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Redaksjonen har ordet 
 

I påskenummeret som dere nå holder i hånda, er det bispevisi-
tasen som ble gjennomført i høst som tar mye av plassen. Det 
var et positivt og hyggelig besøk av biskop Solveig Fiske og 
hennes følge. 
 
Ellers fortsetter Steinar Ulsaker sin artikkelserie om kirker på 
Vest-Torpa. Turen er nå kommet til Gaarder kirke. 
Vi fortsetter også presentasjonen av ansatte. 
 
Noen av dere har dessverre opplevd å ikke motta Menighets-
bladet i posten. Dette mener vi skyldes at bladet går som 
«uadressert reklame», og de som har reservert seg mot dette, 
får da heller ikke bladet. Beklager dette! Men bladet fås ved 
henvendelse til kirkekontoret. 
 
Så har vi en bønn til dere lesere. Vi har utfordringer når det 
gjelder økonomien til Menighetsbladet. Vi er i en situasjon der 
vi er helt avhengig av å øke inntektene. Derfor ønsker vi oss 
flere annonsører, og ikke minst, ønsker vi at dere benytter gi-
roen bak på bladet og sender oss bladpenger. Nå er det også 
mulighet til å benytte VIPPS ved betaling. (Se baksiden av 
bladet) 
På den måten kan dere hjelpe oss å holde bladet i gang. 
Bladpenger er som før 150 kr., 200 kr. for utenbygds boende.  
 
Redaksjonene ønsker god påske til alle! 
 
Neste utgivelse blir ca. 15. juni. Stoff til bladet sendes  
karilium@bbnett.no  innen 15. mai. 
 
For redaksjonen 
— Karin Lium 

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: Tormod Sjåheim, tlf.: 911 10 309 
 

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 
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karilium@bbnett.no 
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Påsken står for døra, og vi nærmer oss 
med stormskritt den milde fine tida av 
året.  
 

I  dette bladet har vi med en oppsumme-
ring i tekst og bilder av bispevisitasen 
vi hadde i november. Biskop Solveig 

fikk se mangfoldet i vår kommune, og vi 
fikk vist fram den flotte kommunen vår. Vi 
fikk som utfordring å lage et slagord for vi-
sitasen;  Fra fjord til fjell. Dette gjenspeiler 
vår langstrakte kommune fra Randsfjorden 
til Synnfjellet. 
 
Biskop Solveig fikk møte både store og 
små. Det var et veldig tettpakket program 
med skolebesøk, barnehagebesøk, besøk på 
Asvo, læringssenteret, bofellesskap for 
flyktninger og institusjonsbesøk med guds-
tjeneste samt mye mer. Møte mellom men-
nesker i ulike situasjoner er viktig, og vi så 
tydelig at et besøk av biskopen betydde 
mye for de vi møtte. 
 
Som avslutning var det visitasgudstjeneste i 
Østsinni kirke. Dette ble en veldig fin guds-
tjeneste med både dåp, korsang og med-
virkning fra 11-åringer som overnattet i kir-
ka natten før på Lys Våken. Etter gudstje-
nesten var det kirkekaffe på Dokka bede-
hus. Her holdt biskopen sitt visitasforedrag 
hvor hun pekte på det som er bra i menig-
hetene, samt på det vi må gjøre bedre. 
 
Til slutt vil jeg få komme med en liten opp-
fordring. Menighetsbladet trenger penger 

for å kunne fortsette å gi ut fire num-
mer i året. Vi ønsker å kunne holde 
på den samme standarden på bladet 
som nå, men dette koster penger. Så 
oppfordringen er å huske å betale 150 
kr for menighetsbladet.  
 

Ønsker alle en velsignet påske-
høytid! 
 
— Roger Jøranli 
Leder, Lunde menighetsråd. 
 
 

Leder 

Leder 

Annonse i Menighetsbladet? 
 
 

Liten 6x2 cm     kr   600,- 
Medium  6x6 cm  kr 1200,- 
Stor 8x12 cm   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 
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I  år markerer vi at det er 500 år siden reforma-
sjonen. Å reformere betyr å forandre, og det-
ble helt klart store endringer i både kirke og 

samfunn. En av de store oppdagelsene til Martin 
Luther og hans meningsfeller var betydningen av 
nåde.  
 
Mennesker blir rettferdige for Gud ene og alene 
gjennom Guds nåde slik som den ble gitt oss gjen-
nom Jesus Kristus. Og jeg tenker at det knapt fin-
nes et sterkere avtrykk av nåde enn i budskapet 
fra den hellige påsken i Jerusalem for 2000 år si-
den. 
 
Den stille uke er en bevegelse fra fest og glede, 
gjennom måltidsfellesskap med gode venner, til 
død, fortvilelse og rådvillhet. Det er en realitets-
bevegelse – i denne uken gjennomlever Jesus 
mange av sidene ved det å være menneske.Derfor 
er det så sterkt at kjærligheten viser seg så over-
måte stor – Jesus reiser opp på påskedag! Død, 
fortvilelse og rådvillhet vendes til liv, håp og gle-
de! Påsken står i kjærligheten og nådens tegn – og 
Jesus kommer oss i møte med å si: «Frykt ikke!». 
Disse to enkle ordene som er så godt å høre! 
 

Årets reformasjonsjubileum gir anledning til å 
reflektere over det som har vært – men det er like 
viktig å se fremover. Arven fra reformasjonen, om 
betydningen av nåde er like aktuelt i dag som den 
gang. Vi trenger alle nåde – samme hvor vi er i 
verden og samme hvem vi er. Nåden er gratis – 
gitt oss alle gjennom Jesus Kristus. Påsken er det 
sterkeste vitnesbyrdet – et nådens tegn. 
 
Så la oss være nådige med hverandre denne høyti-
den! Ved å se på hverandre gjennom linsene av 
nåde kan vi skape gode øyeblikk, for ofte er det 
faktisk ikke mer som skal til! 
 
Velsignet høytid! 
 
Solveig Fiske 
biskop 
 

 
 
 
 
 

 
 

Biskopens påskeandakt 2017 

Påskeandakt av Solveig Fiske 
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Torpa menighetssenter 

Østsinni menighetsråd er veldig 
fornøyd med at kirka ønskes leid 
til konserter som tilfører menig-
heten gode opplevelser med sang/
musikk. 

Vi takker Fokus Entertainment for 
Blåtoner for at de også i år leide 
kirka til konserter! 
 
Lørdag 10. desember holdt de to 
konserter: kl.18.00 med 300 perso-
ner og kl.20.30 med 250 personer. 
 
Vi takker dessuten våre parkerings-
vakter Boye, Reidar, Hans Ingvald 
og Svein og dessuten brannvesenet 
som hjalp oss med avvikling av par-
kering. Det er en liten utfordring å 
få til en god gjennomføring av par-
kering når plassen må tømmes før 
nye kan fylle plassen til konsert nr. 
to, så vi er veldig takknemlige for at 
det kom fem flinke brannfolk og 

hjalp oss! De fikk konfekt til jul 
som en symbolsk takk fra oss. 
 
Lørdagen etter var det Guren Ha-
gen, kjent for de fleste, som hadde 

Konserter i Østsinni kirke før jul  

Høsten 2016 

leid kirka til førjulkonsert. Sikkert 
nok å nevne «Det store i det små» 
 
50 personer fikk en koselig konsert 
med trubaduren / visesangeren som 
ga god julestemning. 
 
Tove og Wenche solgte billetter og 
Harry hjalp tekniker med å bære 
utstyr inn og ut av kirken. 
 
Takk for besøk og velkommen 
igjen!      

Tekst & Foto: Wenche Eimann 

Høsten 2016 ble menighetssen-
teret i Torpa pusset opp. Dette 
ble gjort til den store Bispevisi-
tasen som vi hadde i kommu-
nen nå i høst. 

Nordre Land Kommune bidro 
med maling og maler. Menig-
hetssenteret har nå blitt et lyst og 
trivelig lokale. Menighetssente-
ret blir i dag brukt til samlinger 
for konfirmantopplæring og mø-
ter i menighetsrådet. Ellers i året 
står lokalet mest tomt dessverre.  
 
Senteret egner seg fint til å leies 
ut til diverse anledninger, som 
f.eks. et lite minnesamvær, di-
verse møter, konfirmasjon osv. 
Det finnes en del kjøkkenutstyr 
og dekketøy der. Det er fint mu-

lig å kunne dekke til 25-30  per-
soner. 
 
Vi i menighetsrådet ønsker at 
senteret skal bli benyttet litt mer 
enn det som blir gjort i dag. 
 
For mer info og leie av lokale 
kontakt Geir Nordrum, telefon 
926 23 529. 
 
Pris på leie er følgende: 
 
Privat arrangement: kr 700,-  
pluss for vask kr. 300,- 
 
Lag/foreninger: kr 500,- pluss 
for vask kr. 300,- 
 
Møter uten bruk av kjøkken: 
kr 200,- pluss for vask kr. 100. 

Tekst: Bente Bratlien Berget 

Velkommen til vår nye  
forretning på Holmentunet ! 

 

Bøker  papir/kontorrekvisita 
leker  hobbyvarer  safer  

Torpa Menighetssenter 
 

Lokaler til leie:  
 

Torpa menighetssenter 
henv.: Geir Olav Nordrum 

 

Tlf. 926 23 529  
 

TORPA 
 

Nord-Torpvegen 681 
2880 NORD-TORPA 

 
 

Tlf: 61 11 95 23 
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Morgenbønn i Lunde kirke 
Tekst: Karin Lium  — Foto: Terje Rune Lien 

 
Biskop Solveigs besøk i Nordre Land startet med 
morgensamling i Lunde. Der fikk vi hilse på hen-
ne, sammen men prost Kirsten Almås og trosopp-
læringsveileder Berit Kristin Klevmoen fra hen-
nes stab på bispekontoret. 
Prostiprest Anne-Hilde W. Helland ønsket bisko-
pen med følge velkommen til oss. Anne-Hilde  
ledet også morgenbønnen der hun pratet om jule-
krybben og dens betydning, at ikke bare Josef og 
Maria var på vandring mot Betlehem; vi er alle på 
vandring i adventstida, - vandring mot feiringen 
av Jesu fødsel. 
Vi sang blant annet «Herre vis meg din vei» med 
Turid Bjørnsrud som solist på versene. 
Til slutt fikk vi en hilsen fra Biskop Solveig. Hun 
fortalte at dette var hennes første besøk i Lunde 
kirke, ei kirke hun syntes var veldig vakker, ei 
gavekirke bygd med tømmer fra skogen i bygda. 
Hun pekte og på betydningen kirka har for å gi 
håp og framtidstro for folk. 
 
Til slutt leste hun velsignelsen over de frammøtte.  
 
Speidermesse på Korsvold 22. november. 

 
Å få besøk av biskop Solveig med følge ble satt 
stor pris på av beboere på Korsvold bo- og om-
sorgssenter. Anne-Hilde prest ledet andakten, 
godt hjulpet av kantor Eva på piano, og ikke 
minst av en gjeng med speidere, som deltok både 
med egen bønn og fin sang. 
Det var utdeling av nattverd ved prest Anne-Hilde 
og biskop Solveig. 
Noen av beboerne var ikke i stand til å delta i 
gudstjenesten. At biskopen i stedet tok seg tid til 
besøk på romma til en prat, samt tilbud om å mot-
ta nattverden der, ble satt umåtelig stor pris på.  
 

«Fyll Åmot kirke med glede» 
Tekst: Karin Lium — Foto: Hallgrim Øistad 

Som avslutning på bispevisitasens tre travle og 
innholdsrike dager, åpnet Torpa menighetsråd dø-
rene til storslagne Åmot kirke. Der skulle bygdas 
sang og musikkrefter bidra til en kveld som jeg 
tror alle vi som var der, vil huske lenge. 
Biskop Solveig hadde en kommentar i etterkant, 

Nytt fra menighetene 

Bispevisitasen i Nordre Land 22.-27. nov 2016 
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Nytt fra menighetene 

om synet som hadde møtt hennes følge denne 
kvelden da de kom kjørende opp Torpeskogen i 
mørket, og fikk se den opplyste hvitmalte kirka på 
høydedraget oppe under Synnfjellet; - et mektig 
skue. 

Og mye flott sang og musikk ble det denne kvel-
den. Prostiprest Anne-Hilde, sammen med kantor 
Eva, ledet oss gjennom et program der noen av 
våre flotteste salmer kom som perler på en snor. 
Sangen runget gjennom det store kirkerommet. 
Deltakelse av Fredheim, Valatun og Solheim 
sanglag gjorde selvfølgelig sitt til at sangen ble 
ekstra mektig. 
 
Vi fikk også gleden av å lytte til både skolekorps 
og brassband. Torpa skolekorps, under sin diri-
gent Lars-Erik Haugerud, og Torpa bygdebrass 
under sin dirigent Tor Andreas Walhovd, viste 
våre gjester at det er ikke mangel på dyktige mu-
sikanter i Torpa.   
«Dette gledet et gammelt blæserhjerte» var bisko-
pens umiddelbare reaksjon etterpå 

Som et minne fra Torpa menighetsråd, delte Mar-
grethe Ryttersveen ut julekule med motiv av 
Åmot kirke til Biskopen. Fra Lunde menighetsråd 
overleverte Monika Korslund tradisjonsrike Tor-
pevotter. 
Etter en svært vellykket kveld, og fremdeles nyn-
nende på Trygve Hoffs Nordnorsk julesalme, kom 
vi ut til en mørk himmel overstrødd med stjerner.  

Takk til Torpa menighetsråd for en minneverdig 
opplevelse, og takk til biskop Solveig, prost Kirs-
ten og Berit Kristin Klevmoen fra biskopens stab, 
for at de var med oss! 

 

Visitasgudstjenesten  
Tekst: Trond Tåje —  Foto: Wenche Eimann 

 
Søndag 27. november samlet folk seg fra alle 
Nordre Lands sokn i Østsinni Kirke for å overvæ-
re gudstjeneste med biskopen. Vi ble ønsket vel-
kommen til messe av menighetsrådslederne i 
Nordsinni og Østsinni. Kirken var helt full og vi 
fikk være med på en trivelig og høytidelig guds-
tjeneste.  Omkring 20 barn hadde overnattet i kir-
ka natten i forveien i sammenheng med Lys Vå-
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Historisk besøk i Kinn. Dag Magne Staurheim (bak biskopen) 
bidro med tekstlesning. (Foto: Hallgrim Øistad) 

Bispevisitasen i Nordre Land 22.-27. nov 2016 
ken arrangementet. De var hjertelig tilstede i kirka 
og opptrådte under selve gudstjenesten med Lys 
Våken sangen.  Både biskop Solveig, prost Kirs-
ten, prostiprest Anne-Hilde samt Landsbypresten 
Knut deltok i selve gudstjenesten. 
Det var ikke bare barna som fylte kirka med sang 
denne dagen. Det gjorde også Nordsinni blandede 
kor sammen med kantor Sergey Shein og Ole 
Kristian Nyhagen på trompet. Med sin velklang 
fylte de kirken med fine stykker som var med og 
skapte en høytidelig stemning. 
Vi følte virkelig på et godt fellesskap gjennom 
tekster, sang, lystenning og nattverd. 
 

Avslutning på Bedehuset  
Avslutningen på visitasen ble avholdt på bedehu-
set i Landsbyen. Også her var det deltakere fra 
alle kommunens sokn. Det ble servert mat og 
drikke og biskopen presenterte 9 utfordringer i sitt 
visitasforedrag . Dette var utfordringer som skulle 
prioriteres i det kirkelige arbeidet fremover. I fo-
redraget kunne vi høre hvordan biskopen hadde 
hatt det hos oss og vi forstod at hun virkelig had-
de kjent på gjestfrihet, raushet og vennlighet hos 
oss.  
Avslutningsvis ble det delt ut gaver og biskop 
Solveig fikk en Nordre Land-kofte som minne fra 
Nordre land-visitasen.  
Vi takker biskop Solveig og hennes følge for et 
oppmuntrende, inspirerende og meget trivelig be-
søk.  
 

Nytt fra menighetene 

Over: Elever på Dokka ungdomsskole stilte mange spørsmål. 
(Foto: Knut Ellefsrud) 
Nederst: Gudstjeneste på Landmo. (Foto: Knut Ellefsrud) 
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Takk til Knut Lium for utfordring i salmestafetten! Selv 
om jeg er en tvilende troer, er jeg veldig glad i salmer. 
Jeg liker mye slags musikk og liker å lytte til «Salmer til 
alle tider» på P1 søndagskveldene. Salmer gir trøst og 
næring til tro og håp i en utfordrende verden. Lina San‐
dell har skrevet mange vakre salmetekster. Et album 
med hennes tekster, tolket av Carola og arrangert av 
Iver Kleive, er en cd jeg liker godt.  
«Gör det lilla du kan» er den teksten jeg setter mest pris 
på. Vi mennesker er forskjellige, har ulike oppgaver og 
utfordringer, men kan alle gjøre en innsats for en bedre 
verden. Takknemlighet over det vi har og glede over de 
små ting i tilværelsen.  
 
Ta vare på stundene og muligheten du har i dag. Det er 
noe jeg tolker ut av denne teksten. 
 

Gör det lilla du kan, 
 
Gör det lilla du kan, 
gör det villigt och glatt. 
Snart de dyrbara tillfällen fly. 
Efter vår kommer höst, och på dag följer natt, 
då kanhända ej morgon skall gry. 
O, var flitig att så, medan ännu är tid, 
att din skörd måtte mogna i frid! 
 
Gör det lilla du kan och se icke därpå, 
att så ringa, så litet det är. 
Ty hur skulle du då väl med lust kunna gå, 
dit din Mästare sänder dig här? 
Är det uppdrag du fått än så ringa i sig, 
O var nöjd, att han gav det åt dig. 
 
Gör det lilla du kan, lägg ditt hjärta däri. 
Gör det allt för din Frälsare blott. 
Och var viss, att han skall icke döma som vi, 
blir det fråga om stort eller smått. 
Se, han själv gör ju allt, vad betyder det då, 
om han ställt dig i led med de små? 
 
Gör det lilla du kan och besinna, att Gud 
hos oss alla blott trohet vill se. 
O så gläds att få gå som hans ringaste bud, 
och att själv han all hjälp dig vill ge. 
O vad fröjd, om en dag han ock säger till dig: 
Vad du gjorde, det gjorde du mig! 
 
Jeg ønsker å utfordre Landsbytrubaduren Arne Martin 
Kjernli. Hans arbeid med salmer for demente gjør ham 
godt kvalifisert til å motta stafettpinnen! 
 
— Linda Nilsen 

Salmestafetten 

Nordsinni Menighetshus 
Den 23.januar i år arrangerte styret hyggekveld for å takke 
alle som er med å holde Menighetshuset i stand og i drift. På-
driverklubben og Skogvang Vel var spesielt innbudt fordi de 
hadde gledet oss med uventet innsats og store gaver.  
Pådriverklubben beiset både hus og garasje i høst og Skog-
vang Vel kjøpte på eget initiativ inn komfyr, kjøleskap og nytt 
servise til 50 personer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvelden ble innholdsrik og koselig. Aage Sogn spilte trekkspill 
og fortalte fra spelemannsliv i flere generasjoner. Historien bak 
noen av låtene fikk vi også del i. Harald Slåttsveen fortalte hvor-
dan Nordsinni hadde utviklet seg fra gammel tid til i dag. Margit 
Rognerud fortalte hvordan «hele bygda» var med å bygge om 
Legatet til Nordsinni Menighetshus. 
Det ble litt allsang og servert rømmegrøt, kaffe og kaker. 
 
Litt kort vil vi nevne det som er utført i 2016. Leiligheten i andre 
etasje er pusset opp. Torild og Harald Slåttsveen og flere medhjel-
pere gjorde en kjempeinnsats der i fjor. Nå leies den ut til en hyg-
gelig leieboer. 
Kjøkkenet i første etasje er også pusset opp. Nytt golvbelegg. Nytt 
overskap hvor det er plass til nye stettglass. Nye kjeler og annet 
utstyr samt ei kjøkkentralle. Nå er det lettvint å dekke og bespise 
inntil 50 personer med full middag og kaffe. 70 personer ved enk-
lere servering. 
Vaktmesterlauget gjør en stor innsats året rundt for at det skal 
være i orden og se pent ut både ute og inne. Menighetshusringen 
samler inn penger og bidrar på forskjellig måte. Det er godt for 
huset å ha dem i ryggen. 
 
 På våren har vi dugnad med styret og vaktmesterlauget og Me-
nighetshusringen. Da blir alt satt i stand og huset vasket før kon-
firmasjonene. I år gikk dugnaden som en lek for damene i strikke-
kafeen stilte også opp, så vi var mange og stemningen var god. 
 
Strikkekafeen som er satt i gang av styret, har blitt en uformell 
møteplass på Nordsinni. Siste onsdag i hver måned fra september 
til april. Alle er velkommen! Det har møtt mellom 12 og 20 i alle 
aldre hver gang og praten går livlig rundt kaffen og nystekte lap-
per. En utlodning gir litt inntekt til huset. De som har lyst tar med 
en liten gevinst. 
 
Vi får mange tilbakemeldinger på at leien er billig og at huset er 
hjemmekoselig.Styret ønsker å holde leien nede fordi mange i 
Nordsinni er med og gjør en innsats for huset. De skal «få tilba-
ke» at leien er rimelig. Det at huset er gammelt gjør at mange 
føler en tilknytning, og bidrar.  Vi håper derfor at mange bruker 
Menighetshuset aktivt framover til familiejubileer, møter og andre 
arrangementer. Vi trenger at huset blir brukt skal vi klare å drive 
det. Vi håper at huset skal bli til glede for alle både fra fjern og 
nær som ønsker å ha et arrangement på Nordsinni . 
 
I år er det forresten ledige konfirmasjonshelger så bare ta kontakt! 
 
Nordsinni Menighetshus telefon: 959 92 685. 
 
Styret i Nordsinni Menighetshus 
— Margit Rognerud 

Småplukk 
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MARS 
05.03.2017 – 1 søndag i fastetiden 
Østsinni kirke kl. 11:00 – Høymesse 
* Prest Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* Organist Eva Engman 
* Klokker Karin Elton Haug 
* Offergave Voksne for barn 
 
12.03.2017 – 2 søndag i fastetiden 
Åmot kirke kl. 11:00 – Høymesse 
* Prest Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* Organist Eva Engman 
* Klokker Roger Jøranli 
* Utdeling av bok til 6 åringer 
* Dåp 
 
15.03.2017 – on e 2 søndag i fastetiden 
Kinn kirke kl. 19:00 – Kveldsbønn 
* Prest Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* Organist Eva Engman 
 
19.03.2017 – 3 søndag i fastetiden 
Vølstad kirke kl. 11:00 – Høymesse 
* Prest Knut Ellefsrud 
* Organist Sergey Shein 
* Klokker Karin Elton Haug 
* Offergave Kirkens Nødhjelp 
* Dåp 
Haugner kirke kl. 13:00 – Høymesse 
* Prest Knut Ellefsrud 
* Organist Sergey Shein 
* Klokker Roger Jøranli 
* Dåp 
 
22.03.2017 – on e 3 søndag i fastetiden 
Åmot kirke kl. 19:00 – Fastegudstjeneste 
* Prester Anne-Hilde Wesenberg Helland og Knut 
Ellefsrud 
* Organist Sergey Shein 
* Klokker Roger Jøranli 
 
26.03.2017 – Maria Budskapsdag 
Lunde kirke kl. 11:00 – Høymesse 
* Prest Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* Organist Eva Engman 
* Klokker Roger Haugen 
 
APRIL 
02.04.2017- 4 søndag i fastetiden 
Åmot kirke kl. 11:00 – Høymesse 
* Prest Knut Ellefsrud 
* Organist Sergey Shein 
* Klokker Roger Jøranli 
 

Haugner kirke kl. 13:00 – Høymesse 
* Prest Knut Ellefsrud 
* Organist Sergey Shein 
* Klokker Roger Jøranli 
 
09.04.2017 – Palmesøndag 
Haugner kirke kl. 11:00 - Høymesse 
* Prest Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* Organist Sergey Shein 
* Klokker Roger Jøranli 
 
13.04.2017 – Skjærtorsdag 
Korsvold kl. 16:00 – Høymesse 
* Prest Knut Ellefsrud 
* Organist Sergey Shein 
* Klokker Roger Jøranli 
 
Østsinni kirke kl. 19:00 – Høymesse 
* Prest Knut Ellefsrud 
* Organist Sergey Shein 
* Klokker Karin Elton Haug 
* Offergave til Menighetsfakultetet 
 
14.04.2017 – Langfredag 
Kinn kirke kl. 11:00 – Høymesse 
* Prest Knut Ellefsrud 
* Organist Sergey Shein 
* Klokker Roger Jøranli 
 
16.04.2017 – Påskedag 
Lunde kirke kl. 11:00 – Høytidsgudstjeneste 
* Prest Knut Ellefsrud 
* Organist Sergey Shein 
* Klokker Marit M. Rønningen  
 
Østsinni kirke kl. 13:00 – Høytidsgudstjeneste 
* Prest Knut Ellefsrud 
* Organist Sergey Shein 
* Klokker Karin Elton Haug  
* Offergave til Institutt for sjelesorg 
 
19.04.2017 – Onsdag etter påskedag 
Kinn kirke kl. 19:00 – Kveldsgudstjeneste 
* Prest Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* Organist Eva Engman 
 
23.04.2017 – 2 søndag i påsketiden 
Valatun – gudstjeneste 
* Prest Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* Organist Eva Engman 
* Klokker Roger Jøranli 
* Speiderene deltar 
 
30.04.2017 – 3 søndag i påsketiden 

Gudstjenester 2017 



Menighetsbladet for nordre land nr. 1 — 2017 

 

11 

Nordsinni kirke kl. 11:00 – Høymesse 
* Prest Knut Ellefsrud 
* Organist Sergey Shein 
* Klokker Roger Jøranli 
 
Østsinni kirke kl. 13:00 – Høymesse 
* Prest Knut Ellefsrud 
* Organist Sergey Shein 
* Offergave KFUM/KFUK lokalt 
 
MAI 
07.05.2017 – 4 søndag i påsketiden 
Landmo stu 2. etg – Høymesse 
* Prest Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* Organist Eva Engman 
Lunde kirke kl. 19:00 – Vårkveld 
* Prest Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* Organist Eva Engman 
* klokker Marit M. Rønningen 
* Offergave til menighetsarbeidet 
10.05.2017 – on e 4 søndag i påsketiden 
Østsinni kirke kl. 19:00 – Vårkveld 
* Prest Knut Ellefsrud 
* Organist Sergey Shein 
 
14.05.2017 – 5 søndag i påsketiden 
Østsinni kirke kl. 11:00 – Konfirmasjon 
* Prest Knut Ellefsrud 
* Organist Sergey Shein 
* Offergave menighetsarbeidet 
 
17.05.2017 – 17. mai 
Åmot kirke kl. 10:00 – Gudstjeneste 
* Prest Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* Organist Eva Engman 
* Klokker Roger Haugen 
Nordsinni kirke kl. 10:00 – Gudstjeneste 
* Prest Knut Ellefsrud 
* Organist Sergey Shein 
* Klokker Roger Jøranli 
* Nordsinni bl kor deltar 
 
21.05.2017 – 6 søndag i påsketiden 
Nordsinni kirke kl. 11:00 – Konfirmasjon 
* Prest Knut Ellefsrud 
* Organist Sergey Shein 
* Klokker Roger  Jøranli 
 
28.05.2017- Søndag før pinse 
Haugner kirke kl 11:00- Konfirmasjon 
* Prest Knut Ellefsrud 
* Organist Sergey Shein 
* Klokker Roger Haugen 
 

Lunde kirke kl 11:00- Konfirmasjon 
* Prest Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* Organist Eva Engman 
* klokker Marit M. Rønningen 
* Offergave til menighetsbladet 
 
JUNI 
03.06.2017- Pinseaften 
Haugner kirke kl 16:00 
*Konsert og høytidsringing 
 
04.06.2017- Pinsedag 
Åmot kirke kl 11:00- Konfirmasjon 
* Prest Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* Organist Eva Engman 
* klokker Roger Jøranli 
* Offergave til menighetsbladet 
 
05.06.2017- 2.pinsedag 
Østsinni kirke kl 11:00- Høymesse 
* Prest Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* Organist Eva Engman 
 
11.06.2017- Treenighetssøndag 
Kinn kirke kl 11:00- Konfirmasjon 
* Prest Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* Organist Eva Engman 
* klokker Roger Jøranli 
* Offergave til menighetsbladet 
 
18.06.2017- 2.søndag i treenighetstiden 
Åmot kirke kl 11:00- Innsettelse ny sokneprest 
* Prost Kirsten Almaas 
* Prest Kristin Sundt 
* Prest Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* Prest Knut Ellefsrud 
* Organist Eva Engman 
* klokker Roger Jøranli 
 
23.06.2017- St.Hans 
Vølstad kirke kl 19:00- Høymesse 
* Prest Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* Organist Eva Engman 
* Kirkekaffe på Åsheim 
 
25.06.2017- 3.søndag i treenighetstiden 
Lunde kirke kl 11:00- Høymesse 
* Prest Anne-Hilde Wesenberg Helland 
* Organist Eva Engman 
* klokker Marit M. Rønningen 
 
Følg med i dagspressen,  
endringer kan forekomme!  

Gudstjenester 2017 



Menighetsbladet for nordre land nr. 1 — 2017 

 

12 

DØPTE: 
 
Åmot kirke: 
22.01.2017 Vebjørn Kalstad Benstigen 
 
Lunde kirke: 
20.11.2016 Magnus Sæteren Våtsveen 
05.02.2017 Even Ulsaker 
 
Østsinni kirke: 
27.11.2016 Tiril Røstadstuen Nilsen 
 Lilly Cassandra Walhovd 
24.12.2016 Lorine Barlund 
15.01.2017 Adrian Sjåheim Nerli 
 Linus Leander Lien 
19.02.2017 Kim Adrian Lillemoen 
 Selma Frøslid Gulbrandsen 
 Mary Johanne Kolstad-Helgaseth 
Nordsinni kirke: 
30.10.2016 Simen Rudberg 
 
Haugner kirke: 
26.02.2017 Truls Petter Bråten 
 
 
VIGSEL: 
 
Østsinni kirke: 
25.02.2017 Stine Skrebergene Fallingen og  
 Thomas Gudbrandsen Fallingen 
 
DØDE: 
 
Østsinni kirke: 
01.11.2016 Ragnar Johannes Dahlby f. 1934 
07.11.2016 Nils Snekkerhaugen f. 1931 
08.11.2016 Maja Kjellberg Fredriksen f. 2016 
13.12.2016 Anna Marie Olebakken f. 1935 
20.12.2016 Aud Fangberget f. 1929 
22.12.2016 Bjarne Barlund f. 1923 
25.12.2016 Svein Ottar Jøranli f. 1958 
19.02.2017 Ola Kongsrud f. 1938 
 
Lunde kirke: 
23.11.2016 Johannes Sveen f. 1930 
09.12.2016 Helge Hullet f. 1930 
10.12.2016 Jan Hugo Hagen f. 1940 
02.01.2017 Sigrid Frøslid f. 1924 
17.01.2017 Gunvor Kristine Gaukerud f. 1927 
03.02.2017 Kjell Olav Haugen f. 1949 

Åmot kirke: 
28.11.2016 Oddveig Lier f. 1943 
04.01.2017 Odd Strøm f. 1936 
16.01.2017 Knut Arne Opsahl f. 1943 
03.02.2017 Harry Bakken f. 1924 
 
Haugner kirke: 
02.01.2017 Gerda Vinjar f. 1931 
23.02.2017 Øystein Merkesdal f. 1977 
 
Nordsinni kirke: 
28.01.2017 Hans Aage Tansem f. 1925 
01.02.2017 Patricia June Rognerud f. 1929 
06.02.2017 Odd Kolterud f. 1932 
 
Kinn kirke: 
09.02.2017 Målfrid Austdal f. 1921 
09.02.2017 Hilda Alvhilde Kvernerud f. 1923 
 
Landmo kapell: 
11.11.2016 Ingrid Nilsen f. 1932 
 

 

 
 
 

Hjertelig takk for gaven til Åmot Kirke  ved 
begravelsen til Holger Skartlien. 

— Torpa menighetsråd 

Slekters gang 

Slekters gang 

Innsettelse av ny sokneprest i Torpa. 
Søndag 18. juni blir Kristin Sundt innsatt som ny sok-
neprest i Torpa. 
Innsettelsesgudstjeneste i Åmot kirke kl. 11.00. 
Håper mange vil møte opp denne dagen, og ønske vår 
nye prest velkommen til bygda. 
Etter gudstjenesten er det kirkekaffe i kirka. 
 
Velkommen! 

Klipping ved Østsinni kirkegård sommeren 
2017. 
Vi søker en pliktoppfyllende person til klipping 
av grøntområdene på Østsinni kirkegård somme-
ren 2017.  Lønn etter avtale. 
 
Ved interesse kontakt:  
Kirkeverge Grethe S. Rundhaug. 61116127- 
95117667  



Jernbanegt. 1, 2870 Dokka. Tlf. 61 11 22 42 

Heimskogen 24, 2870 Dokka 

Tlf. 611 10 100  E-post: post@jorgenengum.no 

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 

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

Torpa Drosjesentral 
Telefon 61 11 98 00 

Dokka - Tlf. 61 11 01 33 

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? 

Annonser 

• Regnskap forretning 
• Lønn 
• Fakturering 
• Rådgiving 
• Årsoppgjør  
 

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

Vær smart – kjøp strøm lokalt! 

 
 

 

 

 

VOKKS Kraft AS tilbyr spotpris  
med påslag. Når du velger  

VOKKS KRAFT  så sørger du for  
lokal bosetning og arbeidskraft! 

 
Tlf.: 61 11 27 99 – Epost: kraft@vokks.no 

Byggmester 
Bjørn Bjørkebakken as  

Tlf: 99 26 02 80 
bjorkebakken@online.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 

DOKKA 
2870 DOKKA 
Tlf. 61 11 05 61 
Fax 61 11 18 83 

DOKKA 

Rørlegger  

Willy Framnes 
—  Din lokale rørlegger i Torpa 

 
Skartlivegen 333,  
2881 Aust Torpa 

 
Tlf:  91 38 49 61  

Epost: wifra@online.no 

Salong Zik Zaks 
v/Reidun Sveen 

Storgata 37, 2870 Dokka 

Tlf.: 61 11 02 35 



 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 

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

Annonser 

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@gyntherscatering.no 

 

      NORDRE LAND HELSELAG 
 

    BLI MEDLEM 
    BRUK TURSTIENE 
    LEIE AV HELSELAGETS HUS TIL 
 PRIVATE ARRANGMENTER 

 

HENVENDELSE TIL FRIVILLIGHETSSENTRALEN  
 

TLF. 997 10 340 

 
 
 
 
 
 
 
 
   ALT INNEN ELEKTRO FOR BOLIG,   
           HYTTE, NÆRING OG INDUSTRI 
   VARMEPUMPER FRA TOSHIBA 
   EL-KONTROLL  BOLIG OG NÆRING 
   THERMOGRAFERING 
 

Tlf.: 61 11 27 00 - Epost: installasjon@vokks.no 


SkaTec Oppland AS 

Renholdstjenester  Utleiematter  

Vaskeri  Renseri  Våt &  

Luktsanering   Osonering 

Skadesanering   Radonmålinger  
 

Vår kvalitet - Din sikkerhet 

Storgata 28 - 2870 Dokka 

Tlf: 61 11 15 40 - Fax: 61 11 15 41 

skatec@skatecoppland.no  www.skatecoppland.no 

2870 DOKKA - Tlf: 03520 

DOKKA 

LABBEN DYREBUTIKK 
Storgt. 48, 2870 DOKKA 
 

Tlf: 99 35 14 90 

Alle slags arrange-
menter  
 Alle rettigheter 
 

Tlf.: 97 68 75 65 

DOKKA 
 

Jevnakervegen 16,  
2870 Dokka 

 
 

Tlf: 61 11 00 07 
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Presentasjon av våre ansatte 

Nytt fra menighetene 

I dette nummeret fortsetter vi presentasjonen av kirkegårdsarbeiderne. 

Navn: Hans Kristian Engeseth 
Alder. 50 år 
Bosted: Aust‐Torpa 
 

Hvor stor stilling har du? 
Jeg har 100 % stilling. 
 

Har du jobbet med dette lenge? 
Ca. 6 år. Jeg ble ansatt 15/6 ‐2010. 
 

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? 
Alle kirkegårdsarbeiderne er ansatt av Nordre Land kirke‐
lige fellesråd. Til vanlig jobber jeg ved Lunde, Åmot og 
Kinn. Men vi hjelper hverandre når arbeidsoppgavene 
tilsier det. Organiseringen med at vi har ansvar på hver 
våre steder, fungerer fint. 
Arbeidet er variert. På vinteren blir det tid til vedlikehold 
av maskiner, maling av benker og redskapsstativ for å 
nevne noe. 
På sommeren går det også i vedlikehold av f. eks. hus, 
gjerder og murer, ‐ ved siden av det mer rutinepregede 
arbeidet. 
Har lyst til å nevne at Gunnar Jøranli har stått for klipping 
av gras ved Lunde i sommer. Han gjør en flott jobb, og jeg 
håper han fortsetter i mange år. 
 

Hvordan trives du i jobben? 
Jeg trives veldig godt. Blir vist stor tillit av Grete 
Kirkeverge. Jeg liker også at jeg kan styre dagen min selv. 
Som gardbruker er jeg vant til det. Å ha evne til å se hvil‐
ke oppgaver som bør prioriteres, er viktig. Tror og at det 
er en fordel å bo i bygda. Lettere å føle et personlig an‐
svar for at kirkegården ser bra ut. 
 

Tekst & foto: Karin Lium 

Navn: Arne Dokkesveen  
Alder: 59 år 
Bosted: Dokka 
 
Hvor stor stilling har du? 
Jeg har 80 % stilling. 
I travle perioder hender det jeg jobber mer. 
 

Har du jobbet lenge med dette? 
Jeg begynte her i 2004. 
 

Jobber du ved alle kirkene i kommunen? 
Ja, men jeg er mest i Nordsinni og Haugner. 
Det blir også litt på Åsli. 
 

Hvilke arbeidsoppgaver har du? 
Jeg klipper plener og kanter, vedlikeholder 
gjerder, og beiser og maler litt ved behov. 
Ved begravelser har jeg ansvar for graving, 
ringing og ellers alt ute. 
Å ringe inn høytidene er også min oppgave. 
 

Hvordan trives du? 
Jeg trives veldig godt. 
Jeg har stor grad av fleksitid, og har dermed 
frihet til å organisere arbeidsdagen slik det 
passer for meg. 
 
Tekst & foto: Torild Slåttsveen 
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Gaarder kirke på Vest Torpa 

av Steinar Ulsaker 

K irken Gaarder ble innviet i 
1669, ifølge maleriet som ble 
malt i samme året. Dette 

maleriet henger i Lunde kirke den 
dag i dag. Gaarder ble kalt en gave-
kirke. Kirken ble nok bygd på grunn 
av den lange veien det var for å 
komme til Kinn kirke på Aust Torpa. 
Det var for langt for enkelte, spesielt 
om vinteren. For å få begravd sine 
døde måtte de dra over til Kinn kir-
ke. 
 
Det var likevel muligheter for at de 
en periode benyttet den gamle 
gravplassen på Ulsak. Ulsak er 
nevnt skriftlig for siste gang i 1480. I 
1483 blir Kinn kirke nevnt som sok-
nekirke.  
 
På midten av 1600-tallet så ble det 
stadig bedre tider i Norge, og byg-
debefolkningen fikk mere penger 
mellom hendene. Det kan også 
hende at bygdefolket på Vest Torpa 
ville ha en egen kirke. Gaarder ble 
valgt til sted, hvorfor vet vi imidlertid 
ikke. Kanskje bonden på Gaarder 
var en mektig mann? Gaarder kirke 
ble også kalt "Ny-Gaard kirke" som 
det også står på minnesteinen. I 
1979 ble det en tradisjon at det hol-
des  gudstjeneste der hver sommer.  
 
Det kan godt være andre grunner 
også. En av dem er at den gamle 
vegen fra Aust-Torpa til Vest-Torpa 
gikk nedenfor den gamle gravplas-
sen. Etter den historien vi har hørt, 
så var det en langstrakt tømmerbyg-
ning. Kallsboken for Land preste-
gjeld sier i 1732 at den "Er en gave- 
kirce som ongefær for Hundrede 
Aar er opbygd på Almuens egen 
bekostning". Etter vel 100 år, ble 
kirken på Gaarder revet. Hvorfor 
den ble revet vet jeg ikke. 
 
Ole Smed (f. 1850 - d. 1919) samlet 
stoff om Gaarder kirke, eller som 
han kalte den, " Nygaards kirke". 
Han kunne fortelle at tømmeret i 
denne kirken, ble brukt til å bygge 
en bygning på Gaarder. Andreas 
Røste var også en som hørte på 
hva andre sa, og skrev det ned. 
 
Den mest interessante fortellingen 
er om da Niels Dorph kom til Gaar-
der kirke for å holde en preken. Det 
står gjengitt slik: "Så falt det seg så 
at Herr Niels sin første preken i Tor-

pa skulle holdes i Gaarder kirke. 
Han talte om hvor ønskelig det var 
for ham å stå på god fot med me-
nigheten, at han selv var en god, 
snill mann og uttrykte seg til slutt 
således: "Men gjør I meg ondt, så 
blir jeg nesten aldri god igjen." An-
ders Ommelstad reiste seg da i sin 
stol og sa: "Gud bedre oss for en 
sjelesørger vi har fått". Herr Niels 
skrek forbitret fra prekestolen: "Ta 
det best og kast ham ut". Om de ble 
venner igjen etterpå, vites ikke.  
 
Det var også vanlig med gapestokk 
utenfor kirken. En grunneier kunne 
fortelle om at da han var liten gutt, 
hadde noen vist ham et steinsatt 
hull i bakken. I det hullet skulle ga-
pestokken engang ha stått. En tid 
senere viste naboen oss tomta, der 
var det et fint smijerns-beslag. Han 
hadde hørt at jernet hadde vært på 
døren i Gaarder kirke.  
 
På en av nabogårdene til Gaarder 
kirke, stod det en gammel utedo. I 
dette vesle huset var det fire tresøy-
ler, som også skulle ha hørt til 
Gaarder kirke. Det er mulig at disse 
stod i tårnet (takrytter) eller muli-
gens i inngangspartiet.  
 
Nå over til gjenstander som tilhører 
Lunde kirke, men som engang kan 
ha tilhørt Gaarder:  
En sølvkalk eller et beger som 
sannsynligvis har kommet fra Chris-
tiania i 1686. Det er også funnet to 
lysestaker i messing, et døpefat og 
en slags tallerken, som den gang 

Kirkehistorie 

Gaarder kirke, slik vi tror den så ut. 
(Tegning: ukjent) 

ble kalt disk. Når det gjelder maleri-
er, så er det, som tidligere nevnt, ett 
som kan føres tilbake til før 1700- 
tallet. Dette stammer nok fra Gaar-
der kirke. Det er også to andre 
malerier i Lunde kirke som ingen 
vet noe om. De kan også være fra 
denne tiden.  
 
Fløyen over Lunde kirke har årstal-
let 1701, Lunde er bygd i 1769, så 
dette er jo sannsynligvis fra Gaar-
der kirke. De har også noen initialer 
"CHST", det betyr Christopher 
HanssønnTanche. Han var sokne-
prest i Land på denne tida, så det 
forsterker vår tro om at det stammer 
fra Gaarder. 
 
Når det gjelder vinduene på Gaar-
der kirke så er det blitt funnet noen 
grønne glasskår rundt omkring der 
kirka stod. Det var ingen i Norge 
som laget vinduer på denne tiden, 
så det stammer sannsynligvis fra 
utlandet. Det var antageligvis firkan-
tede ruter. Det så også ut som om 
kirken hadde hatt et tilbygg der inn-
gangen var. Det har muligens vært 
en svalgang eller et våpenhus.  
 
Vi må også nevne lærer Gunnar 
Bratrud og flere elever i valgfag-
gruppen på Dokka ungdomsskole, 
som i skoleåret 1978-79 foretok 
noen utgravninger på kirkeplassen. 
De avdekket fort at kirken måtte ha 
vært 14 meter lang og 7 meter bred. 
Dessuten måtte sakristiet ha vært 
på østsiden. Vi regner også med at 
det må ha vært torvtak på kirken. 
På Lands museum er det oppbevart 
to solide ytterdører, som en mener 
stammer fra kirken. Men det er 
vanskelig å si.   
 
 
 
 
 
 
Kilde: Lunde kirke  225 år av tidlige-
re residerende kapellan i Torpa, 
Tormod Grønland. 
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Årsmelding for Østsinni Menighetsråd 2016 

Årsmeldinga til menighetsbladet er noe forkortet da 
aktivitet er omtalt i bladet tidligere.  
 
Menighetsrådet 2015 – 2019 består av: 
Leder: Wenche Eimann 
Nestleder:  Boye Ødegård 
Kasserer: Trond Tåje 
Sekretær:  Lise Engelien Kokkvoll 
Medlem: Marit Skiaker Lykseth 
Medlem: Reidar Korshavn 
 
Varamedlemmer: Merete Furuseth, Hans Ingvald 
Bjerke, Hilde Sleperud, Trond Olav Lillejordet og Tove 
Synnøve Sagstuen 
 
Menighetsrådets representanter i Nordre Land kirkelige 
fellesråd: 
Lillian Rønningen / Wenche Eimann     
Varamedlem: Wenche Eimann / Boye Ødegård 
Annie Voldhaug / Reidar Korshavn   
Varamedlem: Grethe Bjørke / Marit Skiaker Lykseth 
 
Kontaktperson for Bibelselskapet:  Trond Olav Lillejordet 
Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp: Trond Olav Lillejordet 
Kontaktperson for Kirkens SOS:  Trond Olav Lillejordet 
Til redaksjonen for menighetsbladet:  Trond Tåje 
Til trosopplæringsutvalget: 
Marit Skiaker Lykseth og Hans Ingvald Bjerke 
Ansvarlig for flagging: 
Boye Ødegård (Østsinni) og Merete Furuseth (Vølstad) 
 
Styret for Vølstad minnefond: sogneprest Knut Ellefs-
rud, menighetsrådets leder Wenche Eimann, Ivar Elton.  
Grethe Rundhaug deltar som sekretær 
 
Årsmøtet 2016 
Årsmøtet ble avholdt etter gudstjenesten i Østsinni kir-
ke 13. mars med 16 personer tilstede. 
Det ble behandlet vanlige årsmøtesaker og det ble ori-
entert om arbeidet med sikring av kirkenes inventar. 
Det ble servert kaffe og kaker på møtet som ble holdt 
etter gudstjeneste. 
 
Tekstilkomiteen og finanskomiteen for kirketekstiler 
Tekstilkomiteen har avtale med Marit Anny Løken 
Tvenges vevstogo som foresto arbeidet med kirketeksti-
ler sluttført i 2000 og Helga Karin Elton Haug har vært 
ansvarlig for oppfølging av arbeidet og kunne hente 
messehagel til Vølstad slik at den kunne innvies på kon-
firmasjonsdagen 2016. Dette ble markert med kirkekaf-
fe. 
 
Møter i menighetsrådet 
Østsinni menighetsråd har hatt 10 møter i 2016. Ett av 
møtene viet vi «bli-kjent-i-kirka» der Karin Elton Haug 
loset oss gjennom kirkas historie og det viktigste inven-
tar. Tusen takk til Karin, klokkeren vår som er en viktig 

ressurs for oss. 
 
Tilsammen er det behandlet 100 saker i 2016. 
Mange av sakene dreier seg om planlegging og evalue-
ringer som vi har som punkt på hvert møte.  Punktene 
videre mener vi vil gi et bilde av aktiviteten i menighe-
ten i 2016. 
 
Gudstjenester i 2016 hentet fra statistikk 
Det har i 2016 vært 33 gudstjenester ( 32 i 2014 og 32 
i 2015), inkl. 1 skolegudstjenester og 1 barnehage-
gudstjeneste i Østsinni menighet.  
Det har vært 22 andakter på Landmo. 
 
Se flere tall fra statistikken : 
Det har vært 3526 personer på gudstjenestene (3427 i 
2014 og 3818 i 2015) 
Antall vielser   5  (  8 i 2014 og   5 i 2015) 
Antall døpte: 27 (23 i 2014 og 30 i 2015) 
Dåpsprosenten er  90 
Antall begravelser: 39 (30 i 2014 og 37 i 2015) 
 
Menighetsbladet for Nordre Land 
Reviderte vedtekter for Menighetsbladet ble vedtatt 
med virkning fra 14.03.13. 
Vedtektene vil bli revidert hvert 4. år. Første gang i 
2017. 
Navnet ble Menighetsbladet for Nordre Land og Karin 
Lium har tatt over som redaktør. 
Hun har hatt god hjelp av Hans Olav Smedsrud. 
Bladet framkommer nå i farger i A4-format og end-
ringene er blitt godt mottatt og vi mener det er viktig 
med synliggjøring, så vi skriver om aktivitet i kirkene 
våre. 
 
Dokka bedehusforening 
Menighetsrådet er kollektivt tilmeldt bedehusforening-
en med 6 medlemmer.  
Trond Tåje, Boye Ødegård, Hans Ingvald Bjerke og 
Wenche Eimann deltok i årsmøtet i foreningen 9. 
mars. Der ble Karstein Ryan valgt til ny leder. Hans 
Ingvald Bjerke ble valgt til styremedlem og Boye Øde-
gård til varamedlem. Wenche overrakte blomster som 
takk til mangeårig leder Arvid Raaholdt. 
 
Misjonsavtale  
Østsinni menighet har misjonsavtale med Normisjon.  
Det betyr økonomisk støtte gjennom kirkeoffer og for-
bønn for menighetsbyggende arbeid blant Khasson-
keene i Mali 
 
Internasjonalt arbeid for øvrig 
Internasjonal kontakt, Trond Olav Lillejordet, deltok 
på årsmøtet i kirkens SOS i Hedmark og Oppland 3. 
april 2016 
 

Årsmeldinger 2016 
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Landsbypresten og menighetsleder møtte kristne fra 
Eritrea 5. mars. 
Det var Nordre Land læringssenter som var kontaktled-
det og leder der, Laila Gladbakke deltok. Det var en gi-
vende stund med bønn og sang på deres eget språk i Øst-
sinni kirke. Det framkom at det er slik de ønsker å sam-
les og vi anbefalte Dokka Bedehuset som et egnet sted 
til møter. 
 
Trosopplæringstiltak 2016 
Bok til 6-åringer ble delt ut 13. mars. Dette var en dag 
med full kirke med 3 dåp og 50 barn  
 
Høsttakkefest med 4-åringer 
Det er alltid veldig hyggelig når kirka fylles med barn, 
og en slik dag var 16. oktober 2016. 
Det var 15 4-åringer som fikk bøker og mange av de 
hadde vært i kirka torsdagen før, så de var litt kjent og 
hadde øvd på sanger.  
 
Lys Våken er et samarbeidstiltak med Nordsinni og lagt 
til Østsinni kirke 26.11. - 27.11. 
I alt 23 flotte barn deltok med start lørdag kl. 18.00 
 
Konfirmanter 2016 og 2017 
Konfirmantene 2015 hadde bli-kjent dag på Mesnalia og 
konfirmantweekend på Håkons Hall bak seg da de stilte 
til konfirmasjon i Østsinni 10. mai og Vølstad 7. juni. 
 
De har deltatt i gudstjenestene siden de ble presentert for 
menigheten 8. september 2015: de har ringt med klok-
ker, lest tekster, delt ut programmer og forestått forbønn 
på en utmerket måte. 
 
Et flott kull med 22 konfirmanter som dessuten gjen-
nomførte fasteaksjonen 15. mars. Det var noe forfall, 
men de samlet inn flotte kr. 10.651.-til Kirkens Nødhjelp 
Nytt kull med 23 konfirmanter 2016 ble presentert 11. 
september 2016. De er godt i gang med samlinger med 
Knut og deltatt i gudstjenester og på lysmesser. 
 
Gullkonfirmanter 2016 
Det er en fin tradisjon å invitere de som ble konfirmert 
for 50 år siden til gudstjenesten samme søndag som årets 
konfirmanter presenteres. Det var derfor en skikkelig 
festsøndag 11. sept. med 11 gullkonfirmanter og 4 ekte-
feller/samboere. 
 
St. Hans på Vølstad/Åsheim 
Gudstjeneste på Vølstad med etterfølgende St. Hans-
feiring på Åsheim er en tradisjon.  
Knut prest, kantor Sergey og klokker Karin sørget for en 
flott gudstjeneste.  
I 2016 kunne vi ønske ca. 75 personer velkommen til 
Vølstad/Åsheim og det er meget hyggelig å erfare at til-
taket blir satt pris på.  
Koret AmiCore deltok med sang både i kirken og på 
Åsheim.  
 

Konserter/ salmekveld 
Eva Engman og Sergey Shein har utarbeidet en kirke-
musikalsk plan som rådet har hatt til uttalelse. Vi øns-
ker de lykke til med videre arbeid med den. 
De arrangerte salmekveld 14. september som samlet 
ca. 25 personer til en meget fin kveld som er omtalt i 
menighetsbladet. 
 
Vi får noen spørsmål om leie av kirka til konserter og 
det synes vi er meget hyggelig: 
 

 21. februar 2016 Konsert som et arrange-
ment i kulturuka der Dokka Gospel sto som ar-
rangør. Marmor Gospelensemble med musikere 
og solist Knut Anders Sørum for 135 betalende. 
Rådet hadde ingen roller her annet enn å kose 
seg med fin konsert. 
 
 24. september hadde Bye & Spikkeland 
booket kirka til konserten «Når fuglen flokkes». 
 
 Mandag 10. desember var kirken leid ut 
til Fokus Entertainment for Blåtoner med Knut 
Anders, Lewi og Nora som i 2015. De solgte ca. 
550 billetter til konserter kl.18.00 og 20.30 den-
ne kvelden. 
 
 17. desember var det Guren Hagen som 
besøkte oss og samlet ca. 50 til en meget koselig 
førjulskonsert.  

 
Dugnader ved kirkene: 
Mandag 2. mai var det dugnad ved Østsinni kirke der 
kirkegårdsarbeiderne hadde fått utført mye på en tidlig 
vår. Det var regnfull ettermiddag, men frammøtte 5 
karer raket ferdig og 3 damer ryddet og vasket skap 
med mer i kirka.  
Mandag 23. mai var det dugnad ved Vølstad der kirke-
gårdsarbeider og Hans Ingvald Bjerke hadde gjort en 
god jobb på forhånd. Marit Skiaker Lykseth sørget for 
servering til de 6 frammøtte. 
 
Dugnad i Østsinni kirke hadde vi også rett før visitas 
der vi pusset lysekrone, lampetter, globene og 7-
armede smijernstaker. 
I løpet av året har vi gjennomført arbeidet med foto-
grafering og registrering av inventar og gjenstander i 
Østsinni og Vølstad – ca. 100 registreringer i hver kir-
ke. Vi har omtalt arbeidet i menighetsbladet under 
overskriften «allsidig arbeid for menighetsrådene». 
 
Landsbydugnad/stand 21. mai 
Det er alltid hyggelig å delta i landsbydugnaden med 
plukking av søppel på morgenen og stand på landsby-
marked etterpå. Det var Marit, Boye, Reidar og Tove 
som startet tidlig med søppelplukking og Trond og 
Lise som sto på stand på landsbymarked. Vellykket 
tiltak! 
 

Årsmeldinger 2016 
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Bibelgave til Dokka barneskole ble aktuelt etter at vi 
mottok melding om gamle bibler. Nordsinni og Østsinni 
gikk sammen om innkjøp av et klassesett som ble over-
rakt rektor Bjørn Saur da landsbypresten besøkte skolen 
5. trinn i mai. 
 
Innsettelse av ny prost for Hadeland og Land skjed-
de 04.09. Kirsten Elisabeth Almås ble innsatt av biskop 
Solveig Fiske i Nikolai kirke med etterfølgende kirke-
kaffe på Granavollen skole. Fra Nordre Land deltok 
Knut Ellefsrud og hans Mette, fellesrådsleder Roger 
Jøranli, Boye og Wenche fra Østsinni menighetsråd. 
Kirsten har besøkt Nordre Land flere ganger allerede i 
og med jubileum i Kinn kirke, befaring av kirkene og 
visitas. Vi ser fram til videre samarbeid med prost Kirs-
ten. 
 
Avskjedsgudstjeneste for Berit Rinde ble holdt i Kinn 
kirke 28.08. og der møtte Marit, Boye, Hans Ingvald og 
Wenche som overrakte en liten gave til Berit som ellers 
ble takket med fellesgave fra rådene overrakt av Roger 
Jøranli. 
 
Kinn 60 år ble markert 18.09.  Wenche representerte 
rådet og gratulerte med jubileet mens Roger fra Lunde 
og Andor fra Nordsinni overrakte fellesgave, blomster-
vaser, fra rådene. 
 
Pådriverne ble takket med middag på Milano. Det 
var kirkelig fellesråd v/ kirkeverge Grethe Rundhaug 
som inviterte og som møtte sammen med leder av fel-
lesrådet, Roger Jøranli samt Wenche fra rådet. De satte 
pris på denne gesten for et fantastisk arbeid med gjerdet 
rundt Østsinni kirke. 
 
Bispevisitas 22.-24. og 27, november 2016 
Visitasen er behørig omtalt ellers i bladet, så vi tar med 
litt fra Østsinni: 
Vi var spente og gledet oss og vi ble ikke skuffet i våre 
forventninger om en positiv synliggjøring av kirka. Vi 
møtte en fargerik, vennlig, energisk dame som framsto 
på en nær og flott måte i møte med små og store og fikk 
lett kontakt gjennom ord og sang. 
 
Fra Østsinni menighetsråd deltok vi slik: 
 Felles menighetsrådsmøte med Nordsinni på 

Haugner 
 Morgenstund på Vølstad 
 Gudstjeneste på Landmo 
 Kulturkveld med lag/foreninger i kommunestyre-

salen 
 Fyll Åmot kirke med sang 
 Visitasgudstjeneste i Østsinni 
 Kirkekaffe med visitasforedrag 
Vi takker for inspirasjon og utfordringer som vi skal 
følge opp! 
 
 
 

Takk for offergaver! 
Tusen takk til menigheten for offergaver kr.36.416.- 
Formål for offergavene: til  menighetsarbeidet kr. 
8.978.- og øvrige: 
Det norske misjonsselskap, Normisjonens Ma-
liprosjekt, Sjømannskirken, Institutt for sjelesorg, Fas-
teaksjonen Redd Barna, Bibelselskapet, KFUK/
KFUK, lokalt, Voksne for barn, Søndagsskolen lokalt, 
Acta, Dokka bedehusforening (2), Rådet for psykisk 
helse, IKO, KABB, Frelsesarmeen, Familie og Medi-
er. 
 
Takk for minnegave kr. 12.150.- til Vølstad kirke ved 
Aud Tordis Komperuds bisettelse. 
 
Produksjon av bordkalendre 
For femte år ble produksjon bordkalender med motiv 
fra begge kirkene produsert. Det ble bestilt 100 stk. 
som var lett å selge. Takk til Mette Bergene som be-
sørget bilder og bestilling av kalendre bistått av Lise 
fra det nye rådet. Alle i menighetsrådet sørget for salg 
av kalendrene som også ble benyttet som gaver under 
visitasen. 
 
Annet som rådet jobber med 
Av andre ting som vi arbeider for vil vi nevne: 
 Ny veg/parkering ved Vølstad Ansvar: fellesrå-

det 
 Fjerning av trær på kommunal eiendom for at 

Østsinni kirke skal synes bedre:  
Har hatt møte/befaring og mye kontakt med 
kommunen i 2016, og i februar 2017 ble trær 
felt. Tusen takk til nestleder Boye som har vært 
pådriver og til kommunen v/Astrid Kringli Ha-
gen som besørget. 

 Lyskastere på parkeringsplassen ved Østinni. 
Boye har sørget for avtale med VOKKS om 
bruk av deres master, men tiltaket er ikke utført 
enda. 

 
Menighetsrådet takker alle ansatte og frivillige for 
innsatsen og samarbeidet i 2016. 
Spesiell takk for hjelp til Landsbypresten, Knut Ellefs-
rud, som også er medlem av rådet og til Karin Elton 
Haug, klokkeren vår som også har jobbet med å få 
messehakel til Vølstad kirke på plass. 
 
Vi setter meget stor pris på at flere fra det gamle me-
nighetsrådet har bidratt i år, både med baking, som 
verter og med bordkalender; takk til Annie, Lillian, 
Solveig, Mette og Aud! 
Vi mener det er viktig å involvere flere i arbeidet vårt, 
så håper dette kan fortsette  
 
 
Dokka 20.02.2017 
for Østsinni Menighetsråd 
— Wenche Eimann, leder 

Årsmeldinger 2016 
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Årsmeldinger  2016 

Årsmelding for Torpa Menighetsråd 2016 

Torpa Menighetsråd består i perioden 2015-2019 
av:  
Leder:  Britt Julie Bjørkeli 
Nestleder:  Margrethe Klevmoen Ryttersveen 
Sekretær:  Turid Bjørnsrud   (permisjon fra høst 2016) 
Kasserer:  Leif Berget 
 
Øvrige medlemmer: Olaf Bjørkeli, Geir Olav Nordrum  
Ann Kristin Sjølås (fra høst 2016) 
1. Vara: Ann Kristin Sjølås, Bente Bratlien Berget (fra 
høst 2016) 
 
Øvrige varamedlemmer: Helen Bakke, Aud Kristin 
Gjerdbakken, Tommy Storheil.  
 
Representanter i Nordre Land kirkelige fellesråd:  
Olaf Bjørkeli — vara Geir Olav Nordrum og Ann 
Kristin Sjølås — vara Aud Kristin Gjerdbakken 
 
Medlem av Trosopplæringskomite:  
Turid Bjørnsrud (Britt Julie Bjørkeli fra høst 2016) 
 
Medlem av komiteen for menighetsbladet:  
Turid Bjørnsrud (Bente Bratlien Berget fra høst 2016) 
 
Ansvarlig for drift og utleie av menighetssenteret: Geir 
Olav Nordrum 
 
Menighetssenteret ble pusset opp i 2016, og vi håper 
bygdefolket vil leie det til arrangementer fremover. 
 
Menighetsrådet 
Torpa menighetsråd har hatt 8 ordinære møter og be-
handlet 70 saker. Vi har hatt 4 møter sammen med 
Lunde Menighetsråd.  
 
Årsmøte ble holdt sammen med Lunde Menighetsråd 
på menighetssenteret. Det kom ingen tilhørere utenfor 
rådene.  
 
Berit Rinde sluttet som prest i 2016. Det var avskjeds-
gudstjeneste i Kinn Kirke 28. august.  
Berit skal begynne å jobbe som sokneprest på Kolbu, 

og det er to kirker i hennes sokn.  
Vi ønsker Berit lykke til i sitt virke på Toten, og takker 
for et godt samarbeid. 
 
Prostiprest Anne-Hilde Wesenberg Helland er prest 
inntil ny sogneprest Kristin Sundt begynner 1. juni 
2017. 
 
Gudstjenester. 
Gudstjenestefeiringen er menighetens hovedsatsing. 
Mange av gudstjenestene har vært preget av trosopp-
læringstiltak. Konfirmantene deltar hele året, fra pre-
sentasjon og fram til konfirmasjonsgudstjenesten. Det 
er også en tradisjon at konfirmantene deltar på faste-
gudstjenesten i Åmot, der vi har besøk av representant 
fra Kirkens Nødhjelp.  
 
Det var også svært mange som deltok på utegudstje-
nesten på Grønvold sag og mølle i år. 270 var antallet 
som deltok.  
 
Trosopplæringstiltak. 
Alle trosopplæringstiltak er i samarbeid med Lunde 
Menighet. Jane Hatterud sluttet i stillingen som tros-
opplærer i 2016, og Roger Jøranli har fungert i stil-
lingen i 2016.  
 
Trosopplærerens jobb med barn og unge er viktig til-
tak for menigheten og kirken.  
 
I 2016 hadde vi følgende tiltak:  
 Min Kirkebok for 4 åringer.  
 Min Kirkebok for 6 åringer.  
 Tårnagentsamling i Åmot. 
 Bibelbok til 11 åringer. 
 Lys våken samling i Lunde.  
 Konfirmantene hadde konfirmanthelg i Hå-

konshall.  
 
Sang og musikk i kirken.  
Vi har hatt to sangkvelder i Åmot kirke. En samling 
vår 2016, og en samling i forbindelse med bispevisitas 
i November. Det var mange oppmøtte på disse to kvel-
dene. Her bidrog Valatun, Solheim og Fredheim sang-
lag, Torpa BygdeBrass og solister. 
 
Før jul er det tradisjon med Torpa skolekorps som del-
tar på Lysmesse. Det gjorde de også i 2016. På Jule-
sangkveld i Kinn deltok Fredheim sanglag, og solister.  
Det blir også i stor grad brukt Forsangere og Solister 
under ledelse av Eva organist. Dette beriker sangen og 
opplevelsen ved gudstjenestene.  
 
Kveldsbønn i Kinn 
Det ble videreført Taize bønn i Kinn Kirke. Det har 
vært samlinger på vår og høst.  
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Grønn Menighet 
Torpa Menighet er grønn menighet. Dette er et sat-
singsområde som har ligget litt brakk i 2016. Vi prøver 
å komme sterkere tilbake i 2017.  
 
Kirkekaffe.  
Kirkekaffe betyr at vi stopper opp og slår av en prat 
etter gudstjenesten. Det trenger ikke være så mye fo-
kus på hva som serveres av bakst, det vesentlige skal 
være å møtes.  
Takk til alle bidrag i forbindelse med kirkekaffe! 
 
Vårdugnad. 
Det var dugnad i Kinn og Åmot i Mai. Det var fint 
oppmøte på begge dugnadene. Det ble prioritert raking 
og stelling av uteområder. Det ble også vasket inne i 
kirka.  
Menighetsrådet takker alle som bidro ved dugnadene.  
 
Kinn Kirke 60 år.  
Kinn kirke feiret 60 år som gjenreist. Dette ble markert 
i gudstjeneste, det var feiring på Fredheim forsam-
lingslokale i etterkant av gudstjenesten. Gudstjenesten 
var prostens (Kirsten Elisabeth Almås) første besøk i 
Torpa. Fredheim sanglag deltok under gudstjenesten.  
På Fredheim var det servering av mat, kaffe og kaker. 
Det var også foredrag ved Knut Opsahl. Torpa Bygde-
Brass spilte. Det var også hyggelig at så mange av de 
tidligere prestene i sognet deltok i markeringen. Me-
nighetsrådene i Nordre Land hadde gått sammen om 
gave, i form av flotte vaser til Kinn kirke.  
 
Landsbydugnad. 
Menighetsrådet deltok på landsbydugnad i 2016. Vi 
gjorde en innsats for å rydde opp i Landsbyen, og et-
terpå hadde vi stand der vi solgte litt å bite i. 
 
 
Bispevisitas. 
Torpa menighet hadde visitas siste uka i november 
2016. Det var tett program for biskopen som skulle 
besøke Nordre Land kommune. Torpa og Lunde me-
nighetsråd hadde felles menighetsrådsmøte på menig-
hetssenteret sammen med Biskopen. Dette var et sær-
deles hyggelig og inspirerende møte. Biskopen besøk-
te også barnehage, skole og aldershjem i Torpa. Bisko-
pen deltok i morgensamling i Kinn Kirke, og sang-
kveld i Åmot kirke.  
 
Etter visitasen fikk vi utfordringer fra Biskopen som vi 
skal tak i framover. Dette vil vi tak i videre i meni-
ghetsarbeidet vårt.  
 
Minnegaver.  
I 2016 fikk vi inn 3 gaver til Åmot kirke på til sammen 
8 954. 
Vi takker for dette, og dette er kjærkomment for å 
oppdatere kirkeinventar.  
 

Statistikk 
Tall fra offentlig statistikk — 2015 i parentes. 
 
Antall gudstjenester på søndag og helligdager: 25 (23) 
Antall deltakere:  2746  (2033) 
Totalt antall gudstjenester:  29  (26)  
Totalt antall tilstede: 2829  (1746) 
Nattverddeltagelse: 580  (351) 
Dåp:  11 
Konfirmanter:  11  (12) 
Begravelser:  19  (22)  
Ofring:  40.834,-  (39.647,-) Av dette ofring til  
menighet: 7.338,-  (10.635,-)  
 
Konfirmantene samlet inn 6 683,- ved årets fasteak-
sjon.  
 
Oppsummering.  
Menighetens utfordringer er nå å styrke gudstjenesteli-
vet og å innlemme alle barn og unge i trosopplæring-
en.  
 
Menighetsrådet har fått laget nye kirkekort. Det er la-
get nye kort av Åmot Kirke og av Kinn Kirke. Det har 
også blitt laget nye julekuler av begge kirkene.  
Disse produktene kan kjøpes på lokale butikker, eller 
på kirkekontoret. Det har også blitt innkjøpt lysestaker 
til Åmot og Kinn i 2016. 
 
 
Menighetsrådet takker alle frivillige og ansatte for 
godt samarbeid i 2016.  
 
 
Torpa Menighetsråd 
v/Britt Julie Bjørkeli  
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Oversikt over konfirmanter — våren 2017 

Ti Spørsmål 
1. Hvordan kom Jesus inn til Jerusalem på Palmesøndag? 
A) Ridende på et esel B) Gikk til fots C) Ridende på en hest 
 
2. Hva ropte folk da han var på vei til Jerusalem? 
A) Korsfest ham!  B) Hosianna! C) En profet! 
 
3. Jødene feiret påske lenge før Jesus ble født. Hvorfor? 
A) Fordi Moses fikk de 10 bud 
B) Fordi Gud sparte jødenes førstefødte, og førte folket ut av Egypt 
C) Fordi Israelfolket fikk manna fra himmelen da de var ute i ørkenen 
 
4. Hva gjorde Jesus i Getsemane? 
A) Spiste sammen med disiplene 
B) Talte til folket 
C) Ba til Gud om å få slippe å dø 
 
5. Hvem av disiplene nektet for at han kjente Jesus etter at Jesus var 
tatt til fange? 
A) Peter  B) Judas  C) Johannes 
 
6. Hvem var det som ville at Jesus skulle bli drept? 
A) Jødenes religiøse ledere B) Pilatus C) Keiseren 
 
7. Noen kvinner gikk til Jesus grav. Hva skulle de gjøre der? 
A) Snakke med vaktene B) Se om liket var der C) Stelle liket 
 
8. To disipler møtte Jesus uten å kjenne ham igjen. Hvor var de på vei 
da de møtte ham? 
A) Emmaus  B) Betlehem  C) Jerusalem 
 
9. Hva symboliserer påskeegget? 
A) Vern om livet B) Livskraft og nytt liv C) Påskemåltidet 
 
10. Hva er påskeharen et symbol på, ifølge tysk tradisjon? 
A) Kos og hygge B) Høyt tempo C) Fruktbarhet 

Østsinni kirke  —  14. mai kl.1100 
Karianne Tronslien Barsok 
Gerd Marie Berger 
Daniel Madsen Bråten 
Mats Johan Bråten 
Anders Alme Eng 
Emma Von Hirsch  
Marthe Jørgensen 
Mina Klokkersveen 
Ola Engelien Kokkvoll 
Maren Therese Dahlby Korslund 
Thea Oline Granseth Kristoffersen 
Anderas Ludvigsen 
Mathilde Voldhaug Magnusen 
Kathrine Vollan Midtlien 
Vegar Nilsen 
Hallvard Røbergshagen 
Iselin Lyshaug Skjærstein 
Sunniva Bratvold Strand 
Sandra Løkken Szabo 
Anne Kristina Sørlien 
Amalie Ivarsen Thorvaldsen 
Oda Tomter 
Joacim Haugen Tåje 
Mathilde Leverett Våtsveen 
Henrik Østeng 
 
 
Nordsinni Kirke  —  21. mai kl 1100 
Martine Frøslid 
Henrik Granseth 
Tor Odin Larsen 
Lene Marie Lønstad 
Emilie Nordby Selnes 
Ole Petter Wold 
Emil Øversveen 
 
 
Haugner kirke 28. mai kl 1100 
Øivind Merkesdal Tørhaug 
Ørjan Øiom Øyhus 
 
 
Lunde Kirke  —  28. mai kl 1100 
Maren Qvam Bjørnstad 
Helin Deveci 
Mari Elise Ulsaker Enger 
Tuva Gillerhaugen 
Mathias Moen Gaarder 
Silje Marie Erstad Lien 
Daniel Ommelstad 
Tuva Kristine Hagen Rønningen 
Nora Felde Sevaldrud 
Espen Hulen Sveum 
Eskil Bakke Sveen 
Tonje Wilhelmsen Sveen 
Siri Ulsakerhaugen 

Heidi Vestli 
Julie Åsødegård 
 
 
Åmot Kirke  —  4. juni kl 1100 
Oda Emilie Bergli Berget 
Robin Lau Ellstrøm 
Joakim Fjeldstad Frydenlund 
Tom-Patrick Håkenstad Haugen 
Jørgen Hegerholm Ingebrigtsen 
Emma Hasle Jøranlid 
Maria Nybo 
Tuva Fossen Rosenberg 
Ingvil Mjønes Strømsjordet 
Martha Brynhild Øistad 
 
Kinn Kirke  —  11. juni kl 1100 
Guro Fossum Lium 
Åsne Røste Strømsjordet 
Even Røste Strømsjordet 
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Barneside     

FINN PÅSKEORD 
 
Finn så mange ord som mulig 
som har med påskefeiring å 
gjøre i dette rutenettet. Sett 
ramme rundt ordene og skriv 
dem på et eget ark. 

Se på disse tegningene. Sett et blått kryss ved alt som hørte til israelittenes påskefeiring i 
Egypt. Sett et rødt kryss ved alt som minner om vår påskefeiring. Finner du noe som ikke hø-
rer hjemme her? 

Løsning på Ti Spørsmål 

1. A — 2. B — 3. B — 4. C — 5. A  —  
6. A — 7. C — 8. A — 9. B — 10. C  
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FULLDISTRIBUSJON / INFORMASJON 

Vi minner om at det er tid for å betale inn bladpenger for 2017. Takk for bidraget! Uten din støtte ville det kanskje ikke blitt noe menighets‐

blad. (Om du ikke vil klippe i bladet kan du ta en kopi av blanketten, eller spørre om hjelp i banken.)   

Du kan også bruke Vipps‐nr.: 93272 "Menighetsbladet Nordre Land". 

Vårdugnader 2017 
 

Østsinni kirke — torsdag 4. mai kl.1700 
 

Vølstad kirke — mandag 15. mai kl.1730 
 

Nordsinni kirke — tirsdag 2. mai kl. 1700 
 

Haugner kirke — tirsdag 9. mai kl.1700 
 

Lunde kirke — mandag 8. mai kl. 1700 

 
Åmot kirke — tirsdag 9. mai kl. 1700 

 
Kinn kirke — torsdag 11. mai kl. 1700 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ta med rive og møt opp! 

Menighetsrådene spanderer kaffe og biteti.  

Vel møtt! 

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

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

 

Besøk oss og la deg inspirere! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Vi har også vedproduksjon med topp kvalitet og 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 

01.05.2017 
Bladpenger 2017 

    150 00 

    150,00 


