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Leder  
 
Da er vi kommet til adventstiden. Dette er i kirke-
året forventningens tid. Kirkeåret starter for øvrig 
første søndag i advent.   
 
Jula er en høytid som de fleste har et forhold til. 
Enten det er av det gode eller det dårlige. For min 
egen del ser jeg fram til noen rolige dager der man 
kan kose seg sammen med dem man er glad i. 
Min opplevelse er at jula alltid går for fort.   
Det gjelder derfor også å nyte adventstida til fulle.  
 
En liten oppsummering av året er på sin plass.  
 
Det har vært et begivenhetsrikt år i Torpa sokn. 
Berit Rinde sa opp sin stilling som sokneprest i 
Torpa og Lunde. Vi har feiret 60-års jubileum i 
Kinn. Vi har hatt bispevisitas, og sist men ikke 
minst, så har vi ansatt ny sokneprest. For å nevne 
det som er litt utenfor det normale.  
Nærmere presentasjon av den nye soknepresten 
vil komme. Vi ønsker oss et godt og langt samar-
beid, og håper at alle vil ønske henne velkommen 
til bygd og landsby.  
 
Ellers vil jeg benytte anledningen til å takke alle 
som har bidratt i året som har gått. Dere vet hvem 
dere er! 
 
Tilslutt ønsker jeg alle en riktig god jul og et 
godt nytt år.  
 
— Britt Julie Bjørkeli 
Leder, Torpa Sokn 
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D et var sent da Maria og Jo-
sef ankom den lille byen 
Betlehem. De slitne føttene 
fikk endelig hvilt seg da de 

fant husrom i den enkle stallen. De 
hadde reist langt - ja, nesten hele 150 
km til fots.  
 
Den unge Maria var gravid, og kanskje 
var det ikke helt enkelt å hanskes med 
et esel heller. Men da stjernen kom 
opp på himmelhvelvingen og  tonene 
fra englesangen hørtes ble nok utslitt-
heten fylt av glede over det lille barnet 
som ble født.  
 
Da Maria og Josef  la i vei for å la seg 
innskrive i manntall, visste de ikke at 
de satte i gang en bevegelse som 
spredte seg fra denne lille byen og ut 
til alle verdens hjørner. En bevegelse 
som også nådde oss her i nord.  Den-
ne bevegelsen fortsetter å berøre, ut-
fordre og avdekke. Det er en bevegel-
se fyllt av budskapet om barmhjertig-
het og nestekjærlighet som kaller oss 
til å formidle dette i ord og handling. 
 
Mange av dem som har utsmykket kir-
kene rundt om i verden er også tydelig 
berørt av fortellingen om den lille helli-
ge familie. Øverst på mange altertavler 
finner vi engler; og det er derfor tref-
fende at det er fra alteret at nettopp or-
dene «Ære være Gud i det høyeste» 
lyder i våre gudstjenester.  
 
Dette er med på å understreke lyset og 
stemmen fra evigheters evighet, og 
slik holde fast på at evangeliet alltid er 
større enn det vi fatter dybden av. Det-
te er det godt å ha med seg inn i høyti-
den og inn i det nye året. 
 

Nederst i en krybbe i en stall er det lille 
Jesusbarnet: Guds kjærlighet. Englene 
synger fortsatt: ”Frykt ikke”! De vet at 
vi trenger det mer enn noen gang. 
 

Velsignet julehøytid og godt år 
2017 ! 
 
Solveig Fiske 
Hamar biskop 

Julen 2016 

Juleandakt av Biskop Solveig 

JULEKONSERT  
Nordsinni kirke 

  

Lille julaften,  
23. desember kl. 2200  

 

 Alexandra Røste, sang  
Marius Slåttsveen, trombone 

Eva Engman, orgel 
 

Velkommen! 
 

Arr: Nordre Land Kirkelige Fellesråd 
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D et sitter en skjære og vipper på 
en kvist. Noen kraftige vind-
kast rusker den i stjerten, og 
fra tid til annen ser det ut som 

om den skal stupe i bakken med nebbet 
først. Det er nyttårsaften. 
 

Mot kveld synker mørket ned over huse-
ne som huker seg sammen i skogbrynet. 
Jonas sitter ved vinduet og tenker på skjæ-
ra. Hvis han hadde hatt sånne ben, kunne 
han arbeide på sirkus når han ble stor og 
gjøre kunster høyt oppe på en line. 
 

— Jonas! Mor roper fra entreen. — Vi 
skal inn til sentrum og se på fyrverkeriet. 
Ta på deg ullgenseren, for vinden er kald. 

—- Jeg blir ikke med! Kan du ikke få 
det inn i hodet ditt! Roper Jonas. 

— La ham være, hvisker far til mor. — 
Han er jo stor gutt allerede, han greier seg 
nok. Vi krangler ikke mer om det. Dess-
uten kan han se fyrverkeriet fra vinduet, 
hvis vi slokker lyset når vi drar. 
 

Mor, far og lillesøster går ut, og entredø-
ren smekker i etter dem. Jonas blir sittende 
ved vinduet. Himmelen er full av stjerner. 
Det er godt at han slipper å se alle de nys-
gjerrige fjesene og høre det samme gamle 
om fleskeberget og nøff-nøffen … 

 
Etter at de andre har gått, kjennes huset 

tomt og fredelig. Stillheten suser i det mør-
ke rommet. Men snart får Jonas følelsen av 
at rommet ikke er helt mørkt likevel. Han 
løfter det venstre benet i en mer behagelig 
stilling og snur rullestolen for å se bedre. 

Nyttårsønsket 
av Varpu Välimäki (Finland)       oversatt av Eeva-Liisa Jor  

Julefortelling 
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Lys og skygger skifter så merkelig. Det 
glimter liksom til iblant. Hva kan det 
være? Etter hvert skimter han en skikkelse 
som utstråler et dempet lys. Kan det være 
et spøkelse? 

— Jeg er ikke noe spøkelse, sier skik-
kelsen. — Jeg er en engel. 

— Hvordan vet du hva jeg tenker? Har 
du kommet fra datamaskinen? Får Jonas 
spurt.  

— Nei, jeg kommer fra himmelen, smi-
ler engelen. — Jeg kommer på besøk av og 
til med gode nyheter til folk på jorden. 

—- Jaså, har du vært her før? Spør Jonas 
overrasket.  

— Jeg var med da englene møtte noen 
gjetere på markene for to tusen år siden. 
Nå er jeg her for å fortelle deg at når årtu-
senet skifter, kan du få komme med ett 
ønske. Og det vil gå i oppfyllelse. 

— Jeg ønsker at det skal bli fred på jor-
den og at alle skal ha mat og … 

— Nei, stopp litt! Det er riktig å komme 
med gode ønsker for andre, men denne 
gangen kan du ønske noe bare for deg selv. 
Snart er det midnatt. Du har fortsatt noen 
minutter igjen. Tenk på det i ro og fred. Jeg 
kommer snart tilbake. Og så er engelen 
borte. 

 
Jonas føler seg svimmel. Har han sovnet 

og drømt? Bak glassdøren ser han den 
tamme haren som han har matet hele høs-
ten. Han triller stolen bort til døren og åp-
ner den. Haren står på bakbena og snuser 
på ham. Jonas klapper den forsiktig; han 
kjenner hvor bløt den er og hvor sterke 
bakben den har. Han forteller haren om 
engelen. 

 
— Ønsk deg friske ben. Det er det vik-

tigste i verden, sier haren. 
Plutselig blir den skremt av et eller an-

net og stikker av gårde. 
 
— Hva var det som skremte den? Ten-

Julefortelling 

ker Jonas forundret. – Jeg la ikke merke til 
noe. Den stakkars haren er så sky at den 
blir redd for ingenting. Lyset skimtes i 
rommet igjen. Engelen er tilbake. 

 
— Vet du nå hva du skal ønske deg? 

spør han. 
 
— Ja, svarer Jonas. – Jeg ønsker meg et 

modig hjerte. Da trenger jeg ikke være 
redd for verken menneskene eller fremti-
den. 

Engelen virker forbauset. — Jeg trodde 
du ville ønske deg friske ben, sier han. — 
Hvorfor ombestemte du deg? 

— Haren viste meg det, sier Jonas stille.  
— Det hjelper ikke å ha friske ben eller 
ikke være tykk, hvis du likevel alltid er 
redd for at andre skal synes at du ikke er 
god nok. Ett ønske er ikke nok til å gjøre 
noe med det. 

— Du er en klok gutt! Sier engelen og 
forsvinner, mens lyset fremdeles henger 
igjen i rommet. Han er så vidt forsvunnet 
da det rasler ved ytterdøren. Far er tilbake. 
Hvorfor kommer han alt nå? Fyrverkeriet 
er nettopp begynt. 

— Jeg kommer bare inn for å varme 
meg litt imens, sier far sorgløst. — Det er 
kaldt. 

Men Jonas vet at far er kommet for hans 
skyld. Og idet far skal gå igjen, sier Jonas: 
— Vent litt, jeg blir med! 

 
Jonas er forbauset selv over at han er så 

ivrig. Han er ikke sint lenger. Han gleder 
seg bare til å komme ut og se på rakettene. 
Kan det være ønsket som begynner å gå i 
oppfyllelse alt? Kjempeflott! 

 
Rakettene spraker. De er som et glitren-

de stjernedryss i den svarte natten. Nå fyl-
ler de hele himmelen. Det nye årtusenet 
har begynt.  

 
Illustrert av Hannu Taina (Finland) Fra boka 
«Framtidslandet» utgitt på IKO‐forlaget AS 1999. 
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Advent er tida for mim-
ring, og det er nettopp 
det vi nå skal gjøre. Vi 
går tilbake til 1930-
tallet, i Torpa.  

B ygdegrendene 
besto av større 
og mindre gards-
bruk, alle med 

kirke og skole som felles 
tilholdssted. Man kunne gå 
"gard-i-mellom", sommer 
som vinter, høst som vår.  
 
Flere generasjoner bodde 
sammen, gjerne i samme 
hus, på garden. Man hadde 
kanskje en stor ungeflokk, 
der alle hadde sine plikter. I 
tillegg bodde det gjerne en 
og annen gardsgutt der, som 

bidro til å holde drifta i 
gang. Jula så noe annerledes 
ut den gangen, for nærmere 
åtti år siden. Selv om det 
var mye å gjøre, så var det 
allikevel en tid med mindre 
stress og mas.  
 
Dette så man blant annet i 
førjulstida. Blinkende rekla-
mer og nyankomne julede-
korasjoner var nokså fjernt. 
Det måtte bli november før 
man begynte med juleforbe-
redelser for alvor. Da var 
det tid for slakting. Grisen, 
ei kvige og "ræmplingen"  
(stor kalv) skulle blant an-
net bli til ribbe, kjøttkaker, 
karbonader, spekepølser, 
pølser og kjøttpålegg.  
 

Gammeldags torpejul 
av Margrethe K. Ryttersveeen  (og "ei som har opplevd ei gammaldags Torpejul".) 

Selve slaktinga tok en dag, 
men man måtte gjerne regne 
noen flere dager før alt var 
ferdig skjært og pakket bort. 
Om man hakket alt kjøttet 
selv, eller sendte det til 
"hakka på Aust Torpa", va-
rierte. 
 
 I slaktinga tilkalte man som 
regel hjelp fra ei bygdeko-
ne, som reiste rundt på flere 
garder i denne perioden. 
Hele dyret ble utnyttet, fra 
kjøtt til tarmer og innmat. 
Til slutt ble det lagret i en- 
eller toliters blekkbokser, 
som ble loddet. Livet fra va-
kumpakkede esker på butik-
ken, var nokså fjernt.  
 
Først da desember kom, be-

Julen 2016 



Menighetsbladet for nordre land nr. 4 — 2016 

 

7 

gynte man å tenke ordentlig 
på juleforberedelsene. I takt 
med at snøen begynte å leg-
ge seg som et fredelig teppe 
over Torpebygdene, begynte 
"gardskjerringene" å skure 
tak og vegger i alle rom. 
Gardiner ble tatt ned, og 
rommene ble grundig skurt. 
På samme tid som vaskin-
gen fant sted, måtte man 
også brette opp ermene for å 
begynne med julebaksten.  
 
En eim av sukker og kryd-
der bredte seg, i takt med 
grønnsåpelukta. Det nærmet 
seg jul.  I tillegg til å ha mi-
nimum sju slag med småka-
ker, måtte man også bake 
småbrød og smultringer. 
Like viktig som forberedel-
ser, hørte det også førjulsti-
den til å gå "gard-i-
mellom". Man hadde det 
ikke mer travelt enn at man 
kunne slå av en prat over en 
kaffekopp og nybakte små-
kaker.  
 
Produksjonen av lefse, jule-
kake og "hembåkåkaku" 
hørte lille juleaften, eller 
juleaften, til. Lukten av den 
ferske julekaka, som kom ut 
av bakerovnen, var et sik-
kert tegn. Julestemningen 
var i anmarsj. Man kan nes-
ten lukke øynene å se for 
seg snøfillene, som daler 
ned på tunet. Før julefreden 
kunne senke seg for alvor, 
måtte dog kjøkkenet også 
gjennomgå en grundig vask. 
Nyvaskede gardiner skulle 
opp som det siste gjøremå-
let, før jula kunne ringes 

inn. Så vel som folk, skulle 
også dyrene få kjenne litt 
ekstra på høytiden. Båser 
ble vasket, og nytt fór ble 
båret inn.  
 
Rett før blåtimen la seg over 
gardstunet, ble julehøytiden 
ringt inn den 24.desember. 
Da kjente både liten og stor 
på følelsen av forventning, 
spenning og høytidelighet. 
Det kan nok være at en og 
annen gardsfrue kjente et-
terdønninger av stresset 
over å "også i år bli ferdig 
til jul".  
 
Da ettermiddagsstellet var 
unnagjort i fjøset, ble det 
etegilde i kjøkkenet. Her ble 
det satt fram både ribbe, 
surkål, potet, saus, medis-
terpølser- og medisterkaker. 
Det ble servert lefse, smør, 
geitost, rakfisk og annet, 
som man resten av året bare 
kunne drømme om. Man 
smakte også på høstens bær, 
i multekremen, som ble ser-
vert til dessert. Julehøytiden 
skulle merkes. Juletreet 
hadde også kommet i hus.  
 
Ei kasse, kledd med julepa-
pir, fungerte som juletrefot. 
På treet hang det talglys og 
hjemmelagde kurver, fylt 
med drops og rosiner. Til 
ungenes vrede, skulle kur-
vene være fulle hele høyti-
den. Gavene som ble delt ut, 
var hjemmelagde. De hadde 
man gjerne vevd eller strik-
ket. 
 
I dagene som fulgte så man 

en og annen dølahest med 
dombjeller komme kjøren-
de. Det var tid for å besøke 
hverandre, og det var faste 
gardsbruk som inviterte til 
juletrefest. Her hadde liten 
og stor det koselig. Gards-
frua kunne friste med store 
fat som bugnet av smør-
brød, og på komfyren sto en 
stor kjele med varm sjoko-
lade. 2.juledag var det guds-
tjeneste i Åmot kirke. Noen 
kom gående, men de fleste 
familier kom med hest og 
slede til bygdas samlings-
sted. Hesten ble satt i stallen 
som hørte til kirka, og selve 
kirkerommet var fylt med 
bygdas små og store inn-
byggere. Presten forkynte 
Guds ord, og det var både 
jule- og salmesang. Dette 
var en tradisjon som sto 
sterkt for mange. 

  
Så heldige vi er, som har 
kilder som så livlig kan for-
telle om gamledager.  
 
Om julen for om lag åtti år 
siden kunne fortone seg noe 
annerledes enn den vi ser i 
Torpa i dag, er det fortsatt 
noen av de samme følelsene 
vi kjenner på; forventing, 
spenning og høytidelighet.  
 
Måtte alle få en fredelig 
julehøytid med sine kjære.  
 
Torpa menighetsråd øns-
ker alle ei riktig god jul! 

Julen 2016 
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Kinn kirke 

Vi har lett for å tro at men-
neskene før levde isolert i 
bygdene sine uten nevnever-
dig kontakt med verden 
rundt. Det er naturligvis 
vanskelig å si noe skråsik-
kert om livet og samfunnet i 
Torpa i tidlig middelalder.  
Nyheter reiste saktere, men 
de kom. Og ut fra beliggen-
heten mellom større dalfø-
rer tror jeg gjennomfarten 
var større da folk gikk og 
rei stutteste veg.   
 

H istorien om Kinn 
viser at vesle Tor-
pa levde og døde i 
takt med den store 

verden.  For noen år siden be-
søkte jeg Mont Saint- Michel i 
Normandie.   
 
Det er et enormt kloster/
kirkekompleks bygget på ei klip-
pe ute i havet.  Sett mot ei lita 
stavkirke på et høydedrag i Tor-
pa slo det meg at mennesker til 
alle tider har strevet mot det 
samme — ei meining utenfor seg 
selv. Og de bygget helligdom-
mer for å komme dette nær.   
 
Slik blir lille Kinn og store Saint
-Michel likeverdige.  Og de er 
begge viet til St Mikael, erke-
engelen som står ved Guds side i 
kampen mot Satan.  Bildet av 
ham hang i Kinn til etter refor-
masjonen og sto stuet på kirke-
loftet til den ble revet i 1820.  
Overleveringer sier han er fram-
stilt med ”store vinger og engle-
blidt ansikt”.   
 
Kinn er ei gavekirke først omtalt 
skriftlig i 1337.  Ut fra dimensjo-
ner på materialer til vedlikehold 
kan ikke kirkerommet vært mer 
enn ca 24 kvadratmeter.  Rundt 
kirkegården gikk det en steinmur 

som nok var uendret fram til 
1956. Porten vendte nordover 
mot middelalderveien.  Det sam-
me gjorde kirkedøra. 
Torpa hadde tre stavkirker på 

1300-tallet.  De to andre (Ullsak 
og Vålhovd) var eldre enn Kinn, 
men ble borte i historien etter at 
svartedauden nesten la bygda 
øde i 1350.  Det bodde igjen 

Kinn som kirkested fra middelalderen til i dag 
Av Knut Opsahl 
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noen 10-talls sjeler rundt Kinn/
Finni og Framgarda på Vest-
Torpa.  
 
Det strides om det ble vedlike-
holdt ei kirke på Kinn.  Jeg hol-
der med professor Bugge i at det 
er sterke indikasjoner på det.  
Folk vil søke trøst i noe utenfor 
seg selv i mørke tider.  Ved kir-
ken hadde de begravet sine døde 
og dit søkte de selv om prester 
og øvrighet ikke fungerte.  Kir-
ken er nevnt skriftlig i 1483 og 
1594 og i regnskaper fra 1622.  
Fullverdig korskirke ble det først 
i 1660.  Kinn ble i alle fall kirke-
sted for hele Torpa til Gardekir-
ka ble reist i 1669. 
 
Dårlige tider med uår og krig 
rundt 1800 førte til lite vedlike-
hold. Vesttorpingene hadde fått 
Lunde i 1769.  Nå ville Nord-
bygda ha kirke på Åmot. Kinn 
ble revet i 1820. Men Fredheim 
krets fikk beholde gravplassen 
og i 1890 ble det bygget et åtte-
kantet klokketårn i den gamle 
kirketomta og to nye klokker ble 
installert.   
 
For drømmen om ei kirke ble 
aldri helt gravlagt.  Den ble 
vekt til live i ei brytningstid for 
landet der nasjonale strøm-
ninger søkte seg bakover i his-
toria. Og i dette tilfellet skulle 
det samle bygda heller enn å 
skape varig strid.  Men disku-
sjoner ble det. 
 
Hundre år etter riving begynte 
Nils Frøisland Kinn på prestestu-
diet og fikk etter hvert ideen om 
å gjenreise ei kirke på den gamle 
kirkegården.  Tanken ble til pla-
ner utover i 30-årene og flere ble 
dratt med i prosessen.  Det ble 
laget kirkeforeninger og penger 
ble samlet inn.  Skogeiere ga løf-
te om tømmer og folk møtte 
mannsterkt opp på basarer.   
Ragnvald Sollien blir formann i 

byggekomiteen og han får med 
seg eieren av Frøsaker, Chr. 
Fred. Christensen.   
Han jobber i shipping og har 
gode forbindelser og romslig 
med tid da krigen setter en stop-
per for skipsbygging.  Han enga-
sjerer ansvarlig arkitekt for Ni-
darosdomen, Wilhelm Swensen, 
til å tegne et utkast til kirke.  Det 
meste er klart da krigen også set-
ter en stopper for kirkebygging.  
Men den klarer ikke å stoppe 
kirkeforeningene.  De samler 
ufortrødent inn penger til langt 
inn i freden. 
 
Byggeplanene blir tatt fram igjen 
i 1945.  Da er det politiske bildet 
forandret og det krangles om 
penger og plassering.  Biskopen 
kommer for å megle, men enig-
heten varer bare til baklysene på 
bilen hans er borte.  Da er det 
Christensen som skjærer igjen-
nom og sier at kirken skal byg-
ges etter vedtatte planer og på 
det gamle kirkestedet.  Han lover 
bort 30 tusen kroner til det opp-
rinnelige prosjektet.  Det var vel-
dig mye penger da kontantutleg-
get til selve bygget ender på om 

lag 90 tusen. Og slik ble det. 
 
Og kretsen følger opp med mas-
siv dugnadsinnsats.  Etter bilde-
ne å dømme går folk mann av 
huse for gjenreise et gudshus.  
Kommunen kommer etter hvert 
med for fullt og fatter positivt 
vedtak i 1954. Og i 1956 kan 
kirken innvies. 
 
I 60 år har den vesle rødmalte 
kirken nå hatt en sentral plass i 
aust-torpingenes liv fra vogge 
til grav.  Det er såmannen som 
ser på oss fra alteret og minner 
oss på at det enkle livet er verdt 
å leve.   
 
Og det trenger vi i dagens over-
flod med pengejag og flat un-
derholdningsindustri.    
 
St Mikael finner vi ikke engang 
på kirkeloftet lengre. 
 
 
 
 
 
 

Kinn kirke 

Kinn kirke under oppføring i 1956 
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DESEMBER 
 
04.12.2016 – 2. søndag i advent 
Åmot kirke kl. 19:00 – Lysmesse 
* Anne-Hilde W. Helland 
* organist Eva Engman 
* klokker Roger Jøranli 
* offergave Torpa skolekorps 
* Torpa skolekorps deltar 
* solist Dag Nordensson 
 
11.12.2016 – 3. søndag i advent 
Landmokl. 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 deltar 
 
Nordsinni kirke kl. 19:00 – konsert 
* konsert med Nordsinni blandede kor 
 
23.12.2016 
Nordsinni kirke kl. 22:00 – konsert 
* Eva Engman 
* Marius Slåttsveen, tombone 
* Alexandra Røste, sang 
 
 
24.12.2016 – julaften 
Korsvold kl. 11:00 – juleandakt 
* Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* organist Eva Engman 
* klokker Roger Jøranli 
 
Landmo kl. 12:00 – juleandakt 
* Knut Ellefsrud 
* organist Sergey Shein 
* klokker Karin Elton Haug 
 

Åmot  kirke kl. 13:00 – julaften 
* Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* organist Eva Engman 
* klokker Roger Haugen 
* Alexandra Røste, sang 
*  Mari Bakke, horn 
* offergave Kirkens Nødhjelp 
 
Nordsinni kirke kl. 14:00 – julaften 
* Knut Ellefsrud 
* organist Sergey Shein 
* klokker Roger Jøranli 
* takkoffer til Frelsesarmeen lokalt 
 
Lunde kirke kl. 15:00 – julaften 
* Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* organist Eva Engman 
* klokker Marit M. Rønningen 
* Alexandra Røste, sang 
* Mari Bakke, horn 
* takkoffer til Frelsesarmeen lokalt 
 
Østsinni kirke kl. 16:00 – julaften 
* Knut Ellefsrud 
* organist Sergey Shein 
* klokker Karin Elton Haug 
* offergave Frelsesarmeen 
 
25.12.2016 – juledag 
Østsinni kirke kl. 11:00 – høytidsgudstjeneste 
* Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* organist Eva Engman 
* klokker Karin Elton Haug 
* offergave "Familie og medier" 
 
26.12.2016 – 2 juledag 
Kinn  kirke kl. 11:00 – høytidsgudstjeneste 
* Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* organist Eva Engman 
* klokker Roger Jøranli 
* Nordsinni blandede kor deltar 
* offergave Søndagsskolen Norge 
 
31.12.2016 – nyttårsaften 
Nordsinni kirke kl. 16:00 – gudstjeneste 
* Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* organist Eva Engman 
* klokker Roger Jøranli 
* takkoffer til Blå Kors 
* Bjørg Varpstuen, sang 
 

Velkommen til Guds hus 

Gudstjenester 2016 
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JANUAR 2017 
 
01.01.2017 - nyttårsdag 
Vølstadkirke kl. 11:00 – høymesse 
* Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* organistEva Engman 
* klokker Karin Elton Haug 
 
08.01.2017 Kristi åpenbaringsdag 
Landmo stua 2 etg. Kl. 11:00 – gudstjeneste 
* Knut Ellefsrud 
* organist Eva Engman 
 
Nordsinni kirke kl. 16:00 – juletregudstjeneste 
* Knut Ellefsrud 
* organistEva Engman 
* klokker Roger Jørali 
 
15.01.2017 2. søndag i åpenbaringstiden 
Lunde kirke kl.11:00 – høymesse 
* Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* organistSergey Sehin 
* klokker Marit R. Rønningen 
 
Østsinni kirke kl. 13:00 – høymesse 
* Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* organistEva Engman 
* klokker Karin Elton Haug 
 
18.01.2017 
Kinn kirke kl. 19:00 – kveldsbønn 
* Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* organist Eva Engman 
 
22.01.2017 3. søndag i åpenbaringstiden 
Kinn kirke kl. 11:00 – høymesse 
* Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* organistEva Engman 
* klokker Roger Jøranli 
* takkoffer 
 
29.01.2017 4. søndag i åpenbaringstiden 
Nordsinni kirke kl. 11:00 – høymesse 
* Knut Ellefsrud 
* organistSergey Shein 
* klokker Roger Jøranli 
 
FEBRUAR 
05.02.2017 5. søndag i åpenbaringstiden 
Korsvold kl.11:00 – gudstjeneste 
* Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* organistEva Engman 
* klokker Roger Jøranli 
* takkoffer 

Lunde kirke kl. 13:00 – høymesse 
* Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* organistEva Engman 
* klokker Marit R. Rønningen 
* takkoffer 
 
12.02.2017 Såmannssøndag 
Konfirmantweekend Håkonshall 
15.02.2017 Kristi forklarelsesdag 
Kinn kirke kl. 19:00 – kveldsbønn 
* Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* organist Eva Engman 
 
19.02.2017 
Østsinni kirke kl. 11:00 – høymesse 
* Knut Ellerfsrud 
* organistSergey Shein 
* klokker Karin Elton Haug 
* takkoffer 
* utdeling av 6-årsbok 
 
Kinn kirke kl. 13:00 – høymesse 
* Knut Ellefsrud 
* organistSergey Sehin 
* klokker Roger Jøranli 
* takkoffer 
* utdeling av bibelbok til 5. trinn 
 
26.02.2017 Fastelavenssøndag 
Nordsinni kirke kl. 11:00-høymesse 
*  KnutEllefsrud 
* organistSergey Shein 
* klokker Roger Jøranli 
* takkoffer 
* utdeling av bibelbok til 5. trinn 
 
 
 
 
 
Følg med i dagspressen,  
endringer kan forekomme!  

Gudstjenester 2017 
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DØPTE: 
Åmot kirke: 
02.10.2016 Hedvig Bakke Klemoen 
 Kelian Larsen 
 
Vølstad kirke: 
09.10.2016 Anna Svendsrud Fossum 
 
Haugner kirke: 
12.06.2016  Sigurd Skåren 
23.10.2016 Tuva Hellerud 
 Alma Elise Strand-Lien 
 
Østsinni kirke: 
16.10.2016 Johannes Høitomt Svendsen 
13.11.2016 Even Bjerke-Furuseth 
 Sander Bjerke-Furuseth 
 Lukas Nordberg-Skaar 
 
Nordsinni kirke: 
30.10.2016 Sandra Elvira Hasvold Storihle 
 
 
VIGSEL: 
Nordsinni kirke: 
01.10.2016 Rita Sirirud Strandbakke og 
 Svein Arne Vatnehol 
Ankaltrud gård: 
05.11.2016 Margaret Magdalene Selstad og 
 Arve Løndal 
 
 
DØDE: 
Østsinni kirke: 
25.09.2016 Aud Tordis Komperud f. 1943 
23.10.2016 Torbjørn Lillejordet f. 1937 
29.10.2016 Arnhild Steinslie Hagenborg f. 1954 
 
Nordsinni kirke: 
20.09.2016 Odd Øversveen f. 1935 
25.09.2016 Helge A. Lien f. 1924 
 
Åmot kirke: 
29.09.2016 Asta Edrun Strande f. 1933 
08.10.2016 Haldis Jørandli f. 1932 
 
Lunde kirke: 
21.09.2016 Jenny Kalstad f. 1923 
31.10.2016 Solveig Marie Lundgård f.1921 
  

Slekters gang 

Slekters gang 

Østsinni menighetsråd takker hjerteligst for 
minnegave til Vølstad kirke kr. 12.150,- gitt 
ved bisettelsen til Aud Tordis Komperud. 
 
Vi lover å bruke midlene til beste for Vølstad 
kirke. 

Ønsker du å støtte Kirkens 
SOS i Hedmark og Oppland? 

 
Send SMS til 2160 med  

kodeord Alltid 3.  
 

Takk for ditt bidrag på kr 150,
- til vårt viktige arbeid! 

For mer informasjon:  
www.kirkens-sos.no/ho 



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 

2870 Dokka,       tlf. 61 11 00 22 

Haraldsen Auto AS 

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 

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 

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 

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 

Når fuglene flokkes... 
...er tittel på en nydelig høstkonsert 
med Bye & Spikkeland som leide 
Østsinni kirke 24. september. 
 
Fra menighetsrådet møtte Wenche Ei-
mann og Boye Ødegård og de kunne 
ønske velkommen til viser og klassisk 
musikk med tekster av Alf Prøysen, 
Hans Børli, Einar Skjæraasen og Erik 
Bye. 
Stående applaus ble honorert med ekst-
ranummer og et fornøyd publikum tak-
ket for en time med vakker sang og mu-
sikk. 
 
Wenche overrakte blomster som takk og 
vi ønsker gjerneMarianne Bye Granheim 
og Maria Gilberg Spikkeland tilbake til 
kirka vår. 
 
— Hilsen Østsinni menighetsråd.  
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Kirsten Almås har vært vår nye 
prost siden 1. september. Da var 
det stor offentlig velkomstfest i 
søsterkirkene på Granavollen, og 
mange godord og lykkeønskninger 
om ei fin tid sammen med oss. 

 

H adeland og Land prosti 
er stort i utstrekning, og 
Kirsten har brukt store 
deler av de første må-

nedene til å besøke ansatte og me-
nigheter, og å bli kjent i vårt nær-
område. Og det første hun deltok 
på var 60 års jubileet for Kinn kirke!  
 
— Nordre Land er det området jeg 
har vært mest i siden jeg kom. Og 
det er en stor glede å bli kjent med 
denne fantastiske Landsbygda! Jeg 
ser at forholdene og landskapet er 
ulikt fra nord til sør, og det preger 
folk. Og det er interessant og fint å 
ta med i jobbsammenheng også. 
 
Før hun ble prost hos oss, vokste 
hun opp i Trondheim og utdannet 
seg senere ved Teologisk Fakultet 
ved Universitetet i Oslo. Hun har 
fartet rundt og opplevd mennesker 
og organisasjoner og blitt godt for-
beredt til å bekle prosterollen hos 
oss. Hun var studentprest og jobbet 
sammen med studentene i Trond-
heim i seks år. Hun jobbet administ-
rativt på universitetet i Trondheim, 
har vært sykehjemsprest i Trond-
heim kommune, kapellan i Nidaros 
domkirke, prost i Gauldal og senere 
prost i Byåsen, for å nevne noe. 
 
Som prost i Gauldal var hun med å 
innføre prostereformen, som blant 
annet medfører at prestene skal ha 
mer styring av en prost. 
 
-Og nå skal den store kirkereformen 
tre i kraft 1.januar i 2017; og da 
gjelder det å få alle arbeidsavtaler 
på plass, samt arbeidsbeskrivelser 
og timebelastninger som skal be-
regnes på en ny måte. 
 
—Men vil publikum og kirkegjenge-
re merke noe? 
—Neppe, svarer hun, og målet for 

«Målet er ei romslig folkekirke» 
Et møte med vår nye prost Kirsten Almås 

oss på Hadeland og i Land er som 
før å ha en folkekirke med vidåpne 
dører for alle. Vi ønsker en bred og 
god kirke hvor alle kan føle seg 
hjemme. 
 
Hun forteller at den nye kirkerefor-
men også handler om et justert sty-
ringssett, og gradvis mer fokus på i 
hvilken retning kirken skal gå. 
 
— Under visitasen i Nordre Land 
har jeg møtt en kjempebukett av 
koselige mennesker og sett at kirke 
og folk hører sammen. 
 
Prostens ansvar under visitasen er 
å befare alle kirker og kirkegårdsan-
legg og se at alt er i orden. – Jeg 
har vært i alle kirkene, og det har 
vært en fantastisk glede. Jeg ser at 
de er viktige for folk, og jeg gleder 
meg til mange møter med mennes-
ker i Nordre Land. 
 
Og mange av oss ønsker jo etter 
hvert å bli bedre kjent med denne 
hyggelige trønderen som ser ut til å 
ha beina godt plassert på bakken. 
Hvem er hun denne dama som nå 
er sjefen for kirka vår? 
 
Hun røper at moren hennes kom-
mer fra Lillestrøm, og at hun selv 
har en Romeriksdrakt hengende i 
skapet. Og at favorittmiddagen er 
fersk kveite eller torsk. I tillegg til at 
hun trives i hagen og ute på landet, 

og på hytta på Røros. Og at lukt av 
sjø gjør henne ekstra glad, for hun 
er jo oppvokst rett ved strandkan-
ten!  
 
— Musikk og konserter betyr mye 
for meg. Og når fredagen kommer 
er det gjerne krim eller film som gir 
god avslapping. 
 
— I Trondheim var jeg med i sani-
tetsforeningen og i kunstforeningen 
som også hadde en stor finger med 
i kunstmuseet. Er forøvrig nå med i 
Hamar bispesete sitt fagråd for kir-
kekunst, tekstiler og kunstskatter i 
kirkene våre. 
 
En sides ekstra velkomst på denne 
måten i Menighetsbladet gir ikke 
rom for mer om vår nye prost eller 
tanker hun formidler. Så, til dere 
lesere; møt opp på de arenaer hvor 
Kirsten kommer og snakk med hen-
ne!  
 
En klar konklusjon fra vår side i alle 
fall er at Kirsten Almås liker å være 
til stede sentralt der det snakkes 
om kirke og kirkeliv.  
Det lover godt!   

Tekst: Knut Bøe / Anne-Hilde W. Hellan 
Foto:   Knut Bøe 

Portrettintervjuet 
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Høsttakkefest i Østsinni kirke  

 
 
 
 
 

Det er alltid veldig hyggelig 
når kirka fylles med barn, og 
en slik dag var 16. oktober 
2016. 

Det var 4-åringer som skulle ha 
bøker og mange av de hadde 
vært i kirka torsdagen før, så de 
var litt kjent og hadde øvd på 
sanger. 15 ivrige barn fikk over-
rakt bok av Lise Kokkvold og 
Hans Ingvald Bjerke fra menig-
hetsrådet etter at de hadde sunget 
med menigheten. 
 
Menigheten kunne dessuten ta 
imot dåpsbarn denne søndagen 
også, så vi hadde et fint felles-
skap med store og små. 
 

Bygdekvinnelaget hadde laget 
deilig suppe til oss som ble ser-
vert i våpenhuset etter gudstje-
nesten.  
 
Tusen takk til Marit Skiaker 
Lykseth, Astri Hartveit og Hild 
Volden.       

Tekst & Foto :  Wenche Eimann 

Trosopplæring 

«Lys i mørket» 
Første søndag i november er 
Allehelgensdag. Dette er da-
gen da vi samles i kirkene 
våre for å minnes de som er 
gått bort.  
 
Bildet viser stemningen som 
møtte de som kom til Lunde 
denne kalde, mørke kvelden. 
 
Inne var det varmt og godt, og 
prest Anne-Hilde, sammen med 
klokker Marit, ledet de ca. 70 
frammøtte gjennom en stillferdig 
og tankefull stund, godt hjulpet 
av kantor Eva, Mari Bakke på 
horn og Alexandra Røste med 
sang.   
 
— Kirkevertene  
 Foto : Mari Bakke 
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Lys‐våken helg i Lunde kirke 

Lørdag 19. november møtte 10 
spente sjetteklassinger fra Tor-
pa barne- og ungdomsskole, i 
Lunde kirke til Lys-våkenhelg.  
 

 

E tter registrering og utdeling 
av de flotte lyseblå Lys-
våkenskjortene, var det tid 
for bli-kjent leker.  

 
Her skulle vi lære å samarbeide 
godt, ikke minst med tanke på den 
spesielle helga vi hadde foran oss. 
 
Ungene skulle bli litt mer kjent i 
kirka; prest Anne-Hilde samlet hele 
gjengen rundt alteret, der spørsmå-
lene var mange og forskjellige. Så 
mange at hun valgte å svare på noen 
av dem i sin preken dagen etter. 
 
Kirsten tok fram den spesielle jule-
krybba og fikk god hjelp med å 
pakke ut Josef og Maria og de andre 
figurene som hører til der. Men 
hvorfor var det en elg der tro? Jo, 
ifølge Kirsten, så er det mye elg i 
Torpa, og dette er jo en Torpe-
krybbe 
 
Det aller mest spennende var kan-

skje turen opp i tårnet for å se på de 
kjempesvære klokkene. 
Servering av god mat, hjernetrim 
med gåter og kviss, men først og 
fremst øving mot søndagens guds-
tjeneste, gjorde at kvelden gikk som 
en røyk. Organist Eva kom også 
innom og hjalp til med øving av 
sanger. 
 
Da lyset ble slokket i kirka og alle 
krabbet ned i soveposene, og Roger 
begynte på historien om Snekker 
Andersen og Julenissen, senket roen 
seg rundt om i krokene. 
 
Etter at Ranveig og Kari hadde ser-
vert en deilig frokost søndag mor-
gen, var vi alle etter hvert klare for 
dagens gudstjeneste. Der kunne litt 
småtrøtte unger i sine blå lys-
våkenskjorter, vise hva de hadde 
øvd på kvelden før, bl.a. Lys-
våkensangen. 
 
En hel gjeng med 4-åringer kom 
også til kirka denne dagen for å 
motta Min kirkebok-4.   
Noen fra Lys-våkengjengen assis-
terte prest Anne-Hilde ved utdeling-
en. 
 
Dåp var det også denne dagen. En 

Tekst: Karin Lium 
Foto: Roger Jøranli 

Vi vever et nett av gode ønsker. 

Trosopplæring 

liten gutt ved navn Magnus ble døpt 
og presentert for menigheten. 
Med så mange aktører, ble det en 
flott gudstjeneste i en nesten fullsatt 
Lunde kirke. 
 
Og som en av sjetteklassingene ut-
trykte det under leken lørdag kveld: 
«Så moro har jeg aldri hatt det i 
kirka før!»  

Prest og 4-åringer på jakt rundt i 
kirka etter en bortkommen lamunge. 

Julekuler i  
Kinn og Åmot 

 
Nå har vi fått nye julekuler til Torpa 
menighetsråd. Disse håper vi blir til-
gjengelige fra ca. midt i november.  

 

Prisen blir 350 kr pr. kule, med stativ 
blir det 30 kr ekstra. Julegaveforslag 

til de som har alt. 
 

— Torpa Menighetsråd 
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 Kinn kirke 60 år! 
Jubileumsfeiring på Aust-Torpa. 

Søndag 18. september vaiet 
det norske flagg over Aust-
Torpa. Kirka skulle ikke 
bare feire sin 60-årsdag, men 
også 700 år som kirkested. 

 

F eiringa startet med 
festgudstjeneste i Kinn 
kirke. Og bygdefolket 
møtte tallrike fram i 

den vakre høstdagen. 
 
Årets tre unge konfirmanter som 
sokner til Kinn, ble også presen-
tert denne dagen.  
 
Mange gjester var innbudt i an-
ledningen, bl. a. medlemmene av 
kommunens andre menighetsråd. 
Bygdas befolkning hadde også 
gleden av å hilse på to av Torpas 
tidligere sokneprester, Tormod 
Grønland, som sluttet hos oss i 
1988, samt Siri Sunde, som dro 
til Brøttum for å jobbe der i 
2008. 

Gjesten som alle var mest spent 
på å møte, var nytilsatt prost i 
Hadeland og Land prosti, Kirs-
ten Elisabeth Almås. Denne jubi-
leumsgudstjenesten var hennes 
aller første oppdrag som prost i 
prostiet. 
 
Gudstjenesten startet med inn-
gangsprosesjon, der sokneprest 
Knut Ellefsrud, som også ledet 
gudstjenesten, og klokker Roger 
Jøranli kom inn sammen med 
prosten og de to gjestende pres-
tene. De tre konfirmantene var 
også med i prosesjonen. 
 
Vi hadde gleden av et gjenhør 
både med Tormod og Siri i 
skriftlesing. 

Prost Kirsten Elisabeth Almås 
holdt dagens preken, der hun 
s n a k k e t  o m  å  g å  p å 
«pilgrimsveger» til kirkene våre. 
 
Fredheim Sanglag deltok med 
sang og musikk. Kantor Eva 
Engman sørget for tonefølge til 
salmene. 
 
Etter gudstjenesten samlet fol-
ket seg på Fredheim til festlig 
samvær. Der var det vakkert 
dekket til ca. 100 personer. Ikke 
mange stoler stod tomme. 
Vi ble servert rømmegrøt og spe-
kemat med tilbehør av Fred-
heims faste gjeng med driftige 
damer. 
Før serveringen ble vi under-

Tekst : Karin Lium 
Foto:    Turid Bjørnsrud / Karin Lium 

Nytt fra menighetene 

Fra venstre: sokneprest Knut Ellefsrud, 
prost Kirsten Almås, tidligere prester i Tor-
pa: Siri Sunde og Tormod Grønland. 
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Sommerfuggel i Vinterland 
 
Hei! Jeg fikk en utfordring fra Solveig Lium om å delta i 
salmestafetten. 
Jeg fant ingen salme, men det ble en sang. "Sommerfugl i 
vinterland" er fin og tankevekkende. Den finnes på  en av 
Kor Arti` CD-ene som brukes mye sammen med elevene på 
skolen jeg arbeider på. Sangen er skrevet av Halvdan Si-
vertsen. 
 
 

Sommerfuggel i Vinterland 
Halvdan Sivertsen  

 

Æ så dæ i går på gata, da byen lå kald og stor 
Æ så du va ny i livet, æ så du va ny i nord 

Og mora di bar en koffert, med alt det ho eide i 
Og du gikk og bar på hennes drøm,  

om engang å få bli fri 
 

Refreng: 
Og du ga mæ et smil,  

Sommerfuggel i Vinterland 
Ingen får ta fra dæ,  
Fargan du viste mæ 

Å , må drømmen du bær bli sann,  
Sommerfuggel i Vinterland 

 
Og mora di bær på minna, om alt det ho har forlatt 
Ho vet ikke om ho ser igjen, han som de tok ei natt 

Nu hold ho dæ fast i handa, så gjør ho dæ varm og go 
Ho håpa du e velkommen hit, så såran engang ska gro 

 
Refreng 

 
Æ håpe vi tar imot dæ, æ håpe du slepp å frys 

Æ vet du kan gi oss farge, og latter og liv og lys 
Æ så dæ i går på gata, da byen lå kald og stor 
Æ så du va ny i livet, og æ så du va ny i nord 

 
Refreng  

 
Jeg ønsker å gi stafettpinnen videre til Linda Nilsen, Vestsida.   
 
God Jul! 
 
— Knut Lium — 

Salmestafetten 
holdt av bygdas eget brassband, 
Torpa bygdebrass. De ble stødig 
ledet av sin dirigent Tor Andreas 
Walhovd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knut Opsahl holdt et innholds-
rikt og spennende foredrag under 
tittelen «Kinn kirke 60 år – 700 
år som kirkested». 
(Se for øvrig artikkel av Knut på 
side 8 der vi får en kortversjon 
av foredraget. ) 
 
Vi fikk også hilsninger fra både 
Tormod Grønland og Siri Sunde, 
der de delte minner med oss fra 
tiden i Torpa. Siri mintes spesielt 
Kinns 50-årsjubileum. Bygdefol-
ket satte stor pris på å treffe 
igjen Siri og Tormod. 
 
Gaver ble delt ut til Torpa me-
nighetsråd ved leder Britt Julie 
Bjørkeli.  Wenche Eimann delte 
ut gave fra de andre menighets-
rådene, Roger Jøranli fra Felles-
rådet. De deltakende fikk utdelt 
blomster. 
 
Prost Almås takket for sin 
blomst, samtidig som hun ga ut-
trykk for at hun satte stor pris på 
dagen sammen med Torpingene. 
 
Feiringen ble avsluttet med kaffe 
og bløtkake.  
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Gullkonfirmanter i Nordsinni kirke 2016 

Første rad fra venstre: Kari Gunvor Wold (født Kompelien), Kari Toril Tingvold 
(født Kompelien), Anne Karin Bu (født Berget) og Elna Margit Berget (Født Loeng) 
 
 Bakerst fra venstre: Arne Klarin Nermoen og Hans Frøslid 

Søndag 25. september var 
seks av konfirmantene fra 
1966 samlet til gudstjenes-
te i Nordsinni kirke for 
feiring av 50 års jubileum.  

 
25. september samlet gull-
konfirmanter fra Nordsinni 
og Haugner Kirke seg i 
Nordsinni kirke.  
 
Det var en høytidelig stund i 
kirken, som ble avsluttet 
med koselig samling på An-
kaltrud, med mat, kaffe og 
kaker.   

Tekst & Foto: Camilla Grønvold 

Nytt fra menighetene 

Torpa menighetsråd på Landsbydugnad 

24. september stilte Torpa 
menighetsråd mannsterke, på 
Landsbydugnad.  

Vi fordelte dugnadsgjengen i tre grup-
per. Den første delegasjonen måtte opp 
fra morgenen av, og var med den flitti-
ge "Pådriverklubben" for å rydde i 
Storgata. Det ble plukket søppel, sjauet 
og skravlet. Det ryktes om en hyggelig 
arbeidsøkt!  

De to neste gruppene fikk sove noe 
lenger, og pakket bilene med camping-
bord, boller, kaffe, kirkekort, plakater 
og godt humør. Turen gikk sørover, for 
å lage stand i Storgata.  
 
Vi la bort alle tanker om "blug tor-
ping", og rigget oss til nokså sentrums-
nært, ved bedehuset. Her solgte vi både  

boller og kort til hyggelige landinger. 
Tror faktisk vi mettet noen bysjeler 
også.  
 
Sola skinte, og vi var i skjønn forening 
enige om at vi hadde hatt en fin dag.  
 
«Trur ratt vi kjæm att neste år òg!»   

Tekst & Foto:  Margrethe K. Ryttersveen 
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Nytt fra menighetene 

Søndag 2 oktober var det 
mange som fant veien til Åmot 
kirke , i strålende høstvær. 2 
dåpsbarn, de nye konfirmante-
ne og årets gullkonfirmanter 
ble vist fram for en stor for-
samling. 
 

 
13 av de som ble konfirmert  i 
Åmot av presten Lars Flatø den 
14. august 1966, var møtt fram. 
Etter en minnerik stund i kirken, 

var det samling på Vertshuset  
Åmot, der de ble ønsket velkom-
men av Geir fra menighetsrådet 
og Else fra Vertshuset.  
Allerede  før maten ble servert, 
var samtalene i gang. Mange 
minner fra tidligere tider ble nok 
husket i en slik stund,  latteren  
satt løst og tida gikk fort i godt 
lag.   
 
Bilder fra konfirmasjonen 1966 
ble gransket nøye og behørig 
kommentert. Tror det ble en tri-
velig og fin stund  for alle.       

Gullkonfirmanter i Åmot 2016 

Tekst:  Leif Berget 
Foto:  Roger Jøranli 

Foran fra venstre: Arild Fossum, Margot Mary Kristensen f. Nybo, Vigdis Ulsaker f. Framnes, Jorunn  Tåje f. Mæhlum,  
Helga Olstad, Astrid Arnesen og Tormod Berget.  
 
Bak fra venstre: Stein Erik Stensvold, Torbjørn Skartlien, Sigrid Øistad f. Klemoen, Bjørn Bjørkebakken, Ingar Ausdal,  
Svein Øverlier og Knut prest 
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Barnesider 

Barnesider 
— ved Ann Kristin Skjølås 

Fargelegg  

Her kan du fargelegge så fint 
du kan. Og send gjerne teg‐
ningen inn til oss i redaksjo‐
nen. 
 
Send inn til:  Kirkekontoret, 
Postboks 173, 2882 Dokka 

Januar 

Februar 

Mars 

April 

Mai 

Juni Juli 

August 

September 

Oktober 

November 

Desember 

 
 

Hele året 
Dåp 

Dåpssamtale 
Konfirmasjon 

LysVåken 
03.12.17 Lunde 
03.12.17 Østsinni  
 

Min kirkebok 4 
Torpa 

      HEKTA leir  
    Håkons hall 

 

      Min kirkebok 6 
      Torpa 
 

 Bibelboka 
 Torpa 

Juleverksted        Juletrefest 
 
       Tårnagenter 
       Torpa/Dokka 

    Min kirkebok 6  
     Dokka 
 

   Bibelboka 
   Nordsinni 
 
 
 
     Kirkerottene 
     Torpa/ Dokka 

  Konfirmasjoner 
 
 
 
  Konfirmasjoner 

        Min kirkebok 4 
        Østsinni 
 

    Min kirkebok 4 
    Nordsinni 
 
 

  Lederkurs for tidl. konfirmanter 
       høsten 2017/våren 2018 

Konfirmasjonsunderv.  
starter opp i Hele  
kommunen 

Årshjul for trosopplæringen 
2017 

(Endringer kan forekom-

me. Det sendes ut invita-

sjoner til alle trosopplæ-

ringstiltak) 
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Barnesider 

Trykk ut figurer, og stek i stekeovnen ved 
175 °C i ca 7 minutter.  

De skal ikke bli gylne. 

La kakene avkjøles og tørke helt før de de-
koreres med konditorfarge.  

Hvite kakemenn- og koner 
 

 100 g meierismør, smeltet  

 3 dl sukker  

 2 dl melk  

 1 l hvetemel  

 1 ts hornsalt                                     

 

Fremgangsmåte 

Rør sammen avkjølt smør, sukker, melk og 
halvparten av hvetemelet blandet med 
hornsalt. Tilsett mer mel til deigen er passe 
tykk.  

Dekk deigen med plast og la den stå kaldt, 
gjerne natten over.Kjevle deigen til en leiv, 
ca ½ cm tykk.  

Finn ord som rimer 
Finn fire ord som rimer på katt, og seks ord som rimer på mus.  (Ordene finner du bortover og nedover) 

S C K F A F Q B R U S T L P K 
A O N C T G M K Q E K M R Z U 

T F A L H R Y H R F N Q W U P 

T H T R H Q N L M U U P J Y L 

P A T A R B Y T U S S S P O U 

E T E T I F X H U S F M U X S 

L T Y T R O I L Q B B A S S F 
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FULLDISTRIBUSJON / INFORMASJON 

ÅRETS JULEKONSERTER 
 

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

Knut Anders Sørum,  
Nora Jabri & Lewi Bergrud 

 
 
 
11. desember kl 1900  — Kinn kirke 

Julesangkveld med  
Fredheim sanglag og Eva Engman. 

 
11. desember kl 1900  — Nordsinni kirke 

Konsert med Nordsinni blandede kor 
 
 

 
 

 23. desember kl 2200  — Nordsinni kirke 
Julekonsert med Alexandra Røste,    
Marius Slåttsveen og Eva Engman 

Redaksjonen har ordet 
 

Julehøytiden står for døra, og julenummeret 
av Menighetsbladet er naturligvis preget av 
det. En koselig fortelling blant annet, som 
dere kan ta fram når julefreden senker seg, 
har fått plass i bladet. 
 
Ellers er det to store begivenheter som har 
funnet sted i menighetene våre de siste par 
månedene. Det ene er kirkejubileet til Kinn, 
som vi har reportasje fra, og i tillegg har vi 
også en artikkel som dekker det historiske 
perspektivet rundt jubileet.  
 
Torpa menighetsråd har hovedansvaret for 
denne utgivelsen av bladet, så de bidrar med 
en god del stoff. 
 
Den andre store begivenheten er selvsagt 
bispevisitasen. Men der må dere smøre dere 
med tålmodighet, da dette ble for sent å få 
med i dette nummeret. 
 
Da får dere glede dere til påskeutgivelsen, 
der det kommer en bred dekning av visita-
sen. 
 
Det er laget ny logo for trosopplæring. Tros-
opplæringstiltaka blir nå presentert i et års-
hjul, noe som gir god oversikt over de for-
skjellige tilbuda. 
 
Så ønsker vi i redaksjonen alle en god og 
fredelig jul! 
 
Neste nummer kommer i siste del av mars. 
Stoff mottas med takk innen 1. mars, og sen-
des karilium@bbnett.no. 
 
 
For redaksjonen 
— Karin Lium— 

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 konkurransedykti-
ge 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 


