
Nr. 4 August 2008 73. årgang

Sommer!

mghblad:nlmgh-blad  06.08.2008  10:49  Side 1



NORDRE LAND PRESTEGJELD
Sokneprest: Knut Ellefsrud
Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35
Kontortid: Menighetskontoret, Storgt. 30, Dokka
tirs- og fredag kl. 09.00-11.00
Fri onsdag - privat tlf. 61 11 06 02 - mob. 97 67 78 23
Sokneprest: Siri Sunde
Kontortid: Menighetskontoret, Storgt. 30, Dokka
onsdag 09.00-11.00 - tlf. 61 11 61 36. Fri på mandag.
Prestekontoret i Torpa: fredag 09.00-11.00
tlf. 61 11 64 42 - mob. 97 65 82 24
Kirkeverge: Grethe S. Rundhaug
Kontortid: man - fredag 09.00 - 15.00. Storgt. 30
Tlf. 61 11 61 27 - priv. 61 11 81 69
E-post: grethe.s.rundhaug@nordre-land.kommune.no
Organist: Hans Petter Schrøder
2838 Snertingdal, mobil 482 99 351
Sekretær: Anita Roen
Storgt. 30, Dokka 09.00-15.00 (man - ons og fredag)
Tlf.: 61 11 61 26, tlf. privat: 61 11 82 03
E-post: liv.k.midtboen@nordre-land.kommune.no
Kantor: Vidar Fredheim
Nordsinni, tlf. 90 87 40 79
Storgt. 30, Dokka på tlf. 61 11 61 23
E-post: vidar.fredheim@nordre-land.kommune.no

Kirkegårdsarbeidere
Østsinni og Vølstad:
Svein Bjeglerud, tlf. 61 11 16 43 - mob 958 29 260
Nordsinni, Haugner og Åsli:
Harry Eimann - mob. 947 96 547
Arne Dokkesveen - mob. 905 93 184
Åmot, Kinn og Lunde:
Svein Røste, tlf. 61 11 14 61 - mob 917 74 163
Østsinni menighet:
Klokker: Karin Elton Haug, tlf. 61 11 38 19
Mgh.rådsleder: Torbjørn Haug, tlf. 61 11 38 19
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

Menighetsblad for Nordre Land og Torpa
Utgiver: Torpa mgh.råd, Lunde mgh.råd,

Nordsinni mgh.råd og Østsinni menighetsråd.
Redaktør: Anita Roen

Kasserer:
Bladpenger: kr. 150 pr. år. Til utlandet: kr. 200 pr. år

Bankgiro: 6179.05.27835
Land Trykkeri

Leder
For en og en halv måned siden omtrent,
var det St. Hansfeiring. Hvert år siden
innvielsen av Vølstad kirke i 1959 har
det vært gudstjeneste på Vølstad og kir-
kekaffe etterpå. Dette har blitt en tradi-
sjon som det er vel verdt å ta vare på og
fortsette med.

På kirkekaffen i sommer ble det
nevnt at det til neste år, i 2009 er femti
år siden innvielsen av Vølstad. Da vil det
bli feiring av at gudshuset i Østsinniåsen
har vært brukt et halvt århundre.

Femti år er vel ikke så lang tid når en
tenker på hvor lenge de eldste kirkene
her i landet har bitt brukt, men allikevel
er det vel verdt en markering tatt i
betraktning alle begivenheter som har
foregått i løpet av femti år.

Men nå først til et annet jubileum her i
kommunen. Feiringen av Nordsinni kirke
står nå like for døren. 250 år er ganske
anselig alder. GRATULERER og lykke til
med avviklingen av jubileet. Det kommer
sikkert mye stoff i menighetsbladet om
hvordan feiringen har forløpt.

Og så vil jeg benytte anledningen til
å ønske de nye konfirmantene velkom-
men.

Konfirmanttur til Fjorda blir det tra-
disjon tro også i år En tur som krever
innsats og samarbeidsvilje både av
ledere og konfirmanter. Fjorda er virke-
lig en naturperle med flere vatn som
henger sammen, skikkelig fint for kano-
padling.

Ellers er sommeren på hell og nye
skoleår og arbeidsår tar til. I den forbin-
delse ønsker vi den nye kantoren i Torpa
velkommen. Vi ser frem til å samarbeide.

T. Haug
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”Etter dette trakk mange av hans disi-
pler seg tilbake og gikk ikke lenger
omkring sammen med ham. Da spurte
Jesus de tolv: Vil også dere gå bort?
Men Simon Peter svarte: Herre, hvem
skal vi gå til? Du har det evige livs
ord, og vi tror og vet at du er Guds
Hellige.”
(Joh 6,66-69).

Hvem skal vi gå til? Isolert sett er ikke
Peter sitt spørsmål så spesielt. Vi opp-
lever stadig vekk at vi trenger hjelp av
en eller annen art. Hvem skal vi gå til,
hvem skal vi henvende oss til? Og ikke
sjelden kommer vi feil: ”Et øyeblikk,
så skal jeg sette deg over til den som
har med dette å gjøre”, hører vi i tele-
fonen. Vi venter, og så kommer det en
melodi som aldri vil ta slutt. Eller vi
får et opptattsignal. Vi er falt ut. Men
vi kommer da frem til slutt, selv om
det kan være litt kronglete. Hvem skal
vi gå til? Jo, det går nok å få svar på
det spørsmålet. Men Peter tenker ikke
på vanlige dagligdagse spørsmål når
han sier det han gjør. Nei, for ham står
det om livet, om hans eksistens på det
åndelige området. Hvem skal jeg gå til
med min dårlige samvittighet, hvem
skal jeg gå til med min synd, mine
vonde tanker, ord og handlinger?
Hvem kan ta imot mitt mørke – og løse
meg fra det? Hvem kan gi livet
mening? Hvem kan hjelpe meg
gjennom døden og gi meg evig liv?

Peter gir selv svaret: Jesus er den enes-
te farbare vei.

Disiplene har tatt en beslutning. I en
kritisk situasjon har de lagt seg og sin
fremtid i Jesu hender. Det skulle ikke
føre til noe lettvint liv. Men de visste at
de ikke hadde noe valg.

Hvordan er det med oss i dag? Ser vi
at det samme spørsmål stilles til oss:
Vil også dere gå bort? De som til å
begynne med holdt seg til Jesus, men
som siden forsvant, var sjelden i åpen
konfrontasjon med ham. Nei, de sakket
bare stille akterut. Ble igjen når Jesus
gikk videre. Ingen beslutning, ikke noe
ja til Han som gir livet. I et visdomsord
heter det: ”Man mister ikke troen. Den
opphører å forme livet – det er alt.”

Å si ja til Jesus er som å komme hjem,
der en hører hjemme. Gøte Strandsjø
bruker slike ord i en av sine sanger:

Som når et barn kommer hjem om
kvelden
Og møter en vennlig favn.
Slik var det for meg å komme til Gud,
Jeg kjente at der hørte jeg hjemme.
Det var en plass i Guds store rom,
En plass som ventet på meg.
Og jeg kjente: Her er jeg hjemme,
Jeg vil være et barn i Guds hjem.

K.E.
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Andakt

Hvem skal vi gå til?
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Møteopplegg for Dokka og omegn
Normisjon høsten 2008
Torsdag 21. august
Nordsinni menighetshus kl. 19.00
Taler: Arne Wold

Torsdag 4. september
Dokka Bedehus kl. 19.00
Taler: Helene Johansen/Åse Berit Rogsta

Torsdag 18. september
Nordsinni menighetshus
Taler: Sigmund Tveit

Torsdag 2. oktober
Dokka Bedehus kl. 19.00. Fellesmøte
med Frelsesarmeen.
Tema: GUDS KJÆRLIGHET – VÅR
NESTEKJÆRLIGHET
Andakt: Major Lise Luther
Daglig leder av Frelsesarmeens
Gatehospital Marit Myklebust
Forteller om utfordringar og gleder ved
arbeidet med narkomane i Oslo.

Torsdag 16. oktober
Nordsinni menighetshus kl. 19.00
Taler: Thor Arne Isene

Torsdag 30. oktober
Dokka Bedehus kl. 19.00
Taler: Kari og Arne Guttormsen

DUGNAD
Jeg må rette en stor takk til alle som har
hjulpet oss med dugna i ”vårpussen”. 13.
mai var det 11 stykker som klippet, raket
og ryddet ute slik at det skulle bli fint til
17. mai og konfirmasjonen. Trond stekte

vafler, og det var en hyggelig kveld.
16. mai troppet tre damer opp med bøtte
og kost, så da ble det fint inne også. Ute
hadde vi en fingernem kar som monterte
nye krakker.
Det var for øvrig veldig hyggelig å se
hvor mange som brukte denne kvelden
for å pynte litt ekstra hos sine kjære.
Til slutt vil jeg også gi litt ros til oss selv.
Menighetsrådet hadde befaring i vinter
og ville gjøre litt inne. Vi har ryddet,
kjøpt mange skap, laget hylle og garde-
robestenger, så nå har vi fått et trivelig
rom oppe. Takk til alle som hjalp til.

Gry Mette

TAKK!
Lunde menighetsråd takker for gaven til
Lunde kirke, som ble gitt ved Kåre
Frøyslids begravelse.

JULEKULER
Etter en del forespørsel har nå Nordsinni
menighetsråd fått laget kuler med
Nordsinni Kirke på. Torpa og Lunde
menighetsråd har gjort dette før og det
har etter hvert blitt et samleobjekt.
Det er kun et begrenset opplag, så hvis
du vil være helt sikker på å få kjøpt kan
du forhåndsbestille. Det gjør du ved å
ringe eller sende melding til:
Anita Monsebakken
tlf: 61 11 36 60/ 95 79 18 19 eller
Gry Mette Rudstaden
tlf: 61 11 19 91/ 41 76 33 27.
Du kan også bestille hos andre medlem-
mer av Nordsinni menighetsråd:
Nils Olav Dalen, Annie Sandlie, Jan
Sirirud, Audun Larsen, Else Marie
Bjørnerud og Trond Ulsaker.

SMÅPLUKK
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Kulene vil bli å få kjøpt ved alle begi-
venheter i Nordsinni Kirke fra
30.november til julaften, så lenge vi har
kuler.

Pris på kulene er kr 250.- da er det med
et fint stativ til kulen. Hvis du ikke
ønsker stativ er prisen kr. 220.-

Dette må være en fin måte å få unna en
julegave eller to, jeg er sikker på den vil
glede i mange år.

Gry Mette

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 Ulsaker Haugen
Tlf. 61 11 92 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

TAKK!
Hjertelig takk for minnegave til Vølstad
kirke i anledning Alma Otilie Komperuds
begravelse.

Østsinni meninghetsråd

KONFIRMANTER PÅ
GUDSTJENESTER
Dette ble skrevet (og tegnet) på
baksiden av arket konfirmantene
bruker til å notere fra gudstjenes-
ten. Jannicke Hagen Passerud var
på gudstjeneste i Åmot kirke
9. mars i år, Maria Budskapsdag.
Knut Ellefsrud var prest, og det var
barnedåp.

Vi takker Jannicke fordi hun ville
dele dette med menighetsbladets
lesere (på oppfordring).

Siri Sunde
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Jubileum i Nordsinni
I år er det 250 år siden Nordsinni kirke
ble innviet på Haugner. Dette feirer vi,
og det er allerede holdt konserter som
en del av jubileet. Dette vil også fort-
sette ut året.

Fredag den 15. august kl 19.00 er det
åpningskonsert i forbindelse med jubi-
leumshelga. Da har vi gleden av å pre-
sentere to svært dyktige musikere Tone
Hulbækmo, sang, harpe, lyre og trøor-
gel, og Hans Fredrik Jacobsen, fløyter,
lutt, torader og gitar. De har satt sam-
men et program som de har kalt

I GLEDENS TID OG
SORGENS TIME
”Musikk gjennom tusen år”
Tone Hulbækmo og Hans Fredrik
Jacobsen inviterer til en stemningsfull
og varm konsert i Nordsinni kirke. En
konsert preget av det mangfold som
etter hvert er blitt disse to musikernes
varemerke. Her møter vi et musikalsk
spenn på tusen år. Både instrumenta-
rium og repertoar borger for stor varia-

sjon og spennvidde. Fra middelalde-
rens vakre Mariaviser og sterke balla-
der via religiøse folketoner, sprelske
bruremarsjer, trillende fløytespill, him-
melske harpeklanger, og frydefulle sal-
mer i totakt og valsetakt til visdomsord
og viser fra vår egen tid. I tillegg har
disse to musikerne en frisk og uhøyti-
delig presentasjonsform og er svært
samspilte etter mange års konsertvirk-
somhet i inn- og utland.

Lørdag den 16. august starter vi
dagen ved Haugner kirke kl 11.00
med kåseri av Tormod Grønland om
kirkehistorien på Nordsinni/Haugner.
Henning Andersen vil spille lydarslåt-
ter på hardingfele 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 variert pro-
gram utover dagen.

Kl 13.00 fortsetter Tormod Grønland
med kirkehistorie.

Kl 14.00 spiller Vidar Fredheim
eksempler på orgelmusikk komponert
for 250 år siden.

Kl 14.30 vil Henning Andersen fortel-
le om ringetradisjoner i kirken, og
spille diverse folkemusikkinstrumen-
ter. Henning Andersen er kirketjener i
Aurdal kirke, og er daglig leder for
Valdres Gravferdsbyrå. Han har gitt ut

ORGANISTENS HJØRNE
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CD der han kveder, spiller fløyte,
langeleik og hardingfele. CD’en blir å
få kjøpt ved kirken.

Kl 15.00 spiller Dokka Musikkorps en
minikonsert.

Kl 15.30 vil sogneprest Knut Ellefsrud
fortelle litt om gudstjenestetradisjon
fra tidligere tider.

Kl 16.30 avsluttes denne dagen ved
Nordsinni kirke med en konsert med
Nordsinni Blandede Kor inne i kirken.
Der blir det et variert program med kor
og solister og orgel.

Vi satser på at det blir et strålende vær,
slik at hele programmet denne dagen
kan foregå utendørs – bortsett fra
korets avdeling som uansett holdes
inne i kirken.
Hele dagen vil det bli muligheter for å
kjøpe noe å spise og drikke. I forbin-
delse med jubileet er det også produ-
sert jubileumsplatter som blir å få
kjøpt.

Søndag den 17. august er det fest-
gudstjeneste kl 11.00 med våre prester,
prost Ragnar Granaasen og biskop
Solveig Fiske. To barn skal døpes, og
på den musikalske siden stiller
Nordsinni Blande Kor sammen med
sin dirigent Birgitte Rosenberg. I til-
legg til orgel, blir det musikk med blå-
sekvartett og pauker. Etter gudstjenes-
ten serveres det enkel kirkekaffe. Her
kan det også bli anledning til å møte
noen av de som tidligere har vært
ansatt her hos oss.

Du ønskes hjertelig til stede på festda-
gene på Nordsinni. Vi satser på å
skape noen trivelige timer inne i kir-
ken og utenfor. Og kanskje litt læreri-
ke også…

Jeg minner om de to siste halvtimes
orgelresitasjonene i Nordsinni kirke i
serien ”Til sommerkvelden”
Onsdag den 13. august kl 21.00 med
engelsk orgelmusikk, og onsdag den
27. august kl 21. Dette er den siste i
denne serien, og jeg framfører musikk
av tyske komponister. Det er gratis
adgang, og et tilbud om musikk i som-
merkvelden.

Vidar
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BLÅ SALME
Jeg synger meg en blå,blå salme,
Når dagen svinger hatten til farvel,
og ror med sakte åretak mot strender,
dit alle dager ror når det blir kveld.

Da søker jeg min hvile
ved treets trygge rot

mens sankthansormer gløder grønt i
gresset ved min fot.

Da synger jeg min salme.
Jeg synger meg en blå, blå salme

og takker for all grøden som ble min.
For lyse døgn, for barneskritt på tunet
Og dine gode kjærtegn mot mitt kinn.

Men og for våkenetter som aldri unte ro,
men gav min dag et dunkelt drag jeg

aldri helt forsto.

Nå synger jeg min salme.
Jeg synger meg en blå,blå salme,

til deg du hånd som sanker og som sår.
Og senker deg ved signing over jorden

med legedom for alle våre sår.
Som ber oss rette ryggen, stå opp og gå i strid

med løftet hode skal hver sjel gå inn i
Herrens tid.

Så synger vi vår salme.

Av Erik Bye

Rigmor Frøyslid utfordrer Nina Merethe Waldal Sveen

SALMESTAFETTEN

«Min yndlingssalme»
fra Rigmor Frøyslid
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Årets TV-aksjon er tildelt Blå Kors Norge. Blå Kors utgjør et landsomfat-
tende nettverk som bidrar til å hjelpe rusmisbrukere og deres pårørende til
et bedre liv. Blå Kors driver 34 virksomheter i 12 fylker, i tillegg til å drive
forebyggende og holdningsskapende arbeid.

TV -aksjonen Blå Kors har som hovedmål å hjelpe mennesker som lider
under andres eller eget rusmisbruk, med særlig fokus på barn og unge.
Mange barn som vokser opp i familier med rusmisbruk mister barndommen
sin. De får ofte ikke tilstrekkelig omsorg og må i mange tilfeller ta på seg de
voksnes oppgaver og ansvar. TV-aksjonen Blå Kors skal sørge for at flere av
disse barna får en bedre oppvekst og et bedre utgangspunkt for voksenlivet.

Midlene fra TV-aksjonen Blå Kors skal gå til mange prosjekter i Norge ret-
tet mot barn og unge som rammes av voksnes rusmisbruk. Videre skal vi
sørge for også barn utenfor Norges grenser får den hjelp de trenger,
gjennom prosjekter for barn og unge blant annet i Ukraina, Brasil og India.
Dette er land hvor rusproblemer forverrer en allerede vanskelig hverdag.

NRKs TV-aksjon er verdens største innsamlingsaksjon i sitt slag, og har blitt
et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i Norge. Årets TV-aksjon har
som mål å være et felles løft for hele det frivillige og offentlige Norge, for å gi
flere barn mulighet til å være barn.

Leder av kommunekomiteen i Nordre Land er Reinerte Ege og sekretær er
Wenche Eimann.

BLI BØSSEBÆRER!
Meld deg til kommunekomiteen i Nordre Land

v/Wenche Eimann, tlf. 61 11 61 00 innen 1. oktober
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17. august 2008
Nordsinni kirke, kl. 11.00- høymesse – biskop Solveig Fiske - Knut
Ellefsrud - Siri Sunde - dåp - ofr. menighetens arbeid - 250 års jubileum
24. august 2008
Lunde kirke, kl. 11.00 – høymesse – Anne Hilde Wesenberg Helland -
dåp - ofr. Normisjonens Maliprosjekt
Østsinni kirke, kl. 11.00 – høymesse - Knut Ellefsrud - dåp - ofr.
Kirkens Bymisjon
27. august 2008
Nordsinni kirke, kl. 21.00 - orgelresitasjon - Vidar Fredheim
31. august 2008
Haugner kirke, kl. 11.00 – høymesse – Siri Sunde - ofr. Blå Kors
7. september 2008
Lunde kirke, kl. 19.00 – jegermesse – Knut Ellefsrud
14. september 2008
Kinn kirke, kl. 11.00 – høymesse – Anne Hilde Wesenberg Helland -
dåp - ofr. Menighetsbladet
Nordsinni kirke, kl. 11.00 – høymesse – Knut Ellefsrud - dåp - ofr.
Nordsinni ungdomslag
17. september 2008
Åmot kirke, kl. 18.00 - samling 4 åringer - Siri Sunde
21. september 2008
Åmot kirke, kl. 11.00 – høymesse - Siri Sunde – dåp - ofr. IKO- utde-
ling av 4 årsbok
24. september 2008
Åmot kirke, kl. 11.00 – samling 4 åringer - Siri Sunde
28. september 2008
Lunde kirke, kl.11.00 – høymesse - Siri Sunde - gullkonfirmanter og
konfirmantpresentasjon
Østsinni kirke, kl. 11.00 – høymesse - Knut Ellefsrud
5. oktober 2008
Vølstad kirke, kl. 11.00 - høymesse – Siri Sunde

Velkommen til Guds Hus
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12. oktober 2008
Haugner kirke, kl.11.00 – høymesse - Anne Hilde Wesenberg Helland
- ofr. menighetens arbeid – kirkekaffe
Kinn kirke, kl. 11.00 – høymesse – Knut Ellefsrud - konfirmantpresen-
tasjon - ofr. Kirkens Bymisjon
19. oktober 2008
Nordsinni kirke, kl. 11.00 – høymesse – Knut Ellefsrud – gullkonfir-
manter og konfirmantpresentasjon – ofr. TV-aksjonen
Åmot kirke, kl. 11.00 – høymesse – Siri Sunde – gullkonfirmanter og
konfirmantpresentasjon
26. oktober 2008
Korsvold, kl. 11.00 – bots- og bededag – Siri Sunde – ofr.
Frelsesarmen
Østsinni kirke, kl. 11.00 bots- og bededag – Knut Ellefsrud – gullkon-
firmanter og konfirmantpresentasjon

Følg med i dagspressen, endringer kan forekomme!

11

Frist for innsendelse av bidrag til
neste blad er 26. august.

Send gjerne inn ting dere har på hjertet eller
bilder dere vil dele med andre!
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Siste nytt frå Jan Sanden i Mali - juni 2008

Kjære venner!
Kjære venner!

Det er lenge siden eg har skreve fellesbrev no, og kvifor skal eg ta jobben ifrå
Elisabeth som klarer det så mykje betre? Men no måtte eg gjera det sjølv, fordi
som dei fleste veit har Elisabeth og barna alt vert fire veker i Norge og etterlatt
meg her i Mali. Men sjølv om eg savnar dei og gler meg til å sjå dei att, så har
tida gått fort.

Først var eg på ein etterlenkta avspassering med Alf Halvorsen, Hølje Haugsjå og
Kai Even Bjørdal. To gode jaktturar som gjorde svært godt. Etter det gjekk turen
tilbake til Oussou, til masse praktisk arbeid, men også fleire evangeliseringsturar
der me har vist Jesus-filmen og prata med folk Det er gøy å få være med den loka-
le kyrkja, spesielt når me til stadighet opplever at folk er interesserte og vil vite
meir. Og etter at Nytestamentet på kassonke vart ferdig, så er det lettare for dei
interesserte å sjølv lese om Jesus.

10. juni var det avslutning av alfabetiseringsarbeidet for i år. Det var stor fest i
Toba med utdeling av diplomer, og med og god mat. 150 hadde bestått eksamen
og kunne stolt motta beviset. Det virka på meg som dei fleste kosa seg, og det var
ein tydeleg stolt ordfører som var tilstades og fulgte godt med.

Eg er no kommet til Bamako etter ein
hektisk innspurt. Med malaria og
mage problemer var eg klar til å reise
tidligt fredag den 13., men om natta
kom det over 50 mm regn og alle
elvane gjekk stritt. Avreisa måtte
utsettjas med ein dag. Sjølv om vi
burde venta lengre vågde eg ikkje for
det kunne komma meir regn. Vegane
var vanskelege og oppbløtte, og vi
satte oss fast to gonger. Men med
vinsj kom vi oss videre og vel fram til byen. Helsa er betre og tester er unnagjort,
så nå er eg godt klar til å reise heim på ein etterlenkta ferie!

Med desse orda vil eg ønske alle ein god sommar.
Helsing Jan Sanden

12
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Dokka 30. juni 2008

Nå er vi blitt en familie på fem! Vi er så takknemlige til Gud for alle Hans velsig-
nelser!

John Kåre ble født på Gjøvik fredag 27. juni kl 21.22, 2800g og 50 cm. (Han er
oppkalt etter farfar og bestefar for de som måtte lure på det.) Alt gikk veldig bra,
og storesøstrene er så stolte over lillebroren sin.

I dag, mandag, reiste mor og den lille gutten hjem til besteforeldrene på Dokka, og
nå skal vi feire med bløtkake og sjokoladekake.

Jan er kommet seg fra både malaria og magesyke, og vi satser på å reise vestover i
helgesvingen.

God sommer til alle sammen!

Hilsen Elisabeth og Jan, Ester Kristine, Hild Elida og John Kåre

Vi i menighetsbladredaksjonen benytter denne anledningen til og gratulere famili-
en Sanden med det nye familiemedlemet, og takker for at dere vil dele deres opp-
levelser og begivenheter med oss og menighetsbladets lesere.

AR

13
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Årsmelding for
Torpa menighetsråd 2007
Rådets sammensetning

Leder: Aase Marie Rød
Nestleder: Synnøve Framnes har fungert
som vara for Trond Klevmoen
Sekretær: Reidun Hatterud
Kasserer: Dag Magne Staurheim
Øvrige medlemmer: Bodil Åsødegård,
Reidun Ulsakerhaugen
Varamedlemmer: Kai Olaf Nybo, Geir
Olav Nordrum, Arne Sveum
Sogneprest Siri Sunde

Møter
Rådet har hatt 8 ordinære møter og
juleavslutning.
Rådet har hatt 45 saker til behandling.

Årsmøte ble holdt på menighetssenteret.
Lag og foreninger i Torpa var invitert.

Torpa menighetsråd har vært representert
i Kirkelig fellesråd ved Bodil Åsødegård
og Aase Marie Rød.
Reidun Ulsakerhaugen har hatt ansvar for
menighetssentret med utleie og tilsyn.
Reidun Hatterud er vår representant i
styret for menighetsbladet.
Vi har deltatt i møte i prostiet – tema
solidaritet/misjon – visning av bispekåpa.

Gudstjenester
Det har vært avholdt 31 gudstj. – bl.a.:
� Påskegudstjeneste på Valatun med

speiderne og Valatun sanglag

� Friluftsgudstjeneste på
Grønvoldsdagen

� Gudstjeneste i Åmot med presen-
tasjon av årets konfirmanter og
gullkonfirmantene

� Minnegudtjenester i Kinn og Åmot.
� Lysmesse i Åmot med speidere,

konfirmanter og skolekorps.
� Gudstjeneste på Korsvold skjær-

torsdag og julaften.
� Gudstjeneste med barnehagene i Kinn
� Gudstjeneste med utdeling av 4års

boka
� Gudstjeneste med utdeling av bibler

til 5.trinn

Totalt har det deltatt 2.944 på gudstjenestene.

Kirketekstiler til Åmot
Alle kirketekstilene er ferdige - Anne
Grethe Engen Bergli og Eva Taraldstad
har gjort en veldig bra jobb. Tekstilene er
blitt vakre og vi er spesielt stolte av
materialet de er laget av - ull og never i
tillegg til silke, perler og gulltråd.
De røde tekstilene ble innviet julaften
som en gave til kirken.

Dåpsplan
Sammen med Lunde menighet har vi
revidert dåpsplanen.

Konfirmantarbeidet
Konfirmantene gjorde en god innsats
under Fasteaksjonen – koordinator var
Laila Huseklepp.
Det har vært kanotur på Fjorda sammen
med alle konfirmantene i Nordre Land,
noen flinke hjelpeledere fra Torpa reiste
ut dagen i forveien og fant leirplass.
Seminar i Lunde og en fantastisk fin
gudstjeneste laget av konfirmantene og
Siri.
Konfirmantene deltok også på kon-
firmantfestival for hele prostiet i Lunner.

Julekrybbe og engler i Åmot
Bygdekvinnelaget hadde adventskveld på
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Korsvold og laget sauer til julekrybben.
Konfirmantene laget engler som pyntet
kirken til jul.

Utsmykning
Bårehusene i Kinn og Åmot har ikke hatt
noen utsmykning - Hans Engeseth har nå
laget hyller og lysestaker er kjøpt av
Myre Smie.
Lyskasse og adventstake til Åmot er også
laget av Myhre Smie.

Gudstjenestene på Korsvold
Det har vært to gudstjenester på Korsvold
– det er fint at disse gudstjenestene blir
besøkt både av beboerne på Korsvold
og de som bor rundt. Mette Sterud er fast
kirkevert på Korsvold.

Grønn menighet
Menighetsrådet har bestemt at vi skal
være en ”grønn menighet” .
Det betyr at vi ønsker å bli mer miljø-
bevisste og å utfordre menigheten
i forhold til miljø – forbruk og rettferd.
Gudstjenestene skal også ha dette fokuset
i preken og liturgi når det er naturlig.

Annet
� Gullkonfirmantfest på Vertshuset

Åmot
� Dugnad med salg av julekuler på

julemessene og på dørene.
� De 4 bakelagene (2 i Kinn og 2 i

Åmot) har bidratt med kirkekaffe ved
flere gudstjenester.

� Egil Hagaseth har produsert dåps-
lysestake som dåpsbarna får.

� Kirkens SOS – Hedmark/Oppland.
Eleanor Brenna deltok på represen-
tantskapsmøtet til Kirkens SOS

� Konsert i Åmot kirke med Ola Lauvli
og Marit Birch Eide

� Sangkveld i Åmot med alle sanglaga
og Siri Sunde

� Julesangkveld i Kinn kirke med
Fredheim sanglag.

� Konsert med kulturskolen i Åmot.

� Åpen kirke 16.mai i Kinn og Åmot
� Åpen kirke onsdager i adventstiden i

Kinn
� Vaskedugnad i Åmot - mange stilte

opp

Kirkelig årsstatistikk
NØKKELTALL

2005 2006 2007
Utmeldt av
Den norske kirke 1 3 3
Døpte 14 11 9
Døpte bosatt i soknet 10 10 7
Vielser 4 0 7
Vielser der bruden
bor i soknet 1 6
Gravferder 15 20 30
Konfirmanter 14 9 17
Totalt antall gudstj. 30 31 31
Antall deltakere 2527 2210 2944
Nattverdsgudstj. 21 16 21
Nattverdgjester 279 206 452
Familegudstjenester 6 4
Antall deltakere 927 250
Gudstjenester for
barnehage og skolebarn 1
Antall deltakere 51
Julaftengudstjenester 231

Ofringer
Totalt har det kommet inn 33.565 ved
ofringer av disse har 18.222 gått til egen
menighet.

Oppsummering:
Menigheten har en sterk folkekirkelig forank-
ring – de kirkelige handlingene står sterkt i
befolkningen – stor oppslutning om dåp, kon-
firmasjon og begravelser. Mange valgte kirke-
lig vielse og velsignelse over sitt samliv i
2007.

Gudstjenesten er sentral og det er god opp-
slutning om de gudstjenestene som ivaretar
trosopplæringen med utdeling av kirkebøker
og bibler. Det er naturlig at disse gudstjenes-
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tene er fullstendige messer med
dåp og nattverd.

Menighetsrådet er med på å tilrettelegge
gudstjenestene sammen med presten – klok-
ker og organist er sentrale - og det er et
spennende arbeid som vi gjerne skulle utvikle
mer - gjerne sammen med flere i menigheten!
Siri Sunde har et nært forhold til bygda og
det betyr mye for fellesskapet i menigheten.

Det er også fint at vi i 2007 kunne ta opp tra-
disjonen med en sangkveld med alle sangla-
gene i Åmot og julesangkveld med Fredheim
sanglag i Kinn.

Staben sørger for at kirkene og kirkegårdene
er velholdt og vakre – det er folk opptatt av.

Menighetsrådet har et godt samarbeid innad
og vi håper at vi er med å skape en kirke der
alle kan føle seg hjemme!

for Torpa menighetsråd
Aase Marie Rød

Årsmelding for
Østsinni Menighetsråd – 2007

Leder: Torbjørn Haug
Nestleder:Kjetil Bjerke
Kasserer: Eva Furuseth
Medlem: Gunnar Herman Rudstaden
Medlem: Inger Karin Kleven
Medlem: Knut Ellefsrud
Sekretær: Berit Lien

Møtende varamedlem: Arne Røkke, Åse
Gjefle, Anne Mette Bratvold og Annie
Voldhaug.
Øvrige varamedelemer: Gunn Jorunn Nerseth

Ansatte i menigheten:
Sokneprest: Knut Ellefsrud
Sokneprest: Siri Sunde
Prostiprest: Anne Hilde Wesenberg Helland
Kantor: Vidar Fredheim
Klokker: Karin Elton Haug
Renholder: Maren Bjeglerud
Kirkegårdsarbeider: Svein Bjeglerud

Menighetsrådets representanter i Nordre
Land kirkelige fellesråd:
Gunnar Herman Rudstaden
Vara: Inger Karin Kleven
Torbjørn Haug
Vara: Kjetil Bjerke

Kontaktperson for Bibelselskapet – Østsinni
menighet: Arne Helgerud
Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp: Arne
Helgerud
Kontaktperson for Kirkens SOS: May Lillian
Østeng
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Komiteer og utvalg
Kirketekstilkomiteen: Reidun Aabol Iversen,
Karin Elton Haug, Torill Kamphaug og Knut
Ellefsrud.
Økonomikomite til kirketekstiler: Birger
Mæhlum, Karin Elton Haug, Magnhild
Pettersen, Turid Lillejordet og Odd Inge
Sanden.

Styret for Vølstad minnefond: Knut Ellefsrud,
Ivar Elton, Grethe Sveen Rundhaug og
Torbjørn Haug.

Tre bakelag bestående av seks bakere på
hvert lag.

Gudstjenester
Det har i 2007 vært avholdt 24 gudstjenester,
2 skolegudstjenester og 1 barenhagegudstje-
neste i Østsinni kikre.
Det har vært 2 gudstjenester i Landmo kapell
og 1 lysmesse i hallen på Landmo.
På Vølstad har det vært 7 gudstjenester og 1
barnehagegudstjeneste.
1 gudstjeneste på Holmenjordet.

Saker til behandling
Østsinni menighetsråd har i alt hatt 10 menig-
hetsrådsmøter i 2007.
Til sammen 70 saker har stått på sakslisten.

En liten oversikt over gudstjenester og andre
aktiviteter i Østsinni menighet:

� Gudstjenester på Landmo
� Andakter på Landmo ca. annenhver

uke
� Familiegudstjenester med utdeling av

bok til menighetens 1. klassinger
� Gudstjeneste med kirkekaffe og

menighetens årsmøte
� Fasteaksjonen med konfirmantene

som bøssebærere
� Samling for konfirmantene med

utdeling av kapper – Østsinni kirke
� Vårkveld med konfirmantene
� Konfirmasjonsgudstjenester – to i

Østsinni og en i Vølstad
� Gudstjeneste i Vølstad kirke St. Hans

aften med kirkekaffe på Åsheim
� Kanotur med konfirmantene til Fjorda
� Konfirmant-tur til Lunner
� Samling i Vølstad kapell for menig-

hetens 4-åringer med foreldre
� Familiegudstjeneste med utdeling av

4 årsbøker
� Gudstjeneste med gullkonfirmanter

og presentasjon av nye konfirmanter
� Minnegudstjeneste i Østsinni kirke
� Gudstjeneste med utdeling av bibler

til 5. trinn
� Lysmesser
� Juleaftengudstjeneste i Østsinni kirke
� Høytidsgudstjeneste i Østsinni kirke

1. juledag

Andre saker:
Misjonsavtale
Østsinni menighet har misjonsavtale med
Normisjonen. Det går ut på økonomisk støtte
og forbønn for familien Gravem Sanden som
er misjonærer i Mali.

Vedllikehold og innvesteringer
Nye skap til kirketekstilene er på plass både i
Østsinni og Vølstad kirke.
Lyskasse fra Myhre smie ved lysgloben i
Østsinni kirke er kjøpt for minnegaver.
Stolene i sakristiet har fått nytt trekk.

Det ble satt opp nye portstolper pga. at den
ene portstolpen på Vølstad ble nedkjørt i for-
bindelse med snøbrøyting. Avstand mellom
stolpene ble justert slik at det skulle bli litt
bedre plass for brøytingen. Materialer til de
nye stolpene ble tatt av ei gran som sto like
bak kirken. Oppslagstavle er laget og satt opp
av Ivar Elton.

Østinni kirke ble malt i juni 2007. Myhres
malerfirma gjorde et godt arbeid, og kirken er
blitt veldig fin.
Del av stakitt mot vegen ved Østsinni kirke
ble satt opp på ny etter at deler av stakitten
var kjørt ned.
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Menighetsbladet
Felles ansvar er fordelt på rådene. Ny kasse-
rer var Magnar Bjørnerud. Kontingenten er nå
kr. 150. Bladet blir distribuert til alle husstan-
der i kommunen og til en del abonnenter
utenom distriktet. Om lag en tredel av de som
mottar bladet betaler bladkontingenten.

Prostiprest er blitt en del av staben
Prestene i Nordre Land har fått ny arbeidsav-
tale, og forutsetningen er at Nordre Land fel-
lesråds område får tilført 30% stilling fra pro-
stipresten og 200t/år fra prestene i Søndre

Land. Dette skal gå til avlastning og aktivite-
ter i Nordre Land, og til heving av antall
gudstjenester i Østsinni kirke.

Menighetsrådet takker alle ansatte og fri-
villige for innsatsen og samarbeidet i 2007.

Østsinni menighetsråd
Torbjørn Haug
leder

Dåpsklubben TRIPP TRAPP vil nå flere

Siden 1999 har dåpsklubben TRIPP TRAPP formidlet bibelfortellinger, gode
historier, gamle og nye sangskatter til tusenvis av barn. Nå lanserer klubben en
kampanje for å nå enda flere. Målet er 7002 medlemmer i 2007.

� Klubben har i dag cirka 6700 medlemmer. Vi tror derfor det er gode
muligheter for å nå målet, sier Cecilie Holdø, daglig leder for TRIPP
TRAPP. Hun tror mange foreldre og besteforeldre er på jakt etter bøker
og materiell som kan hjelpe barna til å bli kjent med den kristne kultur
arven.

� Vi får mange positive tilbakemeldinger fra foreldre som synes
produktene fra dåpsklubben er en god motvekt til mye av det barnet
møter i ulike media. Mange gir også uttrykk for at de synes produktene
våre er en hjelp til å snakke med barnet om Gud og det å tro. Klubben
er også populær som faddergave, legger hun til.

Cecilie Holdø forteller at klubben er et tilbud til barn i alderen 0 til 12 år, og
at medlemskap i dåpsklubben TRIPP TRAPP også er et fint gavetips for beste-
foreldre, foreldre og andre som ønsker å levendegjøre den store gaven barnet
får i dåpen. Som medlem i klubben får giveren tre ganger i året tilbud om en
pakke til barnet. I pakken finner man alt fra tøyleker og krabbeteppe til fortel-
lingsbøker, praktbøker, CD-er og filmer som kan være med å gi barnet kunn-
skap, trygghet, lek og undring.
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Slekters gang
Døpte
Nordsinni kirke
20/04 Mila Sandsengen –

Strømsjordet
20/04 Alida Isabel Algøy Hasvold
20/04 Andreas Odde Aamodt
15/06 Eivind Øybakken Elg Fossum
15/06 Lars Tore Hagenborg
15/06 Martine Elton Gladbakke
15/06 Oda Stensvold

Østsinni kirke
13/04 Erle Nyrnes
08/06 Torjus Rønningen
29/06 Simon Bakken Haugen
29/06 Kaja Nygård
29/06 Leah Nygård
20/07 Nora Kultom Nyland
Uvdal stavkirke
20/07 Hedda Hermine Engen

Enerstvedt

Haugner kirke
25/05 Håvard Nordeng
25/05 Elise Rognlidalen

Vølstad kirke
01/06 Hanna Bergstuen Sveen

Kinn kirke
13/04 Ida Lyshaug

Lunde kirke
22/06 Halvard Øverby Vestrum

Grønvold
13/07 Sigurd Harbu Rønningen
13/07 Ingar Strømsjordet

DØDE
Nordsinni kirke
26/02 Magnar Hartvig Bjørnerud
10/04 Andreas Kjeldsrud
17/04 Ivar Hansesveen
15/05 Finn Rognerud
07/07 Laura Honstad Rusten
12/07 Eva Ingrid May Madsstuen

Østsinni kirke
22/04 Georg Dagfinrud
05/05 Martha Øversveen
19/05 Jarle Henrik Furre
05/06 Gunhild Rundhaug
23/06 Ole Dalen
03/07 Johan Trøen
11/07 Henry Sveen

Landmo/Moen kirke
19/05 Astri Synnøve Ellefsrud

Lunde kirke
14/04 Thordis Thomte
26/04 Anne Avranden
01/07 Gerda Lyseng

Åmot kirke
29/03 Oddleif Løkken
10/05 Hilmar Nereng
16/05 Janna Sandberg
13/07 Arild Walhovd
15/07 Ågot Strømsjordet
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Konfirmanter Østsinni 2008
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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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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 aass
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