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Redaksjon 

Redaksjonen har ordet 
 

En får litt ekstra godfølelse av å jobbe med Menighetsbla-
dets julenummer. Tanken er jo å ikke bare vise hva som har 
skjedd siden forrige utgivelse, men også prøve å formidle 
noe av den gode stemningen som følger julehøytiden. 
 
Vi håper i hvert fall at dere også denne gang kan finne noe 
av interesse; Biskopens andakt og Christines valg av salme, - 
presentasjon av to av klokkerne våre. Hvem er gullkonfir-
manter i år? og hvilke tanker gjør dagens ungdom seg om 
konfirmanttida? To fra 2017-kullet deler tanker og opplevel-
ser med oss.  
 
500-årsjubileet for Reformasjonen er behørig markert, og 
vi gir dere dette i ord og bilder.  
Alt dette og mere til kan dere lese om i dette nummeret. Og 
sett dere gjerne ned med en kaffekopp og nyt Dan Lindholms 
vakre julefortelling. 
 
Honnør til Nordsinni menighetsråd som bidrar ekstra med 
stoff denne gang. Takk også til trofaste medarbeidere;  
Jan Erik Holmen som holder et øye med økonomien, og 
Hans Olav Smedsrud som setter bladet opp for oss på en 
flott måte. 
 
Redaksjonsgjengen tar nå juleferie, men vi kommer sterkt 
tilbake på nyåret med nytt og aktuelt stoff fra kirkene og me-
nighetene våre. 
 
Med ønske om god jul fra  
Anita, Bente, Karin, Kristin, Roger og Trond. 
 
Neste nummer kommer når det nærmer seg påske.  
Stoff kan sendes på e-post til karilium@bbnett.no  
innen 15. februar 2018 

 
KIRKEN  I  NORDRE LAND                     

Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka 
 
Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud 
Ta kontakt på tlf. 976 77 823 for avtale. 
Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 
Kontordager: tirsdag og torsdag.  
Kontortid etter avtale.                      
 

Sokneprest i Nordre Land: Kristin Sundt 
Ta kontakt på tlf. 920 78 951 for avtale. 
E-post: Kristin.Sundt@nordre-land.kommune.no 
 

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 

Layout / Grafisk  
formgivning 

Hans Olav Smedsrud 
hans@cealine.com 

Bladpenger: kr 150,- pr. år. Utenbygds boende 200,
-  pr. år.  Til utlandet: kr. 250,- pr. år. 

Bankgiro: 6179.05.27835 

Menighetsblad for Nordre Land  

Kasserer: Jan-Erik Holmen 
jeh75@online.no 

Redaksjonen: Trond Tåje, Anita Rudstaden, 
Bente Bratlien Berget, Roger 
Jøranli, og Kristin Sundt. 

 Foto: Ulsaker og Gjeile Bygg A/S 
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Leder 

Nytt gulv i Nordsinni kirke. 
 

Vi vil gjerne takke Ulsaker og Gjeile bygg AS, ved Tore Gjeile og Petter Ulsaker. Snekkerhjelp av 
Bjørnar Nysveen. Vi vil også få takke Eltera Oppland ved Thomas Nettum, Parketmannen A/S,  
Kolstad Betongpumping, Byggmakker Skattum Dokka og SBG Byggprosjekt.  
 

Videre takker vi Nordre Land kommune ved Erik Eng, Tom Stomlien og Astrid Kringli Hagen, for 
planlegging og gjennomføring av prosjektet. Vi har fått nytt strømopplegg og varmesystem.  
 

Kirken har fått nytt bjelkelag og heltregulv. Gulvet ble veldig fint, kirken ble mye lysere og triveligere å 
komme til. Vi må prøve å ta vare på gulvet i mange år fremover. Derfor kan det ikke brukes brodder 
inne. 
 

Takk for en fantastisk jobb!  
— Hilsen Nordre Land kirkelige fellesråd og Nordsinni menighetsråd. 

Tilbakeblikk ved årets slutt. 
Det siste året har det skjedd store forandringer i Nordsinni kirke.  
 
På nyåret startet arbeidet med å få nytt gulv i kirka. Alt av inventar ble tatt ned og pakket bort, og i midten av 
januar kunne snekkere ta fatt på oppgaven. 
Alle benker ble løsnet og satt til side, det gamle gulvet ble revet ut, og bjelkelag skiftet. Det var mye råteskader i 
gulv og vegger og alt dette ble skiftet ut. 
I løpet av vinteren og våren kom det inn nytt gulv i kirka. Gulvet i våpenhuset ble også skiftet, og gulvet rundt 
alteret og i sakristiet ble slipt ned, og ble lakket på nytt. 
 
Samtidig ble det montert nytt sikringsskap, og kirka fikk nytt varmesystem, med ovner montert oppunder benke-
ne. På konfirmasjonen den 21. mai kunne kirka gjenåpnes. Dette ble en høytidsdag med full kirke. 
 
Vi vil også få rette en stor takk til Ulsaker og Gjeile bygg AS for jobben dere har gjort med kirka. Og til både 
elektriker, leverandører og til alle andre som har bidratt til dette fantastiske resultatet. (Se omtale nederst på si-
den og bildet på foregående side). 
 

Vi i menighetsrådet har en liten påminnelse. Pass på og IKKE gå inn i kirka med brodder. Dette setter 
dype spor i det nye tregulvet. 
 
I 2017 er det 500 år siden reformasjonen, dette er markert med en utstilling som har vært på Lands museum, og 
som var et samarbeid mellom de 4 menighetsrådene i kommunen. Utstillingen viste omfanget av historieskatter 
vi har i kirkene våre, både gamle og nye.  Avslutningen på markeringen var på selve reformasjonsdagen 31. ok-
tober. Her fikk vi innblikk i misjonsarbeide, vi fikk høre om Hans Nielsen Hauges liv, samt sett bilder fra Wit-
tenberg hvor Martin Luther hadde mesteparten av sitt virke. Takk til alle som har vært innom og sett på utstil-
lingen, og til alle som deltok på avslutningen. 
 
Året er på hell, vinteren har festet grepet. I skrivende stund har snøen kommet, og jula nærmer seg med storm-
skritt. 

Vi i Nordsinni menighetsråd vil få ønske alle en fin adventstid, og en riktig god jul og godt nytt år. 
 
— Tormod Sjåheim 
Leder, Nordsinni menighetsråd. 
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Juleandakt av Biskop Solveig 

 

D et er ikke mange ting som er vak-
rere enn en klar stjernehimmel. 
Alle de millioner med stjerner som 
blinker mot oss i all sin skjønnhet, 

og jager mørket bort. Det åpner for å drøm-
me; til å henvende oss til det store og mekti-
ge, til kosmos og det ukjente. Gjennom tu-
senvis av år har mennesker stirret opp på 
den samme himmelen, og stilt det samme 
klassiske og grunnleggende spørsmålet; hva 
betyr egentlig alt? Hvor kommer jeg fra? Hva 
er min plass her på denne lille kloden vår?  
 
Mon tro om de vise menn undret seg over 
disse spørsmålene når de fulgte den stjernen 
som skinte sterkest julen for 2000 år siden. 
Legenden om Kaspar, Melchior og Balthazar 
forteller at de var lærde mennesker, med stor 
kunnskap om både astrologi og gamle teks-
ter. Men dette var tydeligvis ikke nok; for hå-
pet var at stjernen kunne lede frem til svar på 
det mer grunnleggende spørsmålet; «hvem 
og hva er jeg?» 
 
Det de møtte under stjernen var barnet. Dette 

Ledestjernen 

lille vakre menneskebarnet, omsvøpt av sine 
kjærlige foreldre. Og i barnet fant de sin ibo-
ende verdighet som mennesker. Stallen var 
alt full av folk på leit etter det samme; nemlig 
å finne det blikket som ser på dem med nåde 
– som gir dem styrke til å se sin egen verdi 
og mening. Møtet med barnet gav en endret 
tankegang; at det ikke er det store og mekti-
ge som betyr noe, ei heller rikdom og materi-
ell, men at det er kjærligheten, nåden og hå-
pet vi virkelig trenger i våre liv.  
 
Og barnet vokste opp og ble selv en lede-
stjerne.  En stjerne som blinker, som lyser i 
mørket og bringer håp. Som åpner for å kun-
ne drømme og henvende oss til det store og 
mektige. Til kosmos, og til den kjente og 
ukjente Gud som er så mye mer enn det vi 
ofte tenker. Som gir oss mulighet til å virkelig 
kunne se på oss selv og vår neste med nåde.  
 
Det må jo være et godt julebudskap å ha 
med seg.  
 
God og velsignet julehøytid! 
 
Solveig Fiske 
Hamar biskop 
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Den 28. september ble star-
ten på reformasjonsjubiléet i 
Nordre Land. Åpningen var 
på Lands Museum hvor det 
var satt opp en flott utstil-
ling.  
 

W enche Eimann ønsket 
velkommen til åpning 
av utstillingen og gikk 
et år tilbake til da vi 

hadde besøk av biskop Solveig Fis-
ke hvor menighetene i Nordre Land 
fikk ti utfordringer og en av disse 
var å lage en utstilling som en mar-
kering av reformasjonen 500 år i 
2017.  
Landsbyprest Knut stod for den 
offisielle åpningen. 
 

Naturlig nok gikk alle fire rådene i 
Nordre Land sammen om dette og 
fikk tidlig museet med på laget. 
 
Jubileumskomitéen har bestått av 
Kirsten Sætheren Lande fra Lunde, 
Aase Marie Rød fra Torpa, Tormod 
Sjåheim fra Nordsinni, Wenche  
Eimann fra Østsinni samt Sally  
Græsdahl og  Natasha Bjørnset 
Reksten, begge fra muséet. 
 
Komitéen forteller at det etter nøye 
vurderinger til slutt ble bestemt at 
viktige begivenheter i kirke og sam-
funn gjennom disse 500 årene skul-
le vises som en tidslinje med plaka-

Reformasjonen 500 år 

ter som beskrev begivenhetene. 

 
Noe skulle også vises gjennom 
gjenstander, tekstiler,  bøker og 
tekster, blant annet: 
 Christian III innfører luther-

dommen som statsreligion i 
Danmark, Holstein og Norge 
i 1536 - altså ca. 20 år senere. 

 Konfirmasjon blir påbudt. 
 Norge får sin første skolelov. 
 Hans Nielsen Hauges betyd-

ning. 
 Norges nye grunnlov i 1814 
 Misjonsarbeid. 
 Søndagsskole. 
 Trosopplæring før og i dag 
 Kirkens sakramenter; dåp og 

nattverd 
 
Utstillingen rommet selvsagt også 
Luthers 95 teser mot kommersiali-

Reformasjonsjubiléet 
Av  Trond Tåje 

sering av avlat som regnes som 
oppstarten på den lutherske refor-
masjonen. Disse ble vist i utstilling-
ens midte ved et bord med tesene 
lagt under en glassplate. 

Muséet forteller at mange har vært 
innom for å kikke. Veldig hyggelig 
var det at prosten tok med seg pros-
tiets prester for førvisning dagen før 
åpningen!  I tillegg har konfirman-
tene brukt utstillingen som en del 
av konfirmantforberedelsene. 
 
Utstillingen stod frem til den 31. 
oktober og da var det duket for en 
flott avslutning av jubiléet for me-

Eksempel på plakater 
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nighetene i Nordre Land i form av 
en temakveld. Hit var det invitert 
flere foredragsholdere som skulle 
belyse forskjellige sider som følge 
av reformasjonen. 
 
Til temakvelden kom det over 
hundre personer og Wenche       
Eimann ønsket alle velkommen på 
vegne av alle de fire menighetsråde-
ne i Nordre Land . Spesielt ble kon-
firmantene og kveldens foredrags-
holdere ønsket velkommen. Hun 
gjorde deretter et lite tilbakeblikk 
og dvelte ved at det var på akkurat 
denne dagen for 500 år siden at Lu-
ther la frem sine 95 teser. 
 
Luther skrev 45 salmer hvorav 13 

er i vår salmebok i dag. Temakvel-
den ble åpnet med «Vår Gud han er 
så fast en borg». 

 
Først ut av kveldens foredragshol-
dere var ekteparet Ragnhild og Kåre 
Gravem som foredro om misjonen i 
Mali. Ragnhild og Kåres datter og 
hennes familie har vært misjonærer 
blant Kassonkéeneder. De fortalte 
om hvordan livet til en misjonær 
kunne utarte seg. Om hvilke oppga-
ver man støtte på også utenom det å 
spre Guds Ord som for eksempel 

det å lære beboerne der og bygge 
brønner. Østsinni kirke har for øv-
rig avtale med Normisjonen der vi 
med forbønn og med offergaver 
støtter arbeidet blant Kassonkéene i 
Mali. 
 

 
Nestemann ut var Ragnar Enger, for 
mange kjent som institusjonsprest 
på Riisby behandlingssenter. Han 
snakket om Hans Nielsen Hauge og 
hadde store kunnskaper om denne 
bondesønnen som fikk sitt kall utpå 
åkeren mens han arbeidet. Han for-
talte utrolige historier om Hauge 
som mange ganger ble fengslet for 
sine ytringer. Det var nemlig ikke 
lov for legfolk å forkynne Guds 
Ord, det var forbeholdt presteska-
pet.  
 
Så ble det kaffe og kaker før vi 
samlet oss til siste foredragsholder 
som var Roger Jøranli. I forbindelse 
med sine studier var han i Witten-
berg i fjor. Foredraget het «I 
Luthers fotspor» og inneholdt flotte 
bilder og gode kunnskaper om både 
Luther og byen. 
 
Alle foredragsholdere ble behørig 
takket med blomster – de innfridde 
alle forventninger.  
 
Likeså ble museet takket for samar-
beidet gjennom hele jubileet. Flott 
at vi kan gjøre slike ting sammen.  
Kvelden og dermed både refor-
masjonsjubiléet og reformasjonsut-
stillingen ble avsluttet med salmen 
«Kom hellig ånd med skapermakt». 
 

Reformasjonen 500 år 

Ragnhild og Kåre Gravem i kasson-
kéklær 

Wenche ønsker velkommen 

Ragnar Enger i aksjon 



Menighetsbladet for nordre land nr. 4 — 2017 

 

7 

I  oktober 2016 var jeg med på studietur til 
Tyskland og til Wittenberg hvor Martin Lu-
ther jobbet det meste av sitt liv som profes-
sor i teologi ved universitetet i Wittenberg. 

 
Vi fikk omvisning i bykirken hvor Luther arbeidet 

som prest, og i slottskirken i byen hvor han er be-
gravet.  
Over alt i byen var det butikker som solgte suve-
nirer med bilder av Martin Luther, så det var vel-
dig tydelig at også 500 år etter reformasjonen er 
det Luther man forbinder med Wittenberg.   

Reformasjonen 500 år 

«I Luthers fotspor» 
Av  Roger Jøranli 

Roger holder foredrag på Lands Museum.  
Foto: Mette Bergene 

Kisten med Martin Luthers levninger kan beskues i slottskir-
ken i Wittenberg. 

Interiør fra bykirken hvor Luther arbeidet som prest.  
På hoveddøren til slottskirken er alle tesene er skrevet inn. 
(bildet innfelt nederst til venstre) 



Menighetsbladet for nordre land nr. 4 — 2017 

 

8 

Julen 2017 

S amme natt vår Frel-
ser ble født, gikk en 
fattig gjetergutt på 
fjellet utenfor Betle-

hem. Han lette etter et lam 
som var blitt borte. Slik hadde 
det seg at han ikke var i følge 
med de andre hyrdene, dem 
vi hører om i Evangeliet. Gut-
ten var i brødet hos en hård 
husbond, for alt vi vet kan det 
ha vært en av Betlehems 
gjestgivere. Kom han ikke 
hjem med hjorden i god be-
hold, vanket det vondord og 
hugg. Derfor gav han seg ing-
en tid til å akte på underlige 
tegn. – ikke ble han var hvor-
dan vinden la seg, ikke hørte 
han at fuglene begynte å 
synge, ikke så han at stjerne-
ne skinte med dobbelt glans. 
 
Oppetter fjellet gikk stien, bak 
hver busk og stein lette han. 
Til slutt sto han på det høyes-
te og så utover slettene helt til 
Betlehem.  
 
Da var det himmelen åpnet 
seg, natten ble klar som da-
gen, og en lovsang gikk over 
jorden. Hvor stort et under 
som i denne stund skjedde, 
har til denne dag knapt et 
menneske fattet. Så det må 
være tilgitt om en liten gjeter-
gutt ikke med én gang skjøn-
te budskapet. Han tenkte på 
lammet sitt og at han vel fikk 
lete videre. 
Da sto det med ett en engel 
hos ham, og engelen sa:  
— ”Sørg ikke lenger for lam-
met ditt! I denne stund er en 
større hyrde født. Gå til Betle-
hem hvor Verdens Frelser 
ligger svøpt i en krybbe!”  

— ”Verdens Frelser,” svarte 
gutten. ”Til ham tør ingen 
komme uten en gave i hån-
den.” 
— ”Ta denne fløyten og spill 
for barnet,” sa engelen – og 
var i det samme forsvunnet. 
 
Men på jorden foran gutten lå 
en skinnende fløyte. Syv him-
melrene toner hadde den og 
spilte seg selv så det var et 
under å sette den til munnen. 
Gutten ble glad og la på 
sprang nedover fjellet. 
 
Men det var ulendt, og da han 
skulle over et tørt bekkefar, 
snublet han – og lå der så 
lang han var. I fallet mistet 
han fløyten, og kom sant til å 
slippe fra seg et ord som gje-
tere stundom har for vane. 
Vakkert var det ikke. Og da 
han fant igjen fløyten, var den 
blitt en tone fattigere. 
 

Men ennå var seks toner 
hele, og stunder til å gråte 
hadde han ikke. Nå var det 
god sti, så han sprang alt han 
kunne. Da bråstanset han, - 
der midt foran ham på veien 
satt en stor ulv. Selve lamme-
dreperen! Sinnet fór i gutten. 
– ”Vil du se å pakke deg!” 
ropte han. Før han fikk sanset 
seg, hadde han slengt fløyten 
etter bestet. I det samme ble 
ulven borte, men det ble også 
en tone i fløyten. 
 
Så var han kommet ned på 
sletten der flokken pleide å 
beite. Dyrene hadde roet seg 
for natten, alt var stille. Bare 
en enslig sau strenet rundt og 
brekte. Gutten tenkte han fikk 
prøve å få dyret inn i en kve 
før han skyndte seg videre. 
Han løp etter sauen og glem-
te rent hva han hadde i hån-
den. For da sauen ville røm-
me, sendte han fløyten etter 

Gjeterguttens fløyte 
av Dan Lindholm 
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den. Sauen var som sunket i 
jorden, men fløyten fant han 
igjen. Da lød det bare fire to-
ner i den. 
 
Men hvor var de andre gjeter-
ne? At de alt knelte foran bar-
net i krybben, det visste jo 
ikke gutten. Han tenkte nok 
heller de satt benket i et av 
Betlehems vertshus. For det 
hendte iblant at de eldre over-
lot nattevakten til den yngste, 
mens de selv kortet tiden 
med terningkast og en kanne 
øl. – Forargelig og, at det 
skulle hende just i natt. Han 
ble så harm at han ga vann-
krukken som sto ved den 
nedbrente glohaugen et 
spark. I det samme var det 
som om en usynlig makt slo 
fløyten ut av hånden på ham. 
Da han tok den opp igjen, var 
bare tre toner hele. 
  
Enda ville han til Betlehem. 
Og nå gikk alt bra til han var 
vel gjennom byporten. Der 
ble han kringsatt av en flokk 
gategutter som alle sammen 
ville ha tak i fløyten. Jo, det 
ble slagsmål og lurveleven. 
Fløyten beholdt han, men da 
vekteren kom til for å skaffe 
ro og orden, var det bare to 
t one r  som gav  l yd . 
 
Men nå så han stallen. Høyt 
over taket skinte stjernen. I 
krybben lå Verdens Frelser. 
Og likevel skulle det skje at 
da han steg innenfor, var det 
bare én tone som gav svar. 
For idet han gikk forbi døren 
til herberget, fór den sinte 
bandhunden løs på ham, - og 
så visste han ikke annet å 
verge seg med enn det han 
holdt i hånden. Der sto han 
tett innenfor døren og våget 
nesten ikke å gå frem til bar-
net. 

Han var så skamfull over hvor 
lite det var igjen av gaven. I 
sin enfoldighet visste han ikke 
at nettopp således er alle 
menneskers vei til Verdens 
Frelser. 
 
Så spilte han sin eneste, siste 
tone. Mild og ren lød den for 
barnets ører. Maria og Josef, 
oksen og eselet, alle som i 
stallen var, lyttet og undret 
seg. Men barnet rakte hån-
den ut og rørte ved fløyten. 
Og i samme stund ble den 
som da den falt fra himmelen, 
- fulltonende, hel og ren.  

Julen 2017 

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  
 

Tlf: 61 11 15 99 

Malerfirma Reidar Myhre 
Tlf. 99 23 99 46 

 
— Alt av utvendig og innvendig malearbeid 

Torpa 

Tlf. 61 11 95 23 

Du finner oss på Landsbyporten: 
 Dokkas nye samlingssted 

Dokka - Tlf. 61 11 06 23 

TLF 61 11 38 00 

TLF 61 11 11 80 

TLF 61 11 22 16 
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DESEMBER 
 

03.12.2017 — 1. søndag i advent 
Østsinni kirke kl. 11.00 – høymesse 
* Prest: Knut Ellefsrud 
* Organist:  
* Klokker: Roger Haugen 
* Lys våken 
* Offer til IKO 
 
Lunde kirke kl. 11.00 – høymesse 
* Prest: Kristin Sundt 
* Organist: Eva Engman 
* Klokker Marit M. Rønningen 
* Mari Bakke – horn 
 
Kinn kirke kl. 19.00 – julesangkveld 
* Prest Kristin Sundt 
* Organist: Eva Engman 
* Klokker: Roger Jøranli 
* Torpa Bygdebrass 
* Fredheim sanglag 
 
10.12.2017 — 2. søndag i advent 
Landmohallen kl. 11.00 – lysmesse 
* Prest: Knut Ellefsrud 
* Organist: Sergey Shein 
* Klokker: Roger Jøranli 
 
Østsinni kirke kl. 17.00 – lysmesse 
* Prest: Knut Ellefsrud 
* Organist: Sergey Shein 
* Klokker: Roger Haugen 
 
Åmot kirke kl. 19.00 – lysmesse 
* Prest: Kristin Sundt 
* Organist: Eva Engman 
* Klokker: Roger Jøranli 
* Konfirmantene deltar 
* Torpa skolekorps  
* Sigrid Blystad – fiolin 
* Dag Nordenson - sang 
 
Nordsinni kirke kl. 19.00 – lysmesse 
* Prest: Knut Ellefsrud 
* Organist: Sergey Shein 
* Klokker: Roger Haugen 
 
23.12.2017 
Nordsinni kirke kl. 22.00 – lille julaften konsert 
* Sergey Shein m/flere 

24.12.2017 — julaften 
Korsvold kl.11.00 – gudstjeneste 
* Prest: Kristin Sundt 
* Organist: Eva Engman 
* Klokker: Roger Jøranli 
 
Landmo stua 2 etg. kl. 12.00 – andakt 
* Prest: Knut Ellefsrud 
* Organist: Sergey Shein 
 
Lunde kirke kl. 13.00 – familiegudstjeneste 
* Prest: Kristin Sundt 
* Organist: Eva Engman 
* Klokker: Marit M. Rønningen 
* Mari Bakke – horn 
* Elna Karlsson - sang 
 
Østsinni kirke kl. 14.00 – familiegudstjeneste 
* Prest: Knut Ellefsrud 
* Organist: Sergey Shein 
* Klokker: Roger Jøranli 
* Marius Slåttsveen - trombone 
 
Åmot kirke kl. 15.00 – familiegudstjeneste 
* Prest: Kristin Sundt 
* Organist: Eva Engman 
* Klokker: Roger Haugen 
* Mari Bakke – horn 
* Elna Karlsson - sang 
 
Nordsinni kirke kl. 16.00 – familiegudstjeneste 
* Prest: Knut Ellefsrud 
* Organist: Sergey Shein 
* Klokker: Roger Jøranli 
* Marius Slåttsveen - trombone 
 
 
 
 
25.12.2017 — juledag 
Kinn kirke kl. 13.00 – høytidsgudstjeneste 
* Prest: Knut Ellefsrud 
* Organist: Sergey Shein 
* Klokker: Roger Jøranli 
 
26.12.2017 — 2. juledag 
Østsinni kirke kl. 11.00- høytidsgudstjeneste 
* Prest: Knut Ellefsrud 
* Organist: Sergey Shein 
* Klokker: Roger Haugen 
* Nordsinni bl. kor deltar 

Velkommen til Guds hus 

Gudstjenester 2017 
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31.12.2017 — nyttårsaften 
Lunde kirke kl. 16.00 – høymesse 
* Prest: Knut Ellefsrud 
* Organist: Sergey Shein 
* Klokker: Marit M. Rønningen 
 
JANUAR 2018 
 

01.01.2018 — nyttårsdag 
Vølstadkirke kl. 13.00 - høytidsgudstjeneste 
* Prest: Knut Ellefsrud 
* Organist: Sergey Shein 
* Klokker: Roger Haugen 
 
07.01.2018 — Kristi åpenbaringsdag 
Østsinni kirke kl. 11.00 – høymesse 
* Prest: Kristin Sundt 
* Organist: Sergey Shein 
* Klokker: Roger Haugen 
 
14.01.2018 
Nordsinni kirke kl. 16.00- juletregudstjeneste 
* Prest: Knut Ellefsrud 
* Organist: Eva Engman 
* Klokker: Roger Jøranli 
 
17.01.2018 
Kinn kirke kl. 19.00 – kveldsbønn 
* Prest: Kristin Sundt 
* Organist: Eva Engman 
 
21.01.2018 
Lunde kirke kl. 11.00 – høymesse 
* Prest: Kristin Sundt 
* Organist: Eva Engman 
* Klokker: Marit M. Rønningen 
 
28.01.2018 —  såmannssøndag 
Kinn kirke kl. 11.00 – høymesse 
* Prest: Knut Ellefsrud 
* Organist: Sergey Shein 
* Klokker: Roger Jøranli 
 
FEBRUAR 2018 
 

04.02.2018 — Kristi forklarelsesdag 
Korsvold kl. 11.00 – høymesse 
* Prest: Kristin Sundt 
* Organist: Sergey Shein 
* Klokker: Roger Jøranli 
 
Østsinni kirke kl. 13.00 – høymesse 
* Prest: Kristin Sundt 
* Organist: Sergey Shein 
* Klokker: Roger Haugen 

11.02.2018 — fastelavnssøndag 
Håkonshall – konfirmantweekend 
 
18.02.2018 
Østsinni kirke kl. 11.00 – høymesse 
* Prest: Knut Ellefsrud 
* Organist: Eva Engman 
* Klokker: Roger Haugen 
 
Åmot kirke kl. 13.00 – høymesse 
* Prest: Knut Ellefsrud 
* Organist: Eva Engman 
* Klokker: Roger Jøranli 
 
21.02.2018 
Kinn kirke kl. 19.00 – Kveldsbønn 
* Prest: Kristin Sundt 
* Organist: Eva Engman 
 
25.02.2018 
Lunde kirke kl. 11.00 – høymesse 
* Prest: Knut Ellefsrud 
* Organist: Eva Engman 
* Klokker: Marit M. Rønningen 
 
MARS 2018 
 
04.03.2018 
Nordsinni kirke kl. 11.00 – høymesse 
* Prest: Kristin Sundt 
* Organist: Sergey Shein 
* Klokker: Roger Jøranli 
 
11.03.2018 
Landmo stua i 2 etg. kl. 11.00 – høymesse 
* Prest: Kristin Sundt 
* Organist: Sergey Shein 
* Klokker: Roger Haugen 
 
14.03.2018 
Åmot kirke kl. 19.00 – fastegudstjeneste 
* Prester: Kristin Sundt og Knut Ellefsrud 
* Organist: Sergey Shein 
* Klokker: Roger Jøranli 
 
18.03.2018 — Maria budskapsdag 
Kinn kirke kl. 11.00 – høymesse 
* Prest: Knut Ellefsrud 
* Organist: Sergey Shein 
* Klokker: Roger Jøranli 
 
 
Følg med i dagspressen,  
endringer kan forekomme!  

Gudstjenester 2018 
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DØPTE: 
Østsinni kirke 
15.10.2017 Philip Holm 
 Lin Ariel Larsen 
 Emilie Myrvang 
 
Haugner kirke 
10.09.2017 Åsne Sogn-Skjærstein 
 
Hegge stavkirke 
01.10.2017 Margrethe Kristiansen Ekeberg 
 
Kinn kirke 
17.09.2017 Magnus Lien Åsødegård 
22.10.2017 Olaf André Småladen 
 Sebastian Røste 
 
Grønvold 
09.07.2017 Sofia Gjerdalen Sollien 
 
 
VIGSEL: 
Åmot kirke 
09.09.2017 Turid Haugerud Bjørnsrud og  
 Bent Haugerud 
 
Østsinni kirke 
09.09.2017 Ida Therese Solbakken Våtsveen og 
 Tore Ragnvald Solbakken Våtsveen 
 
16.08.2017 Rita Christin Røstelien og  
 Tom Solheim 
 
Lunde kirke 
07.10.2017 Anne Lene Olsen og Morten Sveen 
 
 
DØDE: 
Østsinni kirke 
04.09.2017 Erling Eikenes f.1940 
28.09.2017 Harald Ødegårdstuen f. 1938 
 
Nykirke 
10.09.2017 Melfred Bratlien f. 1936 
 
Haugner kirke 
26.09.2017 Gudbrand Tønderum f. 1931 
 
Nordsinni kirke 
03.10.2017 Margit Aure f. 1937 

Slekters gang 

Slekters gang 

Hjertelig takk for gaven som ble gitt til Åmot 
kirke i forbindelse med Aksel Strands begra-
velse. 

— Torpa menighetsråd 

Åmot kirke 
29.09.2017 Aksel Strand f. 1925 
20.10.2017 Tove Randen f. 1945 
 
Kinn kirke 
16.10.2017  Margit Stubberud f. 1923 
 

Allsangkveld i  
Østsinni kirke 

med kulturskolen   

 

onsdag den 11. april  
 

Nå er det ny mulighet å ønske en salme til 
Allsangkvelden i Østsinni kirke.  

 
Har du en sang du er glad i  så kontakt  

Harry eller Eva innen 14 januar! 
 

Harry Sagstuen tel 97751705,  
mail: harry@stueogstudio.no   

 
Eva Engman tel 41369711,  mail: 

eva.engman@nordre-land.kommune.no  



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 FRIVILLIGSENTRALEN  
 

TLF. 906 89 589 

 
 
 
 
 
 
 
 
   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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Nytt fra menighetene 

Presentasjon av våre ansatte 

Navn: Marit Midthaugen Rønningen                                 
Alder: 55 år 
Bosted: Vest‐Torpa 
 
Hvor stor stilling har du? 
Jeg har 6.9% stilling som klokker i Lunde. 
 
Har du jobbet med dette lenge? 
Jeg begynte som vikar for 15 år siden. Fast ansatt 
siden 1/9‐2005. 
 
Hvilke arbeidsoppgaver har du? 
Forberede gudstjenester, låse opp, tenne lys, åpne 
luker i kirketårnet, heise flagg, ringe med kirkeklok‐
kene (sette på ringing). Forskjellig praktisk arbeid før 
og under gudstjenesten, lede prosesjon inn og ut, 
lese tekster, bistå presten ved nattverd. Rydde opp 
etter gudstjenesten, slukke lys, ta ned flagg, lukke 
og låse. Klokkeren har også ansvar for å hente/
bestille forskjellig utstyr til bruk i kirka. 
 
Hvordan trives du?  
Jeg trives veldig bra.  
Jeg er heldig som får jobbe i bygda og møte bygde‐
folket, og alle andre som kommer til kirken vår i uli‐
ke anledninger. Jeg har gode, flinke kollegaer og 
godt samarbeid med menighetsrådet. 
 

Navn: Roger Haugen 
Alder: 52 År 
Bosted: Aust‐Torpa 
 
Hvor stor stilling har du? 
Ca. 12% stilling som klokker i Østsinni og Vølstad. 
Har du jobbet med dette lenge? 
Jeg har vært vikar siden 2012 og vært fast ansatt 
siden mai 2017. 
 
Hvilke arbeidsoppgaver har du? 
Forberede gudstjenester, låse opp, tenne lys, åpne 
luker i kirketårnet, heise flagg, ringe med kirkeklok‐
kene (sette på ringing). Forskjellig praktisk arbeid 
før og under gudstjenesten, lede prosesjon inn og 
ut, lese tekster, bistå presten ved nattverd. Rydde 
opp etter gudstjenesten, slukke lys, ta ned flagg, 
lukke og låse. Jeg er med under dåpshandlingen, 
overrekker lys og klut. Klokkeren har også ansvar 
for å hente/bestille forskjellig utstyr til bruk i kirka. 
 
Hvordan trives du? 
Jeg trives godt med jobben. Det å treffe folk i kirke‐
rommet, og da i en annen setting enn når jeg tref‐
fer folk andre steder, det setter jeg veldig stor pris 
på, det gir meg både glede og inspirasjon. Dette er 
hovedkirken på Dokka og det er her det skjer mest 
gjennom året. Jeg er heldig som er her i Østsinni, 
hvor jeg er blitt veldig godt mottatt og fått mange 
gode tilbakemeldinger. I tillegg til at det er enkelt å 
jobbe sammen med et menighetsråd som er så 
engasjert og pliktoppfyllende for den rollen de er 
valgt til. 

Denne gang har vi tatt en prat med to av klokkerne våre. 
Tekst & foto: Torild Sveen Barlund 
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Høsttakkefest på bygdedag ved stasjonsområdet 

Helgen 16.- 17. september 
var to av de fineste høstda-
gene, noe som var vel for-
tjent for faglagene i land-
bruket i Nordre Land som 
hadde sine bygdedager 
nettopp denne helgen. 

D et er tradisjon med 
gudstjeneste på byg-
dedagenes søndag og 
det kan vel ikke pas-

se bedre enn å ha kirkens høst-
takkefest nettopp der. 
 
B y g d e k v i n n e l a g e n e  v e d         
Marianne Gjefle og Marit    
Skiaker Lykseth hadde pyntet 
vakkert i serveringsteltet og 
klokker Roger Haugen hadde 
lagt til rette for at kantor Sergey 
Shein kunne spille sammen med 
Mari Bakke på kornett. 

 
Det var første gang nypresten 
Kristin Sundt deltok på bygde-
dag, så hun var nok spent på for-
holdene da hun ankom for å hol-
de gudstjenesten. Hun fant seg 
imidlertid raskt til rette og be-
undret duken og den fargerike 
pynten i form av blomster og 
noe av årets avling. Hun sjekket 

lyd og var fornøyd med at vi 
kunne telle nesten 60 personer i 
teltet til første salme «Himlen 
blåner for vårt øye». Hun holdt 
en fin preken over teksten fra 
Matteus 7:24-28 om å bygge på 
fast grunn. Salmene «Måne og 
Sol» og «Skaperens stemme» 
klang fint under teltduken før det 
ble samlet inn offergave til Frel-
sesarmeen på til sammen kr.   
1.332,-. Som avslutning ble sal-
men «Nå la oss takke Gud» 
sunget. 
 
Etter gudstjenesten var det utde-
ling av «Landbrukets heders-
pris» som sto på programmet fra 
utescena. Hvem som får den er 
hemmelig til utdelingen, så vi 
var ikke klar over at det var 
Hans Ingvald Bjerke om fikk 
den, men forsto det etter hvert 
som en lang begrunnelse ble lest 
opp. Meget fortjent, sier vi i Øst-
sinni menighetsråd.  Som vara-
medlem i rådet vårt kjenner vi 
han som en ildsjel med stort eng-
asjement og stor arbeidskapasi-
tet. Han er også engasjert i flere 
andre lag og foreninger.  Et   
ordtak som har vokst fram i de 
senere år er:  
«Hvis du vil ha noe gjort, spør 
de som har mye å gjøre fra før» 

Småplukk 

Tekst:  Wenche Eimann / Trond Tåje 
Foto:  Wenche Eimann 

og det passer godt på Hans    
Ingvald. Han stiller alltid opp på 
de dugnadene som vi har. Ikke 
bare på selve dugnaden, han har 
gjerne begynt timer før vi andre 
kommer. Og mens vi andre har 
med rive, så har Hans Ingvald 
gjerne motorsag og annet moto-
risert utstyr som gjør at vi får 
unna også de store og vanskelige 
oppgavene som tilligger menig-
hetsrådets arbeidsområde. 
 
Han ble hyllet av oss med 
blomster og kake på menighets-
rådets møte mandagen etter 
overrekkelsen.  
Vi gratulerer hjerteligst med vel-
fortjent utmerkelse.   

Hans Ingvald Bjerke fikk Landbru-
kets hederspris 

Minnegudstjeneste i 
Nordsinni kirke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Torild Sveen Barlund 
 

Første søndag i november er Alle-
helgensdag. Dette er dagen da vi 
samles i kirkene våre for å minnes 
de som er gått bort.  Det ble lest 
tekster og det ble sunget salmer. 
Vi tente lys for de som er godt 
bort. Prest Knut ledet gudstjenes-
ten sammen med klokker Roger, 
og Kantor Sergey spilte fine mu-
sikkstykker og salmer. Det var 52 
frammøtte i kirken denne dagen. 

— Kirkevertene  
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Konfirmasjonstiden sett fra konfirmantenes øyne     

Martine   Frøslid   og   Gerd   Marie   Berger  
forteller   her   om   sin   spennende   konfir‐
masjonstid.  
 

V i konfirmerte oss våren 2017. Martine 
i Nordsinni menighet og Gerd Marie  i 
Østsinni menighet. Vi hadde en veldig 
fin  konfirmanttid,  vi  opplevde  mye 

fint, og  lærte mye nytt. Vi  lærte hvor mye  jobb 
det er å være prest. Vi  lærte også hvordan man 
jobber under en gudstjeneste, og alle forberedel‐
sene før.  
 
Vi  likte å være med på gudstjenestene,  fordi da 
kunne vi være med å jobbe i dem. Å kunne hjelpe 
de som jobber i kirken med å gjøre oppgaver, for 
å  gjøre  det  lettere  for  dem,  er  noe  vi  synes  er 
gøy.  Det  er  også morsomt  å  snakke med  dem 
som  kommer  i  gudstjenestene. Vi  syntes  det  er 
fint å være til hjelp.  
 
Vi  syntes  prestelesingene  var  lærerike.  Vi  likte 
spesielt presten som person. Vi  fikk høre mange 
fine historier fra prestens  liv, og fra Bibelen. Det 
var  fint å kunne dra til de  forskjellige kirkene på 
prestelesing, de som hører  til Nordsinni sokn og 
Østsinni sokn. Vi øvde også mye på sanger.  
 
I løpet av året har vi både vært på Håkonshallen i 
to dager, og på innsamling for kirkens nødhjelp. Å 
være  på Håkonshall  er  noe  av  det  beste  vi  har 
vært med  på.  Vi  hadde morgen  show/samling, 
hvor det  var  sang og morsomme  ting. Vi hadde 
møter sammen med ungdomslederne våre, hvor 
vi snakket og gikk gjennom oppgaver  i oppgave‐
boka. På dagen var vi ute på det vi ville. Vi var på 
slalåm  i Hafjell og  svømming på  Jorekstad, men 
det  var  også masse  annet  å  velge mellom.  For 
eksempel: bob, dans og teater, kjelke  i Lysgårds‐
bakken og pil og bue. På kvelden var det  tid  for 
show/samling. Dette var gøy, og vi sang og dan‐
set. På natten så kunne vi være oppe til kl. 00.00. 
Det var også et Uganda‐marked, hvor man kjøpte 
ugandiske penger. Vi kunne kjøpe masse  rart på 
boder  hver  gruppe  hadde  laget.    Dette  var  en 
kjempefin tur, og minner for livet. På innsamling‐
en  for  kirkens  nødhjelp,  var  det morsomt  å  se 
hvor mange som støtter en så bra sak. 

 
Selve  konfirmasjonsdagen  vår  var  kjempefin.  I 
gudstjenesten så ble vi bedt  for en og en. Dette 
var koselig, og noe vi absolutt kommer til å hus‐
ke. Gerd Marie hadde sin fest på museet på Dok‐
ka,  og Martine  hadde  sin  på  låven  hjemme.  Vi 
fikk mange  fine gaver, og mye penger. Vi hadde 
en fin og minnerik dag sammen med familien vår.  
 
— Gerd Marie Berger og Martine Frøslid 

Småplukk 

Foto :  Torild Sveen BarlundFoto :  Torild Sveen BarlundFoto :  Torild Sveen Barlund   
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 Østsinni Kirke 140 år 

15. oktober var det 
duket for å feire at 
Østsinni kirke fylte 
140 år.  

 

V år staslige kirke 
stod ferdig i 
1877 og hadde 
da vært igjen-

nom en planleggings- og 
byggefase som varte i fem 
år frem til den ble innviet 
14.11.1877.  
 
På denne jubileumsdagen 
var det høymesse med dåp. 
Det var sokneprest Kristin 
Sundt som ledet oss gjen-
nom gudstjenesten. Godt 
over 200 deltok og det ble 
en koselig messe med dåp 
av tre nye medlemmer til 
vår menighet, Philip Holm, 
Lin Ariel Larsen og Emilie 
Myrvang. To av salmene 
som ble benyttet ble også 

sunget ved innvielsen i 
1877. Disse var «Hvor dei-
lig skal vår kirke stå» og 
«O Hellig Ånd, kom til oss 
ned». I tillegg ble «Som 
korn fra vide åkrer» og 
«Herre, signe du og råde» 
samt dåpssalmen «Milde 
Jesus, dine hender» sung-
et. 
 
Etter at messen var avslut-
tet tok menighetsrådsleder 
Wenche Eimann oss igjen-
nom et historisk tilbake-
blikk som inneholdt vikti-
ge milepæler og hendelser 
gjennom Østsinni kirkes 
historie, fra før det ble be-
stemt å bygge ny kirke, 
planfasen etter at det ble 
vedtatt at ny kirke skulle 
bygges, selve innvielsen 
og frem til dags dato.  
 

Deretter gikk Roger       
Jøranli frem og overrakte 
vakre blomster i to flotte 
vaser som gave fra menig-
hetsrådene i Torpa, Lunde 
og Nordsinni samt Felles-
rådet i Nordre Land. 
 
Til slutt var det kirkekaffe 
med mulighet for vandring 

Tekst : Trond Tåje 
Foto:    Trond Tåje 

Nytt fra menighetene 

Kirkens inngang pyntet til jubileum 

Korskille fra opprinnelig innredning 
har vært lagret på Gårder, søndre si-
den 1960-tallet og har nå funnet sin 
plass i våpenhuset. 
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Måne og Sol 
 
Jeg var heldig å bli utfordret av Kjetil Aasheim til å finne en sal-
me jeg synes er fin. Det finnes mange fine salmer, men det er en 
som utmerker seg for meg, og det er salmen Måne og sol. Denne 
salmen er fra 1974. Teksten er skrevet av Britt Hallquist og melo-
dien av Egil Hovland. Den har en fin tekst og melodi, samtidig er 
dette en salme som barn også lærer så tidlig som i barnehagen.  

 

Måne og Sol 
Tekst: Britt G. Hallquist — Melodi: Egil Hovland 

 
Måne og sol, skyer og vind  
og blomster og barn skapte vår Gud. 
Himmel og jord, allting er hans,  
Herren vår Gud vil vi takke. 
 
Refreng 
Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg, 
Herre, vi synger ditt hellige navn! 
 
Jesus, Guds Sønn, død på et kors  
for alle, for oss, lever i dag. 
Ja, han er her, ja, han er her.  
Herren vår Gud vil vi takke. 
 
Refr.: 
 
Ånden, vår trøst, levende varm  
og hellig og sterk, taler om Gud, 
bærer oss frem dag etter dag.  
Herren vår Gud vil vi takke. 
 
Refr.: 

 
 

De aller fleste kjenner godt til den og vil kunne synge med. Mitt 
bidrag blir Måne og sol, og jeg utfordrer da videre min engasjerte 
og snille sjef, Trond Olav Lillejordet. 

 
God Jul! 
 
— Christine Lächert Svarthol  — 
 

Salmestafetten 
i kirka. Her var kirketeks-
tilene utstilt og kunne bi-
vånes på nært hold. Det 
ble en meget trivelig dag 
med hyggelig passiar men-
nesker imellom på en fin 
oktobersøndag.   

 

Det er laget egne hefter  
om Østsinni kirke gjen-
nom 140 år. Disse ligger 
i våpenrommet i kirken 
hvis noen skulle ha lyst 
til å lese mer om detalje-
ne. Det er gjort et godt 
arbeid med dypdykk i 
arkiver som viser at det 
er mye som har skjedd 
og mange som har bi-
dratt gjennom årene. 
 
Nevnes kan blant mye 
annet at det var Andreas  
Quale som var den førs-
te presten i Østsinni kir-
ke, regnskapet viste at 
det kostet kr. 23.102,10 
inkl.  
maling å bygge ny kir-
ke, hele historien om de  
nye kirketekstilene, res-
taurering av stakittgjer-
de etc.  
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Gullkonfirmanter i Nordsinni kirke 2017 

Foran fra v: Else Strand Henriksrud (Brustuen), Inger Helene Kleven (Tørhaug), 
Britt Øversveen, Eli Vinjar Eid (Vinjar), og prest Kristin Sundt. 
Bak fra v: Jan Sørhusbakken, Roar Øverby, Bjørn Nermoen, Arve Løndalen,  
Åge Kleven og Kjell Arvid Lien. 

Søndag 22. oktober 
møtte 10 konfirmanter 
opp for feiring av 50 års 
jubileum.  

Disse ble 25. juni 1967 kon-
firmert i Nordsinni kirke. 
Det var totalt 25 konfirman-
ter da. 10 av disse stilte opp 
på høymesse til gullkonfir-
manttreff 22. oktober i 
Nordsinni kirke.   
 
Etter messen var vi på  
Bjørnen og spiste. En meget 
hyggelig stund hvor den 
som husket noe fra konfir-
manttiden, fortalte til de 
andre.  

Tekst & Foto: Hilde Lindahl 

Gullkonfirmanter 

Gullkonfirmanter i Lunde kirke 2017 

Seks  av  de  som ble  
konf irmert  av  prest  
Lars  Flatø  i  Lunde 
kirke  i  1967,  møtte  
t i l  50-årsjubi leet  for 
dette  søndag 29.  ok-
tober.   

De deltok først på gudstje-
nesten i kirka, før de dro vi-
dere til Frøyslid gård, der 
det ventet dem god mat og 
hyggelig samvær.  
 
Årets 3 nye konfirmanter i 
Lunde sokn ble også pre-
sentert for menigheten den-
ne dagen.   

Gulllkonfirmantene:  
1. rekke fra v.: Grethe Skogstad og Eva Gabrielsen (Rustestuen) 
2. rekke fra v.: Bjørnar Lauvli, Ola Kjartan Ruud, John Rustestuen, Nils Ulsaker og 
sokneprest Kristin Sundt. 

Tekst:  Karin Lium 
Foto:  Kirsten Sætheren Lande 
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Gullkonfirmanter 

24. september 2017 var nye 
konfirmanter og gullkon-
firmanter samlet i Østsinni 
kirke. 

 
Det er alltid spennende å ta imot 
nytt konfirmantkull og det er 
hvert år spennende å sende invi-
tasjon til gullkonfirmanter og 
vente på respons. 
 
Ca. 30 flotte konfirmanter ble 
presentert. Nå er tallet 30 som 
skal konfirmeres i Østsinni kirke 
og en som skal konfirmeres i 
Vølstad kirke. 
  
Det har vært en prosess med å 
avklare blant foreldrene om de 

ønsker en konfirmasjons-
gudstjeneste lørdag og en søndag 
eller om de ønsker to på søndag, 
og det er nå klart at det blir en 
lørdag og en søndag i 2018.  
 
Vi ønsker konfirmantene en fin 
tid videre med forberedelse. 
 
Gullkonfirmantene var nok også 
litt spente da de ble ropt opp til 
alteret. Det er ikke hver dag en 
skal presentere seg foran en me-
nighet på ca. 170 personer, men 
de taklet det elegant. 

Nye konfirmanter og gullkonfirmanter i Østsinni 2017 

Etter gudstjenesten hygget de 
seg sammen med Knut med god 
mat på Bjørnen og vi vet at pra-
ten gikk lett om før og nå og at 
humøret var på topp.  
 
Det eneste de beklaget var at de 
ikke var flere av kullet som opp-
rinnelig besto av 49 hvorav 6 er 
registrert døde.   

Her ser vi jubilantene som ble konfirmert 2. juli 1967 
 
Foran f.v.: Marit Skiaker Lykseth, Inger Øyhus, Alf Solberg,  
Judith Granvang Kristiansen og Anne Skeie 
I midten f.v.: Steinar Jøranli, Jan Eriksen og Einar Østdahl 
Bak f.v.: Georg Svenstad, Hans Gjefle Hasvold, Kjell Parthaugen, Geir Bjørkengen, 
Kåre Kolbu og sogneprest Knut Ellefsrud Tekst & Foto: Wenche Eimann 
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Barnesider 

Fargelegg  

Barnesider 
— ved Torild Sveen Barlund 
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Barnesider 

De fleste av oss spiser vel grøt i for-
bindelse med julefeiringen. Her er 
oppskrift på et grøtkrydder, som gjør 
grøtmåltidet til en helt ny opplevelse. 
 
Julegrøtkrydder 
Lag en blanding av kanel, sukker, 
kardemomme og vaniljesukker og fyll 
på et lite glass. Og kall det 
«julegrøtkrydder». 
 
For eksempel: 
20 ts sukker 
2 ts kanel 
1 ts vaniljesukker  
0.5-1 ts kardemomme alt etter hvor 
utpreget kardemomme smak man 
ønsker. 
 

6 4 1 5 3 2 

2 3 5 6 4 1 

5 1 2 4 6 3 

4 6 3 2 1 5 

3 2 4 1 5 6 

1 5 6 3 2 4 

Løsning: 

(Snu bladet for å se løsningen) 

Sudoku 
Her er en oppgave med tall som dere kan prøve dere på. Alle 6  
rutene»  skal inneholde tall fra 1‐6. Og alle vannrette og loddrette  
felt skal inneholde tall fra 1 — 6. Lykke til!! 

Bland godt og ha det på et lite glass og 
gi bort til noen som er glad i grøt.  
 
Dette kan mottakeren ha over grøten - 
ferdig blandet - og det smaker litt mer 
spennende enn bare kanel og sukker. 
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FULLDISTRIBUSJON / INFORMASJON 

ÅRETS JULEKONSERTER 
 

 16. desember kl 1800  — Østsinni kirke  
Blåtoner  — Julekonsert med  

Ingrid Olava, Lewi Bergrud  
og Knut Anders Sørum. 

 
 
 

17. desember kl 1900  — Nordsinni kirke 
Julekonsert med Nordsinni blandede kor 

og Dokka musikkkorps 
 
 
 

 
 

 23. desember kl 2200  — Nordsinni kirke 
Julekonsert med Ole Kristian Nyhagen,  

Marius Slåttsveen, Mari Bakke,  
Birgitte Rosenberg med damer fra  

Nordsinni blandede kor og Sergey Shein 

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 

Julekuler   
Åmot og Kinn kirke 

 
Vi har fortsatt igjen av våre flotte julekuler av Åmot 

kirke og Kinn kirke. 
Vi har også flotte kort med motiv av kirkene. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pris pr. kule kr. 250,- 
Stativ kr. 25,- 

Kort kr. 20,- / 6 stk kr. 100,- 
 

Finnes hos Nærbutikkene i Torpa 
eller kontakt menighetsrådet  

i Torpa for kjøp. 
 

Dette er veldig fine julegaver! 
 

— Torpa Menighetsråd 

 Rettshjelpen i Land 
 Org. nr.: 918 959 025 

 
Autorisert Jurist  

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

 Bistand i forbindelse med  
eiendomsoverdragelser 

 Testamenter m.m. 
 Ektepakter og samboeravtaler 
 Arv og skifte 
 Fri rettshjelp 
          
  Allmenn praksis 

 

Tlf.: 992 29 577 
2870 Dokka 

post@rettshjelpeniland.no 
 
 
 

 
 

Hjemmebesøk — døgnvakt 


