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Redaksjonen har ordet 
 

Sommeren er i gang, og det er tid for nytt nummer av Menig-
hetsbladet, og denne gangen er det Østsinni menighetsråd som 
har hovedansvaret for innholdet. 
 
Vi prøver å vise dere noe av det som har skjedd siden forrige 
utgivelse; våren er en travel tid med dugnader på kirkegårdene 
og ikke minst konfirmasjoner i alle sokn. 
 
Vi har også denne gang tatt med stoff fra Biskopens visitas. Mye 
spennende foregikk de dagene besøkte varte, og vi følte at det 
var en del som ikke fikk spalteplass i forrige nummer. 
 
Dere kan også lese om råd og utfordringer som biskopen ga 
medlemmene av menighetsråd og ansatte i kirka i kommunen.  
Ellers har mangeårig klokker i Østsinni, Helga Karin Elton Haug, 
sluttet i jobben. Les Wenches artikkel om denne driftige dama. 
Vi venter med spenning på vår nytilsatte prest, Kristin Sundt; vi 
har med en presentasjon av henne i bladet. 
 
Og til sist; er det noen som har glemt å betale bladpenger? - 
fortvil ikke, - her er en ny sjanse. Kikk nederst på denne sida, 
der finner dere informasjonen dere trenger. 
 
Redaksjonen ønsker alle en varm og trivelig sommer! 
Send gjerne stoff til neste nummer til karilium@bbnett.no  
innen 1. september. 
 
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: Roger Haugen 
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 

Utgiver: Torpa, Lunde, Nordsinni og 
Østsinni menighetsråd. 

Redaktør: Karin Lium 
karilium@bbnett.no 
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En annen som trer inn i ny stilling er vår nye 
prest med hovedvirke og bosted i Torpa, Kris-
tin Sundt. Velkommen til Nordre Land, Kristin, 
vi gleder oss til å samarbeide med deg! 
 
Konfirmasjonen er nettopp tilbakelagt. 25 flot-
te konfirmanter fylte kirka til randen og vel så 
det med festkledde familiemedlemmer. Takk 
for tålmodighet fra alle, både til de som fant 
en trang plass og til de som måtte ta til takke 
med ståplass. En festdag ble det! Jeg slutter 
ikke å forundres over hvor høflige, vennlige, 
reflekterte og villige konfirmantene er til å bi-
dra så tidlig i livet. Det gir et godt grunnlag for 
et meningsfylt arbeidsliv der man skal sam-
handle med andre for gode resultater. Gratu-
lerer alle sammen og lykke til videre i livet! 
 
Jeg ønsker alle en fin sommer med fridager 
som man kan fylle med  det innhold man øns-
ker sammen med familie og venner. 
 
Velkommen til kirkene våre i glede 
og sorg! 
 
Hilsen til alle lesere fra 
 
— Wenche Eimann 
Leder av Østsinni menighetsråd 

J eg starter skriving i en tid der det er veks-
lende vær; den ene dagen skinner sola og 
varmer godt og neste dag ligger et kvitt 
teppe av snø over blomstene som så vidt 

titter opp. 
 
Slik er vel livet også; det veksler fra lyse, gode 
dager til de mere grå og kanskje ganske mørke. 
Dette opplever vi jo til fulle i kirken vår; den 
ene dagen fylles kirka av glade konfirmanter og 
dåpsfamilier som opplever en festdag, mens 
andre dager fylles kirka av sørgende som skal 
ta avskjed med en av sine kjære. 
 
Kirka har ei viktig rolle for alle, ikke minst i 
møte med våre seremonier. Vi ønsker en åpen 
folkekirke og nå er det også bekreftet ved at 
kirkemøtet har vedtatt veileder til ny vigselsli-
turgi som gir likekjønnede par adgang til kirke-
lig ekteskapsinngåelse. 
Vi opplever mange feststunder i kirka i løpet av 
året og en av disse var salmekvelden i Østsinni 
kirke i april. Kvelden kom i stand etter initiativ 
fra Harry Sagstuen ved kulturskolen. Kvelden er 
omtalt ellers i bladet, så jeg nøyer meg med å 
takke for initiativet og jeg tror på et flott sam-
arbeid med kulturskolen videre. 
 
Det er en milepæl når ansatte bestemmer seg 
for å slutte, noe som vi opplevde da vi mottak 
oppsigelse fra klokker Helga Karin Elton Haug. 
Siste arbeidsdagen hennes der vi takket omta-
les i denne utgaven av menighetsbladet. Jeg 
ønsker Karin lykke til som pensjonist! Samtidig 
ønskes Roger Haugen velkommen til å ta over 
som klokkeren vår. Vi er meget heldige som har 
Roger som har vært vår vikar en tid og nå går 
inn i en fast stilling til beste for menigheten! 

Kirken i glede og sorg 
Leder 

Leder 

Vipps i Østsinni menighet 
Den 14. mai var det duket for en aldri så liten premiere i Østsinni kirke. Som så mange and-
re menigheter har gjort før oss tok vi i bruk Vipps og dette ble svært vellykket. Folk benyt-
tet muligheten og Vippset over sitt bidrag til kollekten.  
Vippsnummeret er for øvrig 92437 og vil bli opplyst i kirken når det er kollekt. 



 

Menighetsbladet for nordre land nr. 2 — 2017 4 

 
Sommer kommer, sommer kommer, sol og regn 
og latter og sang… 
 
Slik sang vi, og nå er sommeren her! For meg har 
det vært et flott år. Jeg har lært så mye om Nord-
re Land, og ikke minst møtt så mange flotte men-
nesker! Sett samhold og glød for bygda og kom-
munen. Så mye dyktighet og kompetanse og fol-
kelighet. Nordre Land er en trivelig kommune. 
 
I skrivende stund er det lamming for fullt mange 
steder. Jeg er full av beundring for alle som står 
på natt og dag og hjelper utallige lam til verden. 
De er ikke gamle før de slippes på beite. På Jesu 
tid hadde de gjetere som fulgte saueflokkene og 
holdt villdyra borte. Det var ikke noen status-
jobb. De var nesten på linje med tiggerne. Men 
det var dem Jesus sammenlignet seg med. Han sa 
om seg selv at han var en gjeter som ikke løp sin 
vei når flokken og gjeteren ble truet på livet. En 
gjeter som så den enkelte, og var villig til å la 
flokken vente for å finne den ene. Men han snak-
ket også om at det var mange flokker i verden, og 
at det en dag skulle bli én flokk og én gjeter. 
 
Jeg har prøvd å innprente konfirmantene at Bibe-
lens røde tråd er at Gud er glad i menneskene. 
«Så høyt har Gud elsket verden,» står det i det vi 
kaller Den lille Bibel (Joh 3,16). Det betyr hele 
verden. Alle mennesker. I all vår forskjellighet: 
Kultur, tro, interesser, væremåte. Og vi har noe å 
lære av hverandre, også når det gjelder tro. Gud 
brukte jødefolket til å lære oss noe spesielt. Gud  

 
handlet gjennom Jesus, og han fikk et ansikt. 
Men Gud har også talt til andre folk på jorda om 
tilgivelse og nåde, og at størst av alt er kjærlighe-
ten. 
 
 
Vet du at de fant epler i Osebergskipet? Det var 
villepler og de var ansett som kongelig føde. Sei-
nere lærte munkene pode-kunsten, og de hadde 
med seg eplekvister fra mange kanter av verden 
som de podet inn i rogna som gror så godt i Nor-
ge. Slik fikk vi søtepler som Gravenstein og Ingrid 
Marie. Å pode betyr at du tar en kvist fra et tre 
og ved hjelp av podevoks og tau får du den til å 
vokse på et annet. Slik får vi enda bedre frukt enn 
vi ellers ville fått. 
 
Også vi mennesker trenger å stå sammen, inklu-
dere hverandre og lære av hverandre! Frukten av 
det kan bli aldeles nydelig! 
 
God sommer! 
Hilsen Anne-Hilde 

Epletreets hemmelighet 
Andakt ved Anne-Hilde Wesenberg Helland, sokneprest 

Andakt 

«Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, 
og mine kjenner meg, slik som Far kjenner 
meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for 
sauene. Jeg har også andre sauer, som ikke 
hører til denne flokken. Også dem må jeg 
lede. De skal høre min stemme, og det skal 
bli én flokk og én gjeter.» 

Joh 10,14-16 

Svar på Prøysen-Quiz 

1. Helene 
2. Et lokk 
3. Grønn 
4. Ei sleiv (til å røre i grøten med) 
5. Gyngestolen var en potet 
6. 4 unger ( 3 som var flinke og 1 som var god) 
7. Til skolen 
8. En snømann 
9. Havregrøt 
10. Ingensteder. Finnes bare i Prøysens sang 
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Jeg er født på Lilleham-
mer, men vokste opp 
på Vinstra, midt i Gud-
brandsdalen. Min mor 
var fra en gård på Tret-
ten og far vokste opp 
på Gjøvik. Far var meie-
ribestyrer på Vinstra 
Ysteri i en mannsalder 
og mor var utdannet 
sykepleier og jobbet i 
senere år på Sundheim 
alders og sykehjem. 
Begge foreldrene mine 
har gått bort nå. Men jeg har en søster på Lillehammer 
og en bror i Blystadlia som ligger nær Lillestrøm. 
  
Jeg bodde på Vinstra til jeg var ferdig på gymnaset, og 
var student i Bergen før jeg tok et studieår i USA hvor 
jeg gjorde meg ferdig med prestestudiet. I løpet av det-
te året traff jeg David Espey. Vi ble senere gift i Sødorp 
kapell på Vinstra og bodde de 3 første årene i Stavang-
er. Mannen min var også prest og han betjente en eng-
elsktalende menighet i Stavanger. Det var mange ame-
rikanere i Stavanger på begynnelsen av åttitallet på 
grunn av oljeutvinningen i Nordsjøen. I 1986 dro vi til-
bake til USA hvor det det var enklere for mannen min å 
fortsette å være prest og jeg også kunne gjøre tjeneste 
som kateket og prest siden jeg var ordinert i den foren-
te metodistkirken som er et større kirkesamfunn i USA 
enn i Norge. David døde dessverre allerede i 2002.  De 
siste 8 årene har jeg vært prest i en norsk luthersk me-
nighet i Minneapolis kalt Mindekirken. Denne menighe-
ten tilhører The Evangelical Lutheran Church in America 
ELCA, men er ellers på mange måter lik en norsk sjø-
mannskirke i måten å drive arbeidet på. Det er mange 
fra Norge som er innom Mindekirken i løpet av et år, og 
det er en god del av menighetsmedlemmene og de som 
kommer i kirken som fortsatt er førstegenerasjonsinn-
vandrere. Det er norsk gudstjeneste i Mindekirken hver 
søndag og vi bruker Den norske kirkes liturgi og salme-
bok. 
  
Jeg har to voksne døtre, Christina og Erika Espey-Sundt. 
Jeg gleder meg til å komme tilbake til Norge og ser fram 
til å bli kjent med folk i Torpa hvor jeg skal bo, og Nord-
re Land hvor jeg vil ha min gjerning. Det skal bli fint å 
bo nær fjellområder etter å ha bodd i en storby som 
Minneapolis, og jeg kommer ikke til å savne storbytra-
fikken. Jeg ønsker å tilbringe mer tid utendørs og er 
glad i sang og musikk.          

Hilsen fra Kristin Sundt 

Nytt fra menighetene 

Søndag 30. april 2017 var en 
spesiell dag i Østsinni menig-
het, for det var klokker Karins 
siste arbeidsdag. 
 
Menighetsrådet takket på vegne 
av menigheten. Leder, Wenche 
Eimann, uttalte innledningsvis: 
Du har vært min trygghet i rol-
len som leder av menighetsrådet 
og spesielt i gudstjenestesam-
menheng fra dag èn.Med en 
genuin interesse for å ta godt 
vare på menigheten, møtte du 
meg og de andre i rådet med en 
vennlig ro i veiledningen av de 
oppgavene vi skulle ivareta. 
 
Helga Karin Elton Haug, som er hennes fulle navn, har selv vært leder 
av menighetsrådet 1994 – 2001 hvorav de siste 4 år som leder og har 
derfor god innsikt i hva det innebærer. I 16 år har hun vært klokker og 
hun har vært med i en tid der det skjedde endringer, der menigheten 
hadde drøftinger av hele liturgien før de kom fram til den de har i dag. 
Dette var en prosess som skjedde over hele landet og vi kan derfor i 
dag oppleve forskjeller fra menighet til menighet- dog heldigvis små 
forskjeller innen kommunen vår.  
Karin har hatt evnen til å tilpasse seg det nye og vært trygg nok i rol-
len til å inkludere, bl.a. med å gi oppgaven som tekstleser til konfir-
manter og de i menighetsrådet. 
Hun har tatt imot utallige dåpsfamilier og konfirmanter med vennlig 
rettleiing så de har følt seg trygge i situasjonen. 
 
Det var en beveget Karin som kunne høre beskrivelse av henne etter 
at leder hadde bedt medlemmene i menighetsrådet i forkant om å 
komme med en setning som hver og enkelt synes var framtredende: 
• Karin er jordnær, trygg og god 
• Karin er stødig, trygg og kunnskapsrik 
• Karin er imøtekommende og omtenksom 
• Karin er godt egnet for jobben som klokker 
• Karin er kunnskapsrik om kirkene våre, trygg og rutinert 
• Karin kan mye om historikken til både Vølstad og Østsinni 
• Karin er inkluderende og deler av din kunnskap med oss andre 
• Karin er ikke redd for å si hva du mener 
 
Som man ser går trygg og kunnskapsrik igjen og så fylles det på med 
egenskaper som til sammen gir et bilde av at Karin er et godt med-
menneske. 
Menighetsrådet sendte også med et ønske om fortsatt å kunne dra 
veksler på hennes innsikt og kunnskap om kirkene våre og de vil føre 
videre hennes innstilling til å inkludere ved at hun kan være tekstleser 
en gang i blant. 
Knut Ellefsrud takket for godt samarbeid helt siden han kom i 1999 og 
møtte Karin som leder av menighetsrådet. Han pekte spesielt på hen-
ne som pådriver av arbeidet, utført av mange, med kirketekstiler som 
skjedde da, og så sent som i fjor hentet hun hvit messehakel til 
Vølstad der den ble innviet ved konfirmasjonen. 
Han slo fast at hun ikke blir arbeidsledig og ønsket henne lykke til 
med mer helgefri til å ta vare på dyr og mennesker som står henne 
nær, ikke minst barnebarna! 
Han overrakte blomster på vegne av Nordre Land kirkelige fellesråd 
og Østsinni menighetsråd og under etterfølgende kirkekaffe vanket 
det en smykkegave fra de samme. 
     — Østsinni menighetsråd 
      v/ Wenche Eimann 

Takk til klokker Karin for  
en fantastisk jobb. 
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Dugnader 

Vårdugnad Lunde  
Tekst og foto: Karin Lium 

 
Like varmt og godt som i fjor 
var det ikke, men oppmøtet var 
helt upåklagelig mandagskvel-
den den 8. mai, da det var klart 
for årets dugnad ved Lunde kir-
ke. 

I god tid før kl. 17 var rakingen i 
gang, og inne ble vaskebøttene 
fylt opp. 
 
I sakristiet holdt vaffelgjengen 
hus, og lukt av kaffe og nystekte 
vafler begynte snart å bre seg. 
Ca. 30 var det i dugnadsgjengen 
denne gangen som kunne invite-
res inn etter endt dyst. 
 
 

Østsinni kirke 
 
Den 4. mai var det klart for dug-
nad i Østsinni kirke. Været var 
prima og helt glimrende for 
uteaktiviteter. Her var det 13 stk. 
som møtte opp og vi fikk ryddet 
og fikset en god del. Gjerdet ne-

Småplukk 

denfor kirka fikk også en liten 
overhaling samt at det ble ryddet 
litt for utsikten. Bildet er hentet 
fra «kaffeslabberasen» etter at 
jobben var unnagjort. 

 
Vølstad kirke 

 
På Vølstad var det også 13 som 
møtte opp da vi hadde dugnad 
den 15. mai. Været var nok mere 
grått denne dagen og det regnet 
en del, men det satte ingen dem-
per på innsatsen. Bildet viser 
gjengen i full sving med rakinga 

og kirketjener Svein kjører unna. 
Vi fikk gått over hele kirkegår-
den og gjort utearealene klare for 
sommeren .  

Rakstejenter: Fra venstre: Bjørg Qvam og 
Ella Øverby 

Tlf: 61 11 15 99 

Malerfirma Reidar Myhre 
Tlf. 99 23 99 46 

 
— Alt av utvendig og innvendig malearbeid 

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 

Tlf. 61 11 95 23 
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 Småplukk 

Utdeling av  
Bibelbok i Kinn 

Søndag 19. februar var det utdeling 
av bibelbok i Kinn kirke. Barna fikk 
Bibelen. En vandring gjennom den 
store fortellingen. Bildet viser fem 
blide jenter etter utdelingen.  

 
Årsmøte og utdeling av 
6-årsbok i Åmot 

Årsmøte for Torpa og Lunde me-
nigheter foregikk i Åmot kirke søn-
dag 12. mars, -2. søndag i fasteti-
den. 
 
Anne-Hilde Wesenberg Helland 
ledet oss gjennom gudstjenesten. 
Det var også dåp denne søndagen. 
I tillegg var det utdeling av Min 
kirkebok for 6-åringer. 9 unger møt-
te for å motta boka. 
 
Etter gudstjenesten var det kirke-
kaffe med årsmøte. Klokker Roger 
viste en bildekavalkade med tekst 
på skjerm, for å vise menigheten 
hva som hadde skjedd i løpet av 
året.  
 

Salmekveld i Østsinni 
Tekst: Trond Tåje / foto: flere 

For en trevlig kveld – ja, det var det 
mange som sa etter salmekvelden i 
Østsinni kirke 20. april. I alt 118 
personer fant veien til sammen-
komsten. Kulturskolens Harry 
Sagstuen kom tidligere i år med et 
forslag om å arrangere salmekveld i 
Østsinni kirke og menighetsrådet 
ble villig med på planene. Arrange-
mentet ble virkeliggjort denne 
vårkvelden.  Harrys lune, morsom-
me og informative måte å lede kvel-
den på gjorde opplevelsen til en 
virkelig «høydare». 

I forkant av salmekvelden ble alle 
som hadde spesielle ønsker om 
hvilke salmer som en ønsket å 
synge oppfordret til å sende inn sitt 
forslag.  Her kom det inn flere og vi 
sang til sammen 11 salmer, blant 
annet «Måne og Sol», «Blott en 
dag», «No livnar det i Lundar», 
«Morning has broken» og flere til. 
Hele tiden med godt tonefølge av 
Harry, kantor Eva og/eller kultur-
skoleelevene Ole-Kristian Jøranli 
Rudberg (alt-sax), Maren-Sofie Jø-
ranli Rudberg (fløyte), Sondre Ner-
stad (trombone), Sigurd A. Lybeck 
(tenor-sax), Gerd Marie Berger og 

Mari Tåje (begge sang). Lærerne 
Mari Bakke og Ole Kristian Nyha-
gen var også med og spilte. 
 
Etter at vi hadde sunget 6 salmer 
var det klart for Søndre Land kirke-
kor under ledelse av dirigent Gerd 
M. Wang.  

De fremførte 4 vakre stykker i flott 
samklang og med Øystein Wang 
som tonefølge. Blant annet hørte vi 
«You’ll never walk alone» av 
Rodgers og Hammerstein  og «Mitt 
Land» av Larsen og Løvland her 
med Lisbeth Snuggerud som solist 
– vakkert.  Øystein fremførte selv 
en oppjazzet Luthersalme til slutt i 
denne sekvensen – kanskje som en 
liten forsmak på reformasjonsjubi-
leet som kommer. Etter dette var 
det igjen klart for de siste 5 salmene 
som vi skulle synge sammen. Den 
mektige «Deg være ære» var siste 
salme og det var som om hele taket 
løftet seg når alle sang av full hals!! 
Og bare for ordens skyld - det er 
allerede planer om ny salmekveld i 
Østsinni. 

Feiring av St. Hans 23. 
juni kl. 1900 
Østsinni menighetsråd viderefører 
tradisjonen og inviterer til feiring av 
St. Hans med gudstjeneste i 
Vølstad kirke kl.19.00   med prest 
Kristin Sundt, organist Eva Eng-
man og klokker Roger Haugen. 
 
Rett etter gudstjenesten samles vi 
på forsamlingshuset Åsheim der det 
serveres rømmegrøt 
med spekemat, kaffe og kaker. 
Også i år kan vi glede oss til sang 
både i kirka og på Åsheim. 
VELKOMMEN!     
 
                    —Østsinni Menighetsråd 

Foto: Roger Jøranli 
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Årets konfirmanter  
Foto: Knut Kamphaug 

Konfirmanter våren 2017 

Konfirmantene i Østsinni og Nordsinni våren 2017 
 
1. rekke fra venstre: 
Mats Johan Bråten, Iselin Lyshaug Skjærstein, Sandra Løkken Szabo, Oda Tomter, Anne Kristina Sørlien, 
Thea Oline Granseth Kristoffersen, Gerd Marie Berger, Emma von Hirsch, Kathrine Vollan Midtlien,  
Ole Petter Wold. 
 
2. rekke fra venstre: Knut Ellefsrud (prest), Henrik Granseth, Martine Frøslid, Sunniva Bratvold Strand, 
Amalie Ivarsen Thorvaldsen, Mathilde Leverett Våtsveen, Karianne Tronslien Barsok, Mina Klokkersveen 
Thomle, Lene Marie Lønstad, Maren Therese Dahlby Korslund, Marthe Jørgensen, Emilie Nordby Selnes, 
Mathilde Voldhaug Magnussen, Daniel Madsen Bråten. 
 
3. rekke fra venstre: Emil Øversveen, Øivind Merkesdal Tørhaug, Ørjan Øiom Øyhus, Andreas Ludvigsen, 
Ola Engelien Kokkvoll, Anders Alme Eng, Joacim Haugen Tåje, Hallvard Røbergshagen, Henrik Østeng,  
Tor Odin Larsen, Vegar Nilsen. 
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Konfirmanter i Torpa 2017 
 
Foran fra venstre: 
Eskil Bakke Sveen, Tuva Kristine Hagen Rønningen, Martha Brynhild Øistad, Heidi Vestli,  
Tom- Patrick Håkenstad Haugen. 
 
2. rekke fra venstre: 
Roger Jøranli (Trosopplærer), Emma Hasle Jøranlid, Helin Deveci, Maria Nybo, Silje Marie Erstad Lien,  
Tonje Wilhelmsen Sveen, Mari Elise Ulsaker Enger, Oda Bergli Berget, Tuva Gillerhaugen,  
Guro Fossum Lium, Anne-Hilde Wesenberg Helland. 
 
3. rekke fra venstre: 
Åsne Røste Strømsjordet, Tuva Fossen Rosenberg, Siri Ulsakerhaugen, Daniel Ommelstad, Joakim Fjeldstad 
Frydenlund, Even Røste Strømsjordet, Mathias Moen Gaarder, Espen Hulen Sveum, Robin Lau Ellstrøm,  
Jørgen Hegerholm Ingebrigtsen, Nora Felde Sevaldrud, Maren Qvam Bjørnstad,  
Ingvil Mjønes Strømsjordet. 

Konfirmanter våren 2017 
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JUNI 
 
18.06.2017 – 2. søndag i treenighetstiden 
Åmot kirke kl. 11:00 – Høymesse. Innsettelse ny 
sokneprest 
• Prest: Kristin Sundt 
• Prost: Kirsten Almås 
• 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 
• Klokker: Roger Haugen 
• Maren-Sofie Jøranli Rudberg på fløyte, og  
Ole- Kristian Jøranli Rudberg på saxofon.  
• Sangkoret Amicore deltar 
• Offer Menighetsarbeidet 
• Kirkekaffe på Åsheim etterpå 
 
25.06.2017 – 3. søndag i treenighetstiden 
Lunde kirke kl 11.00 – Høymesse 
• Prest: Kristin Sundt 
• Organist: Eva Engman 
• Klokker: Marit M. Rønningen  
 
JULI 
 
02.07.2017 – 4. søndag i treenighetstiden 
Østsinni kirke kl. 11:00 – Høymesse 
• Prest: Knut Ellefsrud 
• Organist: Sergey Shein 
• Klokker: Roger Haugen 
• Offergave: Dokka bedehusforening 
 
09.07.2017 – 5. søndag i treenighetstiden 
Grønvold sag og mølle kl 11.00 - Gudstjeneste 
• Prest: Knut Ellefsrud 
• Organist: Ole Lauvli 
• Trombone: Marius Slåttsveen 
• Klokker: Roger Jøranli 
 
16.07.2017 – Aposteldagen/ 6. søndag i treenig-
hetstiden 
Nordsinni kirke kl. 11:00 – Høymesse 
• Prest: Kristin Sundt 

• Organist: Sergey Shein 
• Klokker: Roger Jøranli 
 
23.07.2017- 7. søndag i treenighetstiden 
Åsli kapell kl. 11:00 – Høymesse 
• Prest: Knut Ellefsrud 
• Trombone: Marius Slåttsveen 
• Klokker: Roger Jøranli 
 
30.07.2017 – 8. søndag i treenighetstiden 
Østsinni kirke kl. 11:00 - Høymesse 
• Prest: Kristin Sundt 
• Organist: Eva Engman 
• Klokker: Roger Haugen 
• Offergave: Acta Oppland 
 
Gaarder kirketomt kl 18.00- Vandregudstjeneste 
• Prest: Kristin Sundt 
• Organist: Eva Engman 
• Klokker: Marit Rønningen 
• Kirkekaffe på Solvang 
 

AUGUST 
 
06.08.2017 – 9. søndag i treenighetstiden 
Åmot kirke kl. 11:00 – Høymesse 
• Prest: Knut Ellefsrud 
• Organist Sergey Shein 
• Klokker Roger Jøranli 
 
13.08.2017 – 10. søndag i treenighetstiden 
Lunde kirke kl. 11:00 – Høytidsgudstjeneste 
• Prest: Kristin Sundt 
• Organist: Sergey Shein 
• Klokker: Marit Rønningen 
 
20.08.2017 - 11. søndag i treenighetstiden 
Østsinni kirke kl. 11:00 – Høytidsgudstjeneste 
• Prest: Kristin Sundt 
• Organist: Eva Engman 
• Klokker: Roger Haugen 
• Offergave: Sjømannskirken 
 
27.08.2017 – 12. søndag i treenighetstiden 
Tema: Nåden alene. Luther 
Vølstad kirke kl. 11:00 – Høymesse 
• Prest: Knut Ellefsrud 
• Organist: Eva Engman 
• Klokker: Roger Haugen 
• Offergave: Normisjonens Maliprosjekt 

Velkommen til Guds hus 

Gudstjenester 
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Nordsinni kirke kl 13.00 
• Prest: Knut Ellefsrud 
• Organist: Eva Engman 
• Klokker: Roger Jøranli 
 
SEPTEMBER 
 
03.09.2017 – 13. søndag i treenighetstiden 
Østsinni kirke kl 11.00 - Høymesse 
• Prest: Kristin Sundt 
• Organist: Eva Engman 
• Klokker: Roger Haugen 
 
Åmot kirke kl 11.00 – Høymesse 
• Prest: Kristin Sundt 
• Organist: Eva Engman 
• Klokker: Roger Jøranli 
 
10.09.2017 – Vingård/ 14. søndag i treenighets-
tiden 
Haugner kirke kl. 11:00 – Høymesse 
• Prest: Knut Ellefsrud 
• Organist: Sergey Shein 
• Klokker: Roger Jøranli 
 
17.09.2017- 15. søndag i treenighetstiden 
Tema: Skaperverket er ikke til salgs. Luther 
Kinn kirke kl. 11:00 – Høymesse 
• Prest: Kristin Sundt 
• Organist: Sergey Shein 
• Klokker: Roger Jøranli 
 
Stasjonsområdet: kl 13.00 
• Prest: Kristin Sundt 
• Organist: Sergey Shein 
• Klokker: Roger Haugen 
• Offergave: Frelsesarmeen 
 
24.09.2017 – 16. søndag i treenighetstiden 
Lunde kirke kl 11.00 – Høymesse 
• Prest: Knut Ellefsrud 
• Organist: Sergey Shein 
• Klokker: Marit Rønningen 
 
Østsinni kirke kl. 13:00 – Høymesse 
• Prest: Knut Ellefsrud 
• Organist: Sergey Shein 
• Klokker: Roger Haugen 
• Presentasjon av konfirmanter 
• Gullkonfirmanter 
• Offergave: Menighetsarbeidet 

 
Følg med i dagspressen,  
endringer kan forekomme!  

Gudstjenester 

Konfirmantseminar med 
samtalegudstjeneste 

6. og 7. mai i Lunde kirke. 
 
Lørdag 6. mai var konfirmantene tilhørende Torpa 
og Lunde menigheter samlet i Lunde kirke til årets 
siste samling før den store dagen. Lørdagen gikk 
med til aktiviteter som glassmaling samt forbere-
delse til søndagens gudstjeneste. Pause med mat 
og drikke var koselig avbrekk. 
 
Søndagens samtalegudstjeneste ble en minnerik 
opplevelse. Spente konfirmanter stod som vert-
skap, og kunne glede seg over at ca. 90 «gjester» 
hadde funnet veien til kirka. 
 
Foreldre, besteforeldre og andre besøkende fikk 
overvære en gudstjeneste, i sin helhet forberedt og 
gjennomført av konfirmantene selv. De stod for alt 
fra inngangsprosesjon, tekstlesing og korsang til 
dagens preken, for å nevne noe. 
 
En flokk flotte ungdommer som tok utfordringene 
på strak arm, og bestod sin «eksamen» med glans. 
 
— Lunde menighetsråd 

Flotte ungdommer, her representert ved Silje Erstad 
Lien (t.v.) og Maren Qvam Bjørnstad som stod for 
dagens preken. 
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 DØPTE: 
 
Åmot kirke: 
12.03.2017 Mikkel Strømsjordet Bjørnerud 
02.04.2017 Alexander Slåttsveen 
 
Haugner kirke: 
26.02.2017 Truls Petter Bråten 
19.03.2017 Noa Ødegaard Schjørlien 
 
Vølstad kirke: 
19.03.2017 Oscar Furuseth Søndergaard 
 
Østsinni kirke: 
30.04.2017 Nikolai Madsstuen Lindholm 
 Lewi Rostad Ingvaldsen 
 
 
VIGSEL: 
 
Haugner kirke: 
22.04.2017 Marthe Røste Brattrud og  
 Roger André Brattrud 
 
 
DØDE: 
 
Haugner kirke: 
03.03.2017 Martha Hilmen f. 1929 
15.03.2017 Lars Rønningen f. 1943 
 
Østsinni kirke: 
11.03.2017 Audun Klopbakken f. 1930 
13.03.2017 Arve Lundgård f. 1950 
16.03.2017 Hans Brattud f. 1933 
24.03.2017 Ole S. Grøtta f. 1930 
26.03.2017 Astrid Karin Elvesveen f. 1942 
29.03.2017 Peder Eriksen f. 1929 
08.05.2017 Marit Sollien f. 1942 
 
 
 
 

Slekters gang 

Slekters gang 

Gjenglemt allværsjakke i Lunde kirke. 
Type Nordheim, mørk farge, str. L 
Jakka har ligget i kirka i hele vinter. 
 
Henv. Hans Kristian Engeseth tlf 480 39 961. 

Når jeg sitter og skriver dette, er det i begynnelsen av 
mai. Vi har hatt en kald vår med mye snø i april, men nå 
springer våren for alvor ut. 
 
Som korsanger og trubadur er mai en spesiell måned 
med tanke på sanger. Det er mange flotte sanger og 
salmer som er skrevet og brukes denne måneden. Alt 
fra "Ja, vi elsker" til "Kommer nå, våren" av Stein Ove 
Berg. Jeg er veldig glad i alle disse gamle fine sangene 
som f.eks. "Fagert er landet" eller "No livnar det i lun-
dar".  
Det er imidlertid en vise som har vokst seg opp til å bli 
en "nasjonalsang", og det er Ole Paus' "Mitt lille land". 
Det har blitt en samlende sang etter det verste terror-
angrepet Norge har opplevd etter krigen. Vi ser at kref-
ter prøver å ødelegge den varmen Norge har hatt, og 
det må vi kjempe imot og aldri godta. Selv om vi kanskje 
tradisjonelt har vært et lukket folk, har vi vært rause og 
hjelpsomme, og det må vi fortsette å være. 

 
Mitt Lille Land 

Av Ole Paus 
 

Mitt lille land 
Et lite sted, en håndfull fred 

slengt ut blant vidder og fjord 
 

Mitt lille land 
Der høye fjell står plantet 

mellom hus og mennesker og ord 
Og der stillhet og drømmer gror 

Som et ekko i karrig jord 
 

Mitt lille land 
Der havet stryker mildt og mykt 

som kjærtegn fra kyst til kyst 
 

Mitt lille land 
Der stjerner glir forbi 

og blir et landskap når det blir lyst 
mens natten står blek og tyst 

Mitt lille land 
Et lite sted en håndfull fred 

slengt ut blant vidder og fjord 
 

Mitt lille land 
Der høye fjell står plantet 

mellom hus og mennesker og ord 
Og der stillhet og drømmer gror 

Som et ekko i karrig jord 
 
Jeg vil utfordre Kjetil Aasheim, som er en god venn 
og sangerbror. Et varmt og godt medmenneske. 
 
— Arne Martin Kjernli 

Salmestafetten 



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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 Bispevisitasen 2016 

B iskop Solveig hadde et innholdsrikt 
program under sin visitas i Nordre 
Land kommune. Vi viser her noen bil-
der som viser spennvidden og som 

synliggjør at vi har en sprek biskop som står på 
fra morgen til kveld. 
 
Det var mange høydepunkt og et av dem var kvel-
den der hun møtte representanter fra lag og fore-
ninger i kommunen. Vi takker alle som la til rette 
for at hun skulle få et innblikk i mangfoldet og 
engasjementet. 

 
Nordre Land idrettslag var representert med RS 
og judo og viste flotte program på begrenset gulv-
plass!  

Det var naturlig å invitere Nordre Land kultursko-
le til innslag og de kom med flotte innslag med 
sang og saxofon. Vi ser fram til videre samarbeid 
med kulturskolen og har allerede hatt en salme-
kveld sammen i Østsinni kirke.  
 
Dokka seniordans kom med 10 flotte dansere som 
danset til Landsbysangen etter at Kjell Rønningen 

hadde hatt innlegg om Landsbyen Dokka og be-
tydningen av det frivillige arbeidet som legges 
ned. 
 

I kinofoajeen kunne biskopen besøke utstillinger 
her representert med Nordre Land skytterlag un-
der forberedning og med besøkende senere på 
kvelden.  

Landsbytrubaduren Arne Martin Kjernli sang for 
forsamlingen med våre lokale prestene, Knut El-
lefsrud og Anne Hilde Wesenberg Helland, pros-
ten Kirsten Almås, biskop Solveig Fiske og Berit 
Kristin Klevmoen fra hennes stab. 

Bispevisitasen 
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 Bispevisitasen 2016 

Bispevisitasen 

Biskop Solveig avsluttet kvelden med stor takk til 
alle og velsignelsen.  
 
Biskopen hadde mange møter underveis i pro-
grammet og her ser vi henne i møte med skole – 
og barnehageledelsen og Nordre Land kirkelig 
fellesråd. 

 
Etter barnehagegudstjenesten i Nordsinni kirke 
var det lunsj med bispesuppe på Skogvang.  

 
 
 
 
 
Her ser vi biskopen på morgensamling  sammen med klok-
ker Karin Elton Haug og Knut prest i Vølstad kirke  

Et bilde kan si mer enn tusen ord... 
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Solveig Fiskes oppsummering av visitasen  
i Nordre Land 22. – 27. nov. 2016 

E tter visitasgudstjesten i Østsinni kirke søndag 27. 
november, var det duket for kirkekaffe på Dokka 
bedehus. Der oppsummerte biskopen sitt besøk 
hos oss i Nordre Land. Det var godt å høre at hun 

syntes hun hadde sett mye godt arbeid som vi kunne være 
stolte av, og   sammen hadde vi løftet fram noe av det som 
hun syntes det skulle arbeides videre med.   

 
I den forbindelse overleverte hun hver og en av oss som 
jobber i kirka, enten som ansatt eller folkevalgt i menighets-
rådene, en liste med utfordringer over saker å jobbe ekstra 
med de nærmeste åra. Utfordringene var basert på, som hun 
sa, rapporter som ble laget i forkant av visitasen, samt sam-
taler og møter underveis disse dagene hun var hos oss. 
 
Utfordringene er sortert etter bispedømmets fem sats-
ningsområder: 
 
1. Gudstjenester og kirkelige handlinger 
2. Omsorg og solidaritet 
3. Barn og unge 
4. Kirken i lokalsamfunnet 
5. Medarbeiderskap og organisering 

Biskop Solveigs liste over utfordringer til kirken i Nord-
re Land, i forbindelse med visitasen i 22.-27 . nov. 2016. 
 
1. På ny å gjennomgå årshjulet (som innebærer alle planer 
dere allerede har) med hensyn til hvilke gudstjenester og 

aktiviteter dere vil vektlegge framover, og hva dere kan 
samarbeide om på tvers av soknene. Dette innebærer også: 
- Gjennomtenke fordelingen av gudstjenester mellom de 
ulike sokn. 
- Gjennomtenke hvordan dere vil samspille med andre aktø-
rer lokalt.  
 
2. Arbeide med hvordan det flerkulturelle kan komme til 
uttrykk i den lokale kirke, og hvordan kirka kan bidra til å 
skape felles møteplasser mellom mennesker fra ulike deler 
av verden og skape «det gode møtet».  
 
3. Utrede muligheten for å opprette en kirkeskyssordning i 
samarbeid med lag og foreninger (eventuelt frivilligsentra-
len). 
 
4. Å arbeide for å bli «Grønne menigheter» (Torpa menig-
het er allerede grønn menighet). 
5. Fortsette å skape møtepunkter på tvers av generasjoner 
og uttrykksmåter. 
 
6. Videreutvikle samarbeidsplaner som skaper forutsigbar-
het og god informasjon om innhold, og sette samarbeidet 
inn i en årsplan, der det ikke allerede finnes, for henholds-
vis barnehage-kirke og skole-kirke samarbeid. 
 
7. Ferdigstille og vedta plan for kultur og kirkemusikk i 
menighetene i Nordre Land. 
 
8. Fortsette det gode samarbeidet med kommunen ved å 
gjennomgå rutinene rundt budsjett og økonomi. Herunder: 
a) Også legge vekt på statusmøtet i vårhalvåret samt jevnlig 
gjennomgå tjenesteytingsavtalen b) Ferdigstille den nåvæ-
rende tjenesteytingsavtalen c) Ta initiativ til et felles orien-
teringsmøte mellom det nye formannskapet og kirkelig fel-
lesråd i inneværende periode, og i hver ny periode etter 
valg. 
 
9. Se nærmere på hvordan reformasjonsjubileet kan marke-
res i 2017 og de kommende årene lokalt i soknene i Nordre 
Land ved f. eks å: 
 a) Lage en bibel- og/eller salmebokutstilling 
b) En utstilling av dåpskjoler 
c) Se på ulike trosuttrykk som finnes i lokalmiljøet – som 
f.eks. gamle skoleplansjer med motiv fra bibelfortellinger og 
håndverksprodukter i hjem og forsamlingshus.  
 
10. Å videreutvikle arbeidet med stabsmøtene, og etablere 
en fast rutine med stabsmøte hver fjortende dag. Stabsmøte 
skal ha en avtalt tidsramme og en forutsigbar eller fast 
agenda. 
 
-Solveig Fiske, biskop 
 
Oppfølgingsmøte 
Utfordringene skal følges opp med et møte med oppmerk-
somhet på planer og strategier for de mål menighetene har 
satt seg. Oppfølgingsmøtet er planlagt ett år etter visitasen. 
Vi takker biskop Solveig for engasjement og gode råd. 
 
— Vertskapet for visitasen 

Bispevisitasen 

Foto: Geir Norling 

Foto: Geir Norling 

Satsningsområde 3 er barn og ungdom 
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Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: 
 
Leder:  Hilde Lindahl 
Nestleder:  Tormod Sjåheim 
Sekretær:  Camilla Grønvold 
Kasserer:  Cathrine Rønningen 
 
Styremedlemmer: 
Kirsti Storlien Juve,  Jorunn Nysveen, Knut Ellefsrud 
Varamedlemmer: 
Anita Rustaden, Thor Bardalen, Arnor Benjamin Ilstad,  
Torhild Sveen Barlund 
 
Representanter i Nordre Land kirkelige fellesråd: 
Hilde Lindahl.  
Personlig varamedlem:  Arnor Benjamin Ilstad 
Jorunn Nysveen.  
Personlig varamedlem:  Tormod Sjåheim 
 
Representanter i styret for Nordsinni menighetshus: 
Kirsti Storlien Juve og Jorunn Nysveen 
 
I redaksjonskomiteen for menighetsbladet: 
Anita Rustaden,  
vara: Torhild Sveen Barlund 
Bibelkontakt 
Cathrine Rønningen 
Internasjonal Kontakt  
Cathrine Rønningen 
Kontakt for Kirkens Nødhjelp 
Kirsti Storlien Juve 
Representant for trosopplæringsutvalget:  
Arnor Benjamin Ilstad 
 
Ansatte i menigheten:  
Sogneprester: Knut Ellefsrud og Berit Rinde t.o.m. 
01.08.16 
Organister: Sergey Shein og Eva Engman 
Klokker: Roger Jøranli 
Kirkegårdsarbeider: Arne Dokksveen 
 
Gudstjenester 
Det var i alt 21 gudstjenester i Nordsinni sogn i 2016, 
med totalt 2245 deltagere: 
2  konfirmasjonsgudstjenester med 10 ungdommer. 
6  vielser i sognet. 
10 av gudstjenestene var med dåp 
2  gudstjenester for skoleelever 
1  gudstjeneste for barnehagebarn 
11  gravferder ble forrettet i sognet 

1  juletrefestgudstjeneste 
1  allehelgensgudstjeneste 
1  gudstjeneste julaften, nyttårsaften, påsken, kristi-
himmelfartsdag og i pinsen 
1  gudstjeneste ved Åsli klokketårn 
1  gudstjeneste ( i Haugner) ble avlyst da ingen kom. 
 
Konserter 
Det ble avholdt 5 konserter i sognet, hvor 1 av de ble 
avholdt i regi av menigheten. 
 
Menighetsrådet 
Har hatt 87 møter og behandlet  77 saker. 
Deler av møtene har blitt holdt sammen med Østsinni 
menighetsråd. 
 
Oversikt over aktiviteter i Nordsinni menighet 
 
• Utdeling av bøker til 4-åringer, med forberedel-

se med boller og saft uka i forveien. 
• Utdeling av bibelbok til 10-åringer 
• Vi deltok i kirkens nødhjelps årlige fasteaksjon i 

mars. Konfirmantene var bøssebærere. 
• Vi hadde dugnader på kirkegårdene og inne i 

kirkene både på Nordsinni og  Haugner. 
• Vi serverte kirkekaffe på  gudstjenester i Nord-

sinni kirke, Haugner kirke og på friluftsgudstje-
neste på Åsli klokketårn.  

• Den 04. 10 arrangerte vi gullkonfirmanttreff på 
Ankaltrud gård etter gudstjenesten i Nordsinni 
kirke 25.09.17 . 

• Konfirmantene 2016 hadde treff i Håkonshallen 
• Lysvåkenhelg med overnatting i kirken for 11 

åringer.  
• Tårnagent helg 
• Vi har registrert kirkelig inventar i Haugner kir-

ke 
 
 
Besøk av biskop Solveig Fiske 22.11.-27.11 2016 
Det er 14 år siden forrige bispevisitas. Det krevde 6 
mnd med forberedelser flr biskop Fiske med sin stab 
kom på besøk 22.11.16- 27.11.16. 
 
Det var en tettpakket uke med ulike bedriftsbesøk. 
Nordsinni menighetsråd hadde  møte med henne i 
Haugner kirke. Gudstjeneste i Østsinni kirke søndag 
27.11 med kirkekaffe på menighetshuset som en av-
slutning Det var et lærerikt og begivenhetsrikt besøk. 
I etterkant av bispevisitasen har vi fått oppgaver og 
utfordringer av biskopen som hvert enkelt menighets-

Årsmelding for Nordsinni Menighetsråd 2016 

Årsmeldinger 
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råd skal løse. 
 
Ellers vil vi nevne:  
Medlemmer i menighetsrådet har vært kirkeverter 
ved alle gudstjenester i sognet og ved gudstjenestene 
på Landmo. 
I konfirmanttida er også konfirmantene med som kir-
keverter. 
Medlemmer i menighetsrådet er med i planleggingen 
av og har mulighet til å påvirke innhold og utforming 
av gudstjenestene. 
Alle som blir døpt i kirkene våre får dåpslys og brodert 
dåpsserviett. 
 
Oppgaver fremover: 
Jobbe med utfordringer fra biskopbesøket. 
Fornyelse av kirketekstiler 
Registrering av kirkelig inventar Nordsinni kirke og 
Åsli 
 
Valg høsten 2016: 
Hilde Lindahl på valg som leder, 
Ny leder: Tormod Sjåheim 
Tormod Sjåheim på valg som nestleder 
Ny nestleder: Hilde Lindahl 
 
Takk! 
Nevner spesielt: 
• Grethe Rudstaden som gir blomster ved alle 

gudstjenester i Nordsinni kirke. 
• Alle som frivillig stiller  opp på dugnader og ar-

rangementer. 
• Kirkegårdsarbeider Arne, som holder orden og 

gjør en utmerket jobb med kirkene våre. 
Klokker Roger som alltid stiller opp og som set-
ter oss som kirkeverter inn i gjøremål. 

• Prester og organister som inkluderer menig-
hetsrådet i planlegging og gjennomføring av 
gudstjenestene. 

 
Mvh  
— Hilde Lindahl, leder 

Årsmeldinger 

6-årsbok Østsinni 
Tekst & Foto: Trond Tåje / Roger Jøranli 

Onsdag 15. februar var en fin gjeng 6 åring-
er på omvisning i Østsinni kirke.  
 
Trosopplærer Roger fortalte og viste bilder 
om den blinde mannen Bartimeus som fikk 
synet igjen etter møtet med Jesus.  
Etterpå var det omvisning i kirka, og i kir-
ketårnet. Til slutt serverte menighetsrådet 
saft, boller og frukt. 
 
Søndag 19. februar var ungene tilbake i kir-
ka og fikk 6 årsboka si. 
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Årsmelding for Lunde Menighetsråd 2016 
Lunde menighetsråd har i perioden følgende sam-
mensetning: 
 
Faste medlemmer: 
Roger Jøranli- leder 
Kirsten Sætheren Lande — nestleder 
Karin Haldis Lium — sekretær 
Ranveig Skogen — kasserer 
Terje Rune Lien 
Ann Christin Tronrud 
Kari Bodil Kjeldsrud — fast møtende vara 
Sogneprest Berit Rinde til  1. september 2016 
Prostiprest Anne-Hilde Wesenberg Helland 
 
Varamedlemmer: 
Monika Korslund 
Solveig Marie Holmen 
Jane Øverby 
Lill Gustavsen 
 
Medlemmer av Nordre Land kirkelige fellesråd: 
Roger Jøranli  Vara: Kari Bodil Kjeldsrud 
Kirsten Sætheren Lande   Vara: Ann Christin Tronrud 
 
Ansatte i menigheten: 
Sokneprest:   Knut Ellefsrud og Berit Rinde  
Prostiprest:  Anne-Hilde Helland  
Kantor:   Eva Engman og Sergey Shein 
Klokker:   Marit Midthaugen Rønningen 
Kirkegårdsarbeider: Hans Kristian Engeseth,  
vikar Geir Strande 
Renholder:   Eva Engman 
Trosopplærer: Roger Jøranli 
 
Medlem av redaksjonskomite for menighetsbladet: 
Karin Lium 
 
Menighetsrådsmøter i perioden: 
Det har vært avholdt 7 møter og behandlet 49 saker i 
perioden Ifm menighetsrådsmøter vil vi takke menig-
hetssekretær Anita Roen for bistand. 
 
Gudstjenester i perioden: 
Tallene i (   ) viser 2015 tallene for sammenlikning 
Det har vært 15 (15) gudstjenester i Lunde i 2016. 
Skole- og barnehagegudstjeneste før jul er inkludert. 
Sammen med Torpa menighet har vi deltatt på 17. 
mai gudstjeneste, lysmesse i Åmot kirke. Og på felles 
fastegudstjeneste for konfirmantene i hele kommu-
nen, der representant for Kirkens Nødhjelp, Kristin 
Tepstad Eide deltok. 
 
Av spesielle temagudstjenester nevnes: 

Gudstjenestevandring på Gaarder kirketomt ble gjen-
nomført 31. juli kl 18.00. 
28 personer var med på vandringen, som ble avsluttet 
med kirkekaffe på Solvang grendehus. 
 
Deltakere på gudstjenestene i Lunde har til sammen 
vært ca 1020 (1184) 9 av 15 gudstjenestene var med 
nattverd, og antall nattverdgjester har vært 221 (211) 
Enkel kirkekaffe etter gudstjenesten har blitt en god 
tradisjon som opprettholdes.  
 
Lunde menighetsråd vil rette takk til sokneprester, 
prostiprest, kantorer, organister, klokkere, kirke-
gårdsarbeidere og renholdere for den innsatsen de 
også i år har lagt ned i menigheten vår. 
En spesiell takk til kirkegårdsarbeider Hans Kristian 
Engeseth og til Gunnar Jøranli for fin klipping av vår 
kirkegård. Dere gjør en veldig viktig jobb, og holder 
kirkegården i meget god stand. 
 
Forsangergruppe: Kantor Eva Engman har etablert en 
forsangergruppe som øver på søndagens salmer og 
leder salmesangen. Dette er til god hjelp og støtte for 
menigheten, og øker sangen i kirken. Takk til dere! 
 
Trosopplæring: 
Jane Hatterud ble ansatt som trosopplærer i 50% stil-
ling fra 15. september 2015 men sluttet i stillingen 1. 
juni 2016. 
Roger Jøranli har nå 50 % stilling som trosopplærer.  
Trosopplærerenes jobb med barn og unge er veldig 
viktig for menighet og kirke.  
Menigheten jobber med trosopplæringsplan som skal 
godkjennes i 2016.  
Dåpsbarna mottar dåpslys med stake og dåpsserviett-
til minne om dåpen.  
Som 4 åringer innbys barna med familie spesielt til 
gudstjeneste der de deltar og mottar sin kirkebok.  
Sammen med Torpa ble det kirkerotte filmkveld i Kinn 
kirke for 5 åringer. 
I forkant av søndagen er barn og foresatte samlet 
med prest og medhjelper for opplæring og omvisning.  
6 åringer mottar min kirkebok 6 og 10 åringer får bi-
belbok.  
Det ble arrangert «Tårnagentsamling» for 8 åringer 
for hele Torpa i Åmot kirke. Det ble sammen med Tor-
pa gjennomført Lys Våken, med overnatting i Lunde 
kirke. Barna planla og gjennomførte gudstjenesten 
med glans dagen etter. 
Høsten 2016 ble det startet babysang hver 14 dag for 
hele kommunen på Dokka bedehus. 
 
Antall døpte: 3 ( 8). 

Årsmeldinger 
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Konfirmantopplæring: 
Konfirmantopplæringen følger vedtatt konfirmant-
plan.  Konfirmantene er i Håkonshall i februar på HEK-
TA. Der er det ca 1500 konfirmanter og ledere. 
 
Våren 2016 ble 4 (7 ) unge konfirmert.  Disse har del-
tatt på en positiv måte og vært en naturlig del av me-
nighet og nattverdfellesskap.  
Den årlige Fasteaksjonen til inntekt for Kirkens Nød-
hjelp er blitt en tradisjon som samler konfirmanter, 
foreldre og medhjelpere til felles innsats. I 2016 ble 
det samlet inn 4595 kr i vår menighet. 
Antall  vielser:  3 (1) 
Antall gravferder: 12 (7) 
 
Offer/ gaver: 
Rådet mottar hvert år mange søknader om offer til 
gode formål. Det gjøres et utvalg av disse samtidig 
som det settes av offer til menighetens eget arbeid. 
I 2016 kom det inn kr. 18.290,- (15.693,-) totalt i Lun-
de. Herav til menighetsarbeidet  kr. 7.271,- (3623,-) 
Menighetsrådet vil takke for gavene til arbeidet ute 
og lokalt! 
 
Bispevisitas: 
22-24 og 27. november 2016 var det bispevisitas i 
Nordre Land. Det var tett program for biskopen som 
skulle besøke mange steder i kommunen. Torpa og 
Lunde menighetsråd hadde felles menighetsrådsmøte 
på menighetssenteret sammen med biskopen. Dette 
var et særdeles hyggelig og inspirerende møte. Bisko-
pen besøkte også barnehage, skole og omsorgssente-
ret i Torpa. Biskopen deltok på morgensamling i Lun-
de kirke, møte med staben på Tomtetunet, bedrifts-
besøk hos Everycare  og sangkveld i Åmot kirke.  
Etter visitasen fikk vi utfordringer fra biskopen som vi 
skal tak i framover. Dette vil vi tak i videre i menighets 
arbeidet vårt.  
 
Gaver til kirka: 
Lunde menighet takker for minnegaver ved gravferder 
også i 2016. Dette er viktige bidrag til å utsmykke kir-
ka og for innkjøp av ting knyttet til menighetens ar-
beid. Det jobbes nå med og få til lys på den øverste 
parkeringsplassen. Dette er viktig og få til for og gi 
trygg ferdsel inn i kirka, spesielt på arrangementer 
som er på kveldene. 
Høsten 2016 ble det vedtatt å kjøpe inn 15 nye konfir-
mantkapper i Lunde. De gamle er slitt og er klare for 
utskifting. Dette kjøpes inn for gavepenger som er gitt 
til kirka vår. 
 
Kirke/ kirkegård/ dugnad: 
Kirka og kirkegården blir tatt godt vare på og vedlike-
holdt. Takk til kirkevergen for godt samarbeid. At byg-
da oppfatter Lunde kirke som en gavekirke gjenspei-

les i tillegg til pengegaver også med dugnadsinnsats 
hvert år. 
Våropprydding ute, og innvendig renhold ble også i 
2016 utført på dugnad. Dette året var det rekord, 
med en dugnadsgjeng på 36 personer. 
Flaggheising, pynting av kirkerommet til gudstjenes-
ter, forsangergruppe, kirkeverter, bakst til kirkekaffe, 
medvirkning ifm trosopplæringstiltak osv er dugnads-
arbeid. Ekstra renhold, rydding og snekring gjennom-
føres på forespørsel.  
 
Uten frivillig innsats ville ikke kirka og kirkegården 
vår kunne framstå så fin. 
 
Takk til dere som har deltatt også i 2016! 
Rådet vil også rette en takk til alle gravfestere i bygda 
som bidrar med pynting og stell av sine graver og slik 
holder kirkegården vakker. 
 
Utfordringer i 2016 
Har vært å videreføre og utvikle gudstjenesterefor-
men som ble innført i 2012. 
Trosopplæringsplanen jobbes det med, og den skal 
godkjennes i 2017. 
Prestesituasjon. 
Høsten 2016 sluttet Berit Rinde som sokneprest i Tor-
pa og Lunde sokn. Kristin Sundt er ansatt som ny sok-
neprest og tiltrer stillingen 1. juni. 
Vi håper alle i bygda tar godt i mot den nye presten 
vår, og gleder oss til hun er på plass. 
Prostiprest Anne-Hilde Wesenberg Helland har fung-
ert som sokneprest etter Berit Rinde sluttet. Dette er 
vi veldig glad for. Det er viktig og ha kontinuitet og en 
person som folk i bygda kjenner. 
Hovedutfordring framover: 
Folkekirka skal beholdes! Dette var hovedfokus i forri-
ge periode, det er det fortsatt.  
En kirke for de mange- for hele bygda. Et sted der alle 
kan komme og oppleve seg velkommen og ivaretatt, i 
sorg og glede, med sitt levde liv.  
Menigheten er bygda- bygda er menigheten. En kirke 
med raushet, romslighet og takhøyde der det er plass 
til alle. 
 
Den største utfordringen er nå skille mellom stat/ kir-
ke. Ny kirkelov kommer på høring, og skal vedtas i 
løpet av året. Dette blir en spennende utfordring vi-
dere, men vi håper folkekirka skal bestå som før i byg-
da. 
Lunde menighetsråd vil takke alle som har bidratt 
med positiv aktivitet i menigheten i 2016. 
 
Vest- Torpa. 16. februar 2017, 
 
På vegne av Lunde menighetsråd 
— Roger Jøranli 
 

Årsmeldinger 
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Barnesider 

Prøysen-Quiz 
Svarene finner du nederst på side 4 
Du har sikkert sunget mange av Prøysens sanger, og hørt mange av fortellingene han har skrevet. 
Prøv deg på disse spørsmåla, og se hvor mange du klarer. 

 
1. En sang av Prøysen handler om en harefrøken. Hva heter hun? 
2. I visa Blåbærturen skulle mange barn plukke blåbær. Hva skulle Lillebror plukke i? 
3. Prøysen skrev en fortelling om en gutt som mistet votten sin.  

Hvilken farge hadde votten? 
4. I julefortellingen Snekker Andersen og Julenissen fikk Nissemor en julegave.  

Hva fikk hun av Snekker Andersen? 
5. I Musevisa hører vi om en rar gyngestol som musebestemora satt i.  

Hva var den laget av? 
6. I visa Lille måltrost hører vi om ungene til måltrosten.  

Hvor mange unger hadde han? 
7. Du har sikker sunget sangen om Nøtteliten som bor i toppen av et tre. Hvor er han på vei? 
8. Prøysen har også laget ei vise om en som heter Bustebartepinn. Hvem er han? 
9. Fyll inn med riktig ord:   

Jenta som skulle lære kongen å spise……………………………. 
10. Prøysen skriver om Bakvendtlandi en av sangene sine. Hvor ligger det landet tro?  
 

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

Barnesider 

Noe å prøve på en varm sommerdag? Hå-
per det smaker. 
 
Denne isen er utrolig enkel og smakfull. 
Den består kun av vannmelon og sitron-
juice.  
 
Start med å dele en liten, moden vannmelon 
i to og del den opp i mindre biter. Fjern svar-
te steiner. Ha bitene over i en blender sam-
men med saften fra en sitron. Kjør sammen 
til en jevn masse.  
 
Fordel blandingen i ispinneformer eller rett 
og slett et papp- eller plastbeger. Sett en 
ispinne i midten og sett den i fryseren over 
natta.  
 
For en ekstra kul vannmelonis kan du også 
ha i for eksempel bringebær i formen før du 
heller i ismassen.  

Vannmelon Is 

Oppskriften er hentet fra Godt.no 
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Regn 
av Sigbjørn Obstfelder 

Barnesider 

 

En er en, og to er to - 
vi hopper i vann, 
vi triller i sand. 
Sikk, sakk, 
vi drypper på tak, 
tikk takk, 
det regner idag. 
 

Regn, regn, regn, regn, 
øsende regn, 
pøsende regn, 
regn, regn, regn, regn, 
deilig og vått 
deilig og rått! 
 

En er en, og to er to - 
vi hopper i vann, 
vi triller i sand. 
Sikk, sakk, 
vi drypper på tak, 
tikk takk, 
det regner idag. 

Kan du lage en fargerik tegning til dette morsomme dik-
tet? Fargelegg gjerne tegningen over. 
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FULLDISTRIBUSJON / INFORMASJON 

H vorfor markere reformasjonsjubileet i Norge? I 
2017 er det 500 år siden Martin Luther formu-
lerte sine 95 teser mot avlatshandelen. Det ble 
starten på reformasjonen − som førte til omfat-

tende endringer i kirke og samfunnsliv. Den norske kirke 
har valgt å markere reformasjonsjubileet med temaer som 
Det lutherske verdensforbund bruker globalt. Det forteller at 
vi hører hjemme i et verdensomspennende luthersk kirkefel-
lesskap. Det er oppfordret til lokale markeringer. 
 
I Nordre Land har en nedsatt komite fra alle sokn: Reidar 
Korshavn, Kirsten Sætheren Lande, Tormod Sjåheim, Aase 
Marie Rød og Wenche Eimann i samarbeid med Lands Mu-
seum v/ Sally Græsdahl et foreløpig program klart: 
 
Søndag 27. august:  
Gudstjeneste i Vølstad kl.11.00 og Nordsinni kl.13.00 
Tema: Nåden alene  
 
Søndag 17. september 
Gudstjeneste i Kinn kl.11.00 og på Bygdedagen 
kl.13.00Tema: Skaperverket er ikke til salgs  
 
Torsdag 28. september  
Åpning av utstilling på Lands museum kl.19.00 v/ Knut 
Ellefsrud 
 
Søndag 15. oktober 
Gudstjeneste i Østsinni kl.11.00 
Tema: Frelsen er ikke til salgs  
Foredrag relatert reformasjonen og litt om Østsinni kirke 
140 år, kirkekaffe  
 
Tirsdag 31. oktober 
Jubileumsmarkering kl.19.00 på Låven, Lands Museum  
Tema: Ragnhild og Kåre Gravem om misjonsarbeid 
Roger Jøranli med bilder fra tur i «i Luthers fotspor» 
 
Søndag 19. november 
Gudstjeneste i Nordsinni kl.11.00 Lunde kl.13.00   
Tema: Mennesker er ikke til salgs  
 
Dersom du vet om ting som kunne egne seg i jubileums-
utstillinga, så ta kontakt med en i komitèen. 
 

Lutherrosen er Martin Luthers per-
sonlige segl fra 1530. Den har blitt 
et utbredt symbol for den evangelisk
-lutherske kirke. Korset i hjertet 
symboliserer troen på den korsfeste-
de Jesus Kristus. Det røde hjertet 
viser til liv og kjærlighet, mens den 
hvite rosen representerer glede og 
fred. Blåfargen reflekterer himme-

lens herligheter og gullringen på evighet og uendelig rik-
dom. 

Reformasjonsjubileet  
 Rettshjelpen i Land 

 Org. nr.: 918 959 025 
 

Jurist Gunnar H. Rudstaden M.N.J.F 
 

• Bistand i forbindelse med  
eiendomsoverdragelser 

• Testamenter m.m. 
• Mangler i tilknytning til fast  

eiendom, løsøre, m.m. 
• Allmenn praksis 

 
Tlf.: 992 29 577 

2870 Dokka 
post@rettshjelpeniland.no 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hjemmebesøk — døgnvakt 

 


