve, nemlig: 
 

Å leva det er å elska 
 

Å leva, det er å elska 
det beste di sjel fikk nå;  

å leva det er i arbeid  
mot rikare mål å trå. 

 
Å leva, det er å legge 

all urett og lygn i grav;  
å leva det er som havet  

å spegla Guds himmel av. 
 
Men mine tryggeste og viktigste gudsord fra barn-
dommen er disse ord etter fri hukommelse  (og 
dermed  mangelfull) som min mor lærte meg og 
Knut bror min på sengekanten: 
 
Send dine engler til å passe på, alle de store og alle 
de små. Så skal vi sove så trygt og godt, kjære Gud 
faderen i himmelens slott, Amen.. 
 
Jeg ønsker å gi stafettpinnen videre til min mor  
Solveig Lium 
 
— Nils Harald Lium 

Salmestafetten 

Foto: Trude G. Dale, Oppland Arbeiderblad 
 
Etter sju år som sokneprest i Nordre Land, er jeg 
klar for forandring. 1. september begynner jeg som 
sokneprest i Kolbu og Eina på Toten. 
 
Det er alltid spennende å få ny prest. Jeg kom til Nord-
re Land som helt nyutdanna prest og ble tatt imot med 
åpne armer og positiv forventing. I begynnelsen fikk 
jeg ofte spørsmål om åssen det var å overta etter Siri. 
Til det svarte jeg alltid at det er helt greit, for Siri er 
Siri - og jeg er meg. Hele tiden har jeg opplevd at jeg 
har fått lov å være meg selv. Takk for det! Og tusen 
takk for alle gode og konstruktive tilbakemeldinger 
som jeg har fått underveis  
 
I møte med liten og stor, i glede og i sorg, har jeg gjort 
mange gode og viktige erfaringer som jeg tar med meg 
videre. Ikke minst har jeg erfart at folk i Nordre Land 
er veldig glad i kirka si 

Det viser seg tydelig ved at de fleste velger kirka i 
møte med livets store begivenheter som dåp, konfir-
masjon, bryllup og begravelse. Det er flott! 
 
Etter at det ble kjent både at jeg har flytta til Gjøvik og 
at jeg har fått meg ny jobb, har jeg møtt mange som er 
oppriktig lei seg for at jeg forlater Nordre Land. Men 
det å ta farvel i forskjellige sammenhenger er en del av 
livet. Jeg har bodd på Gjøvik mesteparten av livet mitt, 
og det er der jeg har nettverket mitt. Derfor har jeg helt 
fra jeg begynte på teologistudiet, ønsket å være prest 
på Toten. Nå har jeg fått ønsket mitt oppfylt, og det er 
jeg veldig glad for  
 
Takk for en lærerik tid som prest i Nordre Land!  
Og velkommen til avskjedsgudstjeneste for meg i 
Kinn kirke søndag 28. august kl 13! 
 
En god klem og stor takk til hver enkelt av dere 
fra Berit prest              

Avskjedshilsen fra Berit prest 

Salmestaffetten 
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Dugnader 

Vårdugnad ved Lunde 
Mandagskvelden den 9. mai var det duket for den 
årlige vårdugnaden ved Lunde kirke. 
Og Vest-Torpingene møtte fram, utrustet med ri-
ver og trillebårer, – vaskebøtter og mopper. 
Nesten 40 personer deltok i finværet.  
Foto:  Karin Lium 

Hyggelig å samles utafor kirka etter endt dyst. 
Kjøkkengjengen inviterte til nystekte vafler og kaffe. 
Hyggelig når folk møtes og gjør en innsats sammen 
for felles sak. 

Småplukk 

Åmot kirke 

12. mai var det dugnad ved Åmot. Her tar dug-
nadsgjengen seg en velfortjent pause. 
Foto: Margrethe Klevmoen   

 
Haugner kirke 
10. mai var det dugnad ved Haugner kirke. Kirka 
ble vasket, og kirkegården stelt.  
Foto: Hilde Lindahl   

Tre lag var i sving. Noen konsentrerte seg om å gjø-
re kirkegården vakker, noen vasket vekk vinterstø-
vet inne og en gjeng sørget for kaffe og vafler til ar-
beidsfolket 

Godt med en pust i bakken, etter god dugnadsinn-
sats. 
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 Småplukk 

Vi ble gjort kjent med at Dokka barneskole hadde 
gamle bibler og Nordsinni og Østsinni menighetsråd 
vedtok å spleise på bibelgave. 

Det ble et trivelig besøk på 5. trinnet i mars der 
Knut underviste litt om denne boka som har hatt 
så uendelig stor og god påvirkning på det samfun-
net vi lever i nå i dag. Vi møtte utrolig engasjerte 
og disiplinerte elever. 
Menighetsrådet ved leder Wenche Eimann over-
rakte et klassesett med den nyeste oversettelsen av 
Bibelen til rektor Bjørn Saur.     

Bibelgave til Dokka barneskole 

Nordsinni kirke 
3. mai var det dugnad ved nordsinni kirke. Både 
små og store vasket kirka og koste seg med kaffe 
etterpå. Foto: Hilde Lindahl   
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Årets konfirmanter  
Foto: Knut Kamphaug 

Konfirmanter våren 2016 

Konfirmantene i Østsinni og Nordsinni våren 2016 
 
1. rekke fra venstre: 
Tiril Canutte Frøshaug Saur, Marlin Holm Andersen, Guro Loeng Midtsveen, Lisbeth Schjørlien, Tuva 
Aalseth, Martha Kristine Bråten, Malin Skoglund Skjølås, Catarina Sandvik Midtbøen, Anna Vikersveen, Tilla Mathea 
Larsen, sokneprest Knut Ellefsrud 
 
2. rekke f.v.: 
Mina Håkenstad Sæther, Emma Midthaug Fredrikstad, Anne Marthe Nordeng, Mari Stubberud Åbø, Matilde 
Brattsveen Ulleland, Helene Bondlid Nygård, Christina Bråten Liom, Martine Østeng, Mari Espeliødegård Elvesveen, 
Oda Sidselstuen Stensrud, Silje Jøranli, Tuva Naomi Foss, Nina Cornelia Wühn, Sara Ridderhaugen 
 
3. rekke f.v.: 
Harald Kristian Sollien Nerli, Mats Slåttsveen, Simen Jakobsen, Henrik Kristiansen Bjeglerud, Jostein Bratland Bar-
lund, Håvar Mathisen Lunn, Sivert Øversveen, Tord Renè Forø, Marius Bratrud, Sander Bjeglerud, Remy Granheim, 
Ole Magnus Gladbakke Lyseng, Sigurd Angell Lybeck, Jonas Urang Andersson, Torger Sjåheim, Alexander Myrstuen 
Haugerud 
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Konfirmanter i Torpa 2016 
 
Første rekke: 
Anja hagen Fahle, Nils Henrik Bergsjordet Sæther, 
Maija Brattrok 
 
Andre Rekke:  
Aleksander Sannerud Tåje, Mona Bakken, Marthe 
Klevmoen, Annine Storbråten Stadsvold, Thea Øver-
by Kvernerud,  
Andre Frøseng Øverby, Sokneprest Berit Rinde. 
 
Tredje rekke: 
Jøran Vestrum Bekkelund, Martine Bakken, Henrik 
Strømsjordet, Pål Jeremy Jacaba Tollefsrud, Malin 
Finni, Andreas Sveum 

Konfirmanter våren 2016 

Svar på quiz  
(fra side 22) 
 
  1. Landsby 
  2. Ja 
  3. Nei, det er en blomst 
  4. Nei, men gjorde det tidligere 
  5. Ja 
  6. Elg 
  7. Lørdag 
  8. Et dyr 
  9. Ja, Dokksfløy er et stort vann 
10. En fisk 
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JULI 
 
10.07.2016 – 8 sit 
Grønvold kl. 11:00 – Gudstjeneste – skaper-
verkets dag 
o Knut Ellefsrud 
o 
o klokker Roger Jøranli 
 
17.07.2016 – 9 sit 
Østsinni kirke kl. 11:00 – Høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Sehin 
o klokker Karin Elton Haug 
o offergave Søndagsskolen, lokalt 
 
24.07.2016 – 10 sit 
Åsli kapell kl. 11:00 - Gudstjeneste 
o Berit Rinde 
o 
o klokker Roger Jøranli 
o takkoffer til Menighetens arbeid og Åsli Vel 
 
31.07.2016 – 11 sit 
Haugner kirke kl. 11:00 – Høymesse 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
o takkoffer til Marita Stiftelsen 
 
Gaarder kirketomt kl. 18:00 – Gudstjeneste - 
Vandregudstjeneste 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
o takkoffer til Pilgrimsprosjektet i Hamar bispe-
dømme 
 
 
AUGUST 
 
07.08.2016 – 12 sit 
Åmot kirke kl. 11:00 – Høymesse 
o Berit Rinde 
o klokker Roger Jøranli 
o offergave til Kirkens Familievern 
 
14.08.2016 – 13 sit 
Østsinni kirke kl. 11:00 – Høymesse 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 

o klokker Karin Elton Haug 
o  offergave Acta Oppland 
 
21.08.2016 – Vingårdssøndag 
Nordsinni kirke kl. 11:00 - Høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Roger Jøranli 
o takkoffer til Redd Barna 
 
Lunde kirke kl. 13:00 – Høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Marit M. Rønningen 
o takkoffer Misjonsalliansen 
 
28.08.2016 – 15 sit 
Landmo kl.11:00 – Høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
 
Kinn kirke kl. 13:00 – Høymesse 
Avskjedsgudstjeneste for Berit 
o Berit Rinde 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
o offergave til menighetsarbeidet 
 
 
SEPTEMBER 
 
01.09.2016 – To e 15 s e 
Korsvold kl. 11:00 – Gudstjeneste 
o vikarprest 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
 
04.09.2016 – 16 sit 
Lunde kirke kl. 11:00 – Høymesse 
o vikarprest 
o organist Eva Engman 
o klokker Marit M. Rønningen 
o gullkonfirmanter og presentasjon av konfir-
manter 
o takkoffer til SOS Barnebyer 
 
11.09.2016 – 17 sit 
Østsinni kirke kl.11:00 – Høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 

Velkommen til Guds hus 

Gudstjenester 
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o klokker Karin Elton Haug 
o gullkonfirmanter og presentasjon av konfir-
manter 
o offergave Dokka Bedehus 
 
18.09.2016 – 18 sit 
Kinn kirke kl. 11:00 – Festgudstjeneste - 
Høstakkefest — Kinn kirke 60 år 
o Prost: Kirsten Elisabeth Almås 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
o presentasjon av konfirmanter 
o offergave menighetsarbeidet 
 
25.09.2016 – 19 sit 
Nordsinni kirke kl. 11:00 – Høymesse 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Roger Jøranli 
o gullkonfirmanter og presentasjon av konfir-
manter 
o takkoffer til Menighetens arbeid 
 
 
OKTOBER 
 
02.10.2016 – 20 sit 
Åmot kirke kl. 11:00 – Høymesse 
o vikarprest 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
o gullkofirmanter og presentasjon av nye 
konfirmanter 
o offergave TV-aksjonen 
 
09.10.2016 – 21 sit 
Vølstad kirke kl. 11:00 – Høymesse 
o vikarprest 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
o offergave "Rådet for psykisk helse" 
 
13.10.2016 – To e 21 s e 
Korsvold kl.11:00 – Gudstjeneste 
o vikarprest 
o organist Eva Engman 
o klokker Roger Jøranli 
 
16.10.2016 – 22 sit 
Lunde kirke kl. 11:00 – Høymesse - Høst-
takkefest 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Marit M. Rønningen 

o takkoffer til TV-aksjonen 
 
Østsinni kirke kl. 13:00 – Høymesse-
Høsttakkefest 
o Knut Ellefsrud 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
o utdeling av «Min 4- årsbok» 
o offergave TV-aksjonen, Røde Kors 
 
23.10.2016 – 23 sit 
Landmo kl. 11:00 – Gudstjeneste 
o vikarprest 
o organist Sergey Shein 
o klokker Karin Elton Haug 
o takkoffer til TV-aksjonen 
 
Haugner kirke kl.13:00 – Høymesse 
o vikarprest 
o organist Sergey Shein 
o klokker Roger Jøranli 

 
Følg med i dagspressen,  
endringer kan forekomme!  

Gudstjenester 

Bispevisitas i Nordre Land 
 
I slutten av november kommer biskop Solveig 
Fiske på visitas til Nordre Land. Hun skal være 
hos oss 22. - 24. november og kommer tilbake 
søndag 27.november for å delta på festgudstje-
nesten i Østsinni kirke og holde visitasforedrag. 
 
Under visitasen skal biskopen få komme til alle 
våre sju kirker, møte kirkelig ansatte og råd, be-
søke skoler og barnehager, møte politikere i 
kommunen, besøke institusjoner  og ha møte 
med lag og foreninger. 
 
Det blir travle og innholdsrike dager. Vi gleder 
oss og ønsker biskopen velkommen! 
 
— Knut Ellefsrud 
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Haugner kirke:  
09.06.2016 Magne Sveum f.1930 
Østsinni kirke: 
13.03.2016 Egil Nygård f. 1937 
 Aud Kjendseth f. 1938 
18.03.2016 Helge Bratlien f. 1937 
27.03.2016 Astrid Asbjørg Klopp f. 1934 
28.03.2016 Bjørn Halvorsen f. 1948 
14.05.2016 Astrid Snertinn f. 1953 
15.05.2016 Anny Sofie Børresen f. 1937 
19.05.2016 Lilleba Wenche Glemmestad f. 1943 
21.05.2016 Hartvig Jettestuen f. 1934 
14.06.2016 Halvard Kolbu f.1930 
 
Vølstad kirke: 
09.03.2016 Kari Kampesveen f. 1945 
 
Fluberg kirke: 
20.05.2016 Mary Amalie Bratterud f. 1925 
 
Åmot kirke: 
04.03.2016 Gunnar Goplen f. 1925 
10.03.2016 Anton Henry Klevmoen f. 1927 
31.03.2016 Holger Skartlien f. 1922 
18.04.2016 Hans Bratlien f. 1922 
08.06.2016 Marie Slettum f. 1936 
 
Kinn kirke: 
18.04.2016 Bergljot Bjertnes f. 1924 
27.05.2016 Ivar Berget f. 1938 
 
Lunde kirke: 
03.03.2016 Asta Nerby f. 1922 
26.03.2016 BeaSantos Steine f. 2016 
03.04.2016 Aslaug Lien f. 1927 
 

DØPTE: 
Østsinni kirke: 
13.03.2016 Alvilde Korslund-Varpstuen 
 Jakob Arvo Jørgenstuen 
 Mille Malterud-Lien 
27.03.2016 Viktor Berg Nordby 
17.04.2016 Ella Olsen 
16.05.2016 Kasper Høitomt Haugen 
 Elvira Svendsby Østdahl 
19.06.2016 Matias Løkken 
 Adrian Brennhagen  
 Eyolf Sveen-Lien 
 Trym Sagvold 
 
Vølstad kirke: 
29.05.2016 Marie Dahlen 
 
Nordsinni kirke: 
13.03.2016 Henrik Myrum 
 Matilde Sanden-Østeng 
15.05.2016 Olivia Rosenberg-Jøstne 
 
Lunde kirke: 
20.03.2016 Peder Thorvaldsen 
26.06.2016 Oskar Sevilhaug 
 
Haugner kirke: 
12.06.2016 Vebjørn Brattrud 
 Karen Brattrud 
 Sigurd Skåren 
Åmot kirke: 
27.03.2016 Peder Hatterud Holmen 
10.04.2016 Ane Engevold 
 Jenny Johanne Slettum 
05.06.2016 Sunniva Bråthen Fossum 
 Eleah Jonas Seljebakken 
 
Kinn kirke: 
08.05.2016 Didrik Opdal 
 
 
VIGSEL: 
Østsinni kirke: 
04.06.2016 Tonje og Runar Haugerud 
 
 
DØDE: 
Nordsinni kirke: 
24.03.2016 Toril Helga Sukkestad f. 1951 
17.06.2016 Åse Dyvesveen f.1929 

Slekters gang 

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 
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  

if...skadeforsikring 
Tlf. Dokka 61 11 83 00 
ranveig.gjerdalen@if.no 

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 

Annonse i Menighetsbladet? 
Liten rubrikk     kr   600,- 
Stor rubrikk   kr 1200,- 
1/4 side   kr 4000,- 
Prisene gjelder for 1 år av gangen. 
 

Kontakt Jan-Erik eller Roger, for mer 
info. 

Jan-Erik:  
jeh75@online.no 

Roger:  
roger.joranli@gmail.com 

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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 Den gamle Ullensaker kirke 
Av Steinar Ulsaker 

D en gamle kirkeflata (kjerkjeflata) lig-
ger høgt og fritt i Ulsakerbygda. Det 
regnes for å være en av de vakreste 
plassene i Torpa, med sine 650-700 

meter over havet. Jordene ligger så fint og freidig 
ved det vakre vatnet Ullsjøen. På vakre og klare 
sommerdager så speiler den bygda med sin blanke 
flate. Nedre Ulsaker er en av de eldste gårdene i 
Torpa, den gamle kirkeflaten ligger på toppen av 
selve garden. Den ligger veldig fint til.  
 
Den gamle kirkeflata har en historie helt tilbake til 
før 1294. Den var nok i bruk som sognekirke alle-
rede på 1100 og 1200 tallet. Den regnes for å 
være en av de eldste sognekirkene i Torpa. Det 
eldste dokumentet som nevner Ullensaker kirke er 
fra 1281. Den nevnes også i tre skriv fra 13. mars 
1337, en gudstjeneste som var nevnt i 1338 og 
den 2. april 1480. Da regnes den som sognekirke. 
Kinn kirke nevnes i 1483 i et skriv som en sogne-
kirke, om dette betyr slutten på Ullensaker sogne-
kirke vet vi dessverre ikke. Kanskje kirka på Ul-
sak begynte å bli gammel og forfallen? 
 
Navnet, som i riktig gammel tid skrives 
"Ullinsakr", er avledet av det gamle hedenske gu-
denavnet Ullin. Ullin betød en åker viet til denne 
guden. Det stod også i Boka om Land om Torpa 

A: "Han var Siv's sønn og Tor's stesønn, og videre 
at hans navn må være en sideform av Ull, Edda-
mytologiens fagre gud, bueskytteren og skiløpe-
ren som var så god å påkalle i enekamp". Det var 
ganske rimelig å tro at det i hedensk tid stod et 
gudehov på Ulsaker. Hovedårsaken til beliggen-
heten var at gårdene fra Vestergarda og videre 
nordover også søkte seg hit. Ullensaker var sent-
ralt beliggende den gang kirken var i bruk og mid-
delalderens Vest Torpa.  
 
Riksantikvaren Håkon Christi var på befaring på 
kirketomta på Ullensaker og han konkluderte med 
at det har stått en kirke i Ullensaker. Men de viss-
te ikke om det kunne være på det aktuelle området 
at den stod en gang. Det er også spekulert i om 
stabbursdørene på Nedre Ulsak skriver seg tilbake 
til kirken. Stabbursdørene er helt klart noe eldre 
enn selve stabburet, som ble bygd i 1861.  
 
 
Kilder:  
Den gamle kirken på Ulsaker i Vest Torpa av 
Magnar Rustestuen  
Lunde kirke 225 år av Tormod Grønland 
Boka om Land, bind IX av Svein-Erik Ødegård 

På denne tomten tror man at kirken en gang stod. Bildet er tatt i 1916, altså  er det 100 år siden i år.  

Kirkehistorie 
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Denne minnesteinen ble reist i 1960 til minne om Gaarder kirke, også kalt Ny-
Gards kirke som var i bruk fra 1669—1769. I 1769 ble det bygget ny kirke på Lun-
de, som tok over som kirke på Vest-Torpa. 

Vandregudstjeneste Gaarder kirketomt 
Av Karin Lium 

L unde menighetsråd 
ønsker velkommen til 
vandregudstjeneste på 
Gaarder kirketomt 

på Vest-Torpa søndag 31. juli 
kl. 18.00.  
 
Vi opprettholder en hyggelig 
tradisjon som har pågått siden 
1979, da det har vært holdt 
gudstjeneste der hver sommer –  
de siste åra annen hver sommer. 
 
Kirka som har stått på dette ste-
det, ble bygget i 1669, og ble 
oppfør t  som gavek i rke . 
Kinn kirke på Aust-Torpa var 
felles kirke for hele Torpa på 
denne tida. Vest-torpingene had-
de en strabasiøs kirkevei, ikke 
minst på vinterføre, ned Feldelia, 
over elva og opp til Kinn. Et 
ønske om et eget gudshus på 
Vest-Torpa vokste fram. Kirka 
ble, iflg. gamle opptegnelser, 
bygget som en langaktig firkan-
tet bygning av tømmer. 
 
Gunnar Bratrud, sammen med 
valgfaggruppa ved Dokka ung-
domsskole, tok på seg å avdekke 
omrisset av kirka. Dette skjedde 
skoleåret 1978-79, og var et 
samarbeid med Lands Museum. 
De fant at kirka hadde vært ca 14 
m. lang og ca 7 m. bred. 
 
På 1760-tallet var kirka fallefer-
dig, det ble da satt opp ny kirke 
på Vest-Torpa;  Lunde kirke, 
som ble innviet i 1772. 
En minnestein ble satt opp på 
kirketomta i 1961. 
 
Etter vandregudstjenesten sam-
les vi på gamle Solvang skole 
(like ovenfor Harstad- krysset) 
til kirkekaffe. 
 
Vi kan parkere på Solås før 
gudstjenesten. Skilt vil bli satt 

opp. (Kommer du fra Dokka, tar 
du til høyre i Harstadkrysset). 
 
Tema for dagen, er "å gå på 
Guds veier". Vel møtt! 
 

Kirkehistorie 

Foto: Roger Jøranli  

Kilde for historikk i artikkelen: 
alle fakta om Garder kirketomt 
er hentet fra hefte utgitt ved 225
-årsjubileet for Lunde kirke, av 
tidligere Residerende kapellan i 
Torpa, Tormod Grønland.  



Menighetsbladet for nordre land nr. 2 — 2016 17 

 

En uønsket vending 
Av Liv Anne Rød Larsen 

Jeg har ikke full avtalebok slik jeg hadde før 20. juni 
2014. Nå er de fleste dagene tomme, nesten uten avtaler. 
Dagene er annerledes.  Konsentrasjonen er ikke som den 
var. Behandlingen er avslutta så langt, nå er det jevnlige 
kontroller.  Men, jeg vet nå  hvordan utmattelse og var-
het for sanseinntrykk  oppleves. Det er uvant med de nye 
livsrammene som kreftdiagnosen har ført til. Det betyr 
ikke at alt er håpløst og trist, men det er mange utford-
ringer. 
 
Hvorfor heter det se på mauren og bli vis? De ser ut som de 
kaver og strever hele tida. I vår og sommer har jeg sett spor 
etter ødeleggelser i tuene. Noen ganger har ødeleggelsene 
vært så store at tua har sett helt stille og død ut.Det har vært 
ødeleggelser påført av hakkespett  og to og firbeinte skap-
ninger. Kort tid etter er tuene gjenoppbygd og livet fortset-
ter. Er det viljen til liv de kan lære oss noe om? Tenker på 
det når jeg ser bilder fra krigsområder, uansett hvor ille det 
er, noen begynner gjenoppbygging innenfor de nye livsram-
mene de har.  Jeg slutter aldri å bli imponert over dem som 
ikke bare gir opp. 
 
Tenker også på dem som lever et helt liv med kroniske 
smerter enten det er psykisk, fysisk eller begge deler og som 
likevel velger å våkne til en ny dag. De er de virkelige helte-
ne! Eller tenker på dem som ikke har noen å dele tanker 
eller måltid med.  Noen har kommet til dette landet og har et 
annet språk og en annen kultur, noen har flytta til nytt sted, 
noen ganger klarer en ikke bruke det som finnes. Det kan 
være slitsomt å være menneske, det er mulig vi trenger enda 
flere møteplasser også for dem som ikke er komfortable 
bare med facebook og nettet. 
 
På kontoret pleide jeg å ha Sinnsrobønnen hengende, den 
synes jeg stadig er like aktuell: 
 
Gud, gi meg slik sinnsro 
At jeg formår å godta de ting jeg ikke kan forandre 
Mot til å forandre de ting jeg kan 
Og forstand til å se forskjellen. 
 
I Vårt Land leste jeg om Lars Gilberg under overskriften da 
livet snudde. En fallulykke kosta han nesten livet. Isolatet 
var sterilt og hvitt, men utenfor så han et tre. Der og da be-
stemte han seg for at en dag skulle han ut av sykesenga og 
ut til treet og gi det en klem. Første forsøk endte med at han 
besvimte og måtte bæres inn, men han våkna med et blad i 
handa. Siden har han klemt et tre hver eneste dag, rett og 
slett fordi han nå kan. 
 
«En påminnelse om de helt elementære tingene som er vik-
tig for meg. Det handler om å være takknemlig for å kunne 
gå, og bli minnet om hvor avhengig jeg er av naturen og 
jorda som bærer meg….» 
 
Å klemme et tre var hans rituale eller redskap. Mine ritualer 
er mer knytta til Livgiveren og Opprettholderen eller Gud. 
Det er fortsatt så mye jeg ikke forstår, men   jeg har en slags 
tillit etter lang fartstid og mange erfaringer."Det er i deg jeg 
lever, rører meg og er til" -  jeg er i  Guds hender enten da-
gen er god eller det motsatte. Noen dager er gode og sterke, 

andre er kraftløse og bleike. 
 
Helge Haukeli har skrevet et dikt jeg kjenner meg igjen i: 
 

Jeg kjører med nærlys nå 
Jeg kjører med nærlys nå 
slår ikke over til fjernlys 
som med hightech lyser opp 
veien og verden inn i evigheten 
 
Jeg kjører med nærlys nå 
og lar mørket lengre fremme være mørke 
Jeg vet at et ras har tatt veien et sted 
men vil ikke vite hvor eller når jeg blir slukt 
 
Jeg kjører med nærlys nå 
men har mer enn nok å se 
Like mye som i fjernlysets evighet 
for evigheten finnes nær i alle øyne, 
alle ord, i alt som hender. Nå 
 
Høsten kan være så vakker, fargene, lyset, den skarpe reine 
lufta. Men bladene faller, blomstene dør og alt går til hvile. 
Som med oss også . Ut av yrkesliv og det som regnes som 
nyttig, nedtrapping til hvile og det kapitelet vi vet lite om. 
 
Men vi visste heller ikke hva som venta da vi lå i mors liv, 
så jeg må si jeg er litt nysgjerrig og!    

foto: Gitte Bergstuen 

Til ettertanke 
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Menighetsrådet har hatt følgende sammenset-
ning: 
 
Frem til valget:  
Leder:  Torild Slåttsveen 
Nestleder:  Steinar Loeng 
Sekretær:   Kirsti Thomlevold 
Kasserer:  Knut Wold 
 
Styremedlemmer: 
 Ann Mari Sirirud, Morten Sandberg, Knut Ellefsrud 
Varamedlemmer: 
Trude Rønningen, Arne Skogstad, Per Arne Haugner,                      
Anne Lise Øiom 
Etter valget:  
Leder:  Hilde Lindahl 
Nestleder:  Tormod Sjåheim 
Sekretær:  Camilla Grønvold 
Kasserer:  Cathrine Rønningen 
 
Styremedlemmer: 
Kirsti Storlien Juve,  Jorunn Nysveen, Knut Ellefsrud 
Varamedlemmer: 
Anita Rustaden, Thor Bardalen, Arnor Benjamin Ilstad,  
Solveig Evenstuen, Torhild Sveen Barlund 
 
Representanter i Nordre Land kirkelige fellesråd: 
Før Valget: 
Torild Slåttsveen    
Personlig varamedlem :  Kirsti Thomlevold 
Steinar Loeng         
Personlig varamedlem:  Morten Sandberg 
Etter valget: 
Hilde Lindahl.  
Personlig varamedlem:  Arnor Benjamin Ilstad 
Jorunn Nysveen.  
Personlig varamedlem:  Tormod Sjåheim 
 
Representanter i styret for Nordsinni menighetshus: 
Før valget: 
Knut Wold og  Steinar Loeng 
Etter valget: 
Kirsti Storlien Juve og Jorunn Nysveen 
 
I redaksjonskomiteen for menighetsbladet: 
Før valget: Ann Mari Sirirud 
Etter valget: Anita Rustaden,  
vara: Torhild Sveen Barlund 
Bibelkontakt 
Før valget: Per Arne Haugner 
Etter valget: Cathrine Rønningen 
Internasjonal Kontakt  

Før valget: Kirsti Thomlevold 
Etter valget: Cathrine Rønningen 
Kontakt for Kirkens Nødhjelp 
Før valget: Kirsti Thomlevold 
Etter valget; Kirsti Storlien Juve 
Representant for trosopplæringsutvalget:  
Etter valget: Arnor Benjamin Ilstad 
Ansatte i menigheten:  
Sogneprester: Knut Ellefsrud og Berit Rinde 
Organister: Sergey Shein og Eva Engman 
Klokker: Roger Jøranli 
Kirkegårdsarbeider: Arne Dokksveen 
 
Gudstjenester 
Det var i alt 23 gudstjenester i Nordsinni sogn i 2015, 
med totalt 2048 deltagere. 
18 i Nordsinni Kirke, av disse var 2 skolegudstjenester 
og 2 var barnehagegudstjenester. Disse var for barne-
hagene i Nordsinni og Østsinni sogn. 
Det var 5 gudstjenester i Haugner kirke, av disse var 1 
en påskevandring for barnehagebarn. 
Det var 1 gudstjeneste i Åsli kapell. 
 
Konserter 
Pinseaften var det tradisjonen tro konsert i Haugner 
Kirke. I år var det organist Sergey Shein som fylte kir-
kerommet med vakre toner. 
I september var det konsert med sanger av Johnny 
Cash og Jim Reeves framført av Arvid ”Akke” Strand 
med musikere. 
 
Kirkelige handlinger 
20 barn ble døpt. 14 i Nordsinni,  5 i Haugner  og 1 i 
Åsli. 
11 ungdommer ble konfirmert. 8 i Nordsinni og 3 i 
Haugner. 
6 vielser ble foretatt. 3 i Nordsinni, 2 i Haugner, 1 i 
Åsli. 
17 gravferder ble utført. 13 i Nordsinni, 3 i Haugner 
og 1 i Åsli. 
 
Menighetsrådet 
Har hatt 8 møter og behandlet 68 saker. Deler av mø-
tene har blitt holdt sammen med Østsinni menighets-
råd. 
 
Oversikt over aktiviteter i Nordsinni menighet 

• Utdeling av bøker til 4-åringer, med forbe-
redelse med boller og saft uka i forveien. 

• Utdeling av bibelbok til 10-åringer 
• Vi deltok i kirkens nødhjelps årlige fasteak-

sjon i mars. Konfirmantene var bøssebære-

Årsmelding for Nordsinni Menighetsråd 2015 
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re. 
• Torild deltok på valgkurs på Jaren i mars. 
• I mars arrangerte vi, sammen med Østsinni 

menighetsråd og Gjølberg, foredragskveld 
på Torvstua. Vi hadde besøk av Jostein H. 
Sandsmark, far til Sara- en av hestejentene 
som ble påkjørt og drept på Bjørkelangen i 
januar 2014. 

• Ann Mari og Torild deltok, sammen med 
Berit Prest, på konfirmantsamlingdagen før 
samtalegudstjenesten. 

• Steinar og Ann Mari deltok på Bli-kjent tur 
for årets konfirmanter på Mesnali. 

• Vi hadde dugnader på kirkegårdene og inne 
i kirkene både på Nordsinni og  Haugner. 

• Vi serverte kirkekaffe på to gudstjenester 
og på konserten pinseaften i Haugner kirke. 
På to gudstjenester i Nordsinni kirke og på 
friluftsgudstjenesten på Åsli. 

• Den 04. 10 arrangerte vi gullkonfirmanttreff 
på Menighetshuset med 5 deltagere av 15 
mulige. 

• Vi har solgt julekuler med bilde av Nordsin-
ni og Haugner kirke. Det er fortsatt noen 
igjen. 

• Den 5. september deltok Torild på stand på 
Dokka i forbindelse med kirkevalget. 

• Den 13. Og 14. September arrangerte vi 
kirkevalg. 22 prosent av de stemmeberetti-
gede deltok.. 

Ellers vil vi nevne:  
• Medlemmer i menighetsrådet har vært kir-

keverter ved alle gudstjenester i sognet og 
ved gudstjenestene på Landmo. 

• I konfirmanttida er også konfirmantene 
med som kirkeverter. 

• Medlemmer i menighetsrådet er med og 
planlegger, og har dermed muligeht til å 
påvirke innhold og utforming av gudstje-
nestene. 

• Alle som blir døpt i kirkene våre får dåpslys 
og brodert dåpsserviett, 

 
Oppgaver fremover: 

• Kirketekstilene trenger fornyelse 
• Trosopplærer Jane Hatterud vil trenge hjelp 

til gjennomføring av gamle og nye trosopp-
læringstiltak. 

• Det må arbeides med å finne en god plass 
til lekekroken i Nordsinni kirke. 

 
Takk! 
Nevner spesielt: 

• Grethe Rustaden som gir blomster ved akke 
gudstjenester i Nordsinni kirke. 

• Alle som frivillig stiller  opp på dugnader og 
arrangementer. 

• Kirkegårdsarbeider Arne, som gjør en flott 
jobb! 
Klokker Roger som alltid er på plass i god 
tid. Han har god oversikt og setter oss inn i 
våre gjøremål. 

• Prester og organister som inkluderer me-
nighetsrådet i planlegging og gjennomfø-
ring av gudstjenestene. 

Tusen takk til dere alle! 
Okt 2015 ,  Leder Torild Slåttsveen 
 
Etter nytt råd  for Nordsinni tok over 19.10. 2015 
har vi deltatt på og  utført dette i 2015:  
  
Gudstjenester: 
1. nov. Allehelgensmesse 
15. nov. Utdeling av 4.årsbok. Møte i forkant med 
barna den 10.nov 
29. nov. Lysmesse Nordsinni. 
13. des. Lysmesse Landmo. 
24 des. Julegudstjeneste 
26 des. Gudstjeneste 
  
Annet: 
2. nov. Nytt menighetsråd hadde sitt første møte 
4. nov. Alle menighetsrådene i Nordre og Søndre land 
ble invitert til menighetsrådskurs, 
             hvor kirkefagsjef Freddy Knutsen var fore-
dragsholder. 
18. nov. Liturgikurs i Kinn kirke for alle menighetsrå-
dene i Nordre Land. 
28-29 nov. Deltakelse på Lys våken Østsinni med plan-
leggingsmøte i forkant den 17.nov. 
  
Forts. på oppgaver fremover.  
Registrering av kirkelig inventar Nordsinni og Haug-
ner. 
  
Ellers nevnes: 
En vararepresentant har søkt seg ut av rådet. 
 
Tross julestria og noe sykdom vil jeg si at det nye me-
nighetsrådet har greid seg godt i 2015. 
For 2016 har vi lagt gode planer og fordelt arbeids-
oppgaver. Med litt mer "kjøtt på beina" skal vi nok  
klare den oppgaven også. 
  
Takk til dere alle. 
  
Nordsinni 10.02.16 
  
— Hilde Lindahl, leder 
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Årsmelding for Lunde Menighetsråd 2015 
Lunde menighetsråd har i perioden følgende sam-
mensetning: 
 
Faste medlemmer: 
Roger Jøranli — leder 
Monica Rundhaug — nestleder 
Kirsten Sætheren Lande — sekretær 
Ruth Hagaseth — kasserer 
Kari Bodil Kjeldsrud 
Ella Stadsvoll Øverby. 
Bente Magnhild Voldheim — fast møtende vara 
Sogneprest Berit Rinde 
 
Varamedlemmer: 
Jane Øverby 
Bjørg Karin Lybæk Hagen 
Liv Magnhild Rustestuen 
 
Etter høstens kirkevalg ble det fra 1.november 2015 
følgende menighetsråd. 
 
Faste medlemmer: 
Roger Jøranli- leder 
Kirsten Sætheren Lande — nestleder 
Karin Haldis Lium — sekretær 
Ranveig Skogen — kasserer 
Terje Rune Lien 
Ann Christin Tronrud 
Kari Bodil Kjeldsrud — fast møtende vara 
Sogneprest Berit Rinde 
 
Varamedlemmer: 
Monika Korslund 
Solveig Marie Holmen 
Jane Øverby 
Lill Gustavsen 
 
Medlemmer av Nordre Land kirkelige fellesråd: 
Roger Jøranli  
Vara: Kari Bodil Kjeldsrud 
Kirsten Sætheren Lande 
Vara: Ann Christin Tronrud 
 
Medlem av redaksjonskomite for menighetsbladet: 
Karin Lium 
 
Menighetsrådsmøter i perioden: 
Det har vært avholdt 8 møter og behandlet 53saker i 
perioden  
Ifm menighetsrådsmøter vil vi takke menighetssekre-
tæren for bistand. 
 

Gudstjenester i perioden: 
Tallene i (   ) viser 2014 tallene for sammenlikning 
 
Det har vært 15(14)  gudstjenester i Lunde i 2015. 
Skole- og barnehagegudstjeneste før jul er inkludert. 
Sammen med Torpa menighet har vi deltatt på 17. 
mai gudstjeneste, lysmesse i Åmot kirke. Og på felles 
fastegudstjeneste for konfirmantene i hele kommu-
nen, der representant for Kirkens Nødhjelp, Kristin 
Tepstad Eide deltok. 
 
Av spesielle temagudstjenesternevnes: 
Gudstjenestevandring på Gaarder kirketomt ble ikke 
gjennomført i 2015, men blir gjennomført 31. juli 
2016 
 
Deltakere på gudstjenestene i Lundehar til sammen 
vært ca 1184 (1154) 9 av 15 gudstjenestene var med 
nattverd, og antall nattverdgjester har vært 211(214) 
Enkel kirkekaffe etter gudstjenesten har blitt en god 
tradisjon som opprettholdes.  
 
Lunde menighetsråd vil rette takk til sokneprester, 
prostiprest, kantorer, organister, klokkere, kirke-
gårdsarbeidere og renholdere for den innsatsen de 
også i år har lagt ned i menigheten vår. 
En spesiell takk til kirkegårdsarbeider Hans Kristian 
Engeseth og til Kristoffer Røste for fin klipping av vår 
kirkegård. Dere gjør en veldig viktig jobb, og holder 
kirkegården i meget god stand. 
 
Forsangergruppe: Kantor Eva Engman har etablert en 
forsangergruppe som øver på søndagens salmer og 
leder salmesangen. Dette er til god hjelp og støtte for 
menigheten, og øker sangen i kirken. Takk til dere! 
 
Trosopplæring: 
Britt Skartelien Tomter ble ansatt som trosopplærer i 
50 % stilling 2014. Hun sluttet i stillingen, våren 2015.  
Jane Hatterud ble ansatt som trosopplærer i 50% stil-
ling fra 15. september 2015. 
Roger Jøranli har 10% stilling som trosopplærer.  Tro-
sopplærerenes jobb med barn og unge er veldig viktig 
for menighet og kirke.  
Menigheten jobber med trosopplæringsplan som skal 
godkjennes i 2016.  
Dåpsbarna mottar dåpslys med stake og dåpsserviett-
til minne om dåpen.  
Som 4 åringer innbys barna med familie spesielt til 
gudstjeneste der de deltar og mottar sin kirkebok.  
Sammen med Torpa ble det kirkerotte filmkveld i Kinn 
kirke for 5 åringer. 
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I forkant av søndagen er barn og foresatte samlet 
med prest og medhjelper for opplæring og omvisning.  
6 åringer mottar min kirkebok 6 og 10 åringer får bi-
belbok.  
Det ble arrangert «Tårnagentsamling» for 8 åringer 
for hele Torpa i Åmot kirke. 
Det ble sammen med Torpa gjennomført Lys Våken, 
med overnatting i Lunde kirke. Barna planla og gjen-
nomførte gudstjenesten med glans dagen etter. 
 
Antall døpte: 8 ( 8). 
 
Konfirmantopplæring: 
Konfirmantopplæringen følger vedtatt konfirmant-
plan   
Våren 2015 ble 7 (8 ) unge konfirmert.  Disse har del-
tatt 
på en positiv måte og vært en naturlig del av menig-
het og nattverdfellesskap.  
Den årlige Fasteaksjonen til inntekt for Kirkens Nød-
hjelp er blitt en tradisjon som samler konfirmanter, 
foreldre og medhjelpere til felles innsats. I 2015 ble 
det samlet inn 4709 kr i vår menighet. 
Konfirmantene er på dagsleir på Mesnali leirsted, og i 
Håkonshallen på konfirmantweekend i februar. 
 
Antall  vielser:  1(0) 
Antall gravferder: 7(22) 
 
Offer/ gaver: 
Rådet mottar hvert år mange søknader om offer til 
gode formål. Det gjøres et utvalg av disse samtidig 
som det settes av offer til menighetens eget arbeid. 
I 2015 kom det innkr. 15693- (19149) totalt i Lunde. 
Herav til menighetsarbeidet  
kr.3623(1846) 
 
Menighetsrådet vil takke for gavene til arbeidet ute 
og lokalt! 
 
Gaver til kirka: 
Lunde menighet takker for minnegaver ved gravferder 
også i 2015. Dette er viktige bidrag til å utsmykke kir-
ka og for innkjøp av ting knyttet til menighetens ar-
beid. Det er kjøpt inn kistekrakker i plexiglass. Det 
sorte katafalkteppet er gammelt og slitt, og med disse 
nye krakkene håper vi menigheten blir fornøyd. 
 
Kirke/ kirkegård/ dugnad: 
Kirka og kirkegården blir tatt godt vare på og vedlike-
holdt. 
Takk til kirkevergen for godt samarbeid. 
At bygda oppfatter Lunde kirke som en gavekirke 
gjenspeiles i tillegg til pengegaver også med dugnads-
innsats hvert år. 

Våropprydding ute og innvendig renhold ble også i 
2015 utført på dugnad.  
 
Flaggheising, pynting av kirkerommet til gudstjenes-
ter, forsangergruppe, kirkeverter, bakst til kirkekaffe, 
medvirkning ifm trosopplæringstiltak osv er dugnads-
arbeid. Ekstra renhold, rydding og snekring gjennom-
føres på forespørsel.  
 
Uten frivillig innsatsville ikke kirka og kirkegården 
vår kunne framstå så fin. 
Takk til dere som har deltatt også i 2015! 
 
Rådet vil også rette en takk til alle gravfestere i bygda 
som bidrar med pynting og stell av sine graver og slik 
holder kirkegården vakker. 
 
Utfordringer i 2015 
Har vært å videreføre og utvikle gudstjenesterefor-
men som ble innført i 2012. Dette går veldig bra, re-
formen skal revideres våren 2016.  
Trosopplæringsplanen jobbes det med, og den skal 
godkjennes i 2016. 
 
Hovedutfordring framover: 
Folkekirka skal beholdes! Dette var hovedfokus i forri-
ge periode, det er det fortsatt.  
En kirke for de mange- for hele bygda. Et sted der alle 
kan komme og oppleve seg velkommen og ivaretatt, i 
sorg og glede, med sitt levde liv.  
Menigheten er bygda- bygda er menigheten. En kirke 
med raushet, romslighet og takhøyde der det er plass 
til alle. 
 
Menighetsrådet har spesielt det siste året jobbet for 
og ta ut de to benkene på hver side i korpartiet. Søk-
nad ble sendt biskopen sommeren 2015. Dette er en 
sak som også riksantikvaren må se på. Så vi venter i 
skrivende stund på svar. 
 
Hovedgrunnen for å ta ut disse benkene er for å skape 
et mere åpent kirkerom, som gjør det enklere for be-
vegelseshemmede. Men også for å frigjøre plass til for 
eksempel lysegloben som nå er flyttet opp ved preke-
stolen på grunn av brannfaren der den sto før, i side-
skipet. 
 
Lunde menighetsråd vil takke alle som har bidratt 
med positiv aktivitet i menigheten i 2015. 
 
Vest- Torpa, 16. februar 2016 
 
På vegne av Lunde menighetsråd 
— Roger Jøranli 
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Tårnagenthelg 2016 
13. -14. februar og 20.—21.februar var henholdsvis 
8 og 7 forventningsfulle 8-9-åringer samla i Åmot 
og Nordsinni kirker for å løse forskjellige mysterier 
som hadde dukket opp der. Noen av kirkeskattene 
var borte! De var riktig nok ikke sporløst forsvun-
net, for vi fant et skattekart med bibelkryssord. Ved 
å lese noen bibelvers, fant vi fram til et løsningsord 
som fortalte oss hvor skatten var gjemt.  
 
På den måten fant vi heldigvis igjen både tekstbo-
ka, dåpsfatet, nattverdutstyret og alterlysestakene 
 
 
Det var jammen bra, for alt dette skulle jo brukes 
på gudstjenesten neste dag! De ivrige tårnagentene 
undersøkte kirka fra bunn til topps og fant ut at 
både orgelet og kirkeklokkene var på plass og i or-
den. Etter en velfortjent pause med perfekt agent-
mat (pølser og lomper), var det tid for å øve på for-
skjellige innslag til gudstjenesten; blant annet den-
ne samlingsbønnen: 

Barnesider 

Mini-Quiz for de Yngste 
Svar på mini-quizen finner du på side 9 

 

1. Er Dokka by eller landsby? 
2. Vokser det hestehov i Land? 
3. Har skjeggklokka visere? 
4. Går det tog til Dokka? 
5. Er det kino på Dokka? 
6. Hva er det største dyret i skogene i 

Land? 
7. Hvilken dag er lordan? 
8. Er gaupe en fugl eller et dyr? 
9. Går det an å bade i Dokksfløy? 
10. Er røye en fugl eller fisk? 

 

Spørsmåla er hentet fra «Land kviss – spørrebok fra Nordre og Søndre Land» av Ingjerd Thon Hagaseth og Ole Knut Steinset.  

 
 Kjære Gud, du er hos oss. 
 Tenn ditt lys i oss. 
 
 Kjære Jesus, du går med oss. 
 La oss få leve i din fred. 
 
 Kjære Gud, du ser oss. 
 Ta imot våre tanker og stille bønner. 
 
 Kjære Jesus, du tar våre hender i dine. 
 Led oss på din gode vei. 
 
 Gode Hellige ånd, takk for at vi ikke er alene. 
 Hjelp oss å se hverandre med kjærlighet. 
 Amen. 
 
Tusen takk for en trivelig tårnagenthelg  En ekstra 
takk til gode medhjelpere fra menighetsrådene og 
fjorårskonfirmanter      
 
— Berit prest 
     

 

Lag din egen tegning til ett av spørsmåla. 

Barnesider 
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Fargelegg  
Her kan du fargelegge din favoritt iskrem 

Barnesider 
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FULLDISTRIBUSJON / INFORMASJON 

16. september 1956 ble Kinn kirke inn-
viet.  60 år etter, markeres dette på 
gudstjenesten, søndag 18. september kl 
11.00. 
 
Ny tilsatt prost Kirsten Elisabeth Almås, samt 
tidligere prester deltar sammen med blant annet 
Fredheim sanglag. 
 
Etter gudstjenesten inviteres det til kirkekaffe på 
Fredheim grendehus. Der serveres det rømmegrøt 
og spekemat, kaffe og kaker. Leker for barn blir 
det også der. 
 
Knut Opsahl holder foredrag om Kinn kirke sin 
historie som kirkested i Torpa. 
 
Torpa Bygdebrass kommer og underholder oss. 
 
Håper så mange som mulig kommer og feirer kir-
ka vår denne dagen. 
 
— Torpa menighetsråd. 

Kinn kirke 60 år! 




