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Leder
Vårens vakreste eventyr
I skrivende stund laver snøen ned uten-
for, vi skriver 30. mars og snømengden
måles til 1.31 m. her hos oss. Vi ser enda
ikke over til naboen, og alle spør seg:
Når var det så mye snø sist? Når skal det
bli bart i år? Innen dette leses forhåpent-
ligvis. Vi vet det jo fra før, selv om snø-
haugen mot naboen virker uoverkomme-
lig nå. Snøen forsvinner med vårsola. Vi
kjente det her en dag, sola har begynt å
varme.

Og med vårsola følger vårens vakreste
eventyr. Som ikke er Holmenkoll-
stafetten, men årets konfirmasjon. Som
heller ikke er noe eventyr, men en årviss,
storslagen begivenhet, som kommer nøy-
aktig til rett tid. Da hele naturen står i
knopp og anger forventning, liv og håp.
Da de unge med sine forventninger, sin
undring, sin tro, tvil og lengsler står på
spranget ut i sin livskår. Det er nettopp
nå de trenger å møtes, feires og omslut-
tes av familie, venner og menighet. Da
de som 14 – 15 åringer utfordrer og
undrer oss mest.

Årets konfirmanter slutter seg inn i en
god og trygg tradisjon i våre menigheter.
Et stort flertall velger kirkelig konfirma-
sjon hos oss. De kommer med sin
undring, sine utfordringer, sine spørsmål
og sin tro. De får kan hende noen svar,
noe må de undres videre over og finne ut
av etter hvert. Men først skal de feires!
Nå skal de være riktige hovedpersoner,
de skal få nyte oppmerksomhet, gaver og
selskap. Det har de fortjent.

Lykke til med årets begivenhet!
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Om glede i bibelen
Mange bibler er svarte. Jeg tror grunnen
til det er respekt for denne boken: Svart
signaliserer høytid og alvor. Men også
sorg og tungsinn. Derfor er det kanskje
noen som blir stengt ute fra Bibelen på
grunn av de kullsvarte permene. Bibelen
er slett ikke en trist bok. Den rommer så
mye, slik livet selv byr på mangfold.
Kanskje den riktige måten å binde inn
Bibelen på ville være å la permene låne
farver fra regnbuen: Hele spekteret av
farver må til for å fange inn grunnstem-
ningen i Biblen. Her finnes nemlig også
mye lys og glede.

Salme 126 er en av de aller gladeste: ”Da
Herren vendte Sions lagnad, var det for
oss som en drøm. Da fyltes vår munn
med latter, vår tunge med jubelrop. Da sa
de blant folkene: Store ting har Herren
gjort mot disse. Ja, store ting har Herren
gjort mot oss, og vi ble glade.” Vi leser i
Det gamle testamente om at Gud gleder
seg over sitt skaperverk, og det er som
om denne gleden smitter, ikke bare men-
neskene , men også naturen: ”Fjellene og
haugene skal møte dere med jubelrop, og
alle trærne på marken skal klappe i hen-
dene,” står det hos Jesaja (55,12).

Historien om Jesus kalles rett og slett for
”det glade budskap”, evangeliet om at
Gud ble menneske midt iblant oss. Det
står ikkje noe sted i Det nye testamentet
at Jesus lo. Det står at han gråt og ble
sint og fylt av medlidenhet. Det står at
han var glad i mennesker, at han var redd
og full av sorg. Han var utvilsomt en føl-

som mann. Selvfølgelig lo han også. Jeg
ser for meg at han lo godt da noen menn
plukket vekk takstein for å kunne fire
ned sin syke venn midt i en forsamlig der
Jesus talte. Han lo helt sikkert da disi-
plene ertet på seg noen grinebitere blant
skriftlærde ved å plukke kornaks på sab-
baten. Han lo sikkert også hjertelig da
vann ble til vin under bryllupet i Kana.
Kanskje han til og med smilte litt ironisk
da ha sa dette til dem som er så ivrige
etter å dømme andre: ”Ta først bjelken ut
av ditt eget øye! Da først vil du se klart
og kan ta flisen ut av din brors øye!”
(Matt 7,5).

I Johannesevangeliet sier Jesus til disi-
plene at de går vansklige tider i møte.
Men det er lys over fremtiden:”Sorgen
skal bli til glede,” sier han (Joh 16,20).
Paulus minner flere steder menigheten
han skriver til, om at de har grunn til og
glede seg over det de har fått: Gled dere i
Herren! Sier han.

Biblens Gud er ikke svart og trist. Barnas
jublende latter når de leker kan minne
oss voksne om noe vi må finne igjen og
ta vare på. Hva er det vi gjør med Gud
hvis vi bruker ham som et bilde bare på
strengt og trist alvor? Jo, da gjør vi Gud
om til et kaldt prinsipp som skal presse
de siste kreftene ut av oss. Gud er ikke
slik. Han er skaperen og frelseren. Han
er Gledens Gud!

Paul Leer-Salvesen
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Arne Helgerud avslutter sitt innlegg slik:
”Jo, det er merkbar forskjell på alle måter
på konfirmasjonen før og i dag.”
I hans tid avga hver konfirmant et løfte og
”bekreftet sin dåpspakt” ved håndspåleg-
gelse og bønn. Den største forskjellen
mellom konfirmasjon før og nå ligger nok i
dette. De andre bidragsyterne er konfirmert
etter den nye ordningen – der konfirman-
tene ikke avgir et løfte, men der en legger
vekt på at det er Gud som bekrefter sitt
løfte fra dåpen; ”Jeg er med deg alle dager
inntil verdens ende”, og på velsignelsen
hver og en mottar i kirken.
I de tre innleggene fra 1941, 1961 og 1962
fortelles det om ”overhøringa”. Denne er
også nesten borte i dag. I de to innleggene
fra 1973 og 1997 leser vi om at konfirman-
tene måtte pugge og lære utenat, men det
var ingen overhøring i tradisjonell forstand.
Dette vil dagens konfirmanter kjenne igjen,
helt eller delvis.

Det kommer frem i alle de fem innleggene
at konfirmasjonstiden og selve konfirma-
sjonsdagen ble en milepæl og et viktig
minne for livet.
Selv om mye er forandret, er det jammen
mange av tradisjonene som lever fortsatt.
Som prest opplever jeg stadig et møte
mellom gammelt og nytt når det kommer
melding på mobiltelefonen: ”Er det præst-
læsaing i kveld?”
Oppslutningen om kirkens konfirmasjon er
også i dag påfallende stor – i våre bygder.
På landsbasis deltar litt under 80 prosent, i
Nordre Land over 90 prosent.

Konfirmantledere og menigheter bør være
stolte og glade over dette.

Det nærmer seg årets konfirmasjonsfester –
i kirkene og i familiene. For mange ligger
det mange valg og avveininger bak det å
arrangere en konfirmasjonsdag. Greier
familien å samles? Skal det være ett eller to
selskaper? Orker vi, når vi nettopp har hatt
dødsfall i slekten? Min erfaring er at de
fleste gjør sitt aller beste for at dagen skal
bli god for konfirmanten og de som er
rundt.
Konfirmasjonsdagen starter med festguds-
tjeneste - i alle våre sju kirker.
Høytidsstemte konfirmanter i de hvite kap-
pene, som kneler og blir bedt for og velsig-
net, lystenning for hver enkelt, påminnelse
om dåpens nåde, utfordring til å gripe livet,
troen og undringen som er gitt av Gud selv.

Måtte dere som konfirmeres i 2008 også
sitte igjen med konfirmasjonstiden og kon-
firmasjonsdagen som en viktig tid og et
minne for livet! Måtte dere aldri tvile på at
dere hører til i Jesu Kristi kirke – og at net-
topp du er elsket og verdsatt av Gud selv,
som den du er.

Lykke til med forberedelsene til konfirma-
sjonsdagen både i kirken og i familien.
Vel møtt til konfirmasjonsfest!

Siri Sunde

KONFIRMASJON FØR OG NÅ
I 2007 hadde vi en serie i menighetsbladet med tittelen ”Konfirmasjon før og nå”.
Disse har delt minner fra sin konfirmasjonstid: Arne Helgerud, Østsinni kirke 1941,
Mary Kristine Bakken, Lunde kirke 1961, John Helge Lande, Tysnes kyrkje i
Hordaland 1962, Siri Sunde, Fridalen kirke i Bergen 1973, Linda Iversen Rustestuen,
Åmot kirke 1997. Innleggene skal få stå for seg selv. Jeg vil likevel dele noen reflek-
sjoner etter å ha lest alle og også bidratt selv.
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11.MAI 2008 I
ØSTSINNI KIRKE:
Kl. 10.30:
Gaute Hartveit Hansen
Lisa Marie Hovdelien
Espen Skjellerud Jensen
Mari B. Midthaug
Thomas Nerli
Ståle Gullen Norman
Simen Lundby Pedersen
Hans Kristian Roen
Haakon Haraldsen Roen
Mads Haraldsen Roen
Olav Haraldsen Roen
Pål Nyrud Skeie
Frank Kristiansen Solstad
Cathrine Berg Sæther
Thomas Tørnkvist
Ingrid Øyhus

Kl 12.30:
Maren Berg
Anita Bergli
Truls Nygård Brateng
Linn-Marie Kongsrud Eriksen
Guro Vikersveen Eriksen
Amund Haug Espeseth
Ina Finstuen
Martin Grønvold
Simen Moen Halden
Lars Petter Jøstne
Outi Tuulia Koistinen
Vegard Korpberget
Endre Strømsjordet Myhre
Trude Bratlien Nilsen
Agnar Sønderby Pedersen
Mari Rønningen
Kathinka Granum Selmer-
Olsen
Sebastian Granum Selmer-
Olsen
Marius Slåttsveen
Stine Stensvold
Torjus Stomlien
Anette Vestrum

NORDSINNI KIRKE
18. MAI 2008
Kenneth Barlund
Marte Buene
Merethe Maylen Hansen
Alf Julius Haug
Eirik Strand Haugom
Jonathan Kletthagen
Steffen Nilsen Lihagen
Mari Lillesolberg
Alexander Høfflien Moen
Bjørn Olav Monsebakken
Marthe Myklevik
Mari Roen
Odin Slåttvik

HAUGNER KIRKE
25. MAI 2008
Ingeborg Nysveen
Tina Skaugerud
Bjørn Erling Sogn
Guro Vinjarengen
Julie Aalseth

LUNDE KIRKE
25. MAI 2008
Ida Beate Bakken
Tommy Dagsveen
Helene Frøyslid
Torleif Tollefsrud Gjølberg
Guro Sterud Stutlien
Simen Sveen
Anders Tronrud

VØLSTAD KIRKE
1. JUNI 2008
Silje Brattsveen
Heidi Aasen

ÅMOT KIRKE
1. JUNI 2008
Richard Urdahl Fossum
Per Kristian Jørandli Goplen
Jan-Ole Håkenstad Haugen
Anette Michelle Klopp
Haugerud
Ole Asbjørn Gjerdbakken
Kultom
Tone Kvisberg
Venke Strømsjordet Nordrum
Joachim Stubberud Nygård
Jannicke Hagen Passerud
Mads Håvard Schjørlien
Røstelien
Øystein Strande
Julie Elise Sæter
Kristin Øvstaas Taaje

KINN KIRKE
8. JUNI 2008
Ole Kristian Skjølås Engeseth
Morten Lium Haugen
Julie Ekrem Jakobsen
Christian Walheim

Presentasjon av årets konfirmanter
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Glimt fra konfirmantseminar
i Åmot kirke
5. og 6. april 2008

Formingsgruppa i arbeid

Simen fra klokkergruppa øver
på tekstlesing

I prosesjon på vei inn i kirka til
samtalegudstjeneste
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HVOR ER DEN
BARMHJERTIGE
SAMARITAN?
Del av preken på samtalegudstjeneste i
Åmot kirke, 6. april 2008.
Laget av konfirmantene Torleif
Tollefsrud Gjølberg, Julie Ekrem
Jakobsen, Anette Klopp Haugerud,
Richard Walheim, Tone Kvisberg,
Øystein Strande og prest Siri Sunde –
inspirert av Lukas 10, 25 – 37.

En ung gutt fra Dokka kom kjørende fra
Lillehammer og til Dokka. Han var en
nybakt sjåfør som var ute og prøvde
bilen og kjøreferdighetene. Men denne
dagen ble helt annerledes enn planlagt.

Da han var midt på Torpeskogen, sto
det noen midt i veien og ville ha ham til
å stoppe. Det gikk kaldt nedover ryggen
på ham da han skjønte hvem det var.
Dette var folk han skyldte penger! Flere
ganger hadde han fått utsettelse på beta-
linga, men han hadde ikke sjanse til å
betale tilbake. De kjente bilen hans, og
det var umulig å komme seg forbi dem.
De rev opp bildøra og begynte å true
ham. Så dro de ham ut av bilen, den ene
holdt mens den andre slo. Da de hadde
banket ham kraftig, stakk de av og lot
ham ligge der, forslått, blødende og skik-
kelig dårlig.

Etter en stund kom en lærer kjørende
samme veien. Han ble oppgitt da han så
at det lå noen i veien. Dette passet fryk-
telig dårlig! Han var sliten etter en travel
dag på skolen, og nå skulle han hematt
og rette prøver. Men han gikk da ut av
bilen for å ta et overblikk. Da så han
hvem det var som lå der! En tidligere
elev som hadde plaget læreren gjennom
hele skoletiden. Kastet egg på ruta hans

og brukt enhver anledning til å gjøre
livet surt for ham. Nei, nå fikk det være
grenser!

Læreren kastet et blikk rundt seg. Det
var ingen som så ham. Fyren var jo ikke
i livsfare, og det ville sikkert ikke gå
lang tid før noen andre kom til. Han satte
seg i bilen og kjørte videre.

Så kom en helsesøster kjørende, i full
fart, godt over fartsgrensen. Hun var til-
kalt til ei som var høygravid og var blitt
dårlig. Fødselen kunne skje når som
helst.

Hun kastet et blikk på han som lå der.
Det var noe kjent ved ham. ”Lurer på om
han egentlig hører til i vår kommune”,
tenkte hun. Uansett visste hun at hun
hadde plikt til å hjelpe. Men hun var
nødt til å gjøre et valg. ”Det varer sikkert
ikke lenge før noen andre kommer”,
tenkte hun - og suste videre.

Men ei ungjente fra Torpa som var
ute og kjørte, stoppet også bilen. Hun så
blod på asfalten og spor etter overfallet –
og hun hev seg ut av bilen for å hjelpe.
Det var ikke lenge siden de hadde hatt et
førstehjelpskurs på videregående, og hun
forsøkte å huske det hun hadde lært. Da
hun hadde fått gutten i stabilt sideleie og
sjekket at luftveiene var frie, tok hun opp
mobilen og ringte 113.

Mens hun ventet på ambulansen, fikk
hun sett nærmere på ham som lå der.
Dette var jo han som bestandig ropte
”Torping!!!” etter henne og de andre fra
klassen når de skulle gå på bussen bak
Bondlid. Skikkelig usæl type. Men hun
hadde rett og slett ikke hjerte til å bare
kjøre videre. Hun satte seg ned ved ham
og prata rolig til ham. Og da ambulansen
kom, fulgte hun med til sykehuset og ble
der i flere timer til foreldrene hans var
varslet og kom for å overta.
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Jubileum i Nordsinni
I år er det 250 år siden Nordsinni kirke
ble innviet på Haugner. Dette skal fei-
res, og det er allerede holdt konserter
som en del av jubileet. Dette vil også
fortsette utover året. Vi har allerede
hatt gleden av å høre panfløytisten
Roar Engelberg, og det er store mulig-
heter for at Andris, Ragnhild og
Elbjørg Hemsing spiller på konserten
lille julaften. Grunnen til at dette ikke
er helt klart ennå er at søstrene
Hemsing er svært opptatte med både
konserter og konkurranser. Sistnevnte
er uforutsigbart med hensyn til hvilke
arrangementer de må være med på.

Orgelresitasjon
Utover sommeren vil jeg spille orgel-
resitasjoner i Nordsinni kirke onsdag
2., 16. og 30. juli, og onsdag 14. og
27. august. Disse konsertene begynner
kl 21.00 og varer ca en halv time. Jeg
har kaldt serien ” Mot sommernatten”,
og musikken vil være av noe meditativ
karakter. Muligens med passende tek-
ster innlagt i programmet. Det er gratis
adgang på disse resitasjonene.

Jubileumshelg
Selve jubileumshelga blir fredag 15.,
lørdag 16. og søndag 17. august. Sett
av disse dagene allerede nå. Vi har et
fyldig program for denne helga.

Fredag kveld kl 19.00 blir det konsert
med Tone Hulbækmo og Hans Fredrik
Jacobsen. To allsidige og svært dyktige

utøvere som er kjent både fra radio og
TV, plateinnspillinger og en rekke
konserter. Dette kommer til å bli en
opplevelse.

Lørdag starter vi dagen ved Haugner
kirke kl 11.00 med kåseri om kirkehisto-
rien på Nordsinni/Haugner. Henning
Andersen vil spille lydarslåtter på har-
dingfele i forbindelse med kåseriet.
Etter kåseriet drar vi ned til Nordsinni
kirke hvor det blir anledning til å kjøpe
kaffe/te samt noe å spise. Ved Nordsinni
kirke blir det diverse program utover
dagen. Kl 13.00 skal vi ha mer kirkehis-
torie og musikk. Det er mulig at det blir
klokkespillkonsert på mobilt klokkespill
fra Løgum kloster i Danmark. Dette er
ikke endelig klarlagt.

Videre blir det en orientering om litur-
gi og gudstjenesteliv fra eldre tider.
Dokka Musikkorps skal spille musikk
for oss, og dagen avsluttes i kirken kl
17.00 med konsert med Nordsinni
Blandede kor og undertegnede.

Hele dagen vil det bli muligheter for å
kjøpe noe å spise og drikke. I forbin-
delse med jubileet blir det produsert
jubileumsplatter. Disse kan du sikre
deg et eksemplar eller to av denne
helga. I tillegg skal vi sette opp en
liten utstilling av gamle ting som har
vært benyttet i kirkelig sammenheng.
Planen er også at de intakte orgelde-
lene som tilhørte kirkens første orgel
kan beskues denne helga.

ORGANISTENS HJØRNE



Søndag er det festgudstjeneste med
kirkens prester og biskop Solveig
Fiske. Nordsinni Blandede Kor vil
synge, og det blir musikk framført av
medlemmer fra Dokka Musikkorps.
Mange gjester fra fjern og nær er invi-
tert til denne feststunden i kirken, men
i skrivende stund har vi ikke oversikt
over hvem som har anledning til å
være med.

Det vil komme utfyllende program
som kunngjøres senere. Så følg med,
og sett av hele helga til festdager på
Nordsinni.

God sommer!

Vidar
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Så mange ganger va det du dro
langt inn på fjellet på jakt itte ro
med vinden som viskte befriende løfter om
fred
Så mange ganger såg du det klart
på hjemøveveien glømte du snart
løfter og vinder og alt som du hadde fått se

Ka e du redd for?
Frykte du livet ska vera for lett
Sei meg ka e du redd for?
At alt har gått bra før har du jo sett - så
mange ganger

Så mange ganger våkna du te
og savna det landskapet, savna den fred
på leit itte adle de tingå du glømte å ta med
Så mange ganger ein nagende tro
på at andre har visshet, andre har ro
det er bare du som ser mørke på høylyse dag

Ka e du redd for?
Frykte du livet ska vera for lett
Sei meg ka e du redd for?
At alt har gått bra før har du jo sett

Så mange ganger e vinden som stryge
forsiktig om kinnet så nådeløst myge
så mange ganger sluges du med hud og hår
Så mange ganger e lysglimt som slår
som lyn fra klar himmel de beste du får
de kan sprenga vekk berget
de kan sprenga vekk berget
men minnet består

Ka e du redd for?
Frykte du livet ska vera for lett
Sei meg ka e du redd for?
At alt har gått bra før har du jo sett - så
mange ganger

SALMESTAFETTEN

«Min yndlingssalme»
fra Laila Nereng

Bidraget denne gangen er ikke noen salme,
men en sang av Sigvart Dagslad som hun synes sier mye.

Laila Nereng utfordrer Rigmor Frøyslid.
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Bladpenger
Vi minner om at fristen for betaling av
bladpenger var 30. april 2008. Håper at
du som leser av menighetsbladet benytter
tidligere vedlagt giro, og innbetaler blad-
penger. Ellers så er vår bankkonto:
6179.05.27835.
Vil samtidig takke de som har betalt .

AR

Takk
Nordsinni menighetsråd takker familien
Juve for pengegaven til Nordsinni Kirke
etter Ingeborg Juves begravelse.

Nordsinni menighetsråd

Kirkekort
Lunde har 2 typer kirkekort til salgs for
kr. 25. Kirkekortene kan kjøpes på kirke-
kontoret, nærbutikkene, Notabene,
Gjølberg og i bankene på Dokka.

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

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

Møteopplegg for Dokka og omegn
Normisjon våren 2008
Torsdag 22. mai
Nordsinni menighetshus kl. 19.00
Taler: Mari og Arnt Grimsbø

Torsdag 5. juni
Dokka Bedehus kl. 19.00
Taler: Arne Wold

Torsdag 19. juni
Nordsinni menighetshus kl. 19.00
Taler: Knut Ellefsrud

Møter i Vest-Torpa
indremisjon/Normisjon våren 2008
Tirsdag 13. mai
Vest-Torpa Bedehus kl. 19.00
Andakt ved/Leif Kvernlien

Tirsdag 10. juni
Vest-Torpa Bedehus kl. 19.00
Andakt ved/Mary Frydenlund

SMÅPLUKK
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Slekters gang
Døpte
Vølstad kirke
17/02 Linnea Løkken Rostad

Østsinni kirke
24/02 Linnea Engen Bjørkeli

Nordsinni kirke
16/03 Gunnar Kaggerud
Andreassen
16/03 Bjørnar Kaggerud
Andreassen
16/03 Odin Slåttvik

Haugner kirke
02/03 Viljar Evenstuen Kompelien

Åmot kirke
09/03 Johan Mathias Ringvold
23/03 Malin-Birgit Nygård-Håland

Lunde kirke
16/03 Anna Ingeborg Isabella

Heimerbach

Døde
Lunde kirke
Vi kom i skade for å skrive disse
navnene feil i forrige nummer av
menighetsbladet, noe vi beklager. De
riktige skal være:
12/01 Odd Sørbønsveen
18/01 Ola Lauvli

08/02 Kaare Frøyslid
28/02 Janna Ruud

Kinn kirke
29/02 Ruth Frøsaker

Åmot kirke
19/02 Kjell Roar Strøm
25/02 Klara Klopp
29/02 Oddleif Løkken
Vølstad kirke
04/03 Alma Otilie Komperud
10/03 Anna Mathilde Thomle

Østsinni kirke
19/02 Anne Sofie Sørmoen
26/02 Marie Berget
15/03 Gunnar Bratrud
18/03 Gerd Kristiansen
20/03 Stine N. Lundgård Olsen
25/03 Theodor Samsonstuen
29/03 Jarle Røhne

Nordsinni kirke
03/02 Oddveig Rundhaug
05/02 Bjørg Solberg
07/02 Sigurd Harald Lien
15/02 Magnar Hartvig Bjørnerud
18/02 Ingeborg Juve
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Grønne tips
Gensere 49 kr., men som naboen min sier –
”jeg trenger jo ikke kjøpe den fordi om den bare koster 49 kr.”
Den er produsert på den andre siden av jordkloden ,
bomullen er dyrket og høstet, spunnet og vevd, plagget er sydd, pakket og frak-
tet.

Det er brukt mye energi bare for å framstille en genser
som jeg bruker noen få ganger og så kaster!

Råd: - unngå impulskjøp
- gi klærne nytt liv
- kjøp brukt / bytt klær / arv klær
- kjøp kvalitet
- kjøp ”rene klær” – dvs. klær som er produsert under rimelige

lønns og arbeidsvilkår
( se: www.reneklaer.no og www.gronnhverdag.no)

Kirkemøtet 2007 avslutter sin uttalelse slik:

Det nytter:
Det folkelige engasjementet vi ser i dag, er i seg selv et håpstegn.
Selv små livsstilsendringer kan endre mye. Slikt engasjement gir plattform for
politisk handling. Mobilisering og samhandling kan utløse ny menneskelig kre-
ativitet. Vi har kunnskapen, vi har ressursene, nå må vi handle.
Alt som blir gjort for å snu den negative trenden, er en investering i klodens
fremtid.

En kristen kirke som tror på Gud, Skaperen, gir ikke opp.

Det er en dyp og hellig sammenheng mellom alt som er til. Vårt forvalterskap
forplikter!

Det haster, det koster, det nytter !
aamr



1. mai 2008
Åmot kirke, kl. 15:30 – Siri Sunde
10. mai 2008
Haugner kirke, kl. 16:15 – konsert
11. mai 2008
Østsinni kirke, kl. 10:30 – konfirmasjonsgudstjeneste – Knut Ellefsrud
Lunde kirke, kl. 11:00 – Høymesse – Ragnar Granaasen – ofr. SOS
Barnebyer
Østsinni kirke, kl. 12:30- konfirmasjonsgudstjeneste – Knut Ellefsrud
12. mai 2008
Åmot kirke, kl. 11:00 – Høytidsgudstjeneste – Anne Hilde W. Helland
17. mai 2008
Nordsinni kirke, kl. 10:00 – Familiegudstjeneste – Knut Ellefsrud- ofr.
Menighetsarbeidet
Åmot kirke, kl. 10:00 – Familiegudstjeneste - Siri Sunde
18. mai 2008
Nordsinni kirke, kl. 11:00- konfirmasjonsgudstjeneste –Knut Ellefsrud- ofr.
Menighetsarbeidet
25. mai 2008
Haugner kirke, kl. 11:00 – Konfirmasjonsgudstjeneste – Knut Ellefsrud- ofr.
Menighetsarbeidet
Lunde kirke, kl. 11:00- Konfirmasjonsgudstjeneste- Siri Sunde – ofr
Menighetsarbeidet
01. juni 2008
Vølstad kirke, kl. 11:00- Konfirmasjonsgudstjeneste – Knut Ellefsrud
Åmot kirke, kl. 11:00 – Konfirmasjonsgudstjeneste- Siri Sunde
8. juni 2008
Kinn kirke, kl. 11:00 – Konfirmasjonsgudstjeneste - Siri Sunde
Østsinni kirke, kl. 11:00 – Høymesse – Knut Ellefsrud
15. juni 2008
Nordsinni kirke, kl. 11:00 – Høymesse – Knut Ellefsrud – ofr.
Menighetsarbeidet
22. juni 2008
Lunde kirke, kl. 11:00 – Høymesse- Siri Sunde – ofr. Sjømannskirken
23. juni 2008
Vølstad kirke, kl. 19:00- St. Hansaften – Siri Sunde

Velkommen til Guds Hus
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29. juni 2008
Østsinni kirke, kl. 11:00 – Høymesse – Siri Sunde
2. juli 2008
Nordsinni kirke, kl. 21:00 – orgelresitasjon – Vidar Fredheim
6. juli 2008
Åsli kirketomt, kl. 11:00 – Høymesse – Siri Sunde- ofr.
Menighetsarbeidet/Åsli skole
13. juli 2008
Grønvold, kl. 12:00 – Høymesse- Siri Sunde
16. juli 2008
Nordsinni kirke, kl. 21:00 – orgelresitasjon – Vidar Fredheim
20. juli 2008
Østsinni kirke, kl. 11:00 – Høymesse – Siri Sunde
27. juli 2008
Garder kirketomt, kl. 11:00 – Høymesse- Knut Ellefsrud – ofr. Lunde kirke
30. juli 2008
Nordsinni kirke, kl. 21:00 - orgelrestitasjon- Vidar Fredheim
03. august 2008
Åmot kirke, kl. 11:00 – Høymesse – Knut Ellefsrud
10. august 2008
Vølstad kirke, kl. 11:00 – Høymesse – Knut Ellefsrud
13. august 2008
Nordsinni kirke, kl.21:00 – orgelresitasjon- Vidar Fredheim
17. august 2008
Nordsinni kirke, kl 11:00 – Høymesse- Knut Ellefsrud og Siri Sunde- 250 års
jubileum- ofr. Menighetsarbeidet
24. august 2008
Lunde kirke, kl. 11:00 – Høymesse – Anne Hilde W. Helland-
Misjonsgudstjeneste – ofr. Familien Sandens misjonsarbeid
Østsinni kirke, kl. 11:00 – Høymesse – Knut Ellefsrud
27. august 2008
Nordsinni kirke, kl. 21:00- orgelresitasjon – Vidar Fredheim

Følg med i dagspressen, endringer kan forekomme!
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Nytt fra Sanden i Ossobidjanja, Mali - februar 2008

Kjære venner!
Forrige uke var vi i Bafoulabé på misjonærkonferanse. Jentene lekte masse
med andre norske barn, og vi store nøt fellesskapet med gode kollegaer.
Det ble mange samtaler om arbeidet, både det som skjedde i 2007 og tan-
ker for fremtiden. Det er alltid spennende å høre om det som skjer på de
andre stedene Normisjon har arbeid; en ny menighet i Bamako, evangelise-
ring i mange landsbyer rundt Tambaga og ungdomsarbeid i Bafoulabé, for
å nevne noe.

For de språkinteresserte
Noe som ble diskutert var hvordan vi egentlig skriver Ossobidjanja? Vi har
her valgt en nogen lunde «uttalevennlig skrivemåte» for de som snakker
norsk. På fransk er det Oussoubidiagnia, på kassonke blir det Ussubijanya,
og mange norske har falt ned på Oussoubidianja eller lignende, -alt etter
ulike uttaleregler. Så det blir rett og slett en sak for Arbeidsutvalget å finne
en felles skrivemåte på landsbyen vår!

Sosaba
Passejenta vår er
ikke tilbake i jobb.
Hun er heldigvis
mye bedre, men
mangler krefter etter
lang tids sykdom og
vekttap. Forrige
gang jeg var på
besøk sa hun at hun
kunne begynne å
jobbe igjen så snart
hun fikk krefter,
men det er det er jo
vanskelig å tidsbe-
stemme. Det gjør at
jeg er mye hjemme med barna, og sliter litt med frustrasjon over å få gjort
så lite. Samtidig er det utrolig viktig for oss at jentene våre har det bra, og

Sosaba og Hild Elida
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det har de. De leker veldig fint sammen, og tegneferdighetene har utvikla
seg voldsomt i det siste. Skal både Jan og jeg på et møte, stiller hushjelpen
vår opp.

Kvinnegruppa
Kvinnene samles til undervisning og bønn hver onsdag ettermiddag. I år er
det en kjerne på ti stykker, og det er kjekt å se hvordan samholdet øker
med tiden. I det siste er det kvinnene selv som har stått for undervisningen,
og det er en viktig utvikling. Det er ikke veldig mange som er vant til, eller
vil, stå foran de andre å snakke. Og det er en utfordring når det er flere
som ikke kan lese eller skrive. Nå bruker vi et opplegg som heter «Bibelen
i bilder». Det er utvalgte bibelfortellinger med et tilhørende stort bilde å
vise fram, og alle fortellingene med spørsmål er oversatt til kassonké. Og
sånn jeg ser det, vil jeg heller bruke tid på forberedelse sammen med noen,
enn å stå der å stotre selv. De er i alle fall mye flinkere med språket.
Dessuten har jeg lært at jeg ikke skal spørre om noen vil be, da sier de
bare nei, men si at «nå kan du be!»

Besøk
I dag er det bare ti dager til bestemor og bestefar (Ragnhild og Kåre
Gravem) kommer på besøk. Vi teller dager, og skriver ønskeliste på norsk
mat. Vi gleder oss masse alle fire!!

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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Ja, slik spør vi i en brosjy-
re som er sendt til alle
menighetsrådene i bispe-
dømmet fra Hamar bispe-
dømmeråd. Med dette
spørsmålet ønsker vi å
utfordre menighetsrådene
til å sette av et møte hvor
de snakker om hva de dri-
ver med – og særlig med
henblikk på at vi er en
”misjonerende kirke”. I år
vil vi på en særlig måte ha
misjon som fokus i bispe-
dømmets menigheter.

Mange vil allerede ha
merket dette ved innled-
ningen til gudstjenesten,
der vi bruker lysgloben
som misjonssymbol og
tenner et lys som settes i
kransen med ordene:
”Takk for at Kristi lys
skinner for oss. Dette
lyset vil vi bære ut til alle
jordens folk”. Hvis det
ikke er lysglobe i kirken
har vi anbefalt å bruke et
Kristuslys.

Missa – messe - sendelse
Kirkens gamle gudstjenes-
teliturgi avsluttet med ”Ite
missa est” – ”Gå det er
sendelse”. Ordet missa på
latin har gitt gudstjenesten

navnet messe. I nynorsk-
talende deler av bispedøm-
met bruker mange fortsatt
betegnelsen messe om
gudstjenesten. Så nær er
forbindelsen mellom mes-
sen, gudstjenesten og sen-
delsen – misjonen. Dette
er det kirken ”i all verden”
holder på med. Gud ble
sendt til verden i Jesus
Kristus, og kirken er sendt
til verden for at han skal
komme nær til alle men-
nesker.

Oppdrag
Nå må vi nok tilføye at
misjon både er sendelse og
oppdrag. Oppdraget knyt-
ter seg til de kjente
Jesusordene i Mark.
16,15-16a: Gå ut i hele
verden og forkynn evange-
liet for alle som Gud har
skapt! Den som tror og
blir døpt skal bli frelst.”
Oppdraget er å dele det
gode budskap med alle
mennesker.

Men da er det jo misjon
noe vi både er og gjør!
Misjon er en del av kir-
kens vesen, det ligger i
genene våre. Kirken er til
for menneskene, den er

Guds redskap for at men-
nesker skal oppdage gle-
den og sannheten, og at
Gudsrikets krefter skal nå
ut til alle mennesker. Men
er kirken slik, må den
også handle slik. Og skal
kirken handle slik, må vi
gjøre det.

Overlevering
Alt det vi gjør i vår kirke
er uttrykk for overlevering
av et budskap – fra gene-
rasjon til generasjon, fra
folk til folk – slik det
begynte for 2000 år siden.
Menigheten videreformid-
ler det gode budskap til
dagens mennesker når:
- det legges til rette for å

feire gudstjeneste
- barn døpes og læres

opp i kristen tro
- mennesker viser

omsorg for nesten
gjennom diakonale
handlinger

- offergaver gis til misjon
i gudstjenesten

- menigheten gjør avtale
om å støtte et misjons-
prosjekt

- en ber for misjonærene
i gudstjenesten.

Slik er kirken sendt til ver-

HVA ”I ALLVERDEN” ER DET
KIRKEN HOLDER PÅ MED?
Av Bjørn Vilberg, rådgiver i diakoni og internasjonalt arbeid i
Hamar bispedømme
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Frist for innsendelse
av bidrag til
neste blad er

10. juni.

Send gjerne inn ting
dere har på hjertet eller
bilder dere vil dele

med andre!

den. Den er misjonerende
slik visjonen for Den nor-
ske kirke uttrykker det –
”en bekjennende, misjo-
nerende, tjenende og åpen
folkekirke”.

Misjon - mer enn du
aner…
Vi bruker i dag flere nye
og innholdsrike ord når vi
uttrykker misjon som:
- medvandring – å gå/være

sammen med, dele
tanker om livet, om tro
og tvil,

- dialog – å møte
mennesker i dialog og
åpenhet. Hvilke gaver
og velsignelser tilbyr
Jesus oss gjennom det

som er annerledes?
Kan vi få øyne på Jesu
nærvær hos dem vi
møter?

- deling – dele det gode
budskap hjemme og ute,
dele materielle goder,
dele vår felles jordklode
– Moder jord,

- nærvær – Kristus er like
nær alle mennesker
uansett hvor vi er på
kloden. Gudsbildet i
alle mennesker bærer
Jesu ansiktstrekk. Vi vil
gi alle mennesker
mulighet til å gjen-
kjenne sitt ansikt som
del av Kristi ansikt, og
oppdage det i seg selv
og i alle andre,

- forsoning – gjenopprette
brutte relasjoner mellom
Gud og mennesker,
mennesker imellom og i
menneskers forhold til
skaperverket,

- myndiggjøring – reise
mennesker opp fra nød
og fornedrelse, og gi
dem tro på egne krefter
og muligheter til
forandring.

Var det noen som sa at
misjon er kjedelig?

TAKK TIL
HANS PETTER

Organist Hans Petter Schrøder slutter
etter elleve og et halvt års tjeneste i
menighetene våre. Dette ble markert
i Lunde menighet ved gudstjenesten
der 2.påskedag og i Torpa menighet
ved gudstjenesten i Valatun 30.mars.
Tonene fra orglet er en viktig del av
gudstjenesten og de kirkelige hand-
linger, og beriker våre opplevelser i
kirkerommet. På vegne av alle
menighetene i Nordre Land takker
vi for alt han har bidratt med .

RH
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Minneord
Et sørgelig budskap nådde oss i Nordsinni menighetsråd midt i
februar. Vår kjære kasserer Magnar Bjørnerud hadde gått bort så
brått og uventet. Vi ble alle helt satt ut da dette skjedde. Det var så
mange av oss som hadde snakket med han i dagene rett før dette
hendte og vi kunne ikke forstå at han ikke var blant oss lenger.

Magnar var engasjert i så mye, og som bankmann var han en natur-
lig person å spørre om kasserervervet i mange organisasjoner. Han
har vært kasserer for Nordsinni menighetsråd i mange år og i de
siste årene har jeg hatt et tett samarbeid med Magnar. Han har vært
det trygge punktet når nye råd har blitt valgt. Han har vært den sta-
bile. Det var også tilfelle da vi tok over. Har det vært noe jeg har
lurt på så var Magnar der og hadde svar. Eller han ringte meg og
spurt om jeg husket forskjellige oppgaver. Magnar var alltid forsik-
tig, men med god oversikt og med gode innspill. Det vil jeg savne
stort. Han har vært en utrolig god støttespiller disse årene. Han var
flink med tall Magnar, men han var også flink med rosende ord til
andre. Håper at også jeg klarte og formidle til han hvor takknemme-
lig jeg var for den jobben han gjorde for oss alle.

Magnar var en mann med mange interesser som jakt, fiske, fotball
og skiturer. Og gjennom alle sine verv var han en mann med venner
og bekjente i alle aldere og kretser. Det vil merkes på Nordsinni at
Magnar har gått bort, en mann med utrolig stort frivillig engasje-
ment i lag og foreninger. Du vil bli dypt savnet Magnar. Våre tanker
går til Else Marie og øvrige familie. Vi lyser fred over Magnars
minne.

Nordsinni Menighetsråd
Gry Mette
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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



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


