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Redaksjonen har ordet 
 
Høstnummeret av Menighetsbladet, som dere nå holder i hende-
ne, er det Nordsinni menighetsråd som har hovedansvaret for. 
Ellers er det å si, at innholdet speiler det som har skjedd i kirke-
ne våre i sommer og tidlig høst. Gullkonfirmantene som har sine 
samlinger, utegudstjenester og selvfølgelig avskjedsgudstjeneste 
med Berit prest. Vi beklager at Berit har flyttet fra oss til ny 
jobb på Toten, men ønsker henne selvfølgelig lykke til der. 
 
Vi er så heldige å ha fått prostiprest Anne Hilde Wesenberg 
Helland med oss på laget til vi får ansatt ny prest. 
Vi må takke Roger Jøranli for at han var så snill å ta redak-
sjonsansvaret for de to foregående numrene av bladet. Som ny-
valgte medlemmer av redaksjonskomiteen i høst, var ingen av 
oss klare til å ta dette oppdraget. 
Jeg er nå valgt til ny redaktør, og ønsker å gjøre mitt beste for at 
bladet skal framstå like godt og innholdsrikt som før. 
 
Hans Olav Smedsrud i Smedsrud Consult har fortsatt jobben 
med å sette opp bladet.  Han har lang erfaring med dette, og for 
meg er det veldig betryggende. 
Neste blad kommer i midten av desember. 
 
Frist for innsending av stoff blir 10. november. 
 
For redaksjonskomiteen 
— Karin Lium 

En liten hilsen og takk 
 
Da jeg tiltrådte som trosopplærer i september 2015, så jeg for 
meg å skulle være det i lang tid. Men livet er uforutsigbart, 
og noen ganger blir ikke ting slik som man tenkte seg. Tre 
dødsfall i nær familie på under to år har satt sine spor, og jeg 
kom rett og slett til et punkt der jeg måtte prioritere helsa mi. 
 

Det venter store oppgaver for trosopplæreren i tida framover, 
og man må være beredt for å utføre disse. Jeg har derfor 
valgt å trekke meg fra stillingen, slik at arbeidet med tros-
opplæringsplanen kan bli videreført på en god måte, uten 
avbrudd og forsinkelser.  
 

Roger Jøranli har overtatt stillinga som trosopplærer, og jeg 
ønsker ham lykke til med den viktige jobben!  
 

Jeg ønsker avslutningsvis å takke for alle hyggelige samtaler 
og møter! Det har vært fint å treffe så mange positive barn 
og voksne i kirkene. 
 
Med ønske om gode høstdager,  
Jane Hatterud 

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.                      
 

Prostiprest i Nordre Land:  
Anne Hilde Wesenberg Helland 
Ta kontakt på tlf. 419 06 232 for avtale. 
E-post: anne-hilde@helland.org 
 

Mandag og lørdag er vanligvis fridager for prestene. 
 

Trosopplærer: Roger Jøranli.  
Tlf.: 61116128  —  Mobil: 951 87 571 
E-post: roger.joranli@nordre-land.kommune.no 
 
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: Karin Lium 
karilium@bbnett.no 
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Høsten er kommet, og vi har alt sittet 
som menighetsråd i et år.  Det har 
vært veldig mye å sette seg inn i av ar-
beidsoppgaver. Mye skal planlegges og 
gjennomføres, men vi har klart de fles-
te av oppgavene bra. 
 
Av gudstjenester i sommer nevnes spesi-
elt friluftsgudstjenesten på Åsli. Å få 
oppleve gudstjenesten ved det nyoppus-
sede klokketårnet, med den fine lille kir-
kegården er spesielt.  
 
Marius Slåttsveen på trombone hadde en 
fin innramming rundt salmene som ble 
sunget. Etter gudstjenesten var det kirke-
kaffe på Åsli skole.  
 
Som vises ellers i bladet, var det mor-

somt og høre historier om skoletida her 
fra Aslaug Aas f. Skjærstein som gikk på 
skolen her fra 1929 til 1936. 
 
I slutten av november er det bispevisitas 
her i kommunen. Det er mye planleg-
ging rundt program som skal være med 
disse dagene. Det blir veldig koselig og 
kunne vise biskop Solveig alle de fine 
kirkene våre, og å kunne vise landsbyen 
og bygdene rundt med sitt mangfold. 
 
Håper mange tar seg tid til å være med 
på visitasprogrammet. 
 
Ønsker alle en fin høst. 
 
— Hilde Lindahl 

Høsten er kommet 
Leder 

Leder 

Også i år blir det Blåtoner julekonsert med  
 

Knut Anders Sørum, Nora Jabri og  
Lewi Bergrud.  

 

i 
 

Østsinni kirke, 10. desember kl.1800 
 

Billetter kjøpes på www.ticketmaster.no   
Tlf. 815 33133, eller ved inngangen hvis ledige billetter. 

Velkommen til adventsstund med  
 

Guren Hagen 
 

Østsinni kirke, 17. desember kl.1800
 

 

Billetter kr. 200,-      Barn under ti år gratis 
 

Forhåndssalg av billetter i Sentrumsservice  
og ledige ved inngangen.  



Menighetsbladet for nordre land nr. 3 — 2016 

 

4 

Det er viktig å bli sett, – men ikke med 
et hvilket som helst blikk! 
 
Det er mange måter å se på: Vi kaster be-
undrende blikk på hverandre, forundrede 
blikk, ærbødige blikk, misbilligende blikk, 
undersøkende blikk … 
 
I de seinere åra har vi fått begrepet «å blik-
ke noen». «Blikking» beskrives som «å se 
på noen andre med et stygt blikk». Jeg 
glemmer ikke læreren på ungdomsskolen 
som fortalte at de hadde nulltoleranse for 
mobbing, og nettopp hadde sendt hjem en 
elev fordi han hadde så «usælt blikk». Da 
tar skolen mobbing på alvor! 
 
Et blikk kan få oss til å vokse, - eller å 
krympe oss. Et blikk kan få oss til å kjenne 
oss verdsatt, eller verdiløs. Det er ikke 
bare med ord vi formidler ting. Det hjelper 
ikke hva vi sier hvis øynene sier noe annet. 
 
Gud møter oss med et nådig blikk. 
 
Når du kommer inn i kirka, er de første or-
dene som møter deg «nåde» og «fred». Og 
de siste ordene er velsignelsen: «Herren la 
sitt ansikt lyse over deg og være deg nå-
dig!» Guds blikk er ikke kritisk eller døm-
mende, det er ikke nedsettende eller forak-
telig. Gud «nåde-blikker»! 
 
Er det noe som er sant om Gud, så er det at 
han elsker deg. Ikke idealbildet av deg, 
men akkurat slik du er. Og der vår forståel-
se, utholdenhet og kjærlighet kommer til 
kort, der holder Guds. Selv i de mørkeste 
daler, er Gud. 
 

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, 
den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. 

Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, 

er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. 
Den gleder seg ikke over urett, 
men har sin glede i sannheten. 

Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. 
(1 Kor 13) 

 
Og slik er Gud, for han er kjærlighet. Gud 
«gjemmer ikke på det onde», men «tror alt 
håper alt og tåler alt». 
 
Øv deg på å «nåde-blikke»! Og når du gjør 
det, så husk at det er sånn Gud ser på deg: 
Med et nådig blikk.   

Kunsten å «nåde-blikke» 
Andakt ved Anne-Hilde Wesenberg Helland, prostiprest i Hadeland og Land prosti 

Andakt 
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Oppfordringen om å delta i salmestafetten, kom 
fra Nils Harald Lium. Det er ikke lett å velge blant 
alle våre fine salmer, men valget falt til slutt på 
«Det er makt i de foldede hender».  
Teksten er av Trygve Bjerkrheim og musikken av 
Øivind Tønnesen.  
 
Jeg er så heldig å være med i forsangergruppa un-
der ledelse av Eva Engman. Da synger vi både gam-
le og nye salmer. Jeg synes det er spesielt fint å ha 
fått lære mange av de nyere salmene. 
 

Det er makt i de foldede hender 

 
Det er makt i de foldede hender, 
i seg selv er de svake og små. 
Men mot allmaktens Gud du dem vender, 
Han har lovet at svar skal du få. 
 
Det er svar underveis, 
engler kommer med bud. 
Om det drøyer, det fram dog skal nå. 
For det lovet jo løftenes trofaste Gud: 
kall på meg, og du hjelpen skal få! 
 
Du som ber for ditt barn, dine kjære, 
er i forbønn fra år og til år. 
Om du tålmodets lekse må lære, 
himlens bønnesvar engang du får. 
Refr. 
 
Det er makt i de foldede hender, 
når i Frelserens navn du får be.’ 
Og engang når du livsløpet ender, 
hvert et bønnesvar klart du skal se. 
Refr. 
 
Jeg ønsker å gi stafettpinnen videre til Knut 
Lium 
 
— Solveig Lium 

Salmestafetten 

Småplukk 

Fjellskogen 
 
Fjellskogen lyser av skinnende farger 
dvergbjørka blyg under gulldrakta står. 
Vier og kjærringris gulner på rabber 
lyngen sin blodrøde høstfarge får. 
 
Myrene blekner av storrgras som visner  
der elgen er frampå og beiter mot kveld. 
Det er som den aner en fare som lurer 
og stirrer mot skogen der høstløvet fell. 
 
Bekken har fått slik ei vemodig tone 
er ikke så yr og glad i sin låt. 
Ørreten søker mot brådjupe kulper 
der skjeggete granskog står regntung 
og våt. 
 
Og oppe på fjellet er alt blitt så stille 
- bare et skudd når en rypstegge dør. 
Senhøsten har nå fått taket på vidda 
Og flokker av grågås de pløyer mot sør. 
 
Hentet fra «På verseføtter i Synnfjelltrak-
tom» av Even Engevold. 
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23. oktober går årets TV-aksjon av sta-
belen. Innsamlede midler går denne 
gangen til Røde Kors. 
 
Dette skal pengene gå til 
Pengene fra årets TV-aksjon skal Røde 
Kors bruke til å gi over to millioner men-
nesker livsviktig hjelp. 
 
Dette kan eksempelvis være å 
• Bygge opp helseklinikker som kan gi 
livsviktig behandling. 
• Dele ut mat, vann, medisiner, ulltepper 
og andre nødvendige hjelpemidler. 
• Gjenoppbygge vann- og sanitæranlegg. 
• Styrke Syria Røde Halvmåne for å lære 
opp lokale frivillige som kan hjelpe der det 
trengs mest. 
 
Vi vet jo at ikke alle er like heldig stilt som 
oss her oppe i nord.  
 
Kriger, oversvømmelser, tørke og andre 
naturkatastrofer preger nyhetsbildet daglig. 
Medarbeiderne i Røde Kors gjør en fantas-
tisk innsats der katastrofen slår til. De er 
tilstede med lokalt frivillige som sørger for 
at hjelpen kommer helt fram til de som er 
rammet. 
 
Vi har dessverre sett eksempler på i det sis-
te at hjelpeorganisasjonene heller ikke er 
trygge for angrep. Hjelpesendinger på vei 
inn til Aleppo i Syria er regelrett blitt an-
grepet. Dette gjør nok at deres jobb blir 
ekstra utfordrende.  

Det som er tydeligst i nyhetsbildet er bor-
gerkrigen i Syria, som har vart siden mars 
2011. 
 
I tillegg til Syria, går midlene til bl. a. hit: 
Mellom-Amerika, Myanmar, Somalia, Af-
ganistan, Sør-Sudan og Libanon. 
 
Noe av pengene går også til Norge 
I Norge bor det i dag 170 000 mennesker 
med flyktningebakgrunn. Over 14 000 bor 
i asylmottak, og mange av disse er barn. 
Eksempler på ting å bruke pengene på her 
hos oss er: 
• aktiviteter på asylmottak 
• flyktningguide – en guide i det norske 
samfunnet 
• helsehjelp for papirløse 
• oppsporing av mennesker på flukt 
 
Presidenten i Røde Kors, Svein Mol-
lekleiv, sier at pengene kommer fram. 
 
Organisasjonens høye beskyttere er Dron-
ning Sonja og Kronprinsesse Mette Marit. 
 
Så 24. oktober har vi en gyllen anledning 
til å hjelpe våre medmennesker som lider. 
 
Ta vel imot bøssebærerne og gi så det 
monner! 
 
Ingen kan hjelpe alle, men alle kan  
hjelpe noen! 

TV-aksjonen 2016 

President i Røde Kors, Svein Mollekleiv, sier at 
pengene kommer frem. 
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Nytt fra menighetene 

Friluftsgudstjenesten som tradisjonelt innleder 
Grønvolddagen i Torpa, er en av årets best be-
søkte gudstjenester i Nordre Land. 
 
Søndag 10. juli var en av få midtsommerdager 
som var velsignet med strålende sol. Mellom 400 
og 500 fant vegen til den store bygdedagen ved 
gamle Grønvold Sag og Mølle. Det er ny publi-
kumsrekord. De fleste var på plass til gudstjenes-
ten. 
 
Ole Lauvli på piano og Marius Slåttsveen på trom-
bone satte en vakker musikalsk ramme. Lauvli, 
opprinnelig fra Vest-Torpa, er organist på Lille-
hammer. Slåttsveen fra Dokka er student ved 
Musikkonservatoriet i Tromsø. 
 
Sogneprest Knut Ellefsrud ledet årets gudstjenes-
te utenfor den gamle mølla ved Dokkeelva, assis-
tert av klokker Roger Jøranli. 
 
Andre søndag i juli 2017 blir det etter planen ny 
bygdedag med gudstjeneste i Grønvold. Bak tilta-
ket står foreningen Grønvolds Venner, som arbei-
der for å ta vare på det gamle mølle- og sagbru 

Rekordmange på gudstjenesten  i Grønvold 
Av Halgrim Øistad 

Aldri har det vært så mange frammøtte til friluftsgudstjenesten på 
Grønvolddagen. 

Ole Lauvli og Marius Slåttsveen sto for det musikalske under 
gudstjenesten. 

ket og at det skal brukes som et samlingssted for 
bygdefolk og tilreisende.     
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Allehelgensdag 1. søndag i november 
 

Denne dagens navn, Allehelgensdag, tilsier 
at det dreier seg om helgener. Men det er 
også en minnedag for de døde. 
 
Allehelgensdag er for mange en viktig minnedag, 
hvor de kan gå på graven og tenne et lys, og tenke 
på generasjonene som er gått før oss. 
 
Minnemarkeringer for de døde, er blant de eldste 
kristne skikkene. I oldkirken var det først og 
fremst martyrene, de som ble drept for sin kristen-
tro, som ble minnet. Etter hvert som forfølgelsene 
av kristne sluttet, ble også andre kristne som had-
de levd et spesielt forbilledlig liv minnet, og også 
de ble kalt helgener. Mange helgener har sin egen 
minnedag; i Den norske kirke feirer vi tre slike 
helgendager, nemlig Stefanus (den første av mar-
tyrene), Olav den hellige og dobbeltfeiringen av 
apostlene Peter og Paulus. Men i tillegg til dem 
som ble minnet med sin egen dag, oppsto behovet 
for en egen minnedag for alle de navnløse kristne 
som gjennom sitt liv og/eller sin død hadde vist 
seg som forbilder. Fra slutten av 700-tallet ble 
denne dagen satt til 1. november, og den er blant 
de største festdagene i kirkeåret. 
 
Også i de lutherske kirkene minnes vi helgenene, 
selv om det ikke har en så fremstående plass som i 
f.eks. den romersk-katolske kirke. I Den augs-

burgske bekjennelse står det i artikkel 21:  
«Om helgendyrkelsen lærer de at man kan minnes 
de hellige, for at vi skal etterligne deres tro og 
gode gjerninger, enhver etter sitt kall.»  
 
Allehelgensdag fortsatte derfor å være en stor 
festdag etter reformasjonen. Fra 1770 ble den lagt 
til første søndagen i november. Fremdeles er den 
en feiring av helgenene, og den liturgiske fargen 
er hvit, som er festfargen. Den skal markere det 
kristne håpet om oppstandelsen. 
 
Men i forbindelse med feiringen av helgenene, ble 
det etter hvert behov for å minnes alle kristne som 
er døde. I den romersk-katolske og noen andre 
kirker er denne markeringen lagt til 2. november, 
altså dagen etter. I Den norske kirke har den mer 
og mer flytt sammen med Allehelgensdag. Derfor 
er denne dagen for mange en viktig minnedag, der 
de minnes sine kjære. De siste tiårene er det blitt 
stadig mer vanlig å tenne lys på gravene, og fleste 
kirker har en form for minnemarkering, enten i 
forbindelse med hovedgudstjenesten eller som en 
egen minnegudstjeneste. Da sendes det ofte ut 
egen invitasjon til dem som har mistet noen i lø-
pet av året som er gått. Mange steder arrangeres 
det også kirkekonserter og andre minnearrange-
menter. 
 

Småplukk 
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Sammen blir disse to tradisjonene en markering 
av at kirkens fellesskap består både av de som 
lever i dag og de som er døde i det kristne håpet 
om evig liv. Det markeres blant annet når det kir-
ken lovpriser Gud i nattverdliturgien med ordene: 
«din menighet i himmelen og på jorden priser ditt 
navn med samstemmig jubel». 
 
Halloween 
Kvelden før Allehelgensdag har også vært en vik-
tig dag i folketroen. På engelsk heter Allehelgen-
saften «All hallow’s Eve», forkortet til 
«Halloween». I irsk keltisk tradisjon trodde man 
at på denne kvelden var skillet mellom vår verden 
og de døde svakere enn ellers, slik at de dødes 
sjeler kunne merkes. Fra rundt tusenårsskiftet er 
Halloween også blitt en folkelig, men kommersi-
elt preget feiring i vårt land, - mye etter ameri-
kansk forbilde. Mange menigheter har også tatt 
opp tradisjonen og lager arrangementer for barn 
og ungdom. 
 
Artikkel og foto: Hentet fra Kirken.no 
  

Allsidig arbeid for menighetsrådene 

Vi har erfart at menighetsrådenes oppgaver er 
mange og allsidige. 
 
Utstyrt med fotoapparat, penn og papir, fargelapp 

og tommestokk stilte denne gjengen i Vølstad kir-
ke 30.08.16. 
 
Bakgrunnen er at kirkemøtet i 2015 vedtok regler 
for liturgisk inventar og utstyr og i §29 dokumen-
tasjon står det: 
 
Menighetsrådet har ansvar for at alt permanent 
og midlertidig kirkelig inventar og utstyr registre-
res i et nasjonalt register. 
 
Dette er dermed et arbeid om foregår i landets kir-
ker i 2016. Alt inventar, fast og løst, fotograferes 
og beskrives og blir registrert i databasen av kir-
kekontorets ansatte.  
 
Vi synes det er et interessant arbeid, selv om det 
er litt tidkrevende og nå står Østsinni kirke for tur.  
 
Vi tenker at en gevinst er at vi blir bedre kjent i 
kirkene våre og  at vi kan vise bilder av noen 
gjenstander i vår bordkalender for 2017 som vi 
planlegger skal være i salg senest til advent. 
 
— Hilsen fra Østsinni menighetsråd 

Nytt fra menighetene 
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Velkommen til Guds hus 
OKTOBER 
 
02.10.2016 – 20. søndag i treenighetstiden 
Åmot kirke kl. 11:00 – høymesse 
* Knut Ellefsrud 
* Sergey Shein 
* Roger Jøranli 
* offergave TV-aksjonen 
 
09.10.2016 – 21. søndag i treenighetstiden 
Vølstad kirke kl. 11:00 –høymesse 
* Knut Ellefsrud 
* organist Eva Engman 
* klokker Karin Elton Haug 
* offergave "Rådet for psykisk helse 
 
13.10.2016 – Torsdag etter 21 søndag i treenig-
hetstiden 
Korsvold kl.11:00 – gudstjeneste 
* Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* organist Eva Engman 
* klokker Roger Jøranli 
 
16.10.2016 – 22. søndag i treenighetstiden 
Lunde kirke kl. 11:00 – høymesse 
* Knut Ellefsrud 
* organist Sergey Shein 
* klokker Marit M. Rønningen 
* offergave til TV-aksjonen 
 
Østsinni kirke kl. 13:00 – høsttakkefest 
* Knut Ellefsrud 
* organist Sergey Shein 
* klokker Karin Elton Haug 
* utdeling av «Min 4- årsbok» 
* offergave TV-aksjonen, Røde Kors 
 
23.10.2016 – 23. søndag i treenighetstiden 
Landmo kapell kl. 11:00 – gudstjeneste 
* Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* organist Sergey Shein 
* klokker Karin Elton Haug 
* offergave til TV-aksjonen 
 
30.10.2016 – Bots- og Bededag 
Nordsinni kirke kl. 11:00 – høymesse 
* Knut Ellefsrud 
* organist Eva Engman 
* klokker Roger Jøranli 
* offergave til Kirkens Familievern 
 

NOVEMBER 
 
06.11.2016 – Allehelgensdag 
Åmot kirke kl. 11:00 – minnegudstjeneste 
* Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* organist Eva Engman 
* klokker Roger Jøranli 
* Mari Bakke og Alexandra Røste medvirker 
 
Østsinni kirke kl. 11:00 – minnegudstjeneste 
* Knut Ellefsrud 
* organist Sergey Shein 
* klokker Karin Elton Haug 
 
Lunde kirke kl. 19:00 – minnegudstjeneste 
* Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* organist Eva Engman 
* klokker Marit M. Rønningen 
* Mari Bakke og Alexandra Røste medvirker 
 
Nordsinni kirke kl. 19:00 – minnegudstjeneste 
* Knut Ellefsrud 
* organist Sergey Shein 
* klokker Roger Jøranli 
 
13.11.2016 – 26. søndag i treenighetstiden 
Kinn kirke kl. 11:00 – høymesse 
* Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* organist Sergey Shein 
* klokker Roger Jøranli 
* offergave Sjømannskirken 
 
Østsinni kirke kl. 13:00 – høymesse 
*Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* organist Sergey Shein 
* klokker Karin Elton Haug 
* offergave Menighetsfakultetet 
 
20.11.2016-  Kristi forklarelsesdag 
Lunde  kirke kl. 11:00 – høymesse 
* Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* organist Eva Engman 
* klokker Marit M. Rønningen 
* Lys våken 
* utdeling av «Min 4- årsbok» 
* takkoffer til Trospplæringsarbeidet 
 
 
 
 
 

Gudstjenester 



Menighetsbladet for nordre land nr. 3 — 2016 

 

11 

27.11.2016 – 1. søndag i adventstiden 
Østsinni kirke kl.11:00 – vistiasgudstjeneste 
* Knut Ellefsrud 
* organist Sergey Shein 
* Lys våken 
* offergave IKO 
* Ole Kristian Nyhagen og Nordsinni blandede 
kor deltar 
 
 
DESEMBER 
 
04.12.2016 – 2. søndag i adventstiden 
Åmot kirke kl. 19:00 – Lysmesse 
* Anne-Hilde W. Helland 
* organist Eva Engman 
* klokker Roger Jøranli 
* offergave Torpa skolekorps 
* Torpa skolekorps og konfirmantene deltar. 
 
11.12.2016 – 3. søndag i adventstiden 
Landmo kl. 11:00 – Lysmesse 
* Knut Ellefsrud 
* organist Sergey Shein 
* klokker Roger Jøranli 
 
Østsinni kirke kl. 19:00 –Lysmesse 
* Knut Ellefsrud 
* organist Sergey Shein 
* klokker Karin Elton Haug 
* offergave KABB 
 
Kinn kirke kl. 19:00 – Julesangkveld 
* Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* organist Eva Engman 
* klokker Roger Jøranli 
* offergave Frelsesarmeen lokalt 
* Fredheim sanglag medvirker 
 
 
Følg med i dagspressen,  
endringer kan forekomme!  

Gudstjenester 

Salmekveld i Lunde kirke 
Tekst & foto: Karin Lium 

15 sangglade møttes i Lunde kirke på 
kvelden torsdag 22. september. 
Kantor Eva ledet an i sangen, mens kan-
tor Sergey akkompagnerte på piano. 
 
Både nye og gamle salmer ble sunget 
gjennom, noen enkle å synge med på, 
andre mer krevende. Noen øvde vi spe-
sielt på, så som «Himmelen tonar av 
lovsang», nr. 258 i salmeboka. 
Også folketona på nr. 257, «Guds menig-
het, syng for vår skaper», falt i smak. 
 
Den kjente salmen, «Det er makt i de 
foldede hender» tonet gjennom kirken, 
med Lars Småladen som solist.  
 
En hyggelig kveld som vi gjerne gjentar. 
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Slekters gang 
DØPTE: 
Lunde kirke: 
26.06.2016 Oskar Ulimoen Sevilhaug 
 
Østsinni kirke: 
17.07.2016 Sigurd Brenden Strand 
 Johan Ringsrud 
 Noah Rustestuen 
 Henrik Kampesveen  
 
14.08.2016 Sina Elverum Valle 
 Eline Håkerud Kverum 
 
11.09.2016 Oskar Thomle 
 
Haugner kirke: 
31.07.2016 Alma Kristine Sørum-Nettum 
 
Åmot kirke: 
07.08.2016 Heine Leander Iversen Hagenborg 
 Celine Walhovd Tåje 
 
Nordsinni kirke: 
19.06.2016 Ingrid Kristiansen 
21.08.2016 Olivia Solvang Dalen 
25.09.2016 Amanda Haugen Hasvold 
 
 
 
VIGSEL: 
Østsinni kirke: 
01.07.2016 Ingunn Mette Bergene og  
 Knut Ellefsrud 
 
Åmot kirke: 
23.07.2016 Aina Haugen Lykkja og  
 Hans Petter Lykkja  
 
Lunde kirke: 
30.07.2016 Kristin Ulsaker og  
 Øyvind Ulsaker 
 
Haugner kirke: 
06.08.2016 Erna Rønningen og Helge Rudstaden 
20.08.2016 Sandra Loeng Vestrum og  
 Jostein Løkken Vestrum 
 
Nordsinni kirke: 
13.08.2016 Angelica Solbakken og  
 Aleksander Stabekk  
 

DØDE: 
Østsinni kirke: 
23.06.2016 Olava Nørstebøen f. 1932 
03.07.2016 Ruth Voldheim f. 1952 
04.07.2016 Gerd Idun Berget f. 1944 
09.07.2016 Aud Sagstuen f. 1940 
12.07.2016 Finn Frøslid f. 1949 
09.07.2016 Kjersti Anne Holm f. 1932 
19.07.2016 Hilda Marie Berge f. 1924 
28.08.2016 Astrid Rigmor Rosenberg f. 1932 
05.09.2016 Eva Sandaker f. 1936 
 
Kinn kirke: 
02.07.2016 Borghild Øistad f. 1921 
26.07.2016 Johannes Gjerdalen f. 1940 
 
Åmot kirke: 
18.07.2016 Ingolf Skartlien f. 1930 
08.09.2016 Harald Walhovd f. 1933 
 
Nordsinni kirke: 
21.07.2016 Øivind Magne Lunden f. 1950 
18.08.2016 Anne Karine Kluftødegård f. 1930 
21.08.2016 Audun Markvard Sirirud f. 1930 
27.08.2016 Knut Rundborg f. 1936 
 
Haugner kirke: 
03.09.2016 Nils Olav Bakken f. 1967 
 
 

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 

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 

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 

• Regnskap forretning 
• Lønn 
• Fakturering 
• Rådgiving 
• Årsoppgjør  
 

Parkgt. 6, 2870 Dokka 
Tlf.: 61 11 33 00 
Fax: 61 11 33 10 
www.lrs.no 



 Land 
 Begravelsesbyrå 

Inneh. Norvald Åbø 
 

ORDNER ALT VED BEGRAVELSER 
OG KREMASJONER 

 - GRAVMONUMENTER 
 - SKRIFTHUGGING 
 - BLOMSTER OG KRANSER 
 - BÅREDEKORASJONER 
 - OGSÅ UTENFOR DISTRIKTET 
 

DØGNVAKT 

TLF. 61 12 60 17 
2864 FALL 

 
VI ØNSKER Å BIDRA TIL 

EN VERDIG GRAVFERD 

Gynthers 
Catering AS 

Gynther Flått 
Vest-Torprunden 59 

2870 Dokka 
 

Vi leverer mat til alle 
anledninger; bryllup, dåp, 
konfirmasjon, jubileum, 

klassefest, møte eller 
minnesamvær. 

 
Telefon: 922 30 599 

e-post: gy-fl@tele2.no 

Storgata 53, 2870 Dokka 
Avd. Dokka: tlf. 61 11 10 69 - fax 61 11 21 69 
Avd. Hov: tlf. 61 12 27 72 - fax 61 12 35 52 

2870 Dokka,       tlf. 61 11 00 22 

Haraldsen Auto AS 

Vest-Torprunden 228, 2870 DOKKA, 
Tlf. 61 11 92 80 

Dokka - Tlf. 61 11 01 33 

NORDRE LAND HELSELAG 

LEIE AV HELSELAGETS HUS TIL PRIVATE ARRANGMENTER 
HENVENDELSE TIL FRIVILLIGHETSSENTRALEN  

TLF. 997 10 340 

Annonser 

HÅP IGJEN  
dikt av Åse‐Marie Nesse  

(Hentet fra boka «Året og ordene») 

 
Håpet- 

sammenbrettet som et avlagt klesplagg 
velbrukt i nedgangstider 
nærmest gått av moten 

i nye velmaktsdager 
nedstøvet, bortgjemt, overflødig 

 
Nå henter jeg det fram igjen 

fra sjelens nest nederste hylle 
henger det til lufting 

i klar og gyllen høstluft 
og prøver det varsomt 

 
Men håpet kjennes altfor trangt 

nøden er større enn sist 
Fargen er like fin, og stoffet 

slitesterkt som livet selv 
Kan jeg sy det litt ut i sømmene, tro?. 
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Presentasjon av våre ansatte 

Navn: Geir Strande 
Alder: 52 år 
Bosted: Nord-Torpa 
 
Hvor stor stilling har du? 
Jeg har 50% stilling. Og da jobber jeg i sommer-
halvåret, fra mai til oktober. 
 
Har du jobbet med dette lenge? 
I denne stillingen fra 1/8-2011. Før det jobbet 
jeg som vikar i mange år og steppet inn ved be-
hov. 
 
Jobber du ved alle kirkene i kommunen? 
Ja, det gjør jeg. Men jeg er aller mest ved Øst-
sinni. 
 
Hvilke arbeidsoppgaver har du? 
Å holde kirkegården i orden er vel ganske dek-
kende; slå gras, fjerne søppel, ordne etter be-
gravelser m. m. 
 
Hvordan trives du? 
Bra. Liker godt å jobbe ute. Har også frihet til å 
organisere arbeidet selv. Treffer mange blide 
folk, mange positive tilbakemeldinger om hvor 
fint det er på kirkegårdene våre. 
 

Tekst & foto: Karin Lium 

Navn: Svein Bjeglerud 
Alder: 65 år 
Bosted: Østsinni 
 
Hvor stor stilling har du? 
Jeg har 100 % stilling. 
 
Har du jobbet med dette lenge? 
Jeg startet her 1/1-1986, så jeg har passert 30 
år som kirkegårdsarbeider. 
 
Jobber du ved alle kirkene i kommunen? 
Ja, men aller mest ved Østsinni og Vølstad. 
 
Hvilke arbeidsoppgaver har du? 
De består i å holde kirkegårdene i orden med 
alt det inneholder. Min kollega Geir har listet 
opp de viktigste vil jeg si. Jeg har i tillegg an-
svaret for ca. 150 gravplasser som jeg beplan-
ter og holder i orden gjennom sommeren. Det-
te utføres for de som har bestilt gravstell gjen-
nom kirkekontoret. 
 
Hvordan trives du? 
Veldig bra - noe 30 års fartstid vitner om skulle 
jeg tro  ! 
 
Tekst & foto: Trond Tåje 

I dette nummeret starter vi en presentasjon av ansatte i kirkene i Nordre Land. 
De første ut er to av kirkegårdsarbeiderne. 

Nytt fra menighetene 
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Gullkonfirmanter i Østsinni 2016 

Gullkonfirmanter i Lunde 2016 

Foran fra venstre: Solveig Marie Holmen (Smedhaugen), Margit Nerli (Schjørlien),  
Eli Sveen Parthaugen, Lillian Framnes (Frøyslid), Norodd Frøslid. 
 
Bak fra venstre: Peder Amund Lunde, Kirsten Sætheren Lande, Alf Tollefsrud,  
Jørgen Rønningen, Ole Kristian Ulsaker. 

Søndag 4. september var det 
gullkonfirmanttreff, samt pre-
sentasjon av neste års konfir-
manter i Lunde kirke.  
 
Tjuetre ungdommer ble konfir-
mert av prest Lars Flatø den 21. 
august 1966.  
 
Femti år senere møttes ti av 
dem til gudstjeneste i samme 
kirke.  
 
Etterpå var de samlet i Nord-
Frøyslid, hvor de hygget seg 
med god mat fra Grethes kjøk-
ken, og minner fra konfirmantti-
den ble frisket opp.    

 

— Ranveig Skogen 

1.rekke fra venstre: Astrid Odnessveen, Inger (Røbergseter) Klavenes,  
Bjørg (Sørseth) Sevaldrud, Marie Lovise (Bakke) Stensvold, Tordis (Braskerud) Kleven 
 

2.rekke: Landsbypresten Knut Ellefsrud, Torbjørn Voldheim, Boye Ødegård, Jan Trøen,  
Tormod Bjerke. 
 

Bakerst: Terje Sveum, Oddleif Sandaker 

Det var festdag i Østsinni menig-
het 11.09.16 der vi tok imot et 
dåpsbarn, de nye konfirmantene 
og årets gullkonfirmanter. 
 
Jubilantene konfirmert 3. juli 
1966 var invitert til gudstjeneste 
og etterfølgende samling med 
servering på Ankalterud og vi kun-
ne ønske 11 flotte gullkonfirman-
ter velkommen. 
 
De hadde en minnerik stund i kir-
ka der de presenterte seg og se-
nere sammen på Ankalterud. 
Vi gratulerer så mye! 
 
De ble fotografert ved kirka og 
fant bildet på kaka på Ankalterud 
der ny fotografering skjedde ved 
stabburet.
 

— Østsinni Menighetsråd 

Gullkonfirmanter 
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Salmekveld i Østsinni kirke 14. september 

Kvelden framsto i nydelig høstsol da ca. 25 
personer samlet seg i kirken til salmekveld. 
 
Det var kantorene våre, Eva Engman og Sergey Shein, 
som inviterte og ledet oss trygt gjennom kvelden. 
 
Eva med ledelse og forsang og Sergey ved tangenter. 
Hovedtema var salmer ved høsttakkefest, men også 
salmer ved Mikkelsmesse, ved konfirmasjon og ved 
forbønn og nye salmer som «Jeg synger meg en blå, 
blå salme» ble sunget og selvsagt «Hallelujaverset» 
som synges ved hver gudstjeneste. 
 
Vi hadde en pause med kaffe og kransekake før vi 
hadde en bolk med ønskesalmer før avslutning. 
 
Tusen takk til solister som sporty stilte opp uten for-
beredelse; Ragnhild Gravem med «Vi rekker våre hen-
der frem» og tre fra menighetsrådet; Reidar Kors-
havn, Hans Ingvald Bjerke og Boye Ødegård, med 
«Det er makt i de foldede hender». 
 
Tusen takk for en hyggelig kveld med flott sang! Takk 
til alle som kom, takk til solister og applaus og takk til 
Eva og Sergey. Det blir nok flere salmekvelder i Øst-
sinni kirke framover. 
 
— Østsinni menighetsråd 

Småplukk 

Sporty solister  
Reidar Korshavn, Hans Ingvald Bjerke og Boye Ødegård 
stilte opp på kort varsel som solister på salmen «Det er 
makt i de foldede hender». 

Ca 25 personer hadde samlet seg til salmekveld i Østsinni-
kirke. 
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32 personer hadde funnet veien til årets ute-
gudstjeneste på Åsli den 24. juli. 
 
Gudstjenesten, i det nylig restaurerte kapellet, 
ble ledet av sokneprest Berit Rinde. Marius 
Slåttsveen bidro med det musikalske til salmene, 
på sin fantastiske måte. 
 
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på det 
gamle skole/kretshuset. En av gjestene var ei 
dame på vel 90 år, som gikk der på skolen for 
over 80 år siden. (Se bilde) 
 
Det ble ei hyggelig stund med god prat og kaffe-
kos. 
Ei vellykket gudstjeneste, og jeg vil anbefale alle å 
ta turen til Åsli en annen gang.    

Utegudstjeneste på Åsli  
Tekst og foto: Hilde Lindahl 

Bilde fra skolestua ved Åsli skole under kirkekaffen viser Aslaug 
Aas f. Skjærstein ved en av de gamle skolepultene. 
 
Aslaug er født i 1922 på gården Nøss, og gikk på skolen her fra 
1929 til 1936 

Småplukk 
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Småplukk 

Bispevisitas i Nordre Land  
22.-24. og 27. november 2016 

Vi gleder oss stort til besøk av biskopen med følge i november. 
  
Formelt beskrives visitas slik: 
 
Bispevisitas er biskopens besøk til ett eller flere sokn i den hensikt å utøve kirkelig tilsyn. Formålet med bis-
pevisitasen er å støtte, inspirere og veilede menigheter og ansatte, og å gjøre kirkens nærvær synlig i lokal-
samfunnet. Visitasen skal bidra til aktivt engasjement og stadig fornyelse av den evangelisk lutherske folke-
kirke, og se til at evangeliet forkynnes i soknene. Bispevisitas er hjemlet i Tjenesteordning for biskoper § 7 
og fastsatt i Visitasreglement for Den norske kirke. 
 
Det jobbes nå med utforming av program som innbefatter : 
 
• et arrangement i hver av kirkene 
• møter med staben, menighetsrådene, fellesrådet og kommunen 
• det legges til rette for møte med barnehagene og skolene – både barnehagebarn/elever og ansatte 
• besøk på institusjonene 
• møte med læringssenter/flyktninger 
• bedriftsbesøk 
• møte med lag/foreninger 
• visitasgudstjeneste og kirkekaffe med visitasforedrag 
 
I skrivende stund er ikke programmet endelig utarbeidet og dessuten skal det godkjennes av bisko-
pen. 
 
Program blir derfor kunngjort i kulturkalenderen for november. 
 
Vi gleder oss stort til besøk av biskop Solveig og hennes følge! 

Biskop Solveig Fiske             Foto: kirken.no 
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Tradisjonen tro ble det vandregudstje-
neste i Lunde menighet i år også. 
Menighetsrådet hadde på forhånd for-
beredt vandringen ved å rydde sti over 
jordet og slå gresset på den gamle kirke-
tomta  der Gaarder kirke ble reist i 
1669. 

 
En turkledd menighet samlet seg på tunet 
på Solås ettermiddagen 31 .juli der vand-
ringen starter. 
 
Prest Berit, kantor Eva og klokker Roger 
ledet an i denne spesielle gudstjenesten 
som blir til mens menigheten rusler gamle 
stier oppe i åsen. 
 
Temaet for vandringen var «å gå på Guds 
veger» og vandrerne deltok i lesing, sal-
mer og bønn. 
 

Nytt fra menighetene 

Vandregudstjeneste til Gaarder kirketomt, Vest-Torpa 
Tekst og foto: Kirsten Sæteren Lande 

Blomster ble plukket langs vegens kant, 
disse pyntet minnesteinen som ble satt 
opp i 1960 til minne om Gaarder  kirke. 
På tuftene her ble gudstjenesten avsluttet 
med nattverd, sang og velsignelse. 
 
Etter vandringen fortsatte samværet på 
Solvang gamle skole der menighetsrådet 
hadde vasket, pyntet, bakt og ordnet i 
stand til kirkekaffe og hyggelig pratestund. 
 
Se forøvrig Karins fyldige beskrivelse av 
Gaarder kirkes historie i forrige utgave av 
menighetsbladet.    



Menighetsbladet for nordre land nr. 3 — 2016 

 

21 

Det var siste gudstjeneste som vi over-
var med Berit Rinde i Torpa sokn. Dette 
er noe vemodig da Berit har vært prest 
hos oss siden sommeren 2009. Hun har 
vært med oss lænninger i glede og i sorg, 
siden hun begynte i stillingen som sok-
neprest.  

Gudstjenesten begynte kl 17.00 og det var 
surt og kaldt høstvær. Inne i kirken var det 
varmt og godt. Det var ca 30 stk som var 
samlet for å være sammen og ta farvel med 
Berit.  
 
Fungerende prost, Unni Sveistrup, og pros-
tiprest Anne Hilde W. Helland deltok i 
gudstjenesten sammen med Berit denne 
kvelden. De gikk sammen med Berit i pro-
sesjon inn i kirken. 
 
Berit fortalte at det som har vært det vik-
tigste for henne å formidle til menigheten, 
er budskapet: Du er elsket av gud, og størst 
av alt er kjærligheten. Noe som er en rød 
tråd gjennom hele bibelen. Berit tok også 
opp igjen dette i kveldens preken.  
Da gudstjenesten var over, var det serve-
ring av kirkekaffe. De fire menighetsråde-
ne hadde alle bidratt til kirkekaffen denne 
kvelden.  Da alle var forsynt, var det tid 
for å overrekke gaver.  
 
Det var mye humor og vemod ved utde-
lingen av gavene. Berit fikk blomster, læn-
ningskopp, treengel og blomstergruppe, 
samt lysestake fra Myhre Smie i avskjeds-
gaver.  
 
Berit skal begynne å jobbe som sokneprest 
i Kolbu og Eina menigheter, og hun har 

Avskjedsgudstjeneste for sokneprest Berit Rinde 
Kinn kirke 28. august 

Nytt fra menighetene 

allerede begynt i stillingen. Hun flyttet fra 
Torpa tidlig i vår, da hun kjøpte seg hus på 
Gjøvik. Hun sier selv, at for henne er ikke 
Torpa ei bygd å bli gammel i, da hun har 
sine venner og sitt nettverk på Gjøvik. Hun 
var derfor glad da hun fikk mulighet til ny 
jobb på Toten, noe som også betyr kortere 
reisevei. 
 
Vi ønsker Berit lykke til i sitt virke på To-
ten, og takker for et godt samarbeid.  
 
 
For Torpa menighet, 
— Britt Julie Bjørkeli 

Tekst: Britt Julie Bjørkeli 
Foto:   Kirsten Sæteren Lande 
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Fargelegg  Her kan du fargelegge så fint du kan. Og send gjerne teg-
ningen inn til oss i redaksjonen for Menighetsbladet. 
Send inn til:  
Kirkekontoret, Postboks 173, 2882 Dokka 

Barnesider 
— ved Toril Sveen Barlund 

Barnesider 
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TROLLKREM 
6 PORSJONER 
 
1/2 kg rensede tyttebær 
200 g sukker 
2 ts vaniljesukker 
2 stk eggehvite 
 
Pisk tyttebær, sukker og eggehvite i kjøk-
kenmaskin til de fleste bærene er knust og 
det har dannet seg et rosa, fast skum. Spør 
gjerne en voksen om hjelp. 
 
Server med en gang. 

K R T W F R E V H R 

A X C U I Y R B G Å 

T M Z G S W H U N D 

T J Æ L K I Ø K X Y 

D A P E K A T T G R 

K R O K O D I L L E 

E T U O H E S T O M 

S E L E F A N T S Å 

Finn ni dyr 
Dyrenavnene står bortover og nedover. 

Barnesider 
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FULLDISTRIBUSJON / INFORMASJON 

Bladpenger 2016 
01.11.2016 

Har du ikke betalt bladpenger for 2016 enda? Da har du muligheten nå! Takk for bidraget! Uten din støtte ville det kanskje ikke 
blitt noe menighetsblad. (Om du ikke vil klippe i bladet kan du ta en kopi av blanketten, eller spørre om hjelp i banken.) 




