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Redaksjonen har ordet 
 

Endelig er vi midt i den etterlengtede sommeren. Etterlengtet 
for de fleste av oss, men sikkert av litt varierende grunner. Vi 
får håpe at hvert fall noen av forventningene innfris. 
Nordsinni menighetsråd har litt ekstra ansvar for dette bladet, 
og de har i alle fall gjort sitt for at forventningene til somme-
rens Menighetsblad blir innfridd. 
 
Vi har en del faste innslag i hvert nummer; bl.a. salmestafett, 
barnesider, slekters gang og andakt. 
Ola Ødegaard gir oss sine betraktninger ut fra fortellingen om 
Sakkeus i dette nummerets andakt. 
 
Informasjon om høstens treff for årets gullkonfirmanter finner 
dere også i bladet. 
Bilder av årets konfirmanter vil jeg tro er av interesse for mange 
av dere. 
 
Årsmeldinger fra menighetsrådene er utarbeidet. I dette num-
meret tar vi med for Østsinni, Nordsinni og Torpa. Vi trykker 
årsmeldingene i litt komprimerte utgaver for plassens skyld. De 
kan leses i sin helhet ved henvendelse til Kirkekontoret. 
 
Vi har over noe tid hatt problemer med ufullstendig distribu-
sjon av bladet vårt. En del av dere har opplevd å ikke motta bla-
det, - noe vi er veldig lei oss for, og som vi beklager på det ster-
keste. 
Vi tar nå over utkjøringen selv, - d.v.s. at de enkelte rådene tar 
ansvar for sitt område. Disse blir delt opp i roder og kjørt på 
dugnad. Vi håper og tror at dette vil fungere godt.  
 
NB! Vi har byttet bank, og nytt banknummer sees nederst her 
på sida. Vi håper dere husker på oss med bladpenger. Det 
kommer som alltid godt med. 
 
Med ønske om god sommer fra 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.                      
 

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.sveen@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 
karin.lium@gmail.com 

Layout / Grafisk  
formgivning 

Hans Olav Smedsrud 
hans@cealine.com 

Bladpenger: kr 250,- pr. år.  
Utenbygds boende 300,-  pr. år.   

Bankgiro: 2140.04.66421 

Menighetsblad for Nordre Land  

Kasserer: Jan-Erik Holmen 
jeh75@online.no 

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

Bladpenger – nye satser fra 2018:  
250 kr. pr. år. 
For utenbygdsboende 300 kr. pr. år. 
For utenlandsboende 350 kr. pr. år. 
Vi takker for din støtte! Alle monner 
drar. 
 
Obs: Nytt bank-kontonr:2140.04.66421. 
VIPPS: 93272 Menighetsbladet for Nordre Land 
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Sommeren har kommet 
Leder 

 
 
Etter en lang og snørik vinter så venter vå-
ren og sommeren. Vi var ikke helt sikre på 
om snøen skulle smelte nok til dugnadene i 
mai, men etter en så flott, solrik påske kom 
våren og snøen smeltet. Vi kunne gjennom-
føre dugnadene som planlagt. 
 
I mars hadde vi fasteaksjonen som vanlig, 
mange blide konfirmanter kom denne søn-
dags ettermiddagen, for å gå rundt i sognet 
å samle inn penger. Det står skrevet om 
fasteaksjonen litt lengre ut i bladet.  
 
Mange flinke konfirmanter har vært med på 
forskjellige oppgaver i kirken dette skole-
året, de har kommet og vært med på guds-
tjenestene og fylt kirken med smil og glede.  
Det var 12 konfirmanter som konfirmerte 
seg i Nordsinni 20. mai og sju som konfir-
merte seg i Haugner 27. mai. Lykke til vide-
re i livet til dere alle. 
 
Jeg ønsker alle en riktig god sommer og 
håper mange tar turen til Åsli kapell i au-
gust. 
 
 
— Tormod Sjåheim 
Leder i Nordsinni menighetsråd 

Leder 

Som en hilsen til årets konfirmanter i 
Nordre Land har vi valgt å ta med et dikt 
av Hans-Olav Mørk. Diktet var en del av 
trosopplærer Rogers hilsen til konfirman-
tene i Lunde og Åmot.  
 

Våg å være 
 

Våg å være ærlig. 
Våg å være fri. 

Våg å føle det du gjør, 
si det du vil si. 

Kanskje de som holder munn 
er reddere enn deg.  

Der hvor det har gått i lås 
må noen åpne vei. 

 
Våg å være sårbar. 
Ingen er av stein. 

Våg å vise hvor du står, 
stå på egne bein. 

Sterk er den som ser seg om 
og velger veien selv. 

Kanskje de som gjør deg vondt 
er svakest likevel. 

 
Våg å være nykter. 

Våg å leve nå. 
Tiden er for kort til flukt, 

bruk den mens du kan. 
Syng, om det er det du vil, 

gråt litt om du må. 
Noen trenger alt du er  

og at du er sann.  
 

— Hans-Olav Mørk 

Noen ganger i året, mens det er godt 
vær, er det gudstjeneste i Landmo ka-
pell. Siste gang var 29. april da dette 
bildet ble tatt.  
 
Som det går fram er det et hyggelig rom til sam-
ling for å høre Guds ord.  
Vi vil med dette minne om at gudstjenesten er 
åpen for alle, ikke bare for beboere på Landmo. 
Velkommen neste gang det er gudstjeneste der 
— følg med på annonsering i avisa i høst. 
 
— Wenche Eimann 
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Sakkeus har vi alle hørt om. Han var jo 
overtoller og en svært rik mann i Jeriko. 
Han var liten av vekst, og kom ikke forbi fol-
kemengden som hadde stilt seg opp for å se 
Jesus som kom på besøk.  

D a løp han i forveien og klatret opp i et 
morbærtre for å se ham, på et sted 
som han måtte komme forbi. Og da 
Jesus kom dit, så han opp og sa til 

ham:  «Sakkeus, skynd deg ned! For i dag vil jeg 
ta inn hos deg». 
 

Fortellingen om Sakkeus  er godt kjent, og særlig 
et velkjent tema for barna, men også for oss 
voksne burde Sakkeus og Jesus interessere! Sak-
keus var liten, derfor klatret han opp i treet. I fan-
tasien er han ikke vanskelig å få øye på, han Sak-
keus. For meg som voksen rører fortellingen ved 
noe fundamentalt. Den rike mannen ser for meg 
ut til å være enda mindre innvendig! Jeg tror Sak-
keus også var en taper på sin måte. 
 
På tross av sin rikdom og høye stilling ser han ut 
til å være alene, ensom og tom. Menneskene 
rundt ham som ikke åpner for ham i rekken langs 
veien forteller noe om det, men mest av alt røper 
Jesu tilrop til ham hva det hele dreier seg om: 
«Sakkeus, i dag vil jeg ta inn hos deg».  
Lukas 19: 1-15. 
 

Til andre hadde Jesus sagt: 
«Din tro har frelst deg» eller «Hva vil du at jeg 
skal gjøre for deg?».  

Jesu svar til Sakkeus er det ingen andre som får. 
Jesus møter oss alltid der vi er. Han vet hva vi 
trenger hans hjelp til. Derfor går han inn til kjer-
nen i vårt indre  og utfordrer oss der.  
 

«I dag vil jeg ta inn hos deg». 
Når Sakkeus sin arbeidsdag var over, gikk han 
hjem til seg selv, til et liv som kanskje virker mer 
og mer meningsløst ettersom årene gikk. At han 
hadde problemer med å få venner, hadde han en 
del av skylden for selv. Tolleren Sakkeus hadde 
sine svin på skogen, han som andre tollere på 
den tida. Opplevelsen av å være utstøtt må ha 
naget ham natt og dag. 
 

For ingen mennesker kan i lengden leve uten 
andre menneskers kjærlighet uten å bli liten, 
redd og tom innvendig. Jeg har selv opplevd mye 
av det samme, å være liten, redd og ensom. Jeg 
har i mange år følte meg utstøtt, sto alene og føl-
te meg liten og svak i samfunnet. Jesus så dette 
lille mennesket på lang avstand.  
 

Det skjer noe med Sakkeus denne dagen. Noen 
ser hans lengtende hjerte, og som orker å møte 
ham med kjærlighet. Sakkeus møte med Jesus 
forandret hans liv. Nå vet Sakkeus hvilket liv han 
lengter etter, ikke et liv som er grunnlagt på 
penger og rikdom, ikke et liv som er styrt  av and-
res bestillinger hverken på den ene eller andre 
siden av bordet. Han lengter etter et liv hvor han 
ikke er alene med seg selv, men hvor han blir tatt 
i mot slik han er. Det tror jeg vi vanlige små men-
nesker også føler! 
 

Hvert menneske , også her hos oss selv, trenger å 
spørre seg selv: Hvorfor lever jeg? Det er et av de 
vanskeligste spørsmål å få svar på. Sakkeus fant 
det først da han lot Jesus ta inn hos seg. Jeg tror 
vi trenger Guds hjelp til å finne ut av livet vårt. 
Materiell velstand, gode jobber, mange bekjente 
gjør oss ikke nødvendigvis rikere. Vi trenger noen 
som er så sanne  at de vet alt om oss og likevel 
elsker oss og som ønsker å «ta inn hos oss». Den 
beste av dem alle heter Jesus Kristus. Han kan 
fylle ett av de viktige få indre rom hos oss som 
gjør at livet blir verdt å leve.  

Jesus ser det lille mennesket! 
Andakt av Ola Ødegaard 

Andakt 
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 Nytt fra menighetene 

Utdeling av bibelbok Østsinni 
Søndag 18.02.2018  

Tekst & foto: Wenche Eimann 
 
Ingen dager er l ike, ingen søndager er like, 
ingen gudstjenester er like. Denne sønda-
gen var det lys i  mange vinduer i husene 
kl.07.00 for menneskene i husene ville bi-
våne at det ble OL-gull ti l  stafettguttene 
på ski. 
 

 

D a tida kom for gudstjeneste i Østsinni kirke 
kom det to flinke konfirmanter som hjalp 
til. I anledning at det var siste dagen i kul-
turuka i Nordre Land hadde vi ekstra mu-

sikalsk støtte av Ole Kristian og Maren Sofie Jøranli 
Rudberg på henholdsvis saksofon og tverrfløyte. 
 
Spesielt invitert var barna på 5. trinn for utdeling av 
bibelboka og det var hyggelig å ta imot dette flotte 
trekløveret, Kaja Kristansen Øversveen, Sander Uli-
moen og Adrian Kjelstad. 
 
Tusen takk for til alle nevnte over og til Knut prest, 
klokker Roger Haugen, vikarorganist Serhiy Bykov og 
til alle som kom til fellesskapet i kirka og sørget for 
flott sang.  
 
 
 

Fasteaksjon 2018 Kirkens nødhjelp  
Tekst & foto: Torild Barlund 
 
Temaet for innsamlingsaksjonen i år er 
«Ja vi elsker dette vannet». Konfirmantene 
fra Østsinni og Nordsinni gikk rundt om 
på Dokka søndag 18. mars.  
 

D et var 25 konfirmanter fra Østsinni og 13 
fra Nordsinni. Menighetsrådene fra Nord-
sinni og Østsinni ordnet det praktiske og vi 
var på kirkekontoret, konfirmantene hentet 

bøssene sine der og leverte de inn igjen der.  
 
De fikk servert saft og frukt når de var ferdige. Noen 
gikk rodene sine mens noen ble kjørt av foreldre eller 
andre. Konfirmantene var veldig blide når de dro ut, 
og like blide når de kom tilbake. Det ble samlet inn 
tilsammen 18.734,- kroner til Kirkens nødhjelp denne 
ettermiddagen.  

  
Line Rundbråten Granlund og Tora Skjellerud har ak-
kurat kommet inn etter sine turer.  
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Dugnader 

Vårdugnad Lunde  
Tekst & foto: Lunde Menighetsråd 
 
22. mai var det igjen tid for å møtes 
på den årlige vårdugnaden i Lunde. 
Og bygdefolket skuffet ikke denne 
gangen heller. Dugnadsånden er 
høyst levende på Vest-Torpa. 
28 stk. møtte opp i det vi kan kalle 
et fantastisk vårvær. Ute ble det 
raket og ryddet og gravstøtter ble 

rettet opp. Inne var vaskegjengen i 
gang, med koster og kluter, og fikk 
kirkerommet til å skinne. 
Belønningen var kaffe og Kari og 
Janes nydelige vafler.  

 
Dugnad Østsinni kirke 
Tekst & Foto: Trond Tåje 

 
Den 3. mai møttes vi ved Østsinni 
kirke for å rydde og stusse ved den 
flotte kirka vår. I alt 14 personer 
hadde funnet veien og arbeidet gikk 
raskt og effektivt i lett duskeregn 
som til slutt ga seg.  
Gledelig var det at det iblant dug-
nadsgjengen fantes både konfirman-

Småplukk 

ter og foresatte som deltok. Raking 
og bortkjøring gikk som en lek !!! 
Vi fikk gjort utrolig mye og kirke-
gårdsarbeider Svein var svært for-
nøyd med innsatsen.  Nå var det 
klart for vårens konfirmasjoner. 
 
Etterpå samlet vi oss til velfortjent 
dugnadsmat og kaffe.  

 
Dugnad Nordsinni kirke  
Tekst & Foto: Torild Barlund 
 
Mandag 7. mai hadde vi dugnad 
ved Nordsinni kirke. Det kom seks 
stykker pluss kirketjener, fire fra 
rådet og to fra bygda. Vi delte oss 
sånn at noen begynte å vaske inne i 
kirken og resten begynte å rydde 
ute.   

Vi tok oss en god kaffepause. Etter 
det fortsatte vi en times tid.  

Dugnad Haugner kirke 
Tekst: Jorunn Nysveen 
 
Dugnaden ved Haugner var mandag 
14. mai. Fra rådet var det tre styk-
ker pluss tre stykker fra bygda og 
kirketjener. Alle vinduene inne ble 
pusset og det ble vasket over mye 
ellers.  
Veldig bra innsats av alle. 

Dugnad Vølstad kirke 
Tekst & Foto: Trond Tåje 
 
Den 14. mai var det klart for å ruske 
opp ved Vølstad kirke. Kirka og 
kirkegården badet i flott sol og vi 
kastet oss uti ryddinga med liv og 
lyst. Vi var 9 personer som møtte 
denne gangen.  
 
Med glimt i øyet og smilet på lur 
var jobben gjort på et par-tre timer. 
Nå var det bare for kirketjeneren å 
kjøre bort det sammenrakede lauvet  
når han kom på arbeid dagen etter. 

 
Dette betyr at plassen nå er i en pre-
sentabel stand for besøkende. Etter 
at jobben var gjort var det kaffe og 
godsaker inne i kirka.  
 
Vi gleder oss allerede til St. Hans 
og den tradisjonelle midtsommer-
festen i kirka og på Åsheim.  
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 Småplukk 

Salmekveld i Østsinni 11/4 
Tekst & foto: Trond Tåje 
 
Endelig var kvelden her. Vi hadde 
sett fram til denne «happeningen» i 
lengre tid i lys av den suksessen 
dette ble i fjor vår. 
 
Etter det vi kunne telle hadde 66 
personer satt av kvelden til salme-
sang samt å høre på alle de flinke 
instrumentalistene som var med, 
 
I år som i fjor var det kulturskolens 
Harry Sagstuen som ledet det hele. 
Nok en gang gikk Harry inn på noe 
av bakgrunnene til salmene og også 
i år ble dette delt med oss på en lett-
fattelig og meget  humoristisk måte. 

Harry forklarer litt om neste salme 
 
I år som i fjor hadde det kommet 
inn ønsker om forskjellige salmer, 
blant annet «Kom mai du skjønne 
milde», «Kjærlighet fra Gud», «Det 
er makt i de foldede hender», «O 
store Gud», «Mitt hjerte alltid van-
ker» og «Jeg synger meg en blå, blå 
salme». Vi sang med tonefølge fra 
kulturskolens fantastisk flinke ele-
ver i samarbeid med kantor Eva 
Engmann og Harry selv.   
 
De elevene som var med denne 
kvelden var Tidemann Olai Veste-
rås på trompet, Edvard Johannes 
Ødegård Slethei, Maren-Sofie Jø-
ranli Rudberg, Ole-Kristian Jøranli 
Rudberg og Sigurd Angell Lybeck 
alle fire på saksofon, Julia Maria og 

Ellen Grace Misiunas begge på fio-
lin og  Hannah Misiunas på fløyte. I 
tillegg til disse barna / ungdomme-
ne hjalp også Jan Erik Vestrum  på 
trompet og Mari Jorhild Bakke på 
horn oss med å holde takt og tone. 
 
Etter at vi hadde sunget halvparten 
av salmene var det klart for ei lita 
pause med saft og frukt før vi igjen 
gav oss i kast med resten av salme-
ne. 
 
Dette ble nok en gang en suksess 
med tanke på form og innhold. På 
vei ut ba Harry oss om å skrive ned 
forslag og ønsker på salmer til neste 
gang så da er det bare å vente på 
annonseringa av neste salmekveld i 
Østsinni.  
 
 

Årsmøte i Nordsinni me-
nighetsråd og Nordsinni 
menighetshus 
Tekst & foto: Torild Sveen Barlund 
Foto: Knut Ellefsrud 
 
 

Nordsinni menighetsråd avholdt sitt 
årsmøte sammen med Nordsinni 
menighetshus. Møtet ble holdt på 
Menighetshuset, mandag 9. april. 
Det var åtte stykker fra Nordsinni 

menighetsråd og åtte fra Menighets-
huset. Menighetsrådet begynte mø-
tet sitt klokken 18.00. Vi gikk gjen-
nom saker vi hadde, samt årsmel-
dingen. 
 
Klokken 19.00 begynte så årsmøtet 
for Nordsinni Menighetshus. Leder 
Margit Rognerud begynte møtet. 
Hun gikk igjennom årsmeldingen, 
og det ble avholdt valg. Noen tak-
kens ord til de som gikk ut av styret 
ble det også. Leder for Nordsinni  
menighetsråd Tormod Sjåheim gikk 
gjennom årsmeldingen. Vi koste oss 
med kaffe og kaker etter møtet. En 
hyggelig kveld.  
 

 

Gullkonfirmant 2018 
Hvert år er det 50 års samling 
for gullkonfirmanter i menig-
hetene våre. 
Alle som ble konfirmert i 1968 
vil i løpet av sommeren motta 
invitasjon til samling i den kir-
ka der de ble konfirmert.  
 

Følgende datoer er det sam-
linger i år: 

Åmot kirke 
 søndag 02.09 kl. 1100 

Nordsinni kirke 
 søndag 09.09 kl. 1100 

Østsinni kirke  
søndag 16.09 kl. 1100 

Lunde kirke 
søndag 23.09 kl. 1100 

 

Vel møtt som  
gullkonfirmant! 
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Årets konfirmanter  
Foto: Knut Kamphaug 

Konfirmanter våren 2018 

Konfirmantene i Østsinni og Nordsinni våren 2018 
 
1. rekke fra venstre: 
Mikael Haugerud, Amalie Kjelstad, Vilde Kolbjørnshus, Amalie Sagstuen Schei, Mia Lien, Andrine Berg Sæt-
her, Helene Korslund Slettum, Ingeborg Kompelien Nystuen, Anna Marita Kompelien Røsten, Anne Sigrid 
Endrerud, Amalie Schjørlien, Tidemann Olai Vesterås og Mathias Engum Høitomt 
 
2. rekke fra venstre: Sokneprest Knut Ellefsrud, Frederik Øversveen, Håvard Lundgård Bergmann, Tora 
Myrvang, Thea Olsen, Malin Ludvigsen, Andrea Bjørkengen Dahlmann, Ingèla Frydenlund, Mie Løvlie,  
Johanne Lillejordet, Eline Øversveen, Emma Urberg Snertinn, Line Rundbråten Granlund, Sunniva Solstad, 
Emilie Gulbrandsen, Eskil Tørhaug, Asbjørn Nysveen og trosopplærer Roger Jøranli. 
 
3. rekke fra venstre: 
Kristoffer Trøen Hansen, Vetle Andersen, Eskil Dahlen, Ole Andreas Tønderum, Mathias Løvlie, Markus 
Røstad Gjerdalen, Hans Kristian Dokken, August Frøyslid Rosenberg, Stian Berntsen, Sebastian Byfuglien, 
Bjørn Øyhus, Didrik Hansebakken, Tobias Granvold, Nathaniel Veslehaug Tjeransen, Markus Andreassen, 
Matias Austad Nordeng, Anders Angell Lybeck og Joakim Strand. 
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Konfirmanter i Torpa 2018 
 
Foran fra venstre: 
Thea Frøyslid, Anine Fakstad Slettum og Cecilie Jøranli Løkken 
 
2. rekke fra venstre: 
Trosopplærer Roger Jøranli, Celina Kolsrud Nereng, Lene Ulsaker, Jeanett Håkenstad Sæther, Vilde Ruud 
Grønvold, Maria Øverby Kværnerud, Maren Agnete Stensvold Bratlien, Sigrid Blystad og sokneprest Kristin 
Sundt. 
 
Bakerste rekke fra venstre: 
Hans Magnus Ringvold, Magnar Strømsjordet, Lars Ulsaker, Hans Erik Hogne og Vegar Strømsjordet 

Konfirmanter våren 2018 
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JUNI 
 

23.06.2018 — St. Hansaften 
Vølstad kirke kl. 19.00 — høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
 
24.06.2018 — St. Hans 
Lunde kirke kl. 11.00 — høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Marit M Rønningen 
 
JULI 
 

01.07.2018 — Aposteldagen 
Gaarder kirketomt kl. 18.00  
— vandregudstjenste 
Oppmøte på Solås. Vest-Torpvegen 1223 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Eva Engman 
Klokker: Marit M Rønningen 
 
08.07.2018 — 7. søndag i treenighetstiden 
Grønvold kl. 12.00 — friluftsgudstjeneste 
Prester: Kristin Sundt  
Organist: Arnfinn Hasle 
Klokker: Roger Jøranli 
Trombone: Marius Slåttsveen 
 
15.07.2018 — 8. søndag i treenighetstiden 
Østsinni kirke kl. 11.00 - høymesse 
Kristin Sundt 
Organist: Shergey Bykov 
Klokker: Roger Haugen 
 
22.07.2018 — 9. søndag i treenighetstiden 
Østsinni kirke kl. 11.00 - høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Jøranli 
Haugner kirke — kl. 14.00- høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Jøranli 
 
29.07.2018 — olsok 
Nordsinni kirke kl. 11.00-høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Jøranli 

AUGUST 
 

05.08.2018 — 11.søndag i treenighetstiden 
Kinn kirke kl. 11.00-høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Jøranli 
 
12.08.2018 — 12.søndag i treenighetstiden 
Lunde kirke kl. 11.00-høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Eva Engman 
Klokker: Marit M Rønningen  
 
19.08.18 — 13. søndag i treenighetstiden 
Østsinni kirke kl. 11.00-høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Eva Engman 
Klokker: Roger Haugen 
 
26.08.2018 — vingårdssøndag 
Åsli kapell kl. 11.00 – friluftsgudstjeneste 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Jøranli 
 
 
 
SEPTEMBER 
 

02.09.2018 — 15.søndag i treenighetstiden 
Åmot kirke kl. 11.00-høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Eva Engman 
Klokker: Roger Jøranli 
Tårnagenter 
Presentasjon av konfirmanter og gullkonfirmanter 
 
09.09.2018 — 16.søndag i treenighetstiden 
Nordsinni kirke kl. 11.00 – høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Jøranli 
Presentasjon av konfirmanter og gullkonfirmanter 
 
16.09.2018 — 17.søndag i treenighetstiden 
Østsinni kirke kl. 11.00 –høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Jøranli 
Presentasjon av konfirmanter og gullkonfirmanter 
 

Velkommen til Guds hus 

Gudstjenester 
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23.09.2018 — 18.søndag i treenighetstiden 
Lunde kirke kl. 11.00 – høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Eva Engman 
Klokker: Mari M. Rønningen 
Presentasjon av konfirmanter og gullkonfirmanter 
Åmot kirke kl 19.00- sangkveld 
Fyll Åmot kirke med glede. 
Organist: Eva Engman 
Klokker: Roger Jøranli 
Sanglagene deltar 
Torpa Bygdebrass 
 
30.09.2018 — 19.søndag i treenighetstiden 
Korsvold kl. 11.00- høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Eva Engman 
Klokker: Roger Jøranli 
Østsinni kirke kl 13.00 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Eva Engman 
Klokker: Roger Haugen 
 
OKTOBER 
 

07.10.2018 — 20.søndag i treenighetstiden 
Landmo hallen kl. 11.00 – høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
 
14.10.2018 — 21.søndag i treenighetstiden 
Kinn kirkekl. 11.00 – høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist:  
Klokker: Roger Jøranli 
Presentasjon av konfirmanter 
 
Østsinni kirke kl. 13.00 –høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist:  
Klokker: Roger Haugen 
 
21.10.2018 — 22.søndag i treenighetstiden 
Vølstad kirke kl. 11.00 – høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
 
Haugner kirke kl 13.00 — høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
 

28.10.2018 — bots og bønnedag 
Åmot kirke kl. 11.00 — høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist:  
Klokker: Roger Jøranli 
 
Østsinni kirke kl. 13.00 – høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist:  
Klokker: Roger Haugen 
 
Følg med i dagspressen,  
endringer kan forekomme!  

Gudstjenester 

Vandregudstjeneste  
Gaarder kirketomt 

 
Lunde menighetsråd ønsker velkommen til sommerens 
vandregudstjeneste på Gaarder kirketomt på Vest-
Torpa 
 

søndag 1. juli kl. 1800 
 

Vi møtes på Solås, og går ut derfra på en vandring i 
området rundt. Der kan vi delta i salmesang og skrift-
lesing underveis. Vi avslutter vandringa på kirketomta, 
før vi møtes til kirkekaffe på gamle Solvang skole, 
som ligger like i nærheten. 
 

Veibeskrivelse: Kommer du fra Dokka, ta til høyre i 
Harstadkrysset, kjør ca.  100 meter til du finner et skilt 
merket med Vandregudstjeneste. For de som kommer 
motsatt vei, står altså skilt ca. 100 meter før nevnte 
kryss. (Ved Søndre Harstad gård). 
 

Bruker du GPS: Vest-Torpvegen 1223. 

Fyll åmot kirke med glede 
 

Søndag 23. september kl 1900  
er det sangkveld i Åmot kirke.  

 
Vi synger kjente og kjære salmer og sanger. 
Sanglagene og Torpa bygdebrass deltar. 

 
Har flere lyst til å være med og synge, kan dere gjerne 
bli med på øving i Åmot kirke i forkant av sangkvel-

den. Start den 20. august kl.18.00 
 

Du kan ønske salmer og få opplysninger  
Kari  Bjørkeli Tlf. 91756395 og  

Eva Engman Tlf. 41369711 



 

Menighetsbladet for nordre land nr. 2 — 2018 12 

Lunde kirke 
25.02.2018 Håkon Engeli f. 1936 
03.03.2018 Håkon Sveen f. 1936 
 
Østsinni kirke 
28.02.2018 Anne-Mari Brenden f. 1961 
13.03.2018 Anton Samsonstuen f. 1957 
21.03.2018 Else Marie Grøtta f. 1933 
20.03.2018 Aud Grethe Moen f. 1945 
14.04.2018 Reidun Kamphaug f. 1923 
16.04.2018 Olav Brovold f. 1923 
21.04.2018 Hans Sjåheim f. 1941 
25.04.2018 Kristen Solberg f. 1933 
17.05.2018 Liv Tomter f. 1933 
 
Haugner kirke 
01.03.2018 Hans Sogn f. 1925 
 
Kinn kirke 
14.03.2018 Jørgine Jøranlid f. 1925 
 
Vølstad kirke 
21.03.2018 Halmar Sveen f. 1944 
15.04.2018 Margit Jørgensen f. 1944 
 
Åmot kirke 
06.04.2018 Osvald Smeby f. 1945 
18.04.2018 Sigbjørn Koll f. 1948 
 
 
 
 

 

DØPTE 
 
Østsinni kirke 
25.03.2018 Mathias Kjeldberg Frederiksen 
 Magnus Bjerke-Olesen 
 Miley Skogheim-Ruud 
22.04.2018 Benjamin Dahlby Frøyslid Korslund 
 Ulrik Korslund-Varpstuen 
 Benjamin Berg Nordby 
12.05.2018 Ella Bakken Sirirud 
 
Nordsinni kirke 
04.03.2018 Madelen Haugen-Bøhle 
 Ingvild Sandberg 
 
Haugner kirke 
11.03.2018 Sigrid Brattrud 
       Sverre Hellerud 
 
Åmot kirke 
18.02.2018 Elise Berge 
06.05.2018 Tiril Olava Jonas Midtlien 
 
Lunde kirke 
15.04.2018 Magnus Ulsakerhaugen 
 
Eid kirke 
29.04.2018 Emmelin Ødegård 
 
 
VIGDE 
 
Lunde kirke 
24.02.2018 Monica og Knut Ole Sveen-Lien 
 
Landmo kapell 
20.03.2018 Frank Rhemi Ovesen og  
 Marianne Stensrud Strand 
 
 
DØDE 
 
Nykirke  
20.02.2018 Ingrid Åse Harbu f. 1932 
 
Nordsinni kirke 
22.02.2018 Torunn Brit Spigseth f. 1944 
07.03.2018 Martha Lovise Aure f. 1963 
20.032018 Tor Sjåheim f. 1955 
13.05.2018 Helga Huskop Rosenberg f. 1928 

Slekters gang 

Slekters gang 



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 

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 

DAME OG HERREFRISØR 
 

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 


2870 DOKKA - Tlf: 03520 

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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 Roar Engelberg i Nordsinni kirke 
Tekst & foto: Roger Jøranli 

Søndag 21. januar var 
det panfløytekonsert 
med Roar Engelberg i 
Nordsinni kirke. 
 
De fremmøtte fikk høre liv-
lig folkemusikk, klassiske 
perler og mange andre kjen-
te viser. 
 
Roar fremførte egenkompo-
nerte stykker på panfløyte 
som solo, samt flere stykker 
på panfløyte med orkestral 
backing i egne musikalske 
arrangementer. 
 
Stemningen varierte fra det 
livlige til det beroligende, 
fra perler fra barokken til 
Vårsøg av Sommerro. En 
veldig fin og stemningsfull 
opplevelse.  

Småplukk 

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 

Velkommen til vår nye  
forretning på Holmentunet! 

 

Bøker · papir/kontorrekvisita 
leker · hobbyvarer · safer  

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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 Årsmelding for Østsinni menighetsråd 2017 

Årsmeldinger 

(Komprimert utgave til menighetsbladet) 
 
Menighetsrådet 2015 – 2019 består av: 
Leder: Wenche Eimann som også har fung-
ert som sekretær i 2017 
Nestleder  Boye Ødegård 
Kasserer: Trond Tåje 
Sekretær:  Lise Engelien Kokkvoll har hatt permi-
sjon for studier i 2017 
Medlem: Marit Skiaker Lykseth 
Medlem: Reidar Korshavn 
Medlem: Knut Ellefsrud, sogneprest 
 
Varamedlemmer:  
Merete Furuseth, Hans Ingvald Bjerke, Hilde Sle-
perud, Trond Olav Lillejordet og Tove Synnøve 
Sagstuen 
 
Ansatte i menigheten: 
Sokneprest: Knut Ellefsrud og Kristin Sundt 
fra juni 2017 
Prostiprest Anne Hilde Helland vikariert til ny 
prest var på plass 
Kantor:   Sergey Shein og Eva Engman 
Trosopplærer: Roger Jøranli 
Klokker:   Karin Elton Haug til april 2017/ 
Roger Haugen fra mai 2017 
Kirkegårdsarbeider:    
Svein Bjeglerud/ Geir Strande 
Renholder:  Maren Bjeglerud 
Ringer Vølstad:  Ivar Elton 
 
Menighetsrådets representanter i Nordre Land 
kirkelige fellesråd: 
Wenche Eimann      
Varamedlem: Boye Ødegård 
Reidar Korshavn   
Varamedlem: Marit Skiaker Lykseth 
 
Styret for Vølstad minnefond: sogneprest Knut 
Ellefsrud, menighetsrådets leder Wenche Eimann 
og Ivar Elton. Grethe Sveen deltar som sekretær 
 
Årsmøtet 2017 
Årsmøtet ble avholdt på Dokka Bedehus onsdag 
15. mars med 16 personer tilstede. 
Vi samarbeidet med Bedehusforeninga som holdt 
sitt årsmøte etter felles bespisning. 
Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet om 
årsmøter. 
Det ble behandlet vanlige årsmøtesaker som be-
retning, regnskap samt årsplan. 
 
Møter i menighetsrådet 
Østsinni menighetsråd har hatt 8 møter i 2017 og 
behandlet 86 saker. 

Gudstjenester i 2017 hentet fra statistikk 
Det har i 2017 vært 35 gudstjenester ( 32 i 2015 
og 33 i 2016 ), inkl. 2 skolegudstjenester og 1 
barnehagegudstjeneste i Østsinni menighet. Det 
har vært ca. 20 andakter på Landmo. 
 
Se flere tall fra statistikken : 
Det har vært 3483 personer på gudstjenestene 
( 3818 i 2015 og 3526 i 2016) 
Antall vielser   8  ( 5 i 2015 og 5 i 2016 ) 
Antall døpte: 22 (30 i 2015 og 27 i 2016) 
Dåpsprosenten:  96 
Antall begravelser: 28 (37 i 2015 og 39 i 2016) 
 
Medlemsutvikling: 
Det er registrert 4 innmeldinger og 6 utmeldinger i 
2017. (7 utmeldinger i 2014, 1 innmelding og 4 
utmeldinger i 2015, 4 innmeldinger og 19 utmel-
dinger i 2016) 
 
Menighetsbladet for Nordre Land 
Bladet utkommer i 4. utgaver pr. år. Karin Lium 
har vært redaktør og hun har hatt god hjelp av 
Hans Olav Smedsrud. Trond Tåje er vår repre-
sentant i redaksjonen. 
 
Dokka bedehusforening 
Menighetsrådet er kollektivt tilmeldt bedehusfore-
ningen med 6 medlemmer.  
Vår deltakelse var sikret gjennom at vi gjennom-
førte årsmøter sammen på Bedehuset.  
Leder er Karstein Ryan og fra oss er Hans Ing-
vald Bjerke valgt til styremedlem og Boye Øde-
gård til varamedlem. 
 
Misjonsavtale/ internasjonalt arbeid for øvrig: 
Østsinni menighet har misjonsavtale med Nor-
misjon. Det betyr økonomisk støtte gjennom kir-
keoffer og forbønn for menighetsbyggende arbeid 
blant Khassonkeene i Mali. 
 
Ved julekveldsgudstjenesten i Østsinni delte vi ut 
julekort med Juleevangeliet til hver familie. Vi 
hadde kjøpt inn 100 stk. fra Bibelselskapet til inn-
tekt for bibelarbeidet i Det hellige land 
 
Trosopplæring 2017. 
Trosopplæringsplan ble vedtatt etter en lang og 
omfattende prosess 13. november. 
Bok til 6-åringer ble delt ut 19. februar etter «bli-
kjent-i-kirka-samling» 13. februar 
4-åringer fikk «Min kirkebok» 8. november  
Nordsinni og Østsinni menighetsråd samarbeider 
om Lys Våken 26.- 27. november der 18 fine 11-
åringer overnattet i kirka. 
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 Årsmeldinger 

Konfirmanter 2017 og 2018 
Konfirmantene 2017 deltok på konfirmantweek-
end på Håkons Hall, forberedelser med Landsby-
presten Knut og vårkveld bak seg da de stilte til 
konfirmasjon i Østsinni 11. mai. 
Med 25 konfirmanter ble kirke fylt til randen. Fint 
vær og positive folk gjorde dagen meget fin til 
tross for denne utfordringen. 
Nytt kull med ca.30 konfirmanter 2018 ble pre-
sentert 24. september 2017.  
 
St. Hans på Vølstad/Åsheim 
Gudstjeneste på Vølstad med etterfølgende 
St.Hans-feiring på Åsheim er en tradisjon.  
Kristin prest, kantor Sergey og klokker Roger sør-
get for en flott gudstjeneste.  
I 2017 kunne vi ønske ca. 80 personer velkom-
men til Vølstad / Åsheim og det er meget hygge-
lig å erfare at tiltaket blir satt pris på. Koret Ami-
Core deltok med sang. 
 
Høsttakkefest på bygdedagen på stasjonsom-
rådet 
Helgen 16.- 17. september var to av de fineste 
høstdagene. Det er tradisjon med gudstjeneste 
på bygdedagenes søndag og det kan vel ikke 
passe bedre enn å ha kirkens høsttakkefest net-
topp der. 
 
Reformasjonsmarkeringer i Nordre Land 
Alle rådene i Nordre Land har samarbeidet om 
markeringene- utstilling og temakveld. 
Det var en egen komité i samarbeid med Rands-
fjordmuseet avd. Lands museum som sto for 
markeringene. 
 
Østsinni kirke 140 år 
15. oktober var det duket for å feire at Østsinni 
kirke fylte 140 år. Vår staslige kirke stod ferdig i 
1877 og hadde da vært igjennom en planleggings
- og byggefase som varte i 5 år frem til den ble 
innviet 14.11.1877. På denne jubileumsdagen var 
det høymesse med dåp. Det var sokneprest Kris-
tin Sundt som ledet oss gjennom gudstjenesten. 
Godt over 200 deltok og det ble en koselig messe 
med dåp av tre nye medlemmer til vår menighet.  
 
Salmekveld/konserter 
Vi hadde en strålende salmekveld 20. april i sam-
arbeid med Nordre Land kulturskole der Søndre 
Land kirkekor deltok. Kvelden samlet 118 perso-
ner. 11. oktober inviterte kantor Sergey Shein til 
konsert og 3 personer fikk en eksklusiv opplevel-
se. 
Vi får noen henvendelser om leie av kirka til kon-
serter og det synes vi er meget hyggelig. 
I 2017 var det St. Hallvard-guttene og Blåtoner 
som besøkte oss. 
 

Vårdugnader hører med og var mandag 4. mai 
på Østsinni og mandag 15. mai på Vølstad. 
Tusen takk til alle som møtte – 13 personer beg-
ge steder. 
 
Landsbydugnad/stand 9. september 
Det er alltid hyggelig å delta i landsbydugnaden 
med plukking av søppel på morgenen og stand 
på landsbymarked etterpå. Vellykket tiltak! 
 
Produksjon av bordkalendre 
For sjette år ble det produsert bordkalender, den-
ne gang med motiv fra aktivitet i året som er gått. 
Det ble bestilt 100 stk. som var relativt lett å sel-
ge.  
 
Lov om tros- og livssynssamfunn – høring 
Noe av det siste vi gjorde i 2017 var å uttale oss 
til høringen om ny lov.  
Det blir meget spennende å følge den videre be-
handlingen som vil ha mye å si for Kirken inn i 
framtida 
 
Takk for offergaver!  
Tusen takk til menigheten for offergaver kr. 
44.409.18 samt innsamlet ved fasteaksjonen  
kr. 21.401.- 
Formål for offergavene: til menighetsarbeidet 
kr.13.032.74 og til øvrige: kr. 31.371.44 
 
Menighetsrådet takker alle ansatte og frivillige 
for innsatsen og samarbeidet i 2017. 
Spesiell takk for godt samarbeid og hjelp til 
Landsbypresten, Knut Ellefsrud, som er medlem 
av rådet og vår trygge klippe i møte med de 
mange spørsmål vi får og de mange oppgaver vi 
har. 
 
 
— Wenche Eimann 
Leder Østsinni menighetsråd 



 

Menighetsbladet for nordre land nr. 2 — 2018 18 

Menighetsrådet har hatt følgende sammenset-
ning: 
 
Leder: Tormod Sjåheim 
Nestleder: Kirsti Juve 
Sekretær: Camilla Grønvold 
Kasserer: Hilde Lindahl 
 
Styremedlemmer: Jorunn Nysveen,  
Anita Rustaden og Sokneprest Knut Ellefsrud 
 
Varamedlemmer: 
Thor Bardalen, Arnor Benjamin Ilstad og Torhild 
Sveen Barlund 
 
Representanter i Nordre Land Kirkelige Fel-
lesråd: 
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: 
Etter valget: Anita Rustaden,  
vara: Torhild Sveen Barlund 
 
Kontakt for Kirkens Nødhjelp 
Kirsti Storlien Juve 
 
Representant for trosopplæringsutvalget:  
Arnor Benjamin Ilstad 
 
Ansatte i menigheten:  
Sogneprester: Knut Ellefsrud og Kristin Sundt 
Organister: Sergey Shein og Eva Engman 
Klokker: Roger Jøranli 
Kirkegårdsarbeider: Arne Dokkesveen 
 
Gudstjenester 
Det var i alt 18 gudstjenester i Nordsinni sogn i 
2017, med totalt 1713 deltagere: 
2 konfirmasjonsgudstjenester med 12 ungdom-
mer. 
3 vielser i sognet. 
6 av gudstjenestene var med dåp 
2 gudstjenester for skoleelever 
1 gudstjeneste for barnehagebarn 
8 gravferder ble forrettet i sognet 
1 juletrefestgudstjeneste 
1 allehelgensgudstjeneste 
1 gudstjeneste julaften, nyttårsaften, påsken og i 
pinsen 

1 gudstjeneste ved Åsli klokketårn 
 
 
Konserter 
Det ble avholdt 3 konserter i sognet, hvor 1 av de 
ble avholdt i regi av menigheten, en på Haugner 
pinseaften. 
 
Menighetsrådet 
Har hatt 6 møter og behandlet 51 saker. 
Deler av møtene har blitt holdt sammen med Øst-
sinni menighetsråd. 
 
Oversikt over aktiviteter i Nordsinni menighet 
 
• Utdeling av bøker til 4-åringer, med forbere-

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

sjon i mars. Konfirmantene var bøssebære-
re. 

• Vi hadde dugnader på kirkegårdene og inne 
i kirkene både på Nordsinni og  Haugner. 

• Vi serverte kirkekaffe på  3 gudstjenester i 
Nordsinni kirke, Haugner kirke og på frilufts-
gudstjeneste på Åsli klokketårn.  

• Vi arrangerte gullkonfirmanttreff på Bjørnen 
etter gudstjenesten i Nordsinni kirke 
22.10.17  

• Konfirmantene 2017 hadde treff i Hå-
konshallen 

• Lysvåkenhelg med overnatting i Østsinni 
kirke for 11 åringer. Felles Nordsinni og 
Østsinni 

 
Trosopplæring: 
Roger Jøranli har 50% stilling som trosopplærer. 
Trosopplærerenes jobb med barn og unge er vel-
dig viktig for menighet og kirke.  
Menigheten har jobbet med trosopplæringsplan 
som ble godkjent våren 2017.  
 
Det avholdes babysang hver 14 dag for hele 
kommunen på Dokka bedehus. 
Som 4 og 6 åringer innbys barna med familie 
spesielt til gudstjeneste der de deltar og mottar 
sin kirkebok.  
I forkant av søndagen er barn og foresatte samlet 
med trosopplærer og menighetsråd for opplæring 
og omvisning i kirka. 
10 åringer får bibelbok.  
Det ble sammen med Østsinni gjennomført Lys 
Våken, med overnatting i Østsinni kirke. Barna 
planla og gjennomførte gudstjenesten med glans 
dagen etter. 
 

Årsmelding for Nordsinni Menighetsråd 2017 

Årsmeldinger 
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Ellers vil vi nevne:  
 
• Medlemmer i menighetsrådet har vært kir-

keverter ved alle gudstjenester i sognet og 
ved gudstjenestene på Landmo. 

• I konfirmanttida er også konfirmantene med 
som kirkeverter. 

• Medlemmer i menighetsrådet er med i plan-
leggingen 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: 
 
• Fornyelse av kirketekstiler 
• Oppgradering av barnekrok 
 
 
Restaurering av Nordsinni kirke. 
I januar 2017 ble alle benker 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 sikringskap, og kir-
ka fikk nytt varmesystem med ovner, montert 
oppunder benkene. 
På konfirmasjonen den 21. mai kunne kirka gjen-
åpnes. Dette ble en høytidsdag med full kirke. 
Vi vil også få rette en stor takk til Ulsaker og Gjei-
le bygg AS for jobben dere har gjort med kirka. 
Og til både elektriker, leverandører og til alle and-
re som har bidratt til dette fantastiske resultatet. 
 
Takk! 
 
Nevner spesielt:  
— En stor takk til Grethe Rudstaden som frem til 
våren 2017 har gitt blomster til alle gudstjenester 
i Nordsinni. 
— 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 
setter oss som kirkeverter inn i gjøremål. 
— Prester og organister som inkluderer menig-
hetsrådet i planlegging og gjennomføring av 
gudstjenestene. 
 
 
Nordsinni menighetsråd- 
— Tormod Sjåheim, leder 
 

Årsmeldinger 

Jeg har blitt utfordret av min sønn Trond Olav til å 
fortelle om en salme som betyr noe for meg. Jeg 
har bestandig vært glad i salmen: Jeg er en seiler 
på livets hav, men jeg vil likevel velge en annen 
salme. 
 Mai 2017 var jeg på cruise med skoleskipet Gann. 
Tidligere var Gann hurtigskipet Narvik. Om bord 
var det 120 elever og 35 gjester. Søndag lå vi til kai 
i Sunderland i England og det var gudstjeneste om-
bord. Da kom kapteinen fram, en ung staut mann i 
kapteins uniform, med en flott sangstemme og 
sang preludium, salmen Tårnhøye bølger går langt 
i fra havn. Vakker tekst er tonesatt av Egil Hovland. 
Dette gjorde et sterkt inntrykk på meg. Salmen ble 
også sunget på allsangkveld i Østsinni kirke i april. 

 
Tårnhøye bølger går langt ifra havn 

Tekst: John M. Neale   Melodi: Egil Hovland. 
 

 

Tårnhøye bølger går langt ifra havn. 
Skipet sin skumkrans slår, dukker sin stavn. 

Ikke en stjernes bud brenner for meg, 
Da sier Gud av Gud: Fred, det er jeg! 

 
Løftet på bølgens rygg, tatt i dens favn, 

Er jeg i stormen trygg, kjenner min havn. 
Skjuler enn sorgens gys leden for meg, 
Skinner dog lys av lys: Fred, det er jeg! 

 
Jesus, du dyre navn, dagen tar av. 

Los meg engang i havn, bortenfor hav. 
Tal så i dødens stund ordet til meg, 

Sagt med din egen munn: Fred det er jeg! 
 
 

Da lar jeg stafettpinnen gå videre til min venn-
inne Aud Thomlevold. 
 
— Turid Helene Lillejordet 

Salmestafetten 
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Årsmelding for Torpa 2017 

 
Torpa Menighetsråd består i perioden 2015-
2019 av:  
 
Leder:  Britt Julie Bjørkeli 
Nestleder: Margrethe Klevmoen Ryttersveen 
Sekretær:  Turid Bjørnsrud (permisjon til høst 
2017) 
Kasserer:  Leif Berget 
Øvrige medlemmer:  Olaf Bjørkeli, Geir Olav 
Nordrum  Ann Kristin Skjølås (fra høst 2016) 
1. Vara:  Ann Kristin Skjølås, Bente Bratlien 
Berget (fra høsten 2016) 
Øvrige varamedlemmer: Helen Bakke, Aud 
Kristin Gjerdbakken, Tommy Storheil.  
 
Representanter i  kirkelige fellesråd:  
Olaf Bjørkeli, vara Geir Olav Nordrum  
Ann Kristin Skjølås,  
vara Aud Kristin Gjerdbakken 
Medlem av Trosopplæringskomite:  
Turid Bjørnsrud  
Medlem av komiteen for menighetsbladet:  
Bente Bratlien Berget  
Ansvarlig for drift og utleie av menighetssente-
ret: Geir Olav Nordrum 
 
Menighetssenteret ble pusset opp i 2016, og vi 
håper bygdefolket vil leie det til arrangementer 
fremover. Det har vært en oppsving i utleie 2017, 
men menighetssenteret har kapasitet til mer utleie. 
Det har også blitt gjort en innsats med å rydde 
lagerrom i 2017.  
 
Menighetsrådet 
Torpa menighetsråd har hatt 7 ordinære møter og 
behandlet 64 saker. Vi har hatt 4 møter sammen 
med Lunde Menighetsråd.  
 
Årsmøtet ble holdt sammen med Lunde Menig-

hetsråd i Åmot Kirke etter gudstjeneste. Årsmel-
dingene ble delt ut, og det ble vist bilder på lerret. 
Det var flere fra menigheten som ble igjen for å 
lese gjennom årsmeldingene, se på bilder og delta 
på kirkekaffe. Rådene fikk tilbakemeldinger at 
dette var en fin stund.  
 
Prostiprest Anne-Hilde Wesenberg Helland fung-
erte som sokneprest inntil ny sogneprest Kristin 
Sundt begynte 1. juni 2017.  Vi takker Anne-
Hilde for den gode jobben hun har utført i soknet 
vårt.  
 
Kristin er nå i full gang med jobben, og rådet er 
glade for at en fast sokneprest er på plass og ser 
frem til videre samarbeid i 2018. Det var en høyti-
delig innsettelse i Åmot kirke 18.juni, der repre-
sentanter fra alle kommunens råd bidro til at det 
ble en flott markering. Vi takker også for at ordfø-
rer kom for å ønske ny prest velkommen.  
 
Gudstjenester. 
Gudstjenestefeiringen er menighetens hovedsat-
sing. Mange av gudstjenestene har vært preget av 
trosopplæringstiltak. Konfirmantene deltar hele 
året, fra presentasjon og fram til konfirmasjons-
gudstjenesten. Det er også en tradisjon at konfir-
mantene deltar på fastegudstjenesten i Åmot, der 
vi har besøk av representant fra Kirkens Nødhjelp.  
Det var også svært mange som deltok på ute-
gudstjenesten på Grønvold sag og mølle i år. 420 
var antallet som deltok. Det var også dåp på ute-
gudstjenesten i år. 
 
Trosopplæringstiltak. 
Alle trosopplæringstiltak er i samarbeid med Lun-
de Menighet. Roger Jøranli har hatt stillingen som 
trosopplærer og fikk denne på fast basis vår 2017. 
Menigheten setter stor pris på den innsatsen Ro-
ger legger ned for oss.  
Trosopplærerens jobb med barn og unge er et vik-
tig tiltak for menigheten og kirken.  
 
I 2017 hadde vi følgende tiltak:  
• Min Kirkebok for 4 åringer.  
• Min Kirkebok for 6 åringer.  
• Tårnagentsamling i Åmot. 
• Bibelbok til 11 åringer. 
• Lys våken samling i Lunde.  
• Konfirmantene hadde konfirmanthelg i Hå-

konshall.  

Årsmeldinger 
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• Nye konfirmanter var på teatertur til Gran 
på høsten.  

• Juleverksted med juletrefest-gudstjeneste.  
 
Det har i Torpa og Lunde blitt samarbeidet om å 
kjøpe nye konfirmantkapper, da de vi hadde var 
noe slitte. Dette ble godt mottatt, og konfirmante-
ne 2017 var de første til å ta i bruk disse.  
Torpa og Lunde har også samarbeidet om å dekke 
utgifter med skyss i forbindelse skole/barnehage 
samarbeid der tiltaket er i kirken.  
  
Sang og musikk i kirken.  
Det ble ikke noen sangkveld i Åmot kirke i 2017. 
Men vi hadde en innsettelse av ny sokneprest og 
her deltok lokale sanglag og Torpa bygdebrass.  
Før jul er det tradisjon med Torpa skolekorps som 
deltar på Lysmesse. Det gjorde de også i 2016. På 
Julesangkveld i Kinn deltok Fredheim sanglag, og 
Torpa Bygdebrass.  
 
Det blir også i stor grad brukt Forsangere og So-
lister under ledelse av Eva organist. Dette beriker 
sangen og opplevelsen ved gudstjenestene. Me-
nighetsrådet vil takke Eva for å tilrettelegge for 
flotte musikkopplevelser i kirka. 
 
Kveldsbønn i Kinn 
Det ble videreført Taize bønn i Kinn Kirke. Det 
har vært samlinger på vår og høst.  
 
Grønn Menighet 
Torpa Menighet er grønn menighet. Her har vi 
fortsatt mye vi kan forbedre. Dette i forhold til og 
bevist ta gode valg på det vi benytter av materia-
ler/tilbehør i kirka.  
 
Kirkekaffe.  
Kirkekaffe betyr at vi stopper opp og slår av en 
prat etter gudstjenesten. Det trenger ikke være så 
mye fokus på hva som serveres av bakst, det ve-
sentlige skal være å møtes. Det har blitt servert 
mye frukt i stedet for bakst  i kirka i 2017, dette 
har blitt tatt godt imot.  
Takk til alle bidrag i forbindelse med kirkekaffe! 
 
Vårdugnad. 
Det var dugnad ved Åmot kirke i mai. Det var 
også satt opp dugnad ved Kinn, denne ble avlyst, 
da det ikke var værmessige forhold som tilsa at 
det kunne gjennomføres.  Det var fint oppmøte på 
dugnaden i Åmot. Det ble prioritert raking og stel-
ling av uteområder.  
Menighetsrådet takker alle som bidro ved dugna-
den.  

 
Landsbydugnad. 
Menighetsrådet deltok på landsbydugnad i 2017 
også. Vi gjorde en innsats for å rydde opp i 
Landsbyen, og etterpå hadde vi stand der vi solgte 
kaffe, saft og kringle. Det ble ikke det store salget, 
men vi fikk penger for å delta på dugnaden.  
 
Gaver.  
I 2017 fikk vi inn gaver til Åmot kirke på til sam-
men 6620. 
Vi fikk 15150 kroner i gave til Kinn Kirke fra 
Fredheim Luftgeværlag.  
Vi takker for gaver, dette er kjærkomment for å 
oppdatere kirkeinventar.  
 
Statistikk.  
Tall fra offentlig statistikk — (2016 i parentes.) 
Antall gudstjenester på søndag og  
helligdager: 27 (25) 
Antall deltakere: 2910 (2746) 
Totalt antall gudstjenester: 27 (29) 
Totalt antall tilstede: 2910 (2829) 
Nattverddeltagelse: 778 (580)  
Dåp: 10 
Konfirmanter: 12 (11) 
Begravelser: 16 (19)  
Ofring: 38.575,-  (40.834,-) Av dette ofring til 
menighet: 6.547,- (7.338,-)  
 
Konfirmantene samlet inn 7.444,- ved årets faste-
aksjon.  
 
Oppsummering.  
Menighetens utfordringer er nå å styrke gudstje-
nestelivet og å innlemme alle barn og unge i tros-
opplæringen.  
 
Det er laget nye kort av Åmot Kirke og av Kinn 
Kirke. Det har også blitt laget nye julekuler av 
begge kirkene.  
 
Disse produktene kan kjøpes på lokale butikker, 
eller på kirkekontoret.  
 
Menighetsrådet har også tilbudt dette på 3 lokale 
julemesser. Det har ikke vært det store salget, men 
vi håper på et bedre salgsår i 2018.  
 
Menighetsrådet takker alle frivillige og ansatte 
i kirken for godt samarbeid i 2017.  
 
Torpa Menighetsråd 
v / Britt Julie Bjørkeli  

Årsmeldinger 
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Barnesider 
av Torild Sveen Barlund 

Barnesider 

Enkel softis variant som du 
kan lage hjemme. 
• 2 liter vaniljeis  
• 2 1/2 dl kremfløte 
 
Ta opp isen og sett den på 
benken. Bruk kjøkkenma-
skin og pisk kremfløten stiv. 
Ha i isen som er tint litt 
sånn at du får pisket den. 
Pisk til alt blir en fin krem.  
 
Server med hva du vil, frukt, 
sjokoladepulver, tuttifrutti. 

Hjemmelaget softis 

S O M M E R G H 

Z X Q O F R E M 

F S O F T I S H 

R B E C S U B Å 

Q Y G R I L L E 

R G R E S I R U 

T B A D E Ø F Å 

S W G S N M S Æ 

H O P P E T A U 

Finn fem 
ord 
vann-
rett, som 
har med 
sommer 
å gjøre: 

Løsning fem ord: 
Sommer, Softis, Grille, Bade, Hoppetau 

Fem ord 
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 Barnesider 

Fargelegg gjerne tegningen 

Fargelegg 
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 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 

2140.04.66421 


