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Julekrybba i Lunde kirke 
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Redaksjon 

Redaksjonen har ordet 
 
Her er årets julenummer av Menighetsbladet til 
dere. Vi i redaksjonen håper dere synes det er hyg-
gelig julelesning. 
Lunde menighetsråd har jobbet mest med dette 
nummeret, vi har julekrybba vår som hovedtema. 
 
Våre faste innslag er på plass; her vil vi spesielt tak-
ke Ida Munkelien for bidrag til Salmestafetten. 
Hun har valgt Marie Wexelsens vakre julesang «Jeg 
er så glad hver julekveld». En sang som nok bringer 
juleminnene fram i oss alle. 
 
Forhenværende prest i Torpa, Siri Sunde, bidrar 
med betraktninger om julekrybba i Lunde kirke, 
som vi på Vest-Torpa er så stolte av. Veldig fint med 
et «gjensyn» med Siri. Se for øvrig bilde av jule-
krybba på forsida. 
 
En annen artikkel vi gleder oss til å dele med dere, 
er Halgrim Øistads reisebrev fra området der Jesus 
ble født. Halgrim er opprinnelig austtorping, men er 
bosatt på Lillehammer, der han har hatt sitt virke 
som journalist i Gudbrandsdølen Dagningen. 
 
Vår kjære kantor Eva har gått inn i pensjonistenes 
rekker. Hun fortjener en stor takk for innsatsen og vi 
ønsker henne lykke til med et roligere liv. 
 
Så vil vi få takke de to gode hjelperne våre, Hans 
Olav Smedsrud og Jan Erik Holmen, som gjør et 
uvurderlig arbeid for oss som gir ut bladet. Hans 
Olav står for layout og Jan Erik styrer pengene.  
God jul til dere! 
 
Vi ønsker også bladets lesere GOD JUL! 
 
Har du noe du gjerne vil bidra med til påske -
nummeret, så send det til karin.lium@gmail.com 
innen 20. februar 2019. 
 

Hilsen fra Bente, Anita, Torhild, Roger, 
Kristin, Trond og Karin. 

 
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 
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Leder 

LUNDE KIRKES 250-ÅRS JUBILEUM 
 
I forbindelse med at Lunde kirke blir 250 år i 2019, er det opprettet en facebook-side med 
aktuell informasjon om jubileumsfeiringa, og om den nye boka som skal gis ut i forbin-
delse med jubileet. Den kommer i mai 2019.  
Vi oppfordrer alle interesserte å legge seg til FB-gruppen så snart den er på plass. 
 
— Jubileumskomiteen. 

En spennende tid for kirka, - lokalt og nasjonalt. 
 
Året er på hell, og vi nærmer oss jul. Rundt om i landet vårt er juleforberedelsene i full gang, og jula 
kommer oftest fort på hvert år. I jula er det mange gudstjenester i kirkene våre. Julekvelden er det an-
dakter på Korsvold og Landmo, og i hovedkirkene våre er det familiegudstjenester. 
 
I år er det litt endring på tider for gudstjenestene i Nordsinni og Østsinni. 
Tidligere har det vært kl 14.00 og 16.00. Fra i år er det kl 13.00 og 15.00. 
(Se gudstjenesteliste i bladet). 
 
Når vi nå snart går inn i 2019, tar sittende menighetsråd fatt på siste året av sin periode. Nye råd skal 
velges i våre menigheter, og vi håper dere som blir spurt vil være med i menighetsrådene. En 4-
årsperiode høres lenge ut, men går veldig fort. 
 
Samtidig går vi inn i en spennende tid for kirka i Norge. Ny kirkelov er på trappene, og fra 2020 vet vi 
hvordan strukturen for kirka blir framover. 
 
For Lunde kirke blir det et spesielt år i 2019, Lunde er bygget i 1769 og blir med det hele 250 år. Etter 
Nordsinni, som er bygget i 1758, er Lunde den nest eldste kirka i kommunen vår. I løpet av våren og 
sommeren 2019 er det mye spennende som skjer ved Lunde kirke. Den 18. august er det jubileums-
gudstjeneste og høytidelig markering av 250-årsjubileet. Sett av datoen alt nå. 
 
Til slutt vil jeg få ønske alle en velsignet god julehøytid, og et godt nytt år med et utdrag 
fra salme nr. 56 i salmeboka. 
 

En krybbe var vuggen som ventet ham her, 
det lille barn Jesus, vår Frelser så kjær. 
Men stjernene lyste helt inn der han lå, 

det lille barn Jesus, på leiet av strå. 
 

-RogerJøranli 
Leder, Lunde menighetsråd 
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Juleandakt av Biskop Solveig 

 
Det var mye mørke som omgav Jesu 
fødsel.  
 
Et folk var okkupert av en fremmed hers-
ker, ei ung mor som ennå ikke var gift, ei 
lang reise like før fødselen, og natt over 
stallen der barnet ble født.  
Fødselsfortellingen skinner likevel som en 
dyrebar skatt og er noe som mennesker 
fester sitt håp og sin tro til.  
 
Julebudskapet vil oss noe! Det vil ha oss 
til å stole på at nåde og sannhet finnes. Det 
vil at vi skal lite på at det finnes en Gud, 
en kraft som aldri gir opp kampen for det 
gode. Som ikke gir opp troen på kjærlighe-
tens muligheter. 
 
Det barneansiktet som lyste mot Maria og 
Josef er fremdeles tegn på at Guds lys er 
kommet nær oss og at mørket ikke kan 
overvinne Kristi lys. Hans kjærlige lys hol-
der oss fast i sannhet, trøst og håp.  
 

 

 
 

Det som ble til i ham, var liv, og  
livet var menneskenes lys. 
 

Forunderlig og vakkert formidles det store 
og sanne i at lyset skinner i mørket og at 
mørket ikke har overvunnet det. Det sanne 
lys som lyser for hvert menneske, er kom-
met til verden. Full av nåde og sannhet. Og 
fred. 
 
Dette er en julefred uten virkelighetsflukt. 
En jul der vi tenner våre lys i trassig tro på 
det sanne lyset. Lyset som gir oss mot til å 
kjempe og aldri slutte å stå opp for det som 
er rett og godt. 
 

En velsignet julehøytid! 
 

Biskop Solveig Fiske 
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J eg er bedt om å skrive om jule-
krybben i Lunde, og det gjør jeg 
med glede. I tillegg til Lunde 
(som var først ute), fikk jeg være 

med på prosessen med å skaffe jule-
krybber også i Åmot, Østsinni og Nord-
sinni kirker. Alle de fire menighetsrå-
dene valgte å få laget selve stallen lo-
kalt, og folk var ikke vonde å be. Fire 
flotte – og ganske forskjellige - staller 
ble dermed til. Østsinni og Nordsinni 
valgte å kjøpe figurer, mens Torpa og 
Lunde satset på dugnad og selvlagde 
figurer og «interiør».  
 
Arbeidet engasjerte både store og små. 
Mange tema dukket opp i prosessen. 
Hvordan skulle vi forholde oss til Byg-
dekvinnelagets flotte, tovede sauer og 
barnehageungenes rufsete lamunger, 
der de siste minnet mest om Lillebrors 
vise av Prøysen «Jo, han kan tegne en 
krusedull og tydelig se det er sau som 
har ull»? Gikk det an å ha både gjeter-
gutter og gjeterjenter? Det står da ing-
enting i Juleevangeliet om gjeterjenter! 
Langt mindre om torpestakker som det 
ble foreslått å kle dem i! Måtte vi ha 
esel, eller ville det gå an med hest?  
 
Vi måtte altså til kjernen: hva er egent-
lig poenget med julekrybben? Det ble 
skapt teologi «nedenfra». Julekrybben 
skulle selvsagt være fin, men den var 
og er ikke en pyntegjenstand. Den 
handler om gjenkjennelse og identitet. 
Den skal hjelpe oss til å gripe noe av 
julens mysterium: Gud som blir men-
neske og en av oss. Da måtte det bli 
plass til både husflidsengler og 
«harrykua» som var kjøpt på Nille til 
19 kroner.  

Julen 2018 

Vi valgte å sette frem stallen i Lunde 
allerede første søndag i advent, starten 
på det nye kirkeåret og årets «vandring 
mot Betlehem». Bare stallen, med 
krybben og litt høy, ku og hest og noen 
sauer. For det var jo en vanlig stall, 
ikke et hellig hus. Julekvelden ble han 
lagt i krybben, den minste av oss alle, 
hovedpersonen. Gjerne båret inn av en 
av de minste.  
 
Så skjedde det vondeste av det vonde i 
bygda et år, en av våre unge døde, like 
oppunder jul. Vandringen mot Betle-
hem fikk en retning ingen kunne ha 
forestilt seg. Stallen sto der ved kisten 
– som en trøst og et håp. Den tomme 
krybben sto der som et rop etter Guds 
nærvær i dypeste mørke.  
 
Et annet julekrybbeminne er fra Nord-
sinni kirke der figurene ble kjøpt hos 
den katolske bokhandelen i Oslo. Ny-
delige, håndskårne, håndmalte. Ved 
utpakking viste det seg at det ene hor-
net til oksen var brukket. Det ble tele-
foner og reklamasjon og valget mellom 
å få tilsendt ny okse eller få pengene 
igjen. Menighetsrådet valgte pengene 
tilbake og lovet at de skulle fikse hor-
net over jul. Oksen ble dermed plassert 
helt innerst i stallen så det skadde hor-
net ikke syntes. Men da vi sto sammen 
etter gudstjenesten 2. juledag rundt 
stallen og alt dette med oksen kom for 
en dag, kom det fra en av våre eldste: 

På vandring mot Betlehem 
Av  Siri Sunde 

«Er det bære dom som er helt perfekte 
som høre tel i denna stallen, ‘a?» Jeg 
tror ikke oksen ble reparert. Jeg håper 
også at den ikke lenger bare må stå 
bakerst. Han som ligger i krybben, ber 
oss jo alle om å ta imot ham i våre hjer-
ter og i våre fellesskap, sånn som vi er. 
Vi har fått stall og krybbe i Brøttum og 
Mesnali kirker også. Nå gleder jeg meg 
til årets vandring mot Betlehem sam-
men med små og store.  
 
«Nå vandrer fra hver en verdenskrok i 
ånden frem, i ånden frem, 
et uoverskuelig pilgrimstog mot Betle-
hem, mot Betlehem. 
 
Sea barne er foran, glad i flokk, så 
kvinner og menn, så kvinner og menn. 
Selv rystende olding tar sin stokk mot 
krybben hen, mot krybben hen. 
 
Ti alle har samme hjertetrang til julens 
fred, til julens fred. 
Guds kirke i Norge ved våg og vang, 
følg med, følg med, følg med, følg med. 
 
Og finner du ham i krybbens hø, som 
hyrder så, som hyrder så, 
Da eier du nok til freidig å dø, og leve 
på, og leve på.    (Norsk Salmebok nr. 
59) 
 
Med ønske om alt godt for årets vand-
ring mot Betlehem.   
 

Foto : Halgrim Øistad 

Foto : Kirsten Sæteren Lande 
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Julen 2018 

Julekrybba er julehilsenen fra Lunde i år 
Av  Kirsten Sæteren Lande 

S 
tallen ble til som 
dugnad blant byg-
defolket, gitt som 
gave.  Krybba skap-

tes i en sorgens tid for byg-
da. En av vår unge var ufat-
telig tatt fra oss. Samholdet 
i en tung tid fikk sitt uttrykk 
i budskapet som markerer 
det uforståelige i julens 
mysterium. Dette mysteriet 
henter vi fram hvert år. 
 
En laget stallen. En dreide 
figurene, flere kledde disse, 
en laget krybba, kristentep-
pe og barnet kom til. Engle-
ne daler ned hvert år skapt 
av ivrige barnehender. 
 

Stallen settes fram til 1. 
søndag i advent. Da er hyr-
dene på plass med sauene 
sine, Harrykua, hesten og, 
her i bygda, er elgen på 
plass. Englene øver ved or-
gelet, de vordende foreldre 
med sitt esel og vismennene 

med sin kamel er på vand-
ring mot stallen. På vand-
ring mot stjernen som ten-
nes etter hvert. Jesusbarnet 
hviler ennå på sitt kristen-
teppe i sakristiet. På juleaf-
ten fullendes vandringen 

ved at alle bæres fram av 
barnehender og settes på 
plass i stallen. Stjernen strå-
ler og alle finner vegen. 
Harrykua, hun som mistet et 
øre fordi hun ble båret fram 
og tilbake av en ivrig barne-
hånd finner sin plass uten-
for. Hennes oppdrag er full-
ført. Hun er lykkelig. Barnet 
hviler nå i hennes matfat. 
 
Jesusbarnet hviler på teppet. 
Vi synger: 
«Og finner du ham i kryb-
bens hø som hyrder så, da 
finner du nok til freidig og 
dø, og leve på.» 
 
Gavekrybbe i gavekirke. 
Bygdeinnsats. Lunde kirke 
feirer 250 år i 2019. 

 
Harry-kua 

 
Dei har sett henne i kyrkja 
heilt framme ved krubba 
ved matskåla der Herren skal 
liggja 
 
Ho har høyrt om Barnet 
Han som er Den Største 
Han som skal berga oss alle 
No står ho og kjenner det sitrar 
langt inne i magen 
Ho skal få vera her når det 
skjer 
 
Ho er redd for dei store og fine 
kongar og vismenn med gåver 
Ho vågar seg ikkje inn i huset 
Ho står attom dei andre og ser 
Ho har ikkje gåve til Barnet 
men inni seg kjenner ho hjarta 
hoppa 
Han skal liggja i matskåla hen-
nar! 
 
Tekst: John Helge Lande 
Foto: Kirsten Sæteren Lande 

Krybba er en del av dette 
jubileet . Gitt som gave, fra 
bygda — til bygda.   
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Julen 2018 

Kirkevergen informerer 

 
Høytidsringing 
Det er ringt nyttårskvelden mellom kl 
17.00 og kl.18.00 i mange år i Nordre 
Land. Nyttårskvelden er ikke regnet 
som kirkelig høytid, og som ledd i å 
spare inn penger innen kirken er det 
vedtatt i fellesrådet å avslutte dette. 
 
Fra og med nyttårskvelden 2018 er det 
derfor slutt på at det nye året ringes 
inn ved kirkene i Nordre Land. 
 
Det er i år midnattsmesse i Østsinni 
kirke den 31. desember kl. 23.15, og 
vi ønsker dere alle velkommen til 
denne gudstjenesten.  
 
Kantor 
Eva Engman sluttet i høst for å gå inn i 
pensjonistenes rekker. Eva har hatt 
mange fine år som kantor i Nordre 
Land, og fellesrådet takker henne for  
den utrolig gode jobben hun har gjort 
for kirken. 
 
Vi har ansatt Sevinj Mirzayeva som ny 
kantor. Hun har arbeidet i Norge i 
mange år, og har god erfaring fra kir-
kelig arbeid. Vi gleder oss til å samar-
beide med deg, og ønsker deg vel-
kommen til oss. 
 
Vedlikehold 
Hvert år er sommersesongen en me-
get travel tid ute på kirkegårdene, og 
det er alltid  mange vedlikeholdsopp-
gaver som burde gjøres i løpet av 
sommeren. 
 
I sommer er det spesielt en stor opp-
gave som er gjort, og det er at det er 
satt opp nytt stakittgjerde rundt hele 
Vølstad kirke. Dette arbeidet har Geir 

Strande og Eivind Klopp utført, og det 
har virkelig blitt fint. 

 
Menighetsrådet i Lunde menighet har 
satt opp stolper med lys på den nye 
parkeringsplassen, slik at det nå er 
trygt å gå der etter mørkets frambrudd.  
 
Hans Kristian, Roger, Terje Rune og 
John Helge har gjort en utmerket jobb 
for å få dette ferdig før vinteren. 
 
 

Kirkevergen ønsker dere 
alle en riktig god jul! 
 
— Grethe Sveen 
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D et var en gang en 
gjetergutt som lå 
under den varme 
dundynen sin. Da 

så han for sitt indre øye - uten 
å vite om han drømte eller var 
våken - hvordan det lille bar-

net lå i den harde krybben sin 
på en håndfull strå og frøs, 
fordi det ingen dyne hadde.  
 
Han så tydelig både barnet 
som lå på det fattige leie, og 
seg selv, som lå under dynen. 
"Dette er for galt", tenkte han. 
"Her ligger jeg godt og varmt, 
mens det lille barnet må fryse 
i stallen." 
 
Og i et hopp var gjetergutten 
ute av sengen og rullet dynen 
sin sammen. Han tok den un-
der armen for å bære den til 
det sted hvor han hadde sett 
barnet. 
 
Men da han gikk med dynen 
under armen, barfotet over 
snømarkene, sto med en 
gang en lysende engel foran 
ham. Og engelen sa ; "Vær 

uten sorg og bekymring, du 
gode menneske. Det lille bar-
net fryser for alle menneskers 
skyld, også for din. Men du 
skal en gang sitte ved barnets 
side i himmelen, og når klok-
kene ringer juledagen inn, da 
kan du riste dynen utover jor-
den, så dunene danser og 
virvler nedover mot marken." 
 
Og når det snør på juledagen, 
da vet vi at gjetergutten rister 
dundynen, så de lette, hvite 
dunene danser og virvler og 
hyller alt inn i uskyldens far-
ge. Og busker og trær og 
skog og mark sover rolig un-
der det lune teppet som en 
gang ble gitt til det himmelske 
barn, og som derfor kommer 
alle skapninger til gode.   

Den lille gjetergutten 

fra "Den store juleboken" av Anne-Lise Mellby 

 
Årets TV-aksjon er tilbakelagt og 
det er tid for å takke! Tusen takk til 
ganske nøyaktig 100 bøssebærere i 
Nordre Land har tilbakelagt årets 
mest meningsfylte søndagstur, og 
tusen takk til alle som ga slik at vi 
kunne telle opp kr. 138.317,- i bøs-
sene. Det er ca. kr. 2000,- mer enn 
i 2017 og det er fantastisk i disse 
vipps-tider.  
Beløpene pr. vipps kommer i tillegg 
og det samme gjør penger fra nær-
ingsliv og lag/foreninger og nasjo-
nale gaver som blir fordelt på kom-
munene. 
 
Kommunekomiteen takker Odd Eg-
set som hadde ansvaret for ringing 
til næringslivet og Internasjonal 
kvinnegruppe med ansvarlig Aase 
Marie Rød som hjalp med dekore-

ring av bøssene. Takk til biblioteket 
som hadde utstilling og tusen takk 
til de mange som strikket oransje 
skjerf der bl.a. barnehagelederne 
strikket 9 skjerf hvorav 4 er sendt 
Kirkens Bymisjon, 4 er gitt til lokal 
forening og ett ble tatt i bruk i soli-
daritetsøyemed. 
 
TV-aksjonen samlet inn hele 
244 millioner til Kirkens By-
misjons arbeid for et varmere 

og mer inkluderende samfunn, 
viser tall primo november og 
endelige tall er klare i desem-
ber. 
 
Jeg er så takknemlig. Sammen 
skal vi skape fellesskap for 
mennesker som i dag står 
utenfor, sier Adelheid Firing 
Hvambsal, generalsekretær i 
Kirkens Bymisjon. 
Hele Norge åpnet lommebøker 
og hjerter den 21. oktober for 
TV-aksjonen.  
 
– På vegne av Kirkens By-
misjon er jeg både ydmyk, 
takknemlig og rørt. Resultatet 
av TV-aksjonen vil bety mye 
for de enkeltmenneskene som 
får en jobb å gå til, en seng å 
sove i, eller utstyr som gjør at 
de kan delta på frit idsaktivite-
ter.  
Tusen takk til alle som har bi-
dratt, sier Firing Hvambsal. 
 

Tekst & Foto: Wenche Eimann 
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Årets  Al le -Helgensøndag 
f a l t  p å  4 .  n o v e m b e r ,  o g 
fire av kirkene våre åpnet 
d ø r e n e  f o r  m i n n e -
gudstjeneste. Vi  lar  Lun-
d e  r e p r e s e n t e r e  d i s s e  
denne gang.  

 
Flomlys over hvitmalt kirke, 
spredte gravlys og nye lysmaster 
på parkeringsplassen var det som 
møtte de snaut 40 frammøtte 
denne mørke novemberkvelden.  
 
Den nye belysningen på øvre 
parkeringsplass har vært etter-
lengtet lenge. Nå er den endelig 
på plass, - innkjøpt av penger 
gitt av gavmilde sambygdinger. 
 
Prost Kirsten Almaas og klokker 
Roger Jøranli ledet forsamlingen 
gjennom en dempet minnestund 
med salmer og tekster. Mari 
Frøslid bidro med vakker solo-
sang.  
 
På orgelkrakken fikk vi stifte 
bekjentskap med vår nytilsatte 

organist; Sevinj Mirzayeva, som 
hadde sitt første oppdrag i kom-
munen denne kvelden.   
 
Nærmere presentasjon av henne 
kommer i neste nummer av bla-
det.   
 

Julen 2018 

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 

 

Allehelgenssøndag 
Av  Karin Lium 
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DESEMBER 
 
23.12.2018 – 4. søndag i advent 
Nordsinni kirke kl. 22:00 – konsert 
Sergey Shein, Sevinj Mirzayeva m. flere 
Klokker: Roger Jøranli 
 
24.12.2018 – julaften  
Korsvold kl. 11:00 – gudstjeneste 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Serhiy Bykov 
Klokker: Roger Jøranli 
 
Landmo kl. 11:00 – andakt 
Prest: Knut Ellefsrud 
Klokker: Roger Haugen 
 
Nordsinni kl. 13:00 – familiegudstjeneste 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
 
Åmot kl. 13:00 – familiegudstjeneste 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Roger Jøranli 
 
Østsinni kl. 15:00 – familiegudstjeneste 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
 
Lunde kl. 15:00 – familiegudstjeneste 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Marit M. Rønningen 
 
25.12.2018 – juledag 
Nordsinni kl.13:00 – høytidsgudstjeneste 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Serhiy Bykov 
Klokker: Roger Jøranli 
 
26.12.2018 – 2. juledag 
Kinn kl. 11:00 – høytidsgudstjeneste 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Roger Jøranli 
Nordsinni bl. kor deltar 

31.12.2018 – Nyttårsaften 
Østsinni kl. 23:15 
Prest: Kristin Sundt 
Organist. Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Roger Haugen 
 
 
JANUAR 2019 
 
06.01.2019 – Kristi åpenbaring 
Østsinni kl. 11:00 – høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
 
13.01.2019 – 2. søndag i åpenbaringstiden 
Korsvold  kl. 11:00 – høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Roger Jøranli 
 
Nordsinni kl. 16:00 – juletregudstjeneste 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Roger Jøranli 
 
16.01.2019 – onsdag etter 2. søndag i åpenbarings-
tiden 
Kinn kl. 19.00 – kveldsbønn 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
 
20.01.2019 – 3. søndag i åpenbaringstiden 
Landmo kl. 11:00 – høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
 
Haugner kl. 13:00 – høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Jøranli 
 
27.01.2019 – 4. søndag i åpenbaringstiden 
Lunde kl. 11:00 – høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Marit M. Rønningen 
Roger Jøranli 
Lys våken 

Velkommen til Guds hus 

Gudstjenester 2018 
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Østsinni kl. 13:00 –høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
 
 
FEBRUAR 
 
03.02.2019 – 5. søndag i åpenbaringstiden 
Nordsinni kl. 11:00 – høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Jøranli 
Tårnagenter 
 
Kinn kl. 13:00 – høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Roger Jøranli 
 
06.02.2019 – onsdag etter 5. søndag i åpenba-
ringstiden 
Landmo kapell kl. 19:00 – kveldsbønn 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
 
10.02.2019 – 6. søndag i åpenbaringstiden 
HEKTA 
17.02.2019 – Såmannssøndag 
Åmot kl. 11:00 – høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Roger Jøranli 
Tårnagenter 
 
24.02.2019 – Kristi forklarelsesdag 
Østsinni kl. 11:00 – høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
Utdeling av 6 årsbok 
 
Lunde kl. 13:00 – høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Marit M. Rønningen 
Utdeling av 6 årbok 
 

 

 

 

MARS 
 
03.03.2019 – Fastelavnssøndag 
Haugnerkl. 11:00 – høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Jøranli 
 
10.03.2019 – 1. søndag i faste 
Østsinni kl. 11:00 - høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
Bibelbok til 5. trinn 
 
17.03.2019 – 2. søndag i faste 
Kinn kl. 11:00 – høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Roger Jøranli 
Årsmøte i Torpa menighetsråd etter gudstjenesten 
 
24.03.2019 – Maria budskapsdag 
Østsinni kl. 11:00 – høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
 
27.03.2019 – onsdag etter Maria budskapsdag 
Åmot kl. 19:00 – Fastegudstjeneste 
Prest: Knut Ellefsrud og Kristin Sundt 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Roger Jøranli 
Konfirmanter 
 
31.03.2019 – 3. søndag i faste 
Vølstad kl. 11:00 – høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Følg med i dagspressen,  
endringer kan forekomme!  

Gudstjenester 2019 
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DØPTE: 
Østsinni kirke: 
14.10.2018 Sofie Erdal Davison 
 Sebastian Granvang Stensrud  
28.10.2018 Henny Giertsen Skåren 
 Lias Brateng Sand 
 Alexander Hoffsbakken 
 Mathea Lillemoen Granvoll 
 Julian Lillemoen Granvoll 
 Emma Marie Lillemoen 
 
Nordsinni kirke: 
08.09.2018 Andreas Bråten 
09.09.2018 Mathias Fossum 
 Mathilde Rosenberg-Jøstne 
Haugner kirke: 
21.10.2018 Magnus Haugom 
 Nora Amalie Strand-Lien 
Åmot kirke: 
28.10.2018 Sondre Stomlien Haugen 
 
VIGDE: 
 
Østsinni kirke: 
04.08.2018 Ellen Irene Stenslie og  
 Freddy Samsonstuen 
20.10.2018 Veronika Høitomt og  
 Pål Svendsen 
 
Nordsinni kirke: 
01.09.2018 Mari Kalstad og Marius Stomlien 
08.09.2018 Anne Lise Bråten og  
 Alexander Lørgetbohrer Bråten 
 
Åmot kirke: 
28.09.2018 Phosri Phorntip og Ove André Røste 
 
 
DØDE: 
 
Østsinni kirke: 
10.09.2018 Kjell Seiersten f. 1936 
21.09.2018 Aud Marie Sagstuen f. 1946 
22.09.2018 Erik Fredrikstuen f. 1937 
24.09.2018 Ingvald Nilsen f. 1941 
04.10.2018 Astrid Ulimoen f. 1932 
07.10.2018 Aslaug Irene Hovdelien f. 1937 
24.10.2018 Reidar Dalen f. 1948 
27.10.2018 Inger Turid Heiberg f. 1940 
07.11.2018 Ingeborg Kristine Kjendseth f. 1937 

Slekters gang 

Slekters gang 

Haugner kirke: 
17.10.2018 Anne Lise Øiom f. 1946  
 
Nordsinni kirke: 
01.11.2018 Magnar Nordeng f. 1931 
 
Lunde kirke: 
30.10.2018 Inger Kristin Berget f. 1952 
 
Åmot kirke: 
31.08.2018 Vigdis Opdal f. 1955 
01.09.2018 Hans Kristian Ringen f. 1939 
02.09.2018 Odd Magnar Nybo f. 1947 
03.09.2018 Ingrid Jøranlid f. 1947 
17.09.2018 Sylvia Ringvold f. 1948 
09.11.2018 Synnøve Berge f. 1930 
 
Kinn kirke: 
12.09.2018 Arvid Enger f. 1938 
  
Gjøvik kirke: 
21.10.2018 Ruth Marie Hubak f. 1934 
 
Volda kirke: 
05.11.2018 Trygve Kårstad f. 1939 

Kunne du tenkte deg å oppfylle et 
ønske fra Østsinni menighet? 

 
Østsinni menighetsråd 
tenker seg å ruste opp bå-
rehuset sitt litt. 
 
Se bildet fra veggen som 
vi synes er alt for naken. 
Har du et bilde med kris-
tent motiv som kan passe 
her og som du kunne ten-
ke deg å gi til menighe-
ten? 

 
Da kan du ta kontakt med leder av menig-

hetsrådet, Wenche Eimann,   

mob.nr. 997 35 382. 



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 

Storgt. 53, 2870 Dokka — Tlf 61 11 10 69 — Døgnvakt: 97004914 

Tlf: 61 11 88 50 
www.nordrelandregnskap.no  



 Land 
 Begravelsesbyrå 

Inneh. Norvald Åbø 
 

ORDNER ALT VED BEGRAVELSER 
OG KREMASJONER 

 - GRAVMONUMENTER 
 - SKRIFTHUGGING 
 - BLOMSTER OG KRANSER 
 - BÅREDEKORASJONER 
 - OGSÅ UTENFOR DISTRIKTET 
 

DØGNVAKT 

TLF. 61 12 60 17 
2864 FALL 

 
VI ØNSKER Å BIDRA TIL 

EN VERDIG GRAVFERD 

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 

Storgata 46, 2870 DOKKA 

Tlf. 61 11 20 09 
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Nytt fra menighetene 

Kantor Eva blir pensjonist 

Så har tiden kommet, vår kjæ-
re kantor Eva skal trede inn i 
pensjonistenes rekker. Hun er 
behørig takket av alle menig-
hetsrådene for sin fantastiske 
innsats gjennom mange år.  

 

T orpa menighetsråd sier 
at Eva har vært en 
uvurderlig medarbeider 
i planlegging og gjen-

nomføring. Alltid positiv og 
konstruktiv. De andre menig-
hetsrådene slutter seg til dette. 
Lunde trekker frem hennes evne 
til samarbeid og genuine interes-
se for faget sitt. Nordsinni har 
gjennom årene Eva har vært her 
lært henne å kjenne som en 
pliktoppfyllende og alltid godt 
forberedt kantor.   
 
Østsinni hadde gudstjeneste på 
Evas siste arbeidsdag og fra ta-
len til menighetsrådsleder Wen-
che Eimann sakser vi:  
Fint at du avslutter i Østsinni 
kirke, for selv om du har spilt 
mest til gudstjenester i Torpa, så 
har du absolutt vært vår orga-
nist. 
 
På vegne av menighetene i 
Nordsinni og Østsinni har vi fun-
net en gave til deg som boksta-
velig talt vil varme på kalde vin-
terdager og dessuten har en sym-
bolikk i seg: det er såkalte jom-
fruvotter strikket av en dame her 
fra Dokka som har hentet sin 
inspirasjon fra jomfrutepper som 
ble vevd fra 1550 – 1800 tallet. 
Et av de mest populære vev-
motiver fra denne tiden er hentet 
fra lignelse i Matteus-evangeliet 
25. kap om de 10 jomfruer der 5 
var uforstandige og hadde med 
lamper, men ikke nok olje, og de 

5 som hadde med både lamper 
og olje. 
 
Du har helt klart hatt lys i lam-
pen, du har vært en inspirasjon 
for oss, vært aktiv for få forsang-
ere og dermed bidratt til fin sal-
mesang. Du har vært pådriver til 
salmekvelder vi har hatt i kirka 
her i samarbeid med kultursko-
len, du har vært med på baby-
sang og du har til og med stilt 
opp på kvelden for å spille på 
møter i menighetsrådene våre og 
ikke minst vært med oss flere 
ganger til St. Hans-feiring på 

Tekst: Trond Tåje 
Foto :  Roger Jøranli 

Vølstad. 
 
Alle menighetsrådene vil derfor 
samlet takke Eva for fantastisk 
fine år med samarbeid om sang 
og musikk.  
 
Tusen takk for flott ned-
lagt arbeid for alle menig-
heter i Nordre Land, Eva.  
 
Lykke til som pensjonist!!! 
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Det skjedde i  de dager… 
Slik starter fortellingen i  
Bibelen om begivenheten 
som skulle sette byen Betle-
hem på verdenskartet.  
 

D røyt 2000 år etter Jesu 
fødsel ligger den pales-
tinske byen Betlehem 
der fortsatt, 775 meter 

over havet, på høyden ovenfor den 
bibelske hyrdemarken ved Beit Sa-
hour, bare et militært sjekkpunkt og 
en liten busstur unna Jerusalem. 
 
Også i dag drar folk fra alle ver-
denshjørner til Betlehem. Ikke etter 
befaling fra keiser Augustus om å la 
seg innskrive i manntall, men for å 
få en opplevelse av religion og kul-
turhistorie som du ikke finner andre 
steder på kloden. Pilegrimer og tu-
rister strømmer på i feriesesongene. 
 
Farlig, eller? 
- Jeg har alltid hatt lyst til å reise dit 
- men er det ikke farlig, da..? 
Dette spørsmålet får jeg stadig vekk 

når jeg forteller kjente om stadig 
nye reiser til Palestina/Israel, eller 
Det hellige land. Med litt reiseerfa-
ring er ikke dette noe uoverkomme-
lig reisemål, nemlig. 
 
For en med bakgrunn i kristen kul-
turarv, er en tur til disse områdene 
også litt som et personlig møte med 
bibelhistorien fra barneskolen. Du 
er liksom «kjent» over alt. Samtidig 
er noe annerledes. Som at vakre 
landskap flere steder er delt av høye 
betongmurer eller sperregjerder, 
satt opp av israelske myndigheter. 

Julen 2018 

Konflikter 
Nyheter vi får høre fra Det hellige 
land, har stort sett bakgrunn i den 
politiske situasjonen og spenningen 
mellom palestinere og israelere. 
Muren preger også deler av Betle-
hem sterkt. Sperringer har skåret av 
store områder som tidligere tilhørte 
de kristne, palestinske nabobyene 
Betlehem, Beit Jala og Beit Sahour. 
 
Palestinere flest føler seg okkupert 
og innestengt av en overmektig is-
raelsk stat som legger kjelker i ve-
gen for dem som bare ønsker å ha et 

Tekst & Foto :  Halgrim Øistad 

Betlehem — 2000 år etter 
Fødselskirken i Betlehem består egentlig av flere 
eldgamle kirkebygg og klostre bygd sammen. 

Det aller helligste: Sølvstjernen under alteret i 
krypten, stedet der Jesus skal ha blitt født. 
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fredelig liv med jobb og trygghet. 
Samtidig mener mange israelere at 
alle landområdene fra gammelt av 
og i henhold til Skriften tilhører 
dem, og at jøder har en naturlig 
førsterett. 
 
Gamle Jack 
Midt oppi alt dette prøver vanlige 
folk å leve et dagligliv. En av dem 
er gamle Jack Tabash, en kristen 
palestiner som driver suvenirbutikk 
ved torget foran Fødselskirken i 
Betlehem. Jack er en trivelig kar. 
Og stor norgesvenn! 
Men når han begynner å snakke om 
alle problemene han som palestiner 
møter i arbeidet med å skaffe seg et 
utkomme, blir han skarp i blikket. 
Det skyldes ikke bare israelske rest-
riksjoner på alt og alle. Han er hel-

ler ikke glad i palestinernes selvsty-
remyndigheter i Ramallah, som han 
mener er korrupte og udugelige. 
 
På hellig grunn 
Uansett; det er noe litt magisk ved 
bare det å vite at en er i Betlehem. 
Den eldgamle fødselskirken er ho-
vedmålet for de fleste. I en krypt 
under kirken ligger stedet der man 
hevder at Jesus ble født. Under et 
alter er ei sølvstjerne med ordene 
«Her ble Jesus Kristus født av Jom-
fru Maria», skrevet på latin, som 
markerer stedet. 
 
Ofte må du stå og gå i kø for å 
komme ned i krypten og få noen 
sekunder ved alteret. Og det gjør 
folk gjerne. For de fleste er dette 
noe som skjer dem én gang i livet – 

Julen 2018 

øyeblikket er hellig. 
 
Hyrdemarken 
Mange tar også turen ned til She-
perds’ Field, eller Hyrdemarken, 
ved Beit Sahour et par kilometer 
unna. De siste gjeterne og saueflok-
kene i dalbotnen er fortrengt av ut-
bygging og sperregjerder. Men par-
ken med flere kalksteinshuler som 
gjeterne brukte i sin tid, like ved en 
utgravd klosterruin, er et valfarts-
sted for pilegrimer og brukes ofte til 
andaktsstunder. I nyere tid er det 
bygd et vakkert kapell her med sto-
re malerier som illustrerer scener 
fra begivenheter før og etter Jesu 
fødsel. I motsetning til travle Betle-
hem er hyrdemarken et fredfullt 
sted mer egnet for ro og ettertanke.  
 

Betlehems skyline med mange kirketårn, minareten på 
Omarmoskeen og antenner på israelsk militærbase. 

Betlehem i dag. Muren 
skjærer gjennom  
landskapet også her. 

Jack Tabash, kristen palestiner og 
suvenirhandler som prøver å leve av 
turistene i Betlehem. 

Parken med kapellet på Hyrdemarken ved Beit Sahour er som en liten fredens 
oase. 
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 Fyll Åmot kirke med sang og glede 

Søndag den 23 .  september  
var  det  duket  for  en  f in  
kveld  i  Åmot  kirke;  Fyl l  
Åmot  kirke  med sang og  
g lede .   

 

D et var kantor Eva Eng-
man som i hovedsak 
stod for regien av den-
ne kvelden. For å ska-

pe god og stemningsfull sang og 
musikk medvirket Valatun-
sanglag, Solheim sanglag, Fred-
heim sanglag, Torpa Bygdebrass 
under ledelse av Line Haugum, 
Mari Bakke på valthorn, Jan Erik 
Vestrum på trompet, Turid 
Bjørnsrud som solist, Sigrid 
Blystad på fiolin og sist, men ikke 
minst Eva Engman ved orgelet. I 
tillegg gjorde Kristin prest og Ro-
ger Jøranli en utmerket jobb som 
konferansierer. 
 
Kvelden startet med allsang, sal-
me 258 ”Himmelen tonar av lov-
sang”, så fikk vi oppleve hvor 
heldige vi er i bygda vår som fak-
tisk har et så fint voksenkorps, og 
hvor flinke de er. De spilte seg 
lekende lett igjennom ”First Suite 
in E flat” av Gustav Holst. Byg-
debrassen har nå fått et godt knip-
pe med aktive spillere, noe som 
en virkelig kan høre både på lyd 
og musikalitet. Vi er mektig im-
ponerte over Bygdebrassen vår.  
Så var det duket for en bolk fra de 
tre sanglagene våre som startet 
sitt reportoar med ”Torpasangen”.  
Det sier seg selv at når tre sanglag 
går i sammen og synger i Åmot 
kirke, så må det bli bra. Og alle 
som var tilhørere fikk høre en 
flott fremførelse av sangen om 
bygda vår, skrevet av Kari Bjør-
keli. 
 
Så var det mer allsang. I Torpa 
har vi også ei ung jente ved navn 
Sigrid Blystad som er blitt en ut-
merket fiolinist, hun hadde tatt 
med fiolinen si til Åmot denne 

kvelden og fremførte vakkert og 
nydelig ”Canon in D” av Johann 
Pachelbel. 
Før kaffepausen avsluttet vi med 
allsang ”Den fyrste song”. 
Bygdebrassen og sanglagene had-
de stått for kaker og kaffe og alle 
tilhørerne og utøvere kunne få seg 
en kopp kaffe og noe godt å bite i. 
 
Etter pausen forsatte bygdebras-
sen med mer mektig og impone-
rende korpsmusikk, med både so-
lister og fellesnummer. De avslut-
tet sin del med den kjente og kjæ-
re ”Holmenkollmarsjen” av Allan 
Johansson. Det var så mektig at 
taket i Åmot kirke nesten lettet 
seg. 
 
Selv om Eva Engman hadde det 
meste av æren og regien over 
kveldens reportoar, kom det alli-
kevel en liten overraskelse til 

Eva. Dette var også Eva sin siste 
spillejobb i Åmot kirke, siden hun 
nå skulle gå inn i pensjonistenes 
rekker. Det var overrekking av 
gaver fra Torpa menighet og Lun-
de menighet. Og som en musi-

Tekst & Foto: Bente B. Berget 

Nytt fra menighetene 
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Jeg er så glad hver julekveld 
 
Takk til Aud! 
 
Du valgte en fin salme som vi har sunget mange ganger. Den 
griper dypt. 
 
Jeg har så mange fine salmer inni meg, men nå nærmer det seg 
jul, og da velger jeg meg en julesang som jeg setter veldig høyt. 
Gode minner fra min barndoms jul strømmer på, for det var høyti-
delig og spesielt. Julekvelden — og juletreet som ikke skulle pyn-
tes før tidlig dag julekvelden. Og med store forventninger i våre 
barneøyne gikk vi rundt juletreet og sang «Jeg er så glad hver 
julekveld». Salme nr. 51 i Norsk Salmebok. 
 
 

Jeg er så glad hver julekveld 
Norsk julesang fra 1859. 

Tekst: Marie Wexelsen, melodi: Peder Knudsen. 
 

 
1. Jeg er så glad hver julekveld,  
for da ble Jesus født;  
da lyste stjernen som en sol,  
og engler sang så søtt.  
 
2. Det lille barn i Betlehem,  
han var en konge stor  
som kom fra himlens høye slott  
ned til vår arme jord.  
 
3. Nu bor han høyt i himmelrik,  
han er Guds egen sønn,  
men husker alltid på de små  
og hører deres bønn.  
 
4. Jeg er så glad hver julekveld,  
da synger vi hans pris;  
da åpner han for alle små  
sitt søte paradis.  
 
9. Jeg holder av vår julekveld  
og av den Herre Krist,  
og at han elsker meg igjen,  
det vet jeg ganske visst. 
 
 

 
Vil ønske alle en riktig God Julehøytid, og så vil jeg la stafettpin-
nen gå videre til min nabo, Ruth H. Øyhus. 
 
— Ida Munkelien. 

Salmestafetten 
kalsk overraskelse hadde 4 damer 
fra Nordsinni Blandede kor tatt 
turen opp til Åmot for å gi Eva en 
musikalsk hilsen. Dette overras-
ket den dyktige kantoren vår vel-
dig. Eva har vært en flink, talent-
full  kantor, og ikke minst en vel-
dig hyggelig person som vi alle 
sammen kommer til å savne på 
gudstjenestene utover. Men vi 
ønsker henne lykke til som pen-
sjonist alle sammen. 
 
Det ble etter hvert mer allsang, og 
så var det duket for et soloinnslag 
fra Turid Bjørnsrud som fremførte 
vakkert ”Høstvisa” av Tove Jans-
son. 
 
Kvelden ble avsluttet med allsang 
av salme 624 ”Må din vei komme 
deg i møte”. 
Alle de musikalske innslagene ble 
sikkert og stødig akkompagnert 
av Eva Engman på orgel, Mari 
Bakke på valthorn og Jan Erik 
Vestrum på trompet. 
 
Jeg tror alle de fremmøtte i Åmot 
kirke denne kvelden, gikk hjem 
med et smil om munnen, og tenk-
te på hvor heldige vi er i bygda 
vår som har så mange dyktige og 
flinke musikere og sangere, som 
stiller opp på en slik kveld.  
 
På vegne av oss alle sammen vil 
jeg takke for en fin musikalsk 
kveld, og ikke minst en stor 
TAKK til Eva Engman for all den 
fine musikken vi har opplevd i 
Kinn og Åmot med deg som kan-
tor. 
 
Se for øvrig side 15 der alle me-
nighetsrådene samlet gir Eva sin 
TAKK.    

 

Løsninger  
Barneside 

 
1. Maria og Josef 
2. Snekker   
3. Betlehem 
4. Gull, røkelse og myrra 
5. Et kor av engler 
6. Betlehemsstjerna 
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Gullkonfirmanter i Østsinni 2018 

Foran f.v.: Jenny (Rønninen) Finstuen, Vigdis (Veiland) Galgerud, Bente (Larsen) 
Bjørnødegård, Signe-Marit (Høitomt) Haugen og Bente (Sønes) Bondlid 
Bak f.v.:    Knut Ellefsrud, Ben Henry Pedersen, Tor Enger, Toril ( Henriksrud) 
Slåttsveen, Tore Bergli, Grete (Bjerke) Jacobsen og Eilif Nyhus 

16. september var 11 av 
gullkonfirmantene til-
stede i kirken til presen-
tasjon. 
 
Etterpå var de samlet til be-
spisning og hyggelig sam-
vær på Bjørnen, Odnes.  
 
En flott dag for menigheten 
og 50-årsjubilantene.  
Vi gratulerer! 
 
 
Østsinni menighetsråd 
Wenche Eimann, leder  

Gullkonfirmanter 

Gullkonfirmanter i Lunde kirke 23. september 2018 
Det var 50 år siden disse ble 
konfirmert i Lunde kirke sam-
men med  fire andre. Lars 
Flatø var prest og konfirmant-
lærer.  

De ble presentert som gullkonfir-
manter under gudstjenesten sam-
men med årets konfirmanter. 
Samlingen etter gudstjenesten var 
hos Grethe i Nord-Frøyslid. Meny-
en besto av tre spennende retter av 
lokale og meget kortreiste råvarer.  
 
Eva kantor, Kristin prest og under-
tegnede fra menighetsrådet fikk 
gleden å delta rundt bordet. 
 
For Eva var dette den siste offisielle 
gudstjenesten før pensjonisttilvæ-
relsen og derfor ekstra.   Gulllkonfirmantene:  

Fra venstre:  Eva Myhre Herfindal, Borgny Sollien Sagbakken, Ingvar Ulsaker, 
Toril Marry Kalstad Bekkelund og sokneprest Kristin Sundt.   

Tekst:  Kirsten Sæteren Lande 
Foto:  Kirsten Sæteren Lande 
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Trosopplæring 

Søndag 14. oktober var det 
endelig konfirmantene i 
Kinn kirke sin tur til å bli 
presentert. 
 
 
Tre flotte konfirmanter ble pre-
sentert denne dagen: Oscar Roen 
Lium, Christian Gjerdalen og 
Malin Gunes Vestrum. 
 
Denne dagen var det med repre-
sentanter fra Haugtun Kirkeaka-
demi. De hadde denne helgen 
hatt samling på Haugtun på Aust
-Torpa, hvor det ble holdt fore-
drag. Dagens preken i Kinn ble 
holdt av Grete Hauge, hun hen-
vendte seg spesielt til dagens 
konfirmanter, med en fin og 
fengende preken. Etter gudstje-
nesten var alle hjertelig velkom-
ne til Haugtun på kirkekaffe.  

Søndag 30. september var 
det utdeling av 4-årsbok i 
Østsinni kirke. Av 23 fire-
åringer i  vårt sokn, var det 
20 som møtte opp! 
 
 
 
Vi tjuvstartet litt tidligere i uka ved 
at alle 4-åringene var invitert til 
kirka sammen med foresatte for å 
bli litt kjent i kirkerommet og sam-
tidig øve på sangene som skulle 
synges under gudstjenesten på søn-
dagen. Trosopplærer Roger Jøranli 
hadde regien på opplegget og ledet 
barna med sang og omvisning.  De 
var til og med oppi tårnet hos klok-
kene – det var spennende ! 
 
Til gudstjenesten søndag strømmet 
det på med besøkende, ca. 100 i 
tallet, og det var spente 4-åringer 
som møtte opp. De kunne fortelle at 
de hadde gledet seg veldig til da-
gen. De var svært aktive under 
gudstjenesten og var med og sang 

Presentasjon av konfirmanter i Kinn kirke 

og fulgte spent med da Roger tok 
dem med på en rundtur ved alteret 
og fortalte om de forskjellige delene 
der. 
 
I og med at dette også var siste ar-
beidsdag for kantor Eva, bød me-
nighetsrådet på kirkekaffe etter 

Tekst & Foto: Bente B. Berget 

Utdeling av 4-års boka i Østsinni kirke 

Tekst & Foto: Trond Tåje 

gudstjenesten. Dette ble derfor en 
trivelig dag for både store og små 
som besøkte kirka vår denne søn-
dagen.   
 

   Roger og barna under salmesangen 
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Barnesider 

Litt moro før  
jula ringes inn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var en gang en snømann som 
spurte en snødame om hun ville bli 
med på ball.  

Snødamen spurte da: – Hvilket ball? 
Snømannen svarte: – Snøball. 

 
– Takk for gaven jeg fikk til jul. 
– Å,det var da ingen ting å takke for. 
– Nei, det synes ikke jeg heller, men det 
synes mamma. 

 
 
Pasienten: – Doktor, doktor! Jeg tror jeg 
er julenissen. 
– OK, men kan jeg få julegaven min? 

 
Hva er likheten mellom en julenisse og 
en førsteklassing?  
Svar: Begge har sekk på ryggen. 

 
– Kan jeg få hund til jul, pappa? 
– Nei, i år blir det ribbe, som vanlig! 

Barnesider 
— ved  Karin Lium 

Hva husker du fra  
juleevangeliet? 

(Svar side 19) 
1. Hva het mor og far til Jesusbarnet? 
2. Hvilket yrke hadde far til  
Jesus? 
3. I hvilken by lå stallen der Jesus ble født? 
4. Hvilke gaver fikk barnet av de tre vise 
menn? 
5. Hvem sang så fint på markene utenfor 
byen? 
6. Hva het den store, fine stjerna? 

Julevitsene er hentet fra https://vitser.myiglo.com/julevitser/ 
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Barnesider 

Tegninger 
Tegninger funnet i barnekroken i Østsinni kirke. Kjenner du igjen teg-
ninga di? Håper du synes det er hyggelig å få din tegning i bladet.  

Redaksjonen ønsker 

God Jul til alle lesere av barnesidene!  
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FULLDISTRIBUSJON / INFORMASJON 

ÅRETS JULEKONSERT 
 

 23. desember kl 2200   
Nordsinni kirke — Julekonsert  

Medvirkende:  
Sergey Shein og  

Sevinj Mirzayeva m. flere. 

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 

 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 




