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Redaksjonen har ordet 
 

R edaksjonskomiteen har også denne gang prøvd å sette 
sammen nyheter, artikler, småstoff og bilder til et 
blad, som vi håper kan være av interesse. Nordsinni 

menighetsråd har stått i bresjen for arbeidet denne gang. 
 
Små og store artikler, liste over årets konfirmanter og datoer 
for vårdugnader er blant det dere finner i bladet. 
 
Uten frivilligheten stopper Norge, er det noe som heter. En kan 
bli både imponert og rørt når en leser artikkelen om julekvel-
den på Frivilligsentralen, der noen ildsjeler brukte av sin tid til 
å gi andre en kveld fylt med glede. 
 
Vi kan også by på en ny artikkel fra Halgrim Øistad, denne 
gang med byen Jerusalem i fokus. 
 
Lunde kirke jubilerer dette året. 250 år har vår vakre kirke stått 
der. Les en smakebit av historien og studer gjerne komiteens 
rikholdige program. 
 
Ellers går livet i menighetene sin vante gang, med gudstjenes-
ter i de forskjellige kirkene. 
Verdt å legge merke til er det rikholdige tilbudet til barn og 
unge som ligger i trosopplæringsplanen, og som trosopplærer 
Roger står i bresjen for. Vi prøver hele tiden å gi en oppdate-
ring på det som skjer ifm. dette, og er ivrige med kameraet på 
disse treffene. 
 
Sommernummeret kommer i slutten av juni. 
Stoff tas imot på e-post karin.lium@gmail.com 
innen 20. mai. 
 
Redaksjonen ønsker alle en riktig god påske! 
 
For redaksjonskomiteen 
— Karin Lium 
 
 

Redaksjon 

Tid for bladpenger for 2019. 
Betalingsblankett på baksiden av bladet. 
250 kr. pr. år. 
 
For utenbygdsboende 300 kr. pr. år. 
For utenlandsboende: 350 kr. pr. år. 
Vil du gi en gave, bestem beløpet selv. 
 
Vi takker for din støtte! Alle monner drar. 
 
Bank-kontonr: 2140.04.66421 
VIPPS: 93272 Menighetsbladet for Nordre Land  

 
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:  Sevinj Mirzayeva ,Tlf. 981 16 337 
E-post sevinj328@gmail.com 
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. 
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Vårens og påskens mirakler 
 

S å er tiden for årets første menighets-
blad kommet.  
I skrivende stund ligger snøen dyp 

over landskapet, mens solens varme stråler 
varsler om at våren nærmer seg med storm-
skritt. 
 
Denne tiden av året, når dagene blir lysere 
og sola varmer, blir vi alle litt lettere til 
sinns. Vi skal snart være vitne til vårens 
store mirakel, da snøen smelter, tilsyne-
latende visne planter og trær våkner til liv, 
og dyr og fugler bringer en ny generasjon 
til verden. 
 
Men før våren setter inn for alvor kommer 
påsken, hvor vi jo også feirer et lignende 
mirakel, Jesu oppstandelse. Livet vant over 
døden, og lyset over mørket. Så for meg går 
påskens mirakel hånd i hånd med vårens 
mirakler. 
 
Vi i menighetsrådet går inn i vårt fjerde og 
siste år før nytt menighetsrådsvalg. I disse 
dager er det mange som blir spurt om å sitte 
nettopp i menighetsråd rundt om i landet.  
 

For mange virker det litt avskrekkende 
med 4 år, men når vi ser 4 år bakover har 
tiden gått fort. Vi er kommet inn i en spen-
nende tid for kirka, og jeg tror kommende 
menighetsråd vil få en spennende periode 
foran seg. 
 
Jeg har valgt å avslutte med et lite dikt av 
Hans Børli som jeg synes er så inderlig 
fint. 
 
 

Gleden 

Den frostbrente gleden ved livet 
søker deg ved vadestedene, 

ved leirbålene, ved korsveiene, 
alltid – 

Selv i sorgens dager, 
selv i motgangens bratte døgn 

og våkenettenes martrende timer 
søker gleden deg, kvidende 

lik en trofast hund 
som løp med blødende poter gjennom  

rimfrosten 
og svømte mellom isflakene i strie elver 

for å finne sin husbond. 
 
 
 
 
— Tormod Sjåheim 
Leder Nordsinni menighetsråd 

Leder 

Leder 
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Korset kan vi fatte. Dødens virkelighet kjenner 
vi godt til. Men kan vi fatte oppstandelsen?        

                            

A t våren kommer snart, det vet vi. Så lenge 
det er tale om sol og måne, blomster og 
trær, kan vi være i en grunnleggende tillit 

til tilværelsen. Men at oppstandelsen fra de døde, 
og nytt liv angår oss som hendelse, kan være 
vanskeligere å tro eller begripe.  
 
For kort tid tilbake besøkte jeg Sankt Peter-kirka i 
Kairo i Egypt. I 2014 var det et terrorangrep her. 
Det var vondt å se minneplatene med bilder av de 
29 som ble drept. Da vi stod utenfor kirkeporten 
kom ei kvinne bort og pekte på bildet av ei av de 
drepte og sa at dette var hennes søster. Hun ut-
trykte sorg og savn i det hun fortalte, og slik ble 
de døde på minneplata mer enn navn.  Dette gjor-
de et sterkt inntrykk sammen med det som under 
besøket ellers ble formidlet av tro, håp og tillit til 
at døden ikke er det siste. 
 
I møtet med hun som hadde mistet søstera si, med 
kirkerommet og minneplatene tenkte jeg på 
påskeberetninga der mismot og frykt bredte seg 
blant Jesu venner da han døde. Da han sto opp, 
vendte motet tilbake. Det sier noe om at Jesu opp-
standelse er vårt fremtidshåp, men også en livgi-
vende kraft her og nå. –Frykt ikke! sa engelen ved 
graven. –Fred! Sa Jesus da han møtte sine venner. 
 
Ved besøket i Egypt var jeg også på retreat - og 
opplæringssenteret Anafora. Etter koptisk tradi-
sjon har de mange ikoner og malerier. I en egen 
halvsirkel formidles historia om Maria Magdale-
na. Bildene viser at Maria Magdalena opplever 
seg sett av Mesteren, og at hun vil ære Ham ved å 
vaske føttene hans. Senere klamrer hun seg grå-

tende til korset, og i sorg går hun til graven og får 
oppleve den oppstandne i hagen. På det neste iko-
net i serien ser vi hvordan hun forteller de andre 
om hva hun har opplevd. Rak og myndig står hun 
der og forteller at Mesteren lever. Hun har møtt 
Ham! Hun har opplevd kraften og håpet i møtet 
med den oppstandne.  
 
Påskemorgen slukker sorgen, sier salmen. Og jeg 
vil gjerne legge til – og skaper mot og håp! Pås-
kens budskap kaster lys over livet og døden, for-
soning og kjærlighet, nestekjærlighet og gud-
skjærlighet. Det folder seg ut i stadig nye nyanser 
i håpet som får sin sterkeste ramme i Jesus Kris-
tus, som på påskedag viste oss at selv ikke døden 
kan stå imot kjærlighetens kraft. 
 
Med ønske om velsignet påskehøytid! 
 
 
Solveig Fiske 
biskop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Påske og oppstandelsens håp 

Påskeandakt av Solveig Fiske 
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Frivillig innsats på selveste julekvelden! 

Vi ønsker med dette å takke 
de som leide kirka for jule-
konserter i  2018. 

 

M andag 10. desember 
var det Fokus Enter-
tainment med Blåto-

ner som gjestet kirka for 4.gang, 
denne gang med Knut Anders 
Sørum og Lewi Bergrud, men 
uten Elvira Nikolaisen som var 
syk.  
Takk for nydelig konsert for i 
underkant av 300 tilhørere!  
 
Takk til Boye Ødegård, Reidar 
Korshavn og Harry Eimann som 
klarte brasene med parkering da 
brannvesenet ble forhindret 
grunnet utrykning. 
 
15. desember ga lokale Fairyta-
les i underkant av 150 tilhørere 
mer julestemning med forryken-
de sang, dans og besøk av 
Landsbynissen.  Tusen takk! 
 
I 2019 er det klart at Blåtoner tar 
en pause fra Østsinni kirke, 
mens Fairytales har leid kirka til 
ny konsert 14. desember. Vi gle-
der oss!     

Julekonserter i Østsinni kirke  2018 

Julen 2018 

Takket være Julenissen, Aase 
Marie Rød, Bjørn Stensrud, 
Cecilie Slåttvik og Gunda Ly-
bæk, kunne de som ønsket å 
feire julekvelden sammen med 
andre melde seg  på til  Torpa/
Nordre Land Frivilligsentral.  
 
13 personer meldte seg på og det ble en 
hyggelig kveld på Dokka stasjon. 
Nordre Land Lions klubb sponset med 
pengegave pålydende 2500 kr. til inn-

Tekst : Wenche Eimann 

Foto: Wenche Eimann 

Foto: Knut Ellefsrud 

kjøp av julegaver.  
 
Rema 1000, Coop Extra, Kjelstad bake-
ri og Aashaug blomster sponset med 
mat og pynt av alle slag. Ingen sak å 
være innbygger i Nordre Land Kom-
mune :) 
 
 
Tusen takk til dere alle sammen. 
GODT NYTTÅR :)  
 
 

Tekst/Foto : Hilde Lindahl 
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Påsken 2019 

Brennpunkt Jerusalem 

Står  du  på  en  høy  takterasse 
innenfor Jaffaporten i  Gamle-
byen  kan  du  innenfor  en  av -
stand på noen få hundre meter 
s e  m y e  a v  d e t  s o m  r o m m e r 
g r u n n l a g e t  f o r  n o e n  a v  v e r -
d e n s s a m f u n n e t s  s t ø r s t e  k o n -
flikter –i dag som for 1.000 år 
s i d e n .  D e t t e  e r  J e r u s a l e m . 

 

L itt til venstre ser du Den hellige 
gravkirken, bygd over stedene 
der Jesus angivelig ble korsfes-

tet og ble lagt i graven. Omtrent rett 
fram har du Klippemoskeen med den 
gylne kuppelen, bygd over klippen der 
Mohammed visstnok steg til himmels. 
Moskeen ligger på høyden der jødene 
hadde sine hellige templer - Klagemu-
ren litt lenger borte til høyre skal være 
den siste rest. På samme høyde enda litt 
bortenfor ser du kuppelen på al-Aqsa, 
muslimenes tredje helligste moske.  
 
Religion, krig og fred    
Så mye hellighet på ett lite område blir 
det gjerne mye bråk av. Ingen annen by 
i verden rommer så mye religiøse my-
ter og mystikk. Det dirrer av historiske 
konflikter, av politisk og sosial spen-
ning. Det er stress, aggresjon, oppgitt-
het, men også smil og små gleder. En-
kelte fredelige pletter fins også, som 
Getsemane hage ved foten av Oljeber-
get. Noen av oliventrærne her har over-
levd i 1.000 år.  
Opp gjennom historien har gamlebyen i 

Jerusalem og områdene rundt vært ei 
slagmark for sterke religioner og ag-
gressive krigere. Under seksdagerskri-
gen i 1967 tok staten Israel kontrollen 
og har beholdt den siden. Jerusalem 
framstår som en okkupert by med tett 
n æ r v æ r  a v  p o l i t i  o g  m i l i t æ r e . 
 
Politi og pilegrimer  
Tungt bevæpnet politi er synlig nær 
sagt over alt i gamlebyen, ekstra mye 
på utsatte punkter der det muslimske og 
det jødiske kvarteret kolliderer, så å si. 
Men politiet er også mektig til stede i 
de kristne kvarterene. Daglig ser du at 
arabisk utseende ungdom blir hanket 
inn på gata og må stå skolerett for poli-
tiet. De fleste får gå etter kroppsvisite-
ring og kort avhør. Enkelte blir buksert 

til nærmeste politibil og kjørt vekk. 
 
Tilstrømmingen av kristne pilegrimer 
og turister fra kristelige land bidrar i 
betydelig grad til å holde byen i gang 
rent økonomisk. Rundt påsketider er 
særlig de sentrale trange gatene gjen-
nom kvartalene med Via Dolorosa og 
områdene der kristenfolket ferdes om-
trent som gågata på Lillehammer under 
94-OL. Også ellers i året er turismen 
formidabel - om det da ikke har vært en 
krig i Gaza nylig, eller ekstra urolighe-
ter rundt selve byen i det siste. Sånt 
skremmer folk bort for ei stund. 
 
Hellig kamp  
Den heteste kampsonen for tida er Øst-
Jerusalem, der jødiske bosetninger sta-

Tekst & Foto: Halgrim Øistad 

Over alt i Jerusalem merker du religionenes sterke betydning. 
Her en av byens mange kirker, Klippemoskeen og den eld-
gamle jødiske gravplassen mot Oljeberget i bakgrunnen. 

Et av de helligste stedene 
for bedende inne i Grav-
kirken; ei steinhelle der 
det sies at Jesu legeme 
ble lagt og stelt etter han 
ble tatt ned fra korset. 
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Påsken 2019 

dig brer om seg. Palestinere som har 
bodd der «i alle år», føler seg presset ut 
både fysisk og økonomisk. Bortsett fra 
Hebron på Vestbredden er det knapt 
noe sted innenfor Israel/Palestina der 
konfliktnivået mellom jøder og palesti-
nere er høyere enn i  Jerusalem. 
 
Jødene regner Jerusalem som sin aller 
helligste by. Derfor tiltrekker den seg 
også en ekstra stor andel av de mest 
ultraortodokse og konservative med et 
fundamentalistisk syn på religiøs tradi-
sjon og det de mener er en gudegitt rett 
til by og land. Jerusalem er svært for-
skjellig fra for eksempel Tel Aviv, som 
har et mer avslappet og vesteuropeisk 
preg.  
 
Dragning mot noe  
Uansett og tross alt; har du først vært i 
Jerusalem, merker du et slags underlig 
behov for å komme tilbake. Kanskje 

har det litt å gjøre med en følelse av 
nesten å vandre rundt i barndommens 
bibelhistorie fra palmesøndag til påske-
dagen. At ruta som er merket opp som 
Via Dolorosa – Smertens veg – fra Lø-
veporten i bymuren og inn til Gravkir-
ken bare er et påfunn og ikke har noe 
historisk grunnlag, gjør ikke så mye. 
Symbolikken med smertens veg er vik-
tigst.  
 
Den symbol- og stemningsmettede 
gravkirken, der lufta er tung av røkelse 
og stearin, er også et sted du ikke blir 
fort ferdig med. Samme hva du tror på 
eller ikke, gjør det et sterkt inntrykk å 
se så mange mennesker fra alle ver-
denshjørner som kommer nettopp til 
Jerusalem for å være nær kilden til tro-
en.  
 
Falafel hos Samir  
Dette er bare bitte litt av det byen har å 

by på. Det er bare å la historien synke 
inn, kikke på folkelivet, snuse rundt i 
småbutikkene i basarene, sette seg ned 
med en fristende falafel-lunch hos Sa-
mir på Sara Old City Restaurant i Mu-
ristangata eller en Taybeh Golden på 
Versavee Restaurant ved Jaffaporten… 
Så rart det enn høres ut: Som turist fø-
ler du deg vel så trygg i den anspente, 
hellige byen som på en utekveld i Oslo. 
 
Dagens Jerusalem er noe svært så fjernt 
fra vår velstandspåske med hyttekos, 
solkrem og felleski. Samtidig er ikke 
byen langt unna om du vil oppleve noe 
annet. Du glemmer det aldri.  
 
 
 

Drømmejobben i Jerusalem: Å være gartner i Getsemane 
hage - en liten fredens plett ved Kedrondalen mellom Oljeber-
get og Gamlebyen. 

 
Den hellige gravkirken, bygd over det man mener er Golgata-klippen 
og Jesu grav. 

Lurer på hva denne gam-
le palestineren tenker, 
der han sitter under gate-
skiltet «Via Dolorosa», 
med væpnet israelsk politi 
like bortenfor. 

Stor kveldstrafikk av bedende ved Klagemuren. Stadig flere 
ortodokse jøder trekker til sin aller helligste by. 
Stor kveldstrafikk av bedende ved Klagemuren. Stadig flere 
ortodokse jøder trekker til sin aller helligste by. 

Lurer på hva denne gam-
le palestineren tenker, 
der han sitter under gate-
skiltet «Via Dolorosa», 
med væpnet israelsk politi 
like bortenfor. 
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Bårevogn til Åmot kirke 

Torpa menighetsråd har 
nå gått til innkjøp av bå-
revogn til Åmot kirke. 
 
Ved et iherdig dugnadslag 
fra forskjellige lokallag i 
bygda, bidrag fra enkeltper-
soner og kollekt fra ”Fyll 
Åmot med sang og glede” 
klarte vi i løpet av kort tid å 
skaffe ca. 28800 kroner til 
bårevogn. 
 
Torpa menighetsråd håper at 
bårevogna blir et godt hjel-
pemiddel ved begravelser 
ved Åmot kirke. 
 

Småplukk 

Tlf: 61 11 15 99 

Malerfirma Reidar Myhre 

Tlf. 99 23 99 46 
 

Torpa 

Velkommen til vår nye  
forretning på Holmentunet! 

 

Bøker ∙ papir/kontorrekvisita 
leker ∙ hobbyvarer ∙ safer  

Du finner oss på Landsby-
porten: 

Dokka - Tlf. 61 11 06 23 

TLF 61 11 38 00 

TLF 61 11 11 80 

TLF 61 11 22 16 

 

Torpa Menighetssenter 
 

Lokaler til leie:  
 

Torpa menighetssenter 
henv.: Geir Olav Nordrum 

 

Tlf. 926 23 529  
 

Tekst  & Foto: Wenche Eimann 

20% avslag 
på gravstein ut april 

Vi ønsker med dette å rette 
en STOR TAKK til alle som 
har bidratt til at vi klarte å 
samle nok penger til inn-
kjøp av bårevogn.    
 
-for Torpa menighetsråd 
Bente B. Berget 
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Bidraget til salmestafetten denne gang er valgt 
av Ruth Helen Øyhus. 
Dette er en sang som minner henne om to 
kjære venninner, som dessverre er gått bort, 
men som begge var svært glad i denne sangen. 
 
Originaltekst er av Irving Berlin (A Perfect 
Day). Norsk tekst bygger på en dansk tekst av 
Otto Leisner. 
 
Den vakre melodien er av Carrie Jacobs‐Bond. 
Ruth Helen utfordrer Randi Dalen til neste 
gang. 
 
 

En deilig dag 

Tekst: Otto Leisner Melodi: Carrie Jacobs-Bond 
 

Når igjen det er slutt på en deilig dag, 
hvor så mange gleder du fant. 

Mens klokken slår sine muntre slag,  
som en takk for den dag der svant. 

Mon så helt du forstår, hva en deilig dag 
er verd for det trette sinn. 

Du har glemt de sorger der ligger bak, 
skjult av solens siste skinn. 

 
En gang blir det slutt på en deilig dag, 

før du vet er din aften nær. 
Hva du gav og tok midt i livets jag, 

du vil se, hva det nu er verd. 
Men minnet vil farve en deilig dag, 

så skjønn som et morgengry. 
Selv om hjertet så slår sine siste slag, 

er der alltid en dag på ny. 
 

Salmestafetten  

Vårdugnader 2019 
 

Nordsinni kirke — torsdag 2. mai kl. 1730 

 
Østsinni kirke — mandag 6. mai kl.1700 

 
Lunde kirke — mandag 13. mai kl. 1700 

 
Åmot kirke — tirsdag 14. mai kl. 1700 

 
Kinn kirke — onsdag 15. mai kl. 1700 

 

Vølstad kirke — mandag 20. mai kl. 1700 

 

Haugner kirke — mandag 20. mai kl. 1730 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Endringer kan forekomme.  
 Følg med i dagspressen/ hjemmesiden til kirka. 

Småplukk 

Fasteaksjonen 2019 — 
RENT VANN ER EN  

MENNESKERETTIGHET! 
 

Søndag 7. april er det duket for årets  
fasteaksjon i Nordre Land.  

 
Innsamlede midler går 
denne gang til Kirkens 
nødhjelps arbeid med 
vann og sanitær i utsatte 
områder i verden. 
 
Du kan vente besøk av  
årets konfirmanter  
mellom kl. 14.00 – 17.00. 

 
 
 

 
 

Husk å ha penger klare og ta  
dem vel imot! 
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Velkommen til Guds hus 
 
MARS 
 
27.03.2019 – onsdag etter Maria budskapsdag 
Åmot kl. 19:00 – fastegudstjeneste for konfirman-
tene 
Prest: Knut Ellefsrud og Kristin Sundt 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Roger Jøranli 
 
31.03.2019 – 3. søndag i fastetiden 
Vølstad kl. 11:00 – høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
 
APRIL 
 
07.04.2019 – 4. søndag i fastetiden 
Landmo kapell kl. 11:00 – høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
 
14.04.2019 – Palmesøndag 
Åmot kl. 11:00 – høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Roger Jøranli 
 
Nordsinni kl. 13:00 – høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Roger Haugen 
 
18.04.2019 – skjærtorsdag 
Korsvold  kl. 16:00 – høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Roger Jøranli 
 
Østsinni kl. 19:00 – høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Roger Haugen 
 
19.04.2019 – langfredag 
Kinn kl. 19:00 – pasjonsgudstjeneste 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Roger Jøranli 

21.04.2019 – 1. påskedag 
Østsinni kl. 11:00 – høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
 
Lunde kl. 13:00 – høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Marit M. Rønningen 
 
28.04.2019 – 2. søndag i påsketiden 
Valatun kl. 11:00 – gudstjeneste 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Roger Jøranli 
 
Lunde kl. 19:00 – samtalegudstjeneste 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Marit M. Rønningen 
Åpning av jubileumsutstilling 
 
 
MAI 
 
03.05.2019 – fredag etter 2. søndag i påsketiden 
Lunde kl. 19:00 – jubileumskonsert 
Prest: Kristin Sundt 
Klokker: Marit M. Rønningen 
Trekkspill- Aage og Geir Aage Sogn 
Orgel- Ole Karsten Sundlisæter 

05.05.2019 –3. søndag i påsketiden 
Åmot kl. 11:00 – høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Roger Jøranli 
 
08.05.2019 – onsdag etter 3. søndag i påsketiden 
Østsinni kl. 19:00 – vårkveld med konfirmantene 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
 
11.05.2019 -  lørdag etter 3. søndag i påsketiden 
Østsinni kl. 11:00 - konfirmasjonsgudstjeneste 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
 
 

Gudstjenester 2019 
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12.05.2019 – 4. søndag i påsketiden 
Østsinni kl. 11:00 - konfirmasjonsgudstjeneste 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
 
17.05.2019 – 17. mai gudstjeneste  
Nordsinni kl. 10:00- 17. mai gudstjeneste 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Jøranli 
 
Åmot kl. 10:00 – 17. mai gudstjeneste 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Roger Haugen 
 
19.05.2019 – 5. søndag i påsketiden 
Nordsinni kl. 11:00 – konfirmasjonsgudstjeneste 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Jøranli 
 
26.05.2019 – 6. søndag i påsketiden 
Lunde kl. 11:00 – konfirmasjonsgudstjeneste 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Marit M. Rønningen 
 
Haugner kl. 11:00 – konfirmasjonsgudstjeneste 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
 
30.05.2019 – Kristi himmelfartsdag 
Lunde kl. 19:00 – arrangement 
Prest: Kristin Sundt 
Jubileumsbok presentasjon, Lunde kirke 250 år 
 

JUNI 
 
02.06.2019 – søndag før pinse 
Vølstad kl. 11:00 – konfirmasjonsgudstjeneste 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
 
Åmot kl. 11:00 – konfirmasjonsgudstjeneste 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Roger Jøranli 
 

08.06.2019 – pinseaften 
Haugner kl. 16:15 – pinsaftenkonsert 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Jøranli 
 
09.06.2019 – pinsedag 
Kinn  kl. 11:00 – konfirmasjonsgudstjeneste 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Roger Jøranli 
 
10.06.209 – 2. pisedag 
Korsvold kl. 11:00 – høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Roger Jøranli 
 

16.06.2019 – treenighetssøndag 
Østsinni kl. 11:00 – høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
 
Lunde kl. 13:00 – høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Marit M. Rønningen 
 
23.06.2019 – St. Hansaften 
Vølstad kl. 13:00 – høymesse 
Prest: Kristin Sundt 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
Markering av at Vølstad kirke er 60 år 
Kirkekaffe på Åsheim 
 
30.06.2019 – 3. i treenighetstiden 
Østsinni kl. 11:00 – høymesse 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sergey Shein 
Klokker: Roger Haugen 
 
Garder kirketomt kl. 18:00 – vandregudstjeneste 
Prest: Knut Ellefsrud 
Organist: Sevinj Mirzayeva 
Klokker: Marit M. Rønningen  
 
 
 
Følg med i dagspressen,  
endringer kan forekomme!  

Gudstjenester 2019 
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DØPTE: 
Østsinni kirke: 
02.12.2018 Sonja Hartveit-Schee 
 Emil Olsen 
06.01.2019 Lycke Bergmann Mattisdatter 
 Liben Bergmann Mattisdatter 
24.02.2019 Frida Elise Bråthen Ungersnæss 
 
Nordsinni kirke: 
25.11.2018 Julian Sveen Hasvold 
03.02.2019 Iben Sarre Dalen 
 Ella Marie Kletthagen 
 Iben Sirirud Voldheim 
 
Lunde kirke: 
18.11.2018 Leonard Nydahl Ringvold 
 Ada Sveum Sæteren 
27.01.2019  Nora Lauvli  
 
DØDE: 
Østsinni kirke: 
24.11.2018 Bjørn Arvid Wæhler f. 1930 
27.11.2018 Dagny Brovold f. 1930 
 Jostein Braskerud f. 1953 
25.12.2018 Klara Skålerudsæter f. 1933 
08.01.2019 Else Mathea Nyhus f. 1938 
29.01.2019 Jørgen Arnold Bolstad f. 1937 
08.02.2019 Ole Torleif Johansen f. 1924 
11.02.2019 Sverre Dahlby f. 1938 
 
Vølstad kirke: 
12.12.2018 Andorf Lindahl f. 1936 
 
Nordsinni kirke: 
22.11.2018 Astri Nelly Sogn f. 1933 
03.12.2018 Solveig Øversveen f. 1932 
14.12.2018 Liv Wenche Østbak f. 1945 
08.02.2019 Ottar Sagbakken f. 1938 
 
Haugner kirke: 
05.02.2019 Rolf Martinus Granum f. 1944 
09.02.2019 Thor Gerhard Paulsberg f. 1927 
 
Åmot kirke: 
28.11.2018 Kristine Tåje f. 1936 
05.12.2018 Odd Erik Hagen f. 1951 
18.01.2019 Torbjørn Gjerdbakken f. 1929 
15.02.2019 Ida Beate Walhovd f. 1941 
 
Kinn kirke 
27.01.2019 Margot Maka f. 1936 

Slekters gang 

Slekters gang 

Takk for gaven som ble gitt til Nordsinni kir-
ke ved Thor Gerhard Paulsbergs begravelse. 

— Nordsinni menighetsråd. 

Tusen takk for gaver til  
Østsinni menighet! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I forrige utgave av menighetsbladet, spurte vi om noen 
hadde et bilde de kunne tenke å gi til oss for bruk på vegg 
i bårehuset. 
 
Vi fikk ganske raskt en henvendelse fra Grete Våtsveen 
som hadde et tradisjonelt bilde av de som hang og fortsatt 
henger i mange hjem.  
Hun mener det er ca 80 år gammelt og det hang i hennes 
barndomshjem og senere i hennes hjem. 
Nå har det funnet sin plass på veggen i bårehuset og vi er 
meget takknemlige! 
 
Tusen takk til Grete! 
  

 
Vi fikk også en henvendelse fra 
Kari Løken Kalsnes som hadde et 
maleri hun ville gi til oss. 
 
Vi er meget takknemlige for mulig-
heten til å få et maleri 
Det er malt av Cato Essen som var 
en slektning av hennes bestemor. 
 
 

Et flott maleri malt i 1946 av denne amatøren har funnet 
sin plass i Landmo kapell. 
 
Tusen takk til Kari!  
 



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 

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 

 
mandag – fredag  08.30 – 17.00 

 
 
 
 
 
 
 

Følg med på Facebook‐sida vår 
Bondlidkafeen as for ukens meny. 
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Oversikt over konfirmanter — våren 2019 

Trosopplæring 

Østsinni kirke lørdag 11. mai kl 11.00 
Simon Holmriis Frederiksen 
Nora Indrelid Hørven 
Ida Nerli 
Synne Mathea Ringvold Ødegaard 
William Ekrem 
Mina Jørgensen 
Adrian Skartlien Stomlien 
Lene Jøranli 
Siren Emilie Johanessen Forø 
Erik Røstad 
 
 
Østsinni kirke søndag 12. mai kl 11.00 
Cicilie Solum Gudbrandsen 
Lene Valhovd 
Oda Finstad Braanaas 
Marius Patroclus Von Hirsch 
Lea Emilia Furre Vågå 
Emma Sofie Ayadi 
Lisa Bergum 
Oliver Stensrud Vestland 
Andrine Ødegårdstuen 
Thea Samsonstuen 
Nora Lillejordet 
Kaisa Viktoria Bjerkås 
Madeleine Myhre Tørres 
Andrea Madsen Bråten 
Marius Voldhaug Magnussen 
Tobias Øyhus 
Harald Merkesdal Barlund 
 
 
Nordsinni kirke søndag 19. mai kl 11.00 
Andreas Kompelien Nystuen 
Henrik Bondlid Nygård 
Lars Kristian Sandvik Midtbøen 
Mia Øversveen 
Caroline Frøslid 
Eskil Volden Øversveen 
Simen Buskum Fjeldstad 
 
 
Haugner kirke 26. mai kl 11.00 
Mathilde Nordeng 
Torjus Evenstuen Kompelien 
Anja Loeng-Rønningsveen 
 
 

Lunde kirke søndag 26. mai kl 11.00 
Maja Qvam Bjørnstad 
Sondre Mathias Strøm-Berget 
Amalie Myhre Bjeglerud 
Gøran Schjørlien Sveen 
Robin Tronrud 
 
 
Vølstad kirke søndag 02. juni kl 11.00 
Magnus Nilsen 
 
 
Åmot kirke 02. juni kl 11.00 
Markus Lächert Nygård 
Herman Næss Wærner 
Julie Klopp Haugen 
Ida Hasle Jøranlid 
Hanne Christine Nygård 
Julia Eriksson Koll 
 
 
Kinn kirke 09. juni kl 11.00 
Christian Gjerdalen 
Malin Gunes 
Oscar Roen Lium 
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Lunde kirke 1769 – 2019 
Tekst & foto: Per-Odd Skogen 

Før svartedauens herjinger 
midt på 1300-tallet,  bodde 
det omtrent 500 personer i  
Torpa. Bygda var delt inn i  
tre kirkesogn: Ullensaker, 
Vålhovd og Kinn. Det var 
kun Kinn som ble opprett-
holdt som eget kirkesogn, 
da befolkningen ble sterkt 
redusert i  flere pestbølger. 
 

I  år 1500 bodde det omlag 30 
mennesker i hele Torpa. Ca. en 
tredjedel av disse bodde  på 

Ommelstad og Garder, som var de 
eneste gardene på Vest-Torpa med 
sammenhengende bosetting.  
 
Rundt 1630 hadde befolkningen økt 
til omtrent 100, og Vest-Torpingene 
fikk behov for egen kirke, denne ble 
bygd på Garder. 
 
 Men så på 1760-tallet hadde be-
folkningen økt ytterligere til nær 
400 personer, og større kirke og 
ikke minst flere og bedre gravplas-
ser trengtes, da de få brukbare plas-
sene på Garder var oppfylt. Derfor 
ble de døde fraktet til Kinn for be-
gravelse. Det er fortsatt muntlig 
tradisjon i bygda at de gangene vei-
en dit var uframkommelig på grunn 
av snø og is, så ble likene midlerti-
dig gravd ned langs veien til Kinn. 
Når veien igjen ble framkommelig, 
ble de døde gravd opp igjen og 
fraktet til kirka der. 
 
Den 5. september 1767 inngikk all-
muen en forpliktende kontrakt om å 
betale for oppbyggingen av 
«Torpens Gave-Kierke». En gard-
bruker på Aust-Torpa ville ikke 
betale sin andel på 4 riksdaler, 2 ort 
og 21 skilling, som han hadde for-
pliktet seg til i kontrakten. For å 
slippe unna dette, tok han saken til 
hjemtinget. Men han tapte rettsaken 
og den påfølgende anken. Med 
saksomkostningene ble han dømt til 
å betale 39 riksdaler, 17 skilling. 
Dette var langt på vei verdien av 10 
kyr, så det ble dyrt for ham å ikke 
oppfylle sine forpliktelser. Beteg-

nelsen Torpens Gave-Kierke, var 
nok ikke han helt enig i! 
 
Bare omlag 10 måneder etter kont-
raktens inngåelse  i september 
1767, er «Lunne kierke i Torpens 
annex» benevnt som nyoppbygd i 
kirkeregnskapet i Land prestegjeld. 
Prestegjeldet bevilger 100 riksdaler 
til «om meldte Torpens kierkes for-
færdigelse». Den 23. august 1769 
ble kirken innviet, så det var en kort 
byggetid. Men helt ferdig var nok 
kirken ikke. Altertavlen er datert 
1772 og prekestolen 1773. Begge er 
malt og dekorert av Peder Aadnes. 
Alterbildet var malt av Eggert 
Munch. Peder Aadnes sitt maleri på 
toppen av altertavlen er godt kjent i 
kunstkretser og omtales ofte i faglit-
teratur. 
 
 I 1816 hadde Nord-Torpingene fått 
nok av den lange kirkeveien til Vest
-Torpa. De fikk gjennomslag hos 
myndighetene for å bygge ny sog-
nekirke på Åmot i Nord-Torpa. I 
1823 ble Åmot kirke innviet. Kinn 
kirke var nylig revet og Lunde ble 
tildelt to gudstjenester årlig. Lunde 
kirke skulle bare benyttes så lenge 
den var brukbar, men uten å vedli-

keholdes. Men kirka holdt seg i for-
bausende god stand, så i 1848 ble 
det bestemt at Lunde kirke fikk be-
stå og ble tildelt seks gudstjenester 
årlig. 
 
Etter at kommunen tok over kirke-
byggene i 1872, ble det  utført om-
fattende vedlikehold og restaure-
ringsarbeider. Utseendemessig ble 
det stor forandring da de tjærebred-
de tømmerveggene ble panelt og 
malt hvite.  
 
Vest-Torpingene har hele tiden vært 
flinke til å støtte opp om kirken sin 
både med praktisk arbeid og gaver. 
I 1888 var det innsamling i bygda 
til gulvtepper. Folk flest gav 10 og 
20 øre, noen hadde bedre råd og ga 
opptil 3 kroner. Tilsammen kom det 
inn kr. 84,45. I mai 1998 ble nytt 
orgel innviet. Til dette hadde byg-
defolket samlet inn kr. 330 000.-  
 
Lunde kirke har også i den senere 
tiden fått flere store pengegaver. Så 
Lunde gavekirke bærer fortsatt sitt 
navn med rette.  
 
Blant annet har disse gavene gjort 
det mulig for menighetsrådet å kun-

Lunde kirke 250 år 
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Program for jubileet 

 
28. april kl. 18.00 i Lunde kirke:  

Åpning utstilling av gjenstander fra kirka. 
 

03. mai   kl. 19.00 i Lunde kirke:  
Konsert med Aage og Geir Aage Sogn, trekkspill  

og  
Ole Karsten Sundlisæter, kirkeorgel. 

Etter konserten starter salg av jubileumsboka. 
 

30. mai  kl. 18.00 i Lunde kirke:   
Kulturkveld. «Kirkekunst og symbolikk i Lunde kirke», 

foredrag ved pensjonert prest Ragnar Enger.                  
Per-Odd Skogen forteller om  

kirkebyggets historie. 
Salg av bøker. 

 
Kantorene Sevinj Mirzayeva og Sergey Shein og  

tidligere medlemmer av Torpa Ten Sing bidrar med 
musikk og sang. 

 
13. juni kl. 19.00 på Bedehuset:  

Sangkveld, felles arrangement Lunde Menighetsråd  
og Vest-Torpa Normisjon.  

Medvirkende: Kristin Sundt og Sevinj Mirzayeva. 
Vest-Torpa Bedehus ligger ca. 500 m. nord for kirka. 

 
18. aug. kl. 11.00 i Lunde kirke:  

Jubileumsgudstjeneste. 
Medvirkende: Biskop Solveig Fiske, fungerende 

prost i Hadeland og Land prosti, Karin Hansen Bøe 
og sogneprestene i Nordre Land.   

Tidligere prester deltar også. 
Kantor: Sevinj Mirzayeva 

Solist: Marita Røstad. 
 

Kirkekaffe på lokalet Skogtun etter gudstjenesten.  
Lokalet ligger ca. 300 m. ovenfor kirka. 

 
 
 

Vi ønsker alle velkommen til å delta i  
jubileumsfeiringa! 

Lunde kirke 250 år 

ne utgi en jubileumsbok i anledning 
250-års jubileet. Selv om man håper 
og tror på godt salg av denne boka, 
slik at den blir selvfinansierende, 
ville det kanskje ikke blitt noen bok 
uten å ha «peeing på bok». 
 
 Vi i bokkomiteen har pr. januar 
2019 hatt 20 møter i tillegg til det 
som er skrevet av hver enkelt, så 
det skulle bli ei gjennomarbeidet 
bok. 
 Mye nytt har blitt oppdaget under 
arbeidet med boka. Blant annet ser 
det ut til at byggmesteren av kirka 
er en annen enn det man tidligere 
trodde. 
  Det har også blitt oppdaget at Lun-
de kirke faktisk er Norges eldste 
kirkebygg i sitt slag! 
 
 Mer om dette og mye annet kan du 
lese i jubileumsboka, som beregnes 
utgitt i mai 2019. 
 Skulle du være bruker av Face-
book, kan vi anbefale å gå inn på : 
Lunde kirke 250 år.  Der vil man 
finne små smakebiter av boka, samt 
forskjellige bilder. Program for ju-
bileumsfeiringen vil bli publisert 
der også.  
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Trosopplæring 

Lek og alvor på Lys-våken 
Tekst & foto: Roger og Karin 

 
Tilbud om Lys-våkenhelg har 
igjen gått ut til  alle 11-åringer 
i kommunen. Dette er en del av 
trosopplæringa, som trosopp-
lærer Roger, sammen med våre 
to prester, har hovedansvar 
for. Kantorene Sevinj og Ser-
gey tok seg av det musikalske. 
 
Først ut var arrangementet for ele-
ver på 6. trinn på DBS.De møttes i 
Østsinni kirke helga 1. og 2. desem-
ber. 
 

L ørdag kom 27 spente 11-åringer 
til Østsinni kirke for Lys-
våkenhelg. Etter å ha fått baga-

sjen på plass og registrering var unna-
gjort, samlet trosopplærer Roger og 
representanter fra menighetsrådet unge-
ne i våpenhuset. Her gikk vi igjennom 
regler for helga, samt forklarte litt om 
hva slags funksjon våpenhuset har. 
 
Etterpå hadde vi samling rundt lysglo-
ben hvor alle tente et lys for sideman-
nen, før det var klart for å lære Lys-
våkensang og dans. Vi var veldig heldi-
ge som hadde med dyktige medhjelpere 
av fjorårets konfirmanter, som instruer-
te i dette. 
 
Menighetsrådet kom med mange pizza-
er som ble fortært med stor appetitt, 
etterpå var det klart for å undersøke 

kirkerommet, nesten fra kjeller til tårn. 
Knut prest fortalte om kirka og bibelen, 
og kantor Sergey viste fram orgelet. 
Resten av kvelden gikk med til øving 
til gudstjenesten dagen etter, sammen 
med trosopplærer Roger. 
 
Kl. 23.00 var det enkel kveldsmat før 
ungene fant soveposer og var klare for 
natta. En stor takk til foreldre som var 
med som nattevakter. 
 
Søndag morgen var det frokost før vi 
igjen øvde på dagens gudstjeneste. 

På gudstjenesten var det to små barn 
som ble døpt. Lys-våkengjengen med-
virket og hjalp til under hele gudstje-
nesten. 
 
Lys våken-arrangementet i Lunde 
pleier å være i november. Av for-
skjellige årsaker ble dette flyttet til 
helga 26. og 27. januar. 
 

Å 
tte 11-åringer fra 6. trinn ved 
TBUS deltok. De fikk oppleve 
ei helg med både lek og alvor. 

Viktig var øvinga til søndagens guds-
tjeneste, der de deltok med både sang, 
skriftlesing og som lysbærere i evange-
lieprosesjonen.  
 
Ellers ble det tid til både lek, quiz og 
god mat. Overnattinga i kirka er nok 
det som det knytter seg mest spenning 
til.  
 
Takk til menighetsrådsleder i Torpa, 
Britt Julie, og to pappaer som gjorde 
overnatting mulig også denne gang. 
 
Vi takker små og store for trivelige 
helger i Østsinni og Lunde kirker.  
 

Bildetekst 
Venstre: : Litt lek. 
Øverst: Litt alvor 
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Trosopplæring 

Ved gudstjenesten 1. søn-
dag i advent var det du-
ket for utdeling av Min 
kirkebok til  4-åringer til-
hørende Lunde og Torpa 
menigheter.  
 
Dette er et populært tiltak innen 
kirkens trosopplæring, og unge-
ne var svært fornøyd over å mot-
ta den fine boka.  
 
Bildet viser ungene som ivrig 
deltar i sang de har øvd inn, 
sammen med Kristin prest og 
Kirsten på gitar.   

Utdeling av 4-års bok i Lunde kirke 
Tekst & foto: Lunde menighetsråd / Svanhild H. Lunde 

Tårnagenter i Nordsinni kirke 2. og 3. februar 
Tekst & foto: Jorunn Nysveen og Hilde Lindahl 

 

A ktiviteten var stor på 
lørdagens samling. Det 
var skattejakt der de 

skulle finne flere symboler som 
er i kirken. Roger fortalte og for-
klarte om nattverd, dåp, kirkens 
forskjellige rom og hva som 
skjer ved alterringen.  
 
Knut prest var også med på det-
te. Så var de oppe i tårnet og så 

på klokkene. Det var spennen-
de!! 
Så var det lunsj med pølse og 
lompe. 
 
Etter lunsj kom Sergey, da ble 
det mere sang. Bl.a. to salmer 
som de skulle kjenne til på guds-
tjenesten dagen etter. Det var en 
dag med masse inntrykk, alle var 
fornøyde da de dro hjem. 

Søndagens gudstjeneste var inn-
holdsrik med dåp av 3 små: 
Iben Sirirud Voldheim, Ella Ma-
rie Kletthagen og Iben Sarre Da-
len.  
 
Og tårnagentene deltok, bl.a. 
med framføring av tårnagent-
sangen. 
 
Drøyt 100 personer møtte opp 
denne søndagen i Nordsinni kir-
ke.  
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Trosopplæring 

Konfirmasjonstiden vår 
Skrevet av Mathilde Nordeng og Anja Loeng Rønningsveen. 

Hei. Vi er to jenter som 
er konfirmanter i  Nord-
sinni sokn til  våren 2019. 
K o n f i r m a s j o n s t i de n  e r 
noe vi har sett frem til  
veldig lenge. Vi begge bor 
i  Dæhlibygda og skal der-
for konfirmeres i  Haug-
ner kirke. Vi ser frem til  
å konfirmeres den 26. mai 
2019.   
 

G jennom konfirmasjonsti-
den har vi gjort mye for-
skjellig, blant annet har 

vi vært på konfirmantundervis-
ninger, gudstjenester, lysmesse 
og konfirmasjonsleir. Gjennom 
alt dette er det presten vår Knut 
Ellefsrud og trosopplærer Roger 

Jøranli som har fulgt oss. De har 
lært oss veldig mye forskjellig 
og mye nytt om liv, død, begra-
velse, dåp, konfirmasjon, Gud, 
Jesus, sanger, historier og mye 
mer. Det har vært veldig lærerikt 
å få være med på så mye igjen-
nom konfirmasjonstiden.  
 
Vi har helt siden september 2018 
begynt å telle ned måneder og 
dager til konfirmasjonsdagen 
vår. Og nå er vi i februar og det 
er bare igjen 3 måneder til kon-
firmasjon. Det er nå det begyn-
ner, bunad skal fikses, mat, ka-
ker, lokale og invitasjoner. Det 
er det sikkert mange som kjenner 
seg igjen i. 
 

Nå som konfirmasjonstiden snart 
er over så kan vi fortelle litt om 
opplevelsen vi hadde da vi var 
på konfirmasjonsleir. Da var vi 
en hel helg i Håkonshallen på 
Lillehammer, fra den 8. februar 
til 10. februar. Der ble vi kjent 
med mange nye mennesker. Det 
var ca. 700 konfirmanter fra 
Oppland, Hedmark, og litt av 
O s l o  d e r .  P å  H e k t a 
(konfirmasjonsleiren) gjorde vi 
mye gøy.  
Første kvelden var vi på åp-
ningsshow i hoppbakken, der OL
-ilden ble tent og vi fikk gå i fak-
keltog ned til Håkonshallen 
igjen. Vi hadde slalåm som akti-
vitet, både lørdag og søndag, 
dette foregikk i Hafjell alpint 
anlegg.  
Om kveldene hadde vi konserter, 
der sang vi og danset. På søndag 
var det en direktesendt gudstje-
neste som gikk live på NRK nett
-tv. Der hørte vi på presten og 
biskopen fra Hamar bispedøm-
me. På søndags kvelden dro vi 
med buss fra Håkonshallen og 
tilbake til Dokka. Vi var en trøtt 
og sliten gjeng som kom hjem. 
 
Til våren skal vi ha vårkveld 
som en avslutning på konfirma-
sjonstida. Da skal vi synge sang-
er som vi har øvd på gjennom 
året. Der blir familie og venner 
samlet til en fin avslutning på 
denne tida. 
 
Vi synes konfirmasjonstiden har 
vært utrolig gøy og lærerik. Vi 
oppfordrer alle yngre generasjo-
ner til å være med på denne tiden 
og bruke konfirmasjonstiden 
godt.  
 

Foto:  Torild Sveen Barlund 
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Informasjon 
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Barnesider 
av Torild Sveen Barlund 

I dette rutenettet har vi 
gjemt ti jentenavn. Disse 
jentenavnene finner du 
fra venstre mot høyre, 
og nedover. 

MATTE 
 
Matte kan være spennende.   
Klarer du disse oppgavene? 
 
Sett inn tallene som mangler. Tallene må gå 
opp både vertikalt og horisontalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finn ti jentenavn D M S R W E Q L 

L I N N E A H E 

Æ N Ø Z X V I A 

H A N N E M L Å 

N O R A M O D Q 

E V A T M W E B 

R S Q E A I N A 

X N I N A Y F D 

Løsning: 
Mina, Hanne, Eva, Emma, Hilde 
Nina, Aina, Nora, Lea og 
Linnea 

7 + 7 =   

-   -   - 

  + 6 =   

=   =   = 

5 + 1 = 6 

7 + 7 = 14 

-   -   - 

2 + 6 = 8 

=   =   = 

5 + 1 = 6 

GÅTER 
Liker du gåter? Her er noen du kan prøve 
deg på. 
 
1. Hvilken kopp kan du ikke drikke av? 
2. Hvilken hage trenger ikke vannes? 
3. Hvilket spørsmål kan du ikke svare ja 
på uten å lyve? 

Løsninger: 

Svar på gåter: 
1. Edderkoppen. 
2. Barnehagen. 
3. Sover du. 
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Fargelegg 
Her er et bilde du kan kose deg med å fargelegge. 



Menighetsbladet for nordre land nr. 1 — 2019 

 

24 

FULLDISTRIBUSJON / INFORMASJON 

Vi minner om at det er tid for å betale inn bladpenger for 2019 Takk for bidraget! Uten din støtte ville det kanskje ikke blitt noe menighets‐
blad. (Om du ikke vil klippe i bladet kan du ta en kopi av blanketten, eller spørre om hjelp i banken.)   
Du kan også bruke Vipps‐nr.: 93272 "Menighetsbladet Nordre Land". 

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 

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 

01.05.2019 
Bladpenger 2019 

     

     

2140.04.66421 

2140.04.66421 


