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Kontortid: Menighetskontoret, Storgt. 30, Dokka
tirs- og fredag kl. 09.00-11.00
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Sekretær: Liv Karin Midtbøen
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Nordsinni, tlf. 90 87 40 79
Storgt. 30, Dokka på tlf. 61 11 61 23
E-post: vidar.fredheim@nordre-land.kommune.no
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Nordsinni menighet:
Klokker: Roger Jøranli, tlf. 95 18 75 71
Mgh.rådsleder: Gry Mette Rudstaden, tlf. 41 76 33 27
Torpa menighet:
Klokker: Solveig Lium, tlf. 61 11 81 58
Mgh.rådsleder: Aase Marie Rød, tlf. 95 96 03 66
E-post: aasemarierod@hotmail.com
Lunde menighet:
Klokker: Marit Rønningen, tlf. 61 11 90 38
Mgh.rådsleder: Kirsten Sætheren Lande, tlf. 61 11 90 50
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Leder
Klart vi kan forandre verden!
Verden er dypt urettferdig og vi ser det –
hva kan vi gjøre i vår egen lille menighet?
Torpa menighet har tatt utfordringen

om å bli grønn menighet – dvs. at vi
ønsker å bli mer miljøbevisste og at alle
dere også skal bli det!!!
Gudstjenestelivet skal ha fokus på

miljø – forbruk og rettferd – i preken og
liturgi – når det er naturlig.
Vi tenker oss at menighetsbladet hver

gang har noen små miljøtips – enkle ting
vi kan gjøre.

Miljøtips:
Nesten alle voksne drikker kaffe –
og i alle butikkene i Nordre Land finnes
det ”rettferdig kaffe”
Max Havelaar – merket som ”farmers
cofee”
Coop har egen import fra Guatemala
”cafe futuro”

Denne kaffe gir kaffedyrkerne en fast
pris og de som arbeider ved sorterings-
anlegg er sikret etisk forsvarlige arbeids-
vilkår. Max Havelaar har flere produkter
så vær oppmerksom på merket! I første
omgang tøm hyllene for rettferdig
kaffe!!!

Aamr

2



”Menighetsblad for Nordre Land og
Torpa” er fortsatt tittelen på dette bladet.
Fra tid til annen kommer det kommenta-
rer fra folk som mener tittelen bør endres.

Det er gått mer enn en generasjon
siden de to kommunene ble slått sammen,
og det burde en ta konsekvensen av for å
styrke samholdet. Dette kan være riktig.
Samtidig er det kanskje ikke det eneste
riktige.

I dag virker det utrolig at det skulle
være noe mindreverdig i det å komme fra
Torpa. Men mange torpinger og landinger
husker at det har vært sånn. Dette behøver
en ikke grave seg ned i. Men det er en del
av vår historie. Og vi skal ta på alvor at
det handler om identitet, stolthet og ver-
dighet.

Alle kjenner seg ikke nødvendigvis
inkludert og synliggjort i tittelen
”Menighetsblad for Nordre Land”. Selv
øver jeg meg i å si ”Torpa og resten av
Nordre Land” i en del sammenhenger. Og
etter ny kirkelig struktur burde vel bladet
hete ”Menighetsblad for Østsinni,
Nordsinni, Torpa og Lunde”….

En av mine medstudenter kom en dag og
fortalte at hun hadde skiftet fornavn! Etter
en lang prosess våget hun å forholde seg
til at de som skulle ta vare på henne som
barn, hadde misbrukt hennes tillit og
menneskeverd gjennom overgrep og
omsorgssvikt. For å kunne leve videre
som et stolt, helt menneske, trengte hun
avstand og en ny start. Komme ut av rol-
len som offer. Bygge opp sin nye iden-
titet. Nytt navn!
Første nyttårsdag feiret vi Jesu navnedag,
etter tradisjonen i Vølstad kirke. Engelen

kom til Josef i en drøm og bar ham stille
opp for Maria og være Guds Sønns jordis-
ke far. Det innebar at han skulle gi barnet
navn: Jesus (Matteusevangeliet kapittel 1,
vers 18 osv.). Dette navnet er en gresk
form av det hebraiske navnet Jesjua som
betyr ”Herren frelser”. Jesus fikk ikke
bare et navn, han ble navnet. Gud og
menneske. Navnet som er hans, men som
også er vårt. Som kan hviskes og ropes, i
takk og i klage, i liv og i død, i fellesskap
eller alene, høyt eller stille.

Når barn fødes i dag, må navnet velges og
meldes til folkeregisteret. Men første
gang det sies høyt i en offentlig sammen-
heng, er for de fleste i dåpen. I dåpen
kunngjøres vårt navn og vår identitet:
NN, Guds barn, medlem i Guds familie.
Gud som kjenner vår identitet og kaller
oss ved vårt rette navn. Og fra dåpens
kilde springer vår stolthet og verdighet og
vårt kall mot en verden som trenger oss
alle.

”Frykt ikke, jeg har løst deg ut;
jeg har kalt deg ved navn,

du er min.
Går du gjennom vann,
er jeg med deg,
gjennom elver,

skal de ikke rive deg bort.
Går du gjennom ild,
skal den ikke svi deg,

og flammene skal ikke brenne deg.
Fordi du er dyrebar i mine øyne,
aktet høyt og elsket av meg.”
(fra profeten Jesaja, kapittel 43)

Siri Sunde
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Påske i folkekirken
Hver søndag feirer vi gudstjeneste i den kristne kirke verden over er søn-
dagen blitt fast helligdag / fridag – på grunn av påskedagen – oppstan-
delsen.

Påsken gir oss mulighet for å gå inn i historien om Jesu lidelse, død og opp-
standelse.

Gudstjenestene på palmesøndag med Jesu inntog i Jerusalem – festen og
jubelen. Skjærtorsdag med måltidsfellesskapet. Langfredag – den lange
triste dagen med korsfestelsen. Alteret uten pynt og blomster og med spørs-
målet om Gud har forlatt oss!

Så den tidlige morgen – da det grydde av dag - kvinnene som finner den
tomme grav!

”Kristus er oppstanden, ja, han er sannelig oppstanden ”

Utgangspunktet for den kristne tro er her !

1.påskedag er som kjent første søndag etter fullmåne etter vårjevndøgn.
dag og natt har blitt like lange – vi går over i våren – da livskreftene vinner.

De fleste steder i verden er det påsken som innbyr til den største feiringen
i den kristne kirke – Norden er unntaket – her er vi mest opptatt av jul.

Kan vi lære noe av andre – kan vi forberede oss til påske gjennom fasteti-
den – gi avkall på noe – følge utviklingen i påskedramaet !

Velkommen til gudstjenestene i påsken !
God påske!

Aamr



Kirkevergen
informerer
Gravstell
Det går mot vår og det er påtide å
begynne å tenke på gravstell ved kir-
kegårdene.

Vi har følgende tilbud i forhold til
gravstell:
Vi har gravfond (avtale for 10 år).
Stell blir automatisk gjennomført
hvert år til avtalen utgår.

Vi har årlige avtaler for stell. For
disse blir det sendt ut faktura med
utgangspunkt i de som betalte for
årlig stell foregående år.

Hvis fakturaene blir betalt i tide blir
tjenesten utført, hvis ikke, vil det
ikke bli igangsatt noe stell.

Vi har følgende typer avtaler:
1.
Planting, stell og vanning
avtale for 10 år pris: 7.000,-

2.
Planting, stell og vanning
avtale for 1 år pris: 850,-

3.
Stell og vanning:
avtale for 1 år pris: 450,-

Planting, stell og vanning omfatter:
1 utplanting av blomster
jordarbeid og gjødsling
luking og vanning
rydding om høsten

Stell og vanning omfatter:
luking og vanning

Hvis dere ønsker avtale og ikke har
hatt det tidligere, er det fint om dere
tar kontakt i god tid før sesongen,
slik at vi får registrert avtalen.

Gravfesteavgift
Gravfesteavgiften er nå kr. 125,- pr.
år, pr. grav. Avgiften faktureres nor-
malt for 10 år om gangen, og blir
derfor kr. 1.250,- pr. grav for 10 år.
Det vil bli sendt ut brev til festere
med graver hvor festetiden utgår i
2008, med spørsmål om festetiden
skal forlenges i løpet av våren.
Regninger med krav om innbetaling
av festeavgift vil bli sendt ut ca. 3
uker etter dette brevet.

God påske!

Grethe Rundhaug
Kirkeverge
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Den mektige påskesalmen
Salmen som vi har på nr 167 i NoS er
skrevet av Martin Luther. Vi regner
også at den monumentale melodien
kan tilskrives Luther. Antakelig med
røtter i melodistoff helt fra 1000-tallet.
Han skrev denne salmen til påsken i
1524. Det var til høytiden dette året
han skrev i alt 24 salmer som skulle
dekke det mest presserende behov til
gudstjenesten. Disse sprang ut fra hans
liturgiske grunnsyn at det var menig-
heten som var satt til å feire gudstje-
neste – ikke geistligheten på menighe-
tens vegne.
Salmen ”Se Krist, som lå i dødens
bånd” – eller som den heter på tysk
”Christ lag in Todesbanden” – bygger
på to middelalderkilder. Den ene er
den latinske sekvens Victimae paschali
laudes av munken Wipo av Burgund
på 1000-tallet, og den andre er den
tyske påskeleis Christ ist erstanden
(Krist er oppstanden – NoS 169).
Sistnevnte er muligens et av de eldste
religiøse folkediktene på tysk.

Strofe 1 følger stort sett den gamle lei-
sen, men her fører Luther inn at han lå
i døden for våre synders skyld.
1 Se Krist, som lå i dødens bånd,
gitt hen for våre synder,
står nå med seier i sin hånd,
med ham vårt liv begynner.
Derfor er vår fryd så stor,
i lovsang finner gleden ord,
vi synger: Halleluja!
Halleluja!

I takknemmelighet og glede over dette,
fryder vi og synger Halleluja – det
gamle hyllingsrop for Gud. Luther sier
endatil at Halleluja skal være en evig
lyd i den kristne kirke.

Strofe 2 omhandler at dødens ufravike-
lige makt over menneskene har sin
grunn i menneskets synd. Det finnes
ingen uskyldige. Forestillingen om
døden som hersker er hentet Luther fra
Rom 3, 12-19 om Adam og Kristus.
(Døden fikk herredømme på grunn av
ett eneste menneskes fall.)

2 På jorden fantes ikke én
som kunne døden binde.
Av synd og skyld bar alle mén,
fra første mann og kvinne.
Derfor hersker døden her,
ja, i sin vold han tok enhver,
hvem frir oss fra vårt fengsel?
Halleluja!

I strofe 3 kommer vendepunktet.
Kristus har selv funnet en utvei for oss
– eller som Luther sier ”gjort det av
med synden” – og dermed overvunnet
døden og tatt fra den brodden.

3 Her, i vårt sted, har Kristus selv
en utvei for oss funnet!
Han har gjort opp vår syndegjeld,
vår død er overvunnet!
Nå er døden og dens makt
vår Herre Kristus underlagt.
Sin brodd har døden mistet!
Halleluja!

ORGANISTENS HJØRNE
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Første del av strofe 4 er hentet fra
sekvensen hvor det heter ”Mors et vita
duello conflixere mirando” – liv og
død kjempet en underfull, storslagen
duell. Denne ble heldigvis vunnet av
Kristus. Døden sitter igjen med skam-
men.

4 Å skjebnestund, da liv og død
i nærkamp tørnet sammen!
Å fryd, da seiersropet lød
og døden stod med skammen!
Dette vitner Skriften om:
at Kristi død ble dødens dom!
Hvor er nå, død, din seier?
Halleluja!

Luther tar Skriften til vitne på dette og
refererer til Jes 25, 8 og 1.Kor 15,54.

I de tre siste strofene vender Luther til-
bake til påskelammet. Den gamle isra-
elske påsken er blitt erstattet av den
kristne påske hvor Kristus er det rette
påskelam. Den gamle påskeberetning-
en har også med den dramatiske
sekvens om den straffende engel som
slo Egypts førstefødte, men sparte alle
som hadde strøket blod på dørkar-
mene.

5 Se her det rette påskelam:
Han som på korset døde!
Nå kalles vi til liv ved ham,
han er vår sjeleføde.
På vår dør er strøket blod,
når straffens engel ser vår tro,
går han forbi vår bolig.
Halleluja!

Så kan vi feire den høye fest. De to
siste strofene bygger videre på 1.Kor
5,8. Den gamle tid med surdeig er
forbi. Vi leve i den nye påsketids glede
hvor Kristus er livets brød som troen
nærer seg av.

6 Så feirer vi den høye fest
med hjertens takk og glede.
Av det som var, skal ingen rest
få holde gleden nede.
Nådesolens klare skinn
skal gjennomstrømme sjel og sinn,
nå er vår natt til ende.
Halleluja!

7 Det brød som Herren selv har brutt,
blir rakt oss, ham til minne.
Den gamle surdeigs tid er slutt,
Guds nådetid er inne!
Kristus er det sanne brød,
som styrker oss i liv og død,
ved troen skal vi leve!
Halleluja!

Dette er en fantastisk flott salme, selv
om enkelte synes den er tung og van-
skelig. Et av salmens store trekk, er at
den alluderer til flere kjente hendelser
fra bibelhistorien. Salmen er ansett
som en av kristenhetens mektigste sal-
mer, men brukes dessverre ikke ofte i
vår tid.

God påske!

Vidar

7



I en nisje under prekestolen og over
alterbordet står en statue av Kristus.
Den er gitt til kirken av lærer
A.Ø.Grøndal som en kort tid var
klokker i Torpa. Statuen er en gipsav-
støpning og er av de mest
kjente og kopierte
Kristus-framstilling-
er. Originalen er
laget av den
danske billed-
huggeren
Berthel
Thorvaldsen
som var
opptatt av
gamle
klassiske
idealer fra
gresk og
romersk
tid. Den ori-
ginale utga-
ven ble hug-
get i hvit mar-
mor i 1821 og
befinner seg i Vor
frue kirke i
København. Den står
der i enden av to lange
rader hvor disiplene står langs med
på hver sin side. Det er laget kopier i
ulike størrelser og som mini-utgaver
befinner den seg visstnok i mange
millioner hjem over hele kloden.
Hendene holdes framover og utover,

og det knytter seg en historie til
akkurat dette. Da Thorvaldsen hadde
gjort ferdig gipsutgaven av figuren
hadde den hendene mer rettet opp-
over mot himmelen. Da han gikk for

dagen, lot han døren stå åpen
for at gipsen skulle tørke i
den stillingen han
hadde laget det.
Dette visste ikke
kirketjeneren, så
han gikk og luk-
ket døren.
Dermed sank
hendene litt
ned i forhold
til det som var
tenkt. Da han
fikk se den
neste morgen,
syntes han at
dette var et
mye bedre
uttrykk, fordi det
viste fram en
Kristus som vender

seg til verden, til
menneskene, en omsor-

gens Kristus.

Kilder:
Årbok Landingen 1999. Anders Sollien:
Åmot kirke 1823-1998
Menighetsblad for Trysil, nr 2 2005

Kristus-statuen i Åmot kirke
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Nordsinni blandede kor
Nordsinni blandede kor har sitt utspring på Nordsinni og ble stiftet i 1950. I dag
har vi medlemmer fra Nordre Land, Søndre Land og Gjøvik.
Birgitte Rosenberg fra Odnes er dirigent, og det er øvelse hver tirsdag mellom
klokka nitten og tjueto, på Dokka ungdomsskole.
Den siste opptredenen koret hadde, var Nyttårskonsert den 6. januar i Seegård og
Nordsinni kirker. Dette var et stort prosjekt, der det var leid inn profesjonelle
musikere og en skuespiller, i tillegg til solister fra egne rekker.
Framover deltar koret i Kulturuka i februar. Da blir det lett program med allsang.
I april holdes det konserter i Skute og Østsinni kirker der rytmisk musikk står på
programmet.
17. mai deltar koret, tradisjonen tro, ved gudstjenesten i Nordsinni kirke.
I juni er det stevne for korene i Vest-Oppland og Valdres krets av Norges korfor-
bund. I september deltar koret på ”Korvake” i Hamardomen. Det jobbes med å få
til en utenlandstur sommeren 2009.

Koret har for tiden trettifem medlemmer, men vi ønsker oss flere, så hvis du har
lyst, er du hjertelig velkommen!
Henvend deg i så fall til korets leder Anita Skjellerud, mobil 90202947
eller dirigent Birgitte Rosenberg tlf. 61127856, mobil 90821292.
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Reisebrev!
INNEDAG I NEPAL

I dag er det innedag for oss som arbeider
for FN i Biratnagar, den nest største byen
i Nepal. Det er ventet opptøyer i byen,
og vi har fått beskjed om å ikke bevege
oss ut i gatene. Siden det er lørdag og
fridag, holder jeg meg hjemme i leilighe-
ten min. En gylden anledning til reflek-
sjon og til dele noen tanker med dere i
Torpa og resten av Nordre Land.
Jeg er så heldig at jeg tidvis kan reise

ut i verden og arbeide for FN. Mitt felt er
flyktninger. I Nepal har borgerkrig herjet
i 10 år, men en skjør fredsavtale ble inn-
gått for ett år siden. Mennesker som
måtte flykte på grunn av urolighetene,
ønsker å komme hjem. Arbeidet mitt går
ut på å bistå lokale myndigheter med å
legge til rette for at fordrevne kan vende
hjem i sikkerhet og verdighet.
Men fremdeles er det grupperinger i

Nepal som føler seg tilsidesatt og som
protesterer. Derfor innedag i dag.
Her er ingen kirker å søke til. Men

ingen grunn til å bli motløs av den
grunn. Gud er her, i oss og mellom oss,
uten grenser. Hvordan kan jeg være så
sikker på det? Midt i uroen og opptøyer,
i et land hvor freden er skjør og der vi
kanskje vil se tilbakeslag og mer ond-
skap før freden er sikret!
Når jeg reflekterer over dette, tenker

jeg også på hvordan de samme kreftene
sliter og drar i meg. Jeg ønsker fred, men
erkjenner at jeg også kan være årsak til
at freden trues i mitt lille univers. Men
jeg ønsker av hele meg å bidra til at fre-
den skal få overtaket.
Det er en daglig personlig kamp for

det gode og oppgjør med det onde.
Velger jeg fredens vei, velger jeg Gud.
Vær stille og kjenn etter. Vi lengter etter
fredens vei, og vi behøver ikke gå langt
for å finne fram dit. Det begynner inne i
oss selv. Tør vi i stillhet reflektere over
dette, lar vi Gud vise oss vei.
Fred avhenger av viljen til å la kjær-

ligheten styre, heller enn egen selvopp-
tatthet. Valget er mitt, men som vi alle
vet, er det mye som kan forstyrre oss og
lede oss ut i uføret av å la vår selvopp-
tatthet ta overhånd. Meg først – andre
etterpå. Og vi er ute på tynn is med en
gang.
Tror du, eller har du en spire av

ønske om å tro, prøv denne bønnen stille
eller høyt:
“Gud, la hele mitt vesen være rettet

mot deg, så du kan være kjærlighetens
og barmhjertighetens Gud for meg og
gjennom meg.” (formulert av jesuitt-
presten Gerald W. Hughes i England)
Prøv igjen og igjen. Kjenn etter hva

det betyr i ditt liv. Velger jeg og du å ta
svarene på alvor, skjer forandringen. Fra
opprør og selvopptatthet til fredelig sam-
eksistens, med Gud, med oss selv og
med mennesker rundt oss.
Jeg anbefaler en innedag, hver dag.

Kanskje har vi kun tid til noen sekunder,
noen minutter, men prøv likevel. Bønnen
gir krefter til hverdagen.

Eleanor Brenna

For videre refleksjon er denne boken en gullgruve:
“Gud i alt” av Gerald W. Hughes, Verbum Forlag
2003
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Leie av Nordsinni menighetshus
Ta kontakt med Thor Arne Rydland. Tlf.:
61 11 37 63/mobil: 91 33 35 23

Leie av Torpa menighetssenter
Ta kontakt med Reidun Ulsakerhaugen.
Tlf: 61 11 97 27/mobil: 95 03 24 06

Møteopplegg for Vest Torpa
Indremisjon/Normisjon vår 2008
8 april 2008, kl. 19.00
Møte på Vest-Torpa Bedehus
Sang og andakt av Eva og Hans Gjesdal,
bestyrerpar på Skogstad leirsted.
13. mai 2008, kl. 19.00
Møte på Vest-Torpa Bedehus
Andakt ved Leif Kvernlien
10. juni 2008, kl. 19.00
Møte på Vest-Torpa Bedehus
Andakt ved Mary Frydenlund
Velkommen til møtene!

Årsmøte Østsinni Menighet
Østsinni Menighet avholder årsmøte i
Vølstad kirke, søndag 30. mars, rett etter
gudstjenesten.
Vanlige årsmøtesaker.
Kirkekaffe

Leder

Møtepplegg for Dokka og omegn
Normisjon vår 2008
Tirsdag 25 mars 2008,
Bedehusbasaren
Torsdag 10. april 2008, kl. 19.00
Dokka Bedehus. Taler; Thor Lindstad

Onsdag, 23. april 2008,
Vi besøker Skogheim Normisjon,
Snertingdal
Torsdag, 8. mai 2008, kl. 19.00
Odnes. Taler; Aslaug Leirdal
Torsdag 22. mai 2008 kl. 19.00
Nordsinni menighetshus. Taler; Mari og
Arnt Grimsbø

Gaver til Torpa menighet
Torpa menighet har mottatt gaver til
menighetsarbeidet og til kirkene i forbin-
delse med begravelser. Vi har kjøpt inn
lysestaker til bårehusene og Hans
Engeseth har laget fine hyller både til
Kinn og Åmot.

Åmot kirke har fått lyskasse ved globen
– smidd av Myhre smie. Ny adventlyses-
take har vi også kjøpt der.

Nå er det bestilt lydanlegg til Kinn og
det vil bli montert med det første.

Vi er takknemlig for gavene og synes at
de har kommet til god anvendelse.

Torpa menighetsråd

Kirkeskyss Torpa
Ved behov for skyss til kirken kan du
henvende deg til Aase Marie Rød på
tlf. 95 96 03 66

SMÅPLUKK
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16 mars 2008, Palmesøndag
Lunde kirke, kl. 11:00 – Høymesse – Siri Sunde
Nordsinni kirke, kl. 13:30 – Høymesse – Siri Sunde – ofring til menighetsarbeidet

20 mars 2008, Skjærtorsdag
Korsvold, kl. 17:00 – Nattverdsgudstjeneste – Siri Sunde – ofring til Frelsesarméen
Østsinni kirke, kl. 19.00 – Nattverdsgudstjeneste – Siri Sunde

21 mars 2008, Langfredag
Kinn kirke, kl. 11:00 – Pasjonsgudstjeneste – Knut Ellefsrud
Østsinni kirke, kl. 13:00 –Pasjonsgudstjeneste – Knut Ellefsrud

22 mars 2008, Påskeaften
Spåtind høyfjellshotell, kl. 09:30 – Påskeandakt – Knut Ellefsrud

23 mars 2008, Påskedagen
Østsinni kirke, kl. 11.00 – Høymesse – Knut Ellefsrud
Åmot kirke, kl. 13:00 – Høymesse – Knut Ellefsrud – ofring til menighetsarbeidet

24 mars 2008, 2. Påskedag
Nordsinni kirke, kl. 11:00 – Høytidsgudstjeneste – Anne Hilde W. Helland – ofring
til Kirkens Bymisjon
Lunde kirke, kl. 13:00 – Høytidsgudstjeneste – Anne Hilde W. Helland

30 mars 2008, 1 sø e påske
Valatun, kl. 11:00 – Høymesse – Siri Sunde – ofring til KFUK/KFUM
Vølstad kirke, kl. 11:00 – Høymesse – Knut Ellefsrud

6 april 2008, 2 sø e påske
Haugner kirke, kl. 11:00 – Høymesse – Knut Ellefsrud – ofr. til Kirkens Familievern
Åmot kirke, kl. 11:00 – Samtalegudstjeneste – Siri Sunde
Nordsinni kirke, kl. 19:00 – Konsert med panfløytisten Roar Engelberg og organist
Vidar Fredheim

13 april 2008, 3 sø e påske
Kinn kirke, kl. 11:00 – Høymesse – Siri Sunde
Østsinni kirke, kl. 11:00 – Høymesse – Anne Hilde W. Helland

20 april 2008, 4 sø e påske
Lunde kirke, kl. 11:00 – Høymesse – Siri Sunde

Velkommen til Guds Hus
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Slekters gang
Døpte
Østsinni kirke
3/2 Lone Berglund
Åmot kirke
13/1 Noah Sebastian Iversen Schjørlien
Lunde kirke
27/1 Aksel Lunde
Kinn kirke
3/2 Ingrid Kristina Blystad

Døde
Østsinni kirke
11/1 Ove Engelund

23/1 Knut Anton Skinnerud
25/1 Jørn Rune Lunde
25/1 Jørn Rune Lunde
26/1 Reidun Bjørgo
Nordsinni kirke
05/1 Else Østdahl
Haugner kirke
18/1 Martha Sogn
Lunde kirke
12/1 Odd Sørbøensveen
18/1 Ole Lauvli
24/1 Jofrid Synnøve Myhre

Nordsinni kirke, kl. 11:00 – Høymesse – Knut Ellefsrud – ofring til menighetsarbeidet
Østsinni kirke, kl. 18:00 – konsert, Nordsinni Bl kor

27 april 2008, 5 sø e påske
Landmo, kl. 11:00 – Høymesse – Knut Ellefsrud – ofring til Normisjonens
Maliprosjekt

29 april 2008
Østsinni kirke, kl. 19:00 – Vårkveld med konfirmantene

1 mai 2008
Åmot kirke, kl. 15:30 – Program for 1. mai er ikke klart enda nå dette går i trykken.

10 mai 2008, Pinseaften
Haugner kirke, kl. 16:15 – konsert

11 mai 2008, Pinsedagen
Østsinni kirke, kl. 10:30 – konfirmasjonsgudstjeneste – Knut Ellefsrud
Østsinni kirke, kl. 12:30 – konfirmasjonsgudstjeneste – Knut Ellefsrud
Lunde kirke, kl. 11:00 – Høymesse – Siri Sunde

12 mai 2008, 2. Pinsedag
Åmot kirke, kl. 11:00 – Høytidsgudstjeneste – Anne Hilde W. Helland

Følg med i dagspressen, endringer kan forekomme!



Nytt fra Sanden i Ossobidjanja, Mali - januar 2008

Kjære venner!
Godt nytt år!! Tusen takk til alle dere som har sendt oss jule -og nyttårshilse-
ner. Det er kjekt å lese om smått og stort i Norge, og det er veldig oppløftende
å vite at folk ber for oss. Senest i går fikk vi mail fra noen som sa de ber for
oss hver dag. Det varmer og bygger opp!

Julefeiring
Vi hadde en stille og rolig julefeiring med hjemmelaget pinnekjøtt og ellers
mye god mat. 1. juledag var vi sammen med menigheten først på gudstjeneste
og så på PIDEB der vi spiste. Barna viste julespill og sang, mennene spilte
kort og prata, og damene lagde mat. Akkurat sånn det skal være.

Bibelfest
Januar har vært en travel måned med forberedelser til den store bibelfesten
lørdag 26. Jan har jobba lange dager for å få ferdig huset til Therese. Både
doen, dusjen og soveplass på taket ble ferdig i tide. Det har vært mye planleg-
ging, og mange i landsbyen har gjort en kjempeinnsats for å bli i stand til å ta
i mot ca 70 overnattingsgjester på en god måte. Her finnes det ikke noe hotell,
så folk ble plassert hos privatpersoner med stort hus. Og alle skulle selvfølge-
lig ha mat flere ganger, så det er blitt slakta tre okser og fire sauer, og alle
damene i menigheten var aktive. Godt da at ingen trenger eget fat eller
bestikk.

Fredag ettermiddag var det offesiell mottagelse på landsbyplassen med heste-
dans, tam-tam og velkomstord.
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Lørdag var den store
dagen. I januar blåser
det masse her i
Ossobidjanja, og da er
det ikke lite sand som
flyr gjennom lufta.Vi
hadde bedt mye om at
det ikke skulle blåse
akkurat denne dagen,
og jeg kan vel ikke
akkurat si at jeg var
veldig fornøyd med resultatet. Med nå etter helgen har det vært overskya og
blåst helt forferdelig, så i helgen var det faktisk lite vind. Gud vet!!

Folk kom etterhvert på plass, og festen kom igang. Det var sang, taler og ikke
minst overrekkelse av det Nye Testamentet. Det var veldig høytidelig, og
akkurat da de kom bærende med bøkene var faktisk hele forsamlingen helt
stille. At kassonkeene har fått Guds Ord på sitt eget språk er en stor begiven-
het både for folket og for Guds menighet. Nå er det sånn at vi foreløpig bare
har fått 40 eksemplarer av NT, resten er fortsatt i trykkeprosessen... De 40 ble
«revet vekk», og vi fikk så vidt tak i et eksemplar til oss selv. Forhåpentligvis
kommer det flere i april.

Søndag var det gudstjeneste med stappfull kirke. Mange kom med hilsener, og
det ble lest fra NT. Damene hadde øvd på teater som inneholdt en del krang-
ling. Det var så ekte at to av mennene holdt på å gripe inn.

Mandag reiste de siste gjestene, og vi kunne slippe ned skuldrene og ta et par
dager fri. Vi har fått mange tilbakemeldinger på et godt gjennomført arrange-
ment, og mange er imponert over hva vi kan få til her ute i bushen.
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Nå er det på tide å løfte blikket, å se framover. Jan vil jobbe mindre praktisk,
og bruke mer tid på tedrikking og prat med kamerater. Jeg håper å kunne
bruke NT i samtale med damene.

Sosaba
Sosaba ble syk uka før jul, og juleaften reiste hun til Bamako for å oppsøke til
lege. Vi tok ferie, og to uker etter var hun tilbake, frisk men sliten. Hun jobba
en uke, og jentene hadde det kjempemoro sammen med barna på tunet der, før
hun ble syk igjen. Etter å ha snakka med sykepleieren i prosjektet, Ezekiel,
fikk jeg vite at hun har magesår. Så nå trenger hun hvile og å spise riktig mat.
Vi har hørt av folk at hun var blitt bedre, så på mandag gikk jeg på besøk. Da
fant jeg en gråtende og redd Sosaba som absolutt ikke var bedre. Hun er nok
fysisk bedre, med redselen for å dø overskygger det. Nå har Ezekiel prata med
henne igjen, gitt henne flere medisiner. Om hun ikke er bedre om en uke, vil
han at hun reiser til Bamako igjen. Det er et stort bønneemne at hun blir frisk,
ikke minst at hun kan finne fred i Jesus.

Varme hilsner fra Elisabeth og Jan, Ester Kristine og Hild Elida

Familien Sanden, MPN, Bafoulabé, Rep du MALI
Tlf: 223-523 55 52 (pr. mobil)
E-post: jesanden@combitel.no
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Frist for innsendelse
av bidrag til

neste blad er
26. mars.

Send gjerne inn ting
dere har på hjertet eller

bilder dere vil dele
med andre!

Bladpenger 2008
De siste årene har færre enn 1 av
4 husstander i Nordre Land
betalt inn bladpenger. Det er
selvfølgelig unødvendig å si at
vi er avhengige av bidrag fra
dere for å kunne utgi bladet.
Tilbakemeldinger går ut på at
veldig mange leser eller blar i
gjennom menighetsbladet.

I denne utgaven ligger giro for
bladpenger for 2008.

Skriv også gjerne navn på
avsender på giroen. Blir kun
lagret internt. Dere som får
bladet tilsendt utenbygds vil bli
slettet etter ett år dersom dere
ikke har skrevet avsender.

Vi henstiller til at riktig mange
betaler den! Det betyr så mye!!

Endring i
redaksjonen !
Anita Roen er nå tilbake fra per-
misjon og trår til igjen som
redaktør fra og med neste utga-
ve. Jeg vil benytte anledningen
til å takke for meg og ønsker
Anita velkommen tilbake!

Liv Kari Midtbøen

Annonse info

Interessert i annonseplass
i menighetsbladet?

Bladet distribueres til alle
husstander i Nordre Land
kommune.

Rimelig - og du når
mange!
Priser fra kr. 400,-

Kontakt
Menighetskontoret
61 11 61 26
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Blad nr 9/1957
Nytt fra kirkene
I Nordsinni kirke har vi fått tatt opp
golvet, isolert det godt under med
matter, lagt det ned igjen, slipt og
olja det. Det ble riktig pent. Og vi
håper at det vil gjøre mye til at kir-
ken ikke blir så kald lenger.

Hotelleier Martin Thomlevold har
vært den drivende kraft for å få dette
gjort. Vi sier ham, arbeidsfolka og
kommunen vår beste takk.

Vi hadde håpet å få restaurert hele
kirken etter arkitekt Hvoslefs planer
til 200 års jubileet, den 20 juni 1958.
Det blir nok umulig, da kommunen
ikke har sett seg i stand til å bevilge
de nødvendige penger til det ennå.
Om vi da skal vente med jubileet til
vi får restaurert kirken, må menig-
hetsrådet avgjøre.

M.G.

Det elektriske varmeanlegget i Lunde
kirke er nå ferdig og virker utmerket.
Menigheten er meget takknemlig for
dette store godet, og vil få takke de
bevilgende myndigheter.

A.N.

Tilbygget med likhus ved Haugner
kapell er ferdig. Det er et stort og vel
utført arbeid.

Vi sier byggenemnda, innsamlingsko-
miteen, kapellforeninga, alle som har
gitt et bidrag, og dem som har utført
arbeidet, vår varmeste takk!

Nordsinni menighetsråd

Blad 6/1964
Fint kapell i Landmo
Hele bygda gleder seg sikkert over
den fine heimen som vil åpne sine
dører for de eldre. Det blir en stor
dag.
Av alt vakkert i denne nye heimen vil
jeg særlig få nevne det store og vakre
kapellet. Jeg vil alt nå få gi kommu-
nen og byggekomiteen min aller
beste honnør for dette. Det kommer
til å dekke et stort behov både for de
eldre på heimen og for hele Dokka.
Jeg håper at det kan bli utstyrt slik at
vi kan få tillatelse til å vigsle det til
kirke. Vi gleder oss til det.

M.G.

Klipp fra gamle menighetsblad
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Bruk av kirke-
klokker i høytider
I forbindelse med høytider er det fra
gammelt av tradisjon med ringing i
kirkene, i følge alterboken skal høyti-
dene ringes inn fra kl 17.00 til kl
18.00 på høytidskveldene. Årets tre
høytider er påske, pinse og jul.
Noen steder kan det ringes til andre
tidspunkt etter lokal tradisjon. Her i
kommunen er det blitt tradisjon at det
også ringes nyttårskvelden, da til
samme tid.
I følge alterboka skal det også

være høytidsringing foran gudstjenes-
ter på høytidsdagene, da på samme
måte som kvelden før. Dvs i en time
før gudstjenesten begynner.
Høytidsringingen går ut på at det

vekselsvis, ringes og kimes med kir-
kens klokker, sammenhengende en hel
time. Kiming foregår bare i høytidene
og utføres ved at man ved manuell
ringing slår med klokkens bell, i raskt
tempo, alle kirkene her i kommunen,
utenom Vølstad, Haugner og ved Åsli
er nå utstyrt med automatiske ringeap-
parater. Ved de 3 nevnte stedene ring-
es det fortsatt manuelt. Der det er
montert automatisk ringeapparat fore-
går kimingen med en liten hammer
mot klokkens nedre kant utvendig.
Håper dette har gitt et lite innblikk

i våre tradisjoner for bruk av kirke-
klokkene våre, og vil oppfordre alle til
å stoppe opp litt og lytte til den vakre
klokkeklangen neste gang som er
påskeaften.

R.J.
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Salme som blir
sunget i påsken:

Deg være ære

Deg være ære, herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.
Lyset fyller haven, se, en engel kom,
åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt

Se, herren lever! Salig morgenstund!
Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger; Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er!
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.

Frykt ikke mer! Evig er han med.
Troens øye ser det: Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære, seier er hans vei,
Evig skal han regjere, aldri frykter jeg.
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.



Til barna

Har du løsningsordet? Send svaret til Menighetskontoret, Storgt.
30, 2870 Dokka. Kinobillett kan bli din!
Løsningsordet fra forrige kryssord er Bibel
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Haraldsen Auto AS
2870 Dokka, tlf. 61 11 00 22

VEST-TORPA DAGLIGVARE
Rute 532, 2870 DOKKA

Tlf. 61 11 92 80
BENSIN - TIPPING - FRYSEBOKSUTLEIE

Valhovd´s Bilomsetning
Vinjarmoen, 2870 Dokka

tlf. 61 11 24 40 - 932 23 831
- spesialitet - billige bruktbiler
mange med lav km-stand
- rimelige 4WD biler

- nye mopeder og scootere
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Veisten Handel
Aust-Torpa - tlf. 61 11 80 86

if...skadeforsikring
Tlf. Dokka 61 11 06 22

Jernbanegt. 1, 2870 Dokka, Tlf. 61 11 22 42

Maske Gruppen Dokka
avd. S-Gruppen
2870 Dokka

G-SPORT DOKKA
2870 Dokka Tlf. 61 11 10 22

09-21 (18)
Dokka - Tlf. 61 11 06 00

Torpa Drosjesentral
Telefon 61 11 98 00 Vokksgt. 11 - 2870 Dokka

Tlf. 61 11 25 10 - Fax 61 11 23 70
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HÅKON KALSTAD A/S
2870 DOKKA

Telefon 61 11 01 09 - Privat 61 11 11 13

Dokka - Tlf. 61 11 01 33

VOKKS Installasjon AS
2870 Dokka

Unngå skader og feil.
La oss ta hånd om

Deres elektriske anlegg.

tlf. 61 11 27 00 - fax 61 11 27 79
E-mail: firmapost@vokks.no

www.vokks.no

Storgata 53, 2870 Dokka
Avd. Dokka: tlf. 61 11 10 69 - fax 61 11 21 69
Avd. Hov: tlf. 61 12 27 72 - fax 61 12 35 52

Glassmagasinet DOKKA
Parktunet, Storgt. 35

DOKKA
Tlf. 61 11 01 20 - Fax 61 11 01 19

glassmag.dokka@c2i.net
- en spennende butikk i flotte lokaler

PCTjenester
Storgt. 49, 2870 Dokka

www.pctjenester.no
Tlf. 61 11 18 40
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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

FULLDISTRIBUSJON / INFORMASJON

RRuuddssttaaddeenn
Elin Endre Grethe
95 23 69 54 99 29 26 96 99 22 52 39

DDØØGGNNVVAAKKTT -- 22887700 DDOOKKKKAA

BBeeggrraavveellsseessbbyyrrååeett ffoorr
NNoorrddrree LLaanndd,, SSøønnddrree LLaanndd oogg EEttnneeddaall

-- eelllleerr hhvvoorr ddeett mmååttttee vvæærree bbrruukk ffoorr oossss......
OOrrddnneerr aalltt vveeddrrøørreennddee bbeeggrraavveellsseerr oogg kkrreemmaassjjoonneerr..

KKrraannsseerr,, bblloommsstteerr oogg bbåårreeddeekkoorraassjjoonneerr
((eeggeett bblloommsstteerrbbiinnddeerrii))..

GGrraavvmmoonnuummeenntteerr..

� 61 11 20 00

DDookkkkaa BBeeggrraavveellsseessbbyyrråå


