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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
Kantor: Eva Engman, Storgt. 30, 2870 Dokka
Mobil 413 69 711
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: anita.roen@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
I skrivende stund har det gått en uke
siden Nordsinni kirkes 250-års jubileum.
Hvor den uka har blitt av er ikke godt å
si, men jeg har hatt følelsen av å sveve
litt denne uka.

I et helt år har jubileumskomiteen
jobbet for å få til et spennende program,
og for å få til det er det mange som må
kontaktes. Det har blitt mange telefoner,
møter, bestemmelser og ombestemmelse
for å få satt i sammen en helg slik vi
ville ha den. Spenningen var stor fredag
den 15.august om hvordan dette ville gå.
Så kom kvelden og det nærmet seg kon-
sert. Bygdefolk og tilreisende strømmet
på, blide og spente på konserten. Og for
en konsert vi fikk. Det var en intim kon-
sert full av humor og varme. Tone
Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen
trakterte et uttall instrumenter fra finger-
cymball til ”trøorgel” og vi fikk høre
flott sang. At kvelden var vellykket fikk
vi se da Hulbækmo fikk med seg hele
menigheten på slutten av konserten.
Lørdagen var fullpakket med et veldig
variert program og publikum strømmet
til både på Haugner hvor vi startet tidlig
på formiddagen og på Nordsinni senere
på dagen. Prest Tormod Grønlands histo-
rikk oppe på Haugner var så spennende
at man bare måtte følge med ned til
Nordsinni for å høre videre. Så gikk det
slag i slag med Henning Andersen, Knut
Ellefsrud, Dokka Musikkorps, Nordsinni
Blandede Kor og Vidar Fredheim, så her
var det noe for enhver smak. Hele dagen
hadde vi et fantastisk publikum som
koste seg med underholdningen, det fine
været og alt man kunne få kjøpt i kios-
ken denne dagen. Mellom lørdag og søn-
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Tore Tønne ble før han døde kalt en
hedersmann. I brevet han etterlot seg skrev
han at han ikke ville makte å bevise at han
var uskyldig. Jon Michelet skrev i
Klassekampen etterpå at det var kanskje
derfor han ikke orket leve lenger. Han fikk
ikke rom til å erkjenne skyld.

En hedersmann slik jeg tenker meg det, er
en som holder sin sti ren, som ikke bryter
de lovene som til enhver tid i samfunnet
anses som de viktigste å holde. Som det å
ikke tulle med regnskaper eller en annens
ektefelle..

Ingen mennesker går gjennom et liv uten å
gjøre noe galt. Alle har vi gjort noe som
blir til belastning for andre eller går ut over
andre på en eller annen måte. Enten det er i
uvitenhet, et uhell eller ikke til å unngå. Av
og til er situasjonen slik at uansett hva vi
velger, vil det gå ut over noen.

Det er så lett å dømme mennesker som
begår feil på områder som er fjernt fra det
vi selv driver med. Klart det er viktig at det
blir påtalt hva som er rett og galt.
Urettferdighet skal ikke tolereres! Men vi
må samtidig gi mennesker rom for å
erkjenne skyld og gjøre opp. Men det vik-
tigste er at vi selv øver oss i å innrømme
skyld. Det er den vanskeligste biten i dette.
Å si at dette er min skyld, kan du tilgi
meg? Jeg ønsker å gjøre opp for meg så
langt det er mulig. Av og til er dette nød-
vendig.

”Så høyt har Gud elsket verden at han ga
sin sønn den enbårne.” Dette står i
Johannes-evangeliet. Det evangeliet som er
så fullt av symbolbruk og ladede begreper.
Verden hos Johannes betyr ikke bare ver-
den i sin alminnelighet, men først og

fremst de som ikke ville ha noe med han å
gjøre. Det er ikke en idealverden, men den
virkelige verden Gud elsker.

Gud tar oss mennesker på alvor. Han snak-
ker sant. Han ser tvers igjennom oss og vet
bedre hvem vi er enn vi nesten vet selv.
Han elsker oss slik som vi er. Han sier ikke
til oss: Du er en hedersmann! Nei, han sier:
Du er verdifull i mine øyne.

I profeten Jesajas bok leser vi at Gud refser
folket for urettferdighet og umoral: ”Hold
opp med å gjøre ondt, lær å gjøre det
gode! Legg vinn på det som rett er, før
voldsmannen på den rette vei, hjelp den
farløse til hans rett og ta dere av enkers
sak!” Men så fortsetter han: ”Kom, la oss
gjøre opp vår sak! sier Herren. Om deres
synder er som purpur, skal de bli hvite
som snø; om de er røde som
skarlagen, skal de bli hvite som ull.” Jes
1,17-18

Gud vil at også vi skal kjempe for rettfer-
dighet, snakke sant og gi rom for oppgjør.
Noen ganger er det godt å få sone. Mange
blomster eller Donald-blad er kjøpt for
dette. Mange bad er pusset opp. Noen
ganger er det godt å gjøre noe for å vise at
vi er glad i hverandre selv om vi har skuf-
fet.

Gud kjenner oss til bunns. Han kjenner
sannheten. Likevel inviterer han til oppgjør.
Og gir oss fremtiden tilbake. Han elsker
oss så høyt at han ga sin sønn den enbår-
ne. Du er verdifull i Guds øyne.

Anne-Hilde Wesenberg Helland
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Andakt

Du er verdifull i Guds øyne!
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Bibelmisjon
Vi har så mange misjonsgreiner i vårt
land. Både indre og ytre misjon som
kjent. Allikevel har vi en misjon som jeg
vil nevne her, og det er bibelmisjon. Den
når gjerne fram der det virker strengt for
annen virksomhet. Det Norske
Bibelselskap har prosjekter nær sagt
over hele verden. Jeg vil nevne noen.
Kina dette veldige riket i øst. Når det
gjelder bibler til Kina er det nå en ene-
stående mulighet. Det trykkes nå hvert
år over to hundre tusen bibler, betalt av
gaver fra Norge. Sammen med gaver fra
andre land og Norge, er det nå mulig å
trykke nærmere 4 millioner bibler.
Biblene blir sendt til menigheter over
hele Kina. Trass i den store bibelproduk-
sjonen er det fremdeles over 1,3 milliar-
der kinesere som mangler en bibel.

En av flere muligheter å støtte det
arbeidet på er bibelselskapets gavekon-
to: 3000 16 16869.
Bibelselskapets adresse er: Det Norske
Bibelselskap Bernhard Getz gate 3,
postboks 6624, St. Olavs Plass 0129
Oslo.

Jeg burde vel også nevne den store
muligheten som har åpnet seg for bibe-
larbeid i Russland.
Både i militærforlegningar og ikke
minst i skolen. Bibelen er igjen blitt
pensum i skolen. Bibelmisjon er i det
hele ein omfattande og interesann
misjon.

Østsinni menighets biblekontakt
Arne Helgerud

Leder fra side 2:
dag var det ei kort natt før nye opple-
velser sto for døren. Nå var det festguds-
tjeneste som skulle avvikles og bygde-
folket hadde satt av formiddagen og kom
til kirken vår. Det var en gudstjeneste et
jubileum verdig med alle nåværende
prester i vårt sogn tilsted. Noen tidligere
prester og selveste biskopen var også til-
stede. I tillegg til det vanlige innholdet
var det tvillingdåp denne dagen, det var
gaveoverrekkelse og taler. Kantor Vidar
Fredheim fikk en påskjønnelse for sitt
fantastiske musikalske bidrag i alle
sammenhenger gjennom dette jubileet.
Nordsinni Blandede Kor og Vidar
Fredheim avslutten denne flotte gudstje-
nesten med en feiende sang og de høstet
stor applaus fra menigheten. Etter guds-
tjenesten koste menigheten seg med
kaffe, kaker og gode samtaler ute på kir-
kebakken. Det var veldig hyggelig å
høre hvor fint folk hadde hatt det denne
helgen i Nordsinni menighet. Nå kunne
jeg puste lettet ut og føle på hvor fint
dette hadde gått. Vi hadde kommet
gjennom helga med et storfornøyd publi-
kum og da er alt helt topp. Hvis du ikke
fikk vært med på jubileet vårt så bekla-
ger jeg det og tror at du gikk glipp noen
fine opplevelser. Men kanskje det blir
nytt jubileum om 50 år så kanskje det
passer bedre da. For min egen del så ga
helga meg mange fine opplevelser og
samtaler som jeg vil tenke tilbake på
med glede og hvis jeg i tillegg tar med at
håndballjentene tok OL-gull i dag så er
det ikke så ille at det går mot høst og
mørkere tider for det har vært en flott
sommer.

Ønsker dere alle en fin høst!
Gry Mette

Beklager
Vi beklager at forrige nummer av menig-
hetsbladet kom for sent i forhold til
250 årsjubileet til Nordsinni kirke.

Redaktøren
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Syng deg inn i gudstjenesten
Med ny organsist i Torpa blir det nye
muligheter! Kom litt tidlig på gudstjenes-
tene i Torpa og Lunde menighet - en halv
time før - så øver vi på salmer og liturgi i
fellesskap!!

Jubileumsplatter
Det er mulig å få kjøpt platter av
Nordsinni kirke hvis du ikke fikk gjort det
under vårt jubileum. Plattene er å få kjøpt
i Sentrumservice, på Kirkekontoret og hos
Gry Mette Rudstaden tlf: 61 11 19 91.
Plattene er nummererte og koster kr. 200.-
Det er også igjen hefter om Nordsinni kir-
kes historie. Koster kr. 50.- og fås kjøpt
hos undertegnede.

GMR.

Åsli
Søndag juli var vår årlige messe på Åsli.
Utemesse på Nordsinnis vestås er en
hyggelig tradisjon som samler mange
mennesker. I år ble været så dårlig at vi
tok en rask beslutning om å flytte messen
innendørs til Åsli skole. Der holdt Siri
Sunde er koselig og intim messe. Siri
spilte gitar og menigheten sang kjente og
kjære salmer. Etter messen var været blitt
bedre og de vel 40 fremmøtte kunne nyte
kaffe og hjemmebakte kaker ute. Håper
alle hadde en fin dag på Åsli og at vi ses
igjen der oppe neste sommer.

Gry Mette

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.

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

Takk
Nordsinni menighetsråd takker familien
Madsstuen for pengegaven til Nordsinni
Kirke etter Eva Madsstuens begravelse.

Nordsinni menighetsråd

SMÅPLUKK
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Møter i Vest-Torpa
Indremisjonsforening/Normisjon
7. oktober kl. 19.00
Bøssefest på Vest-Torpa Bedehus
Andakt v/Ann Helen Aaslund

4. november kl. 19.00
Møte på Vest-Torpa Bedehus
Andakt v/Helene Johansen

17. november kl. 19.00
Årsmøte på Vest-Torpa Bedehus
Andakt v/Håkon Lauvli

2. desember kl. 19.00
Møte på Vest-Torpa Bedehus
Andakt v/Thor Lindstad

På alle samlingene blir det tatt opp kol-
lekt til arbeidet i Normisjon.

Møteopplegg for Dokka og
omegn Normisjon høsten 2008

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

Torsdag 13. november kl. 19.00
Ondes
Taler: Thor Lindstad

Torsdag 27. november kl, 19.00
Dokka Bedehus
Taler: Knut Ellefsrud

Torsdag 11. desember kl. 19.00
Nordsinni menighetshus
Taler: Solveig Haugen Tusvik

LYS VÅKEN
Nordsinni og Østsinni menighetsråd skal
ha et arrangement i Nordsinni kirke
29. og 30. november.
Dette er et landsomfattende prosjekt som
heter ”Lys Våken”. Vi har invitert alle
som er født i 1995 og som bor i Østsinni
eller Nordsinni sogn.
Dette vil bli en annerledes helg i kirken.
Ungdommene skal få bli kjent med kir-
ken på en annen måte enn de er vant
med. Det vil foregå noe der til sene nat-
tetimer og kirkeklokkene kan også ringe
til unormale tider. Vi håper å se mange
ungdommer hos oss den helge. Håper på
godvilje fra bygdefolket som blir spurt
om å hjelpe til denne helgen. Det hele
skal ende i en egen Lys Våke gudstjenes-
te på søndag 30/11 kl 11.00. Håper
mange tar seg en tur denne formiddagen
til en annerledes gudstjeneste.

GMR.
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Nordsinni kirke - 250-års jubileum

TUSEN TAKK
For å kunne arrangere et slik jubileum som vi i Nordsinni menighet har gjort nå
er vi helt avhengig av hjelp fra mange og det har vi fått. Jeg vil her prøve å takke
de som har vært med og gjort dette mulig.
Bygdas befolkning som har støttet opp om vår kronerulling.
Flittige damer som vasket kirka.
Mannfolka som satte opp og tok ned det store teltet.
Asbjørn Strømsjordet (Nordre Land Kommune) for lån av bil og annet utstyr.
VOKKS for lån av telt.
Rimi for lån av kjøledisk.
Alle matbutikkene i Dokka for fruktkurver til lotteriet.
Nordre Land Kirkelig Fellesråd for økonomisk støtte på kr. 20 000.-
Nordre Land Kommune for økonomisk støtte på kr. 15 000.-

Marco Kanehl, Anne-Hilde W. Helland, Tormod Grønland, Siri Sunde, Knut
Ellefsrud, biskop Solveig Fiske og Gry Mette Rudstaden etter festgudstjenesten
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Kiwi, Rema, Etnedal Sparebank, DNB Nord, Hagen Trafikkskole og Land
Elektriske for kjøp av reklameplass.
Alle damene som bakte kaker, smurte rundstykker og sto i kiosken på lørdag og
kirkekaffen søndag.
Margit på Ankaltrud for snill pris på nydelig mat.
Menighetshuset for gratis lån av huset.
Jubileumskomiteen.
Menighetsrådet.
Ansatte i Nordsinni kirke.

TUSEN TAKK TIL DERE ALLE FOR ALT DERE BIDRO MED FØR OG
UNDER JUBILEET.

Vinnere av fruktkurv under jubileet:
1) Siri Sunde
2) Eli R Moen
3) Liv Solveig Alstad
4) Pål Eirik Rudstaden
5) Jan Sirirud
6) Birger Mæhlum

Menigheten koser seg med kirkekaffe på kirkebakken i det strålende været
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Antependier til
Nordsinni kirke
Til vårt 250-års jubileum fikk vi en
flott gave. Vi har fått fire antependier
til prekestolen i Nordsinni kirke.
Dette har vært på tale lenge, men nå
tok bokstavelig talt Geir Lindahl
nålen i egen hånd og gjorde noe med
dette. Han har sydd fire stykker.
Rødt:
hvor symbolet er det Latinske korset.
Grønt:
hvor symbolet er hentet fra Chi Rho.
Lilla: hvor symbolet er Timeglasset.
Hvitt: hvor symbolet er Drueklase.
Geir har benyttet en metode som
heter ”FEE” og kommer fra Østen
når han har brodert dette. Det er
Kjellaug Lindahl som har montert
disse.
Tusen hjertelig takk for denne flotte
gaven som vil bli til glede for
mange.

Nordsinni menighetsråd

Gaver til Nordsinni
kirkes 250-års jubileum
Fra Nordre Land Kirkelige Fellesråd
fikk vi lysestaker fra Myhre Smie
og mange glassvaser.
Torpa og Lunde menighetsråd ga
oss en flott buet lysestake fra Myhre
Smie og fra Østsinni menighetsråd
fikk vi to store og tunge blomsterur-
ner som tåler ei vindkule på
Nordsinni. Vi takker så mye for flot-
te gaver som var kjærkomne i vår
kirke.

Nordsinni menighetsråd

Takk til Gry Mette og Pål
Nå som 250-årsjubileet for
Nordsinni kirke er vel i havn, er det
to som fortjener en stor og varm
takk for det arbeidet de har lagt ned
i den forbindelse.

Som leder av Nordsinni menighets-
råd og jubileumskomiteen har Gry
Mette Rudstaden brukt utallige
timer på planleggingen av jubileet.
Det er mange tråder å trekke i, og
mye som skal klaffe for at et så stort
arrangement skal kunne la seg reali-
sere. Gry Mette er den som i alle
sammenhenger deler ut godord og
takk for andres innsats. Men uten
hennes utrettelige og inspirerende
arbeid hadde ikke feiringen av
Nordsinni kirke blitt det den ble. En
fantastisk helg, der alt var nøye til-
rettelagt.

Pål Rudstaden har også gitt oss utal-
lige arbeidstimer i form av frivillig
arbeid i denne sammenhengen. Han
stiller alltid velvillig opp når det
trengs hjelp til praktiske løsninger.

Så fra alle oss som har vært invol-
vert i jubileumsfeiringen:
Tusen takk Gry Mette og Pål for
den store innsatsen dere har gjort,
og gjør, for Nordsinni menighet!

VF
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Jubelhelg i Nordsinni
Det er grunn til å feire når man fyl-
ler 250 år. I kirkelig sammenheng
er ikke dette voldsomt lang tid.
Men allikevel en viss alder på et
ærverdig kirkebygg. Som ansatt
var det en opplevelse å være med å
jubilere. En flott time med Tone
Hulbækmo og Hans Fredrik
Jacobsen på fredag, interessante
kåserier og musikk på lørdag, og
endelig festgudstjeneste på søndag.
Jeg vil få rette en stor takk til alle
som deltok i løpet av disse tre
dagene. Innenfor mitt fagområde –
musikken – føler jeg en trang til å

rette en spesiell takk til Nordsinni
Blandede Kor med sin dirigent
Birgitte Rosenberg, og Dokka
Musikkorps med sin dirigent Erik
Aaberg, for musikken de ga oss på
lørdag. Koret bidro også med sang
i festgudstjenesten på søndag.
I tillegg vil jeg rette en takk til
musikerne Bjørn Magne Nyhagen,
Wenche Bratterud, Unni Klevgård,
Sven Erik Solstad og Frode
Rundhaug for at de ville være med
å gjøre denne gudstjenesten til en
fest. Det er uvurderlig for en kirke-
musiker å ha slike resurser til
rådighet!

ORGANISTENS HJØRNE

Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen får en velfortjent hyllest etter en
strålende konsert
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Ny kantor i Torpa
Torpas nye kantor tiltrådte stilling-
en 1. september. Det er på sin plass
å ønske kantor Eva Engman hjerte-
lig velkommen til tjeneste i vårt
prestegjeld.

Etter at organist Hans Petter
Schrøder sluttet i stillingen i vår,
har tjenestene i Torpa stort sett blitt
utført med hjelp av vikarer. Dette
er ingen god løsning på sikt, og
med Evas tiltredelse vil kontinuite-
ten og videreutviklingen av det kir-
kemusikalske arbeidet stabilisere
seg.

Eva Engman er født i Burträsk, og
vokste opp på et lite sted som heter
Bäckliden der foreldrene drev jord-
bruk. Hun fikk interesse for kirke-
musikk da hun gikk i 7. klasse, og
gikk senere på Geijerskolan i
Ransäter i Värmland. Der fikk hun
sin kantoreksamen.

Hun har for det meste jobbet i
Nysätra församling i Ånäset som
kirkemusiker, og har en sterk inter-
esse for korsang. Hun har ledet
barnekor og kirkekor.

Ved siden av dette har hun en stor
interesse for dans. Både folkedans
og kirkedans – det som kalles
”heliga danser i cirkel”. En form
for meditativ dans. Dette er noe
som hun ønsker å forsøke i vårt
prestegjeld.

Hvis du er interessert i å være med
i en forsangergruppe/kor, instru-
mentalist, og/eller interesse for kir-
kedans, ønsker Eva at du gjerne tar
kontakt med henne. Hun bor i
Molia, og har telefon 413 69 711.

Vi ønsker Eva varmt velkommen
til tjenesten, og ønsker henne lykke
til som kirkemusiker i Nordre
Land!

Vidar
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Førsteantikvar dr. Roar Hauglid fra
Riksantikvaren og arkitekt Bjarne Hvoslef
var i Nordsinni kirke 16. februar og så på
kirken etter at den ene veggen er avkledd. I
sitt skriv til menighetsrådet av 21. februar
d.å. skriver han m.a. ”Når det gjelder inte-
riøret, så går arkitektens plan her ut på en
restaurering i ords virkelige betydning: En
tilbakeføring av det gamle Hognekirkens
rike interiør slik vi kjenner det fa bevarte
fotografier skal gjenreises i all sin herlig-
het. Det er en oppgave som må fylle alle
dem som er glad i denne kirken med glede.
Et viktig ledd i planen for denne gjenreis-
ningen har hele tiden vært hvordan veg-
gene ville bli. Var tømmeret godt nok til å
tas frem igjen? Dette kan vi i dag heldigvis
besvare med et ja. Ved den prøveavkled-
ning av det innvendige panel som er fore-
tatt, har det riktignok kommet for dagen
alvorlige råteskader i noen av laftehjørnene
i korset. Skadene skyldes tidligere lekka-
sjer fra kilrennene. Hvis kirken ikke hadde
vært panelt noen gang, slik som Fluberg,
ville man for lengst ha oppdaget faren, og
skadene blitt betraktelig innskrenket. Slik
forholdene nå ligger an, må enkelte av laf-
tehjørnene fjernes og nye bygges inn. Noen
teknisk vanskeligheter byr imidlertid dette
på……Bortsett fra disse skader – som i alle
tilfelle må utbedres, viser avkledningen av
det innvendige panel i søndre korsarm at
tømmeret heldigvis er i utmerket stand,
langt bedre enn man hadde ventet etter pes-
simistiske uttalelser som forelå på forhånd,
og atskillig bedre enn i de fleste tømmer-
kirker hvor innvendig panel ved senere års
restaurering er blitt fjernet. Avteljinger for
påsetting av panel er få. Å pusse av disse

og tone dem inn i fargen, er en bagatell
mot hva det har forekommet mange andre
steder, f. eks. senest i Fåberg kirke……
Tømmeret selv er pent. Det er ikke av det
groveste, men jevnt, og fint behandlet av
de gamle dyktige
tømmermenn…..Fargetonen er jevn og for-
holdsvis lys, og lysere vil den bli ved den
endelige behandlingen.

Når tømmeret i det hele tatt er så fint
som her, så er vi overbevist om at det enes-
te riktige både historisk og estetisk sett er å
la de opprinnelige vegger få komme til sin
rett. Den fine, gamle fargetonen som tiden
har gitt dem, vil danne den aller beste
ramme og bakgrunn for det rikt skårne og
malte inventar…… Det solide og ærlige
håndens arbeid som preger disse veggene,
gir i det hele tatt en langt finere grunntone i
interiøret enn hvilket som helst nyere
panel, som er kjørt gjennom en maskin. Et
slikt gammelt kirkeinteriør er ikke det
samme som en stue. På de høye, svære
veggene i Nordsinni kirke, vil all slags
panel fortone seg som tynt og smått. Panel
er noe man bl.a. kan bruke or å skjule rei-
sverk eller en mindreverdig tømmervegg. I
denne kirken har man intet å skjule. Man
har så visst ingen grunn til å skjemmes
over det arbeid forfedrene har gjort. Det er
vår fine tømmerakitektur som gir våre
gamle kirker deres verdighet og særpreg.
Den gang da veggene i Nordsinni kirke ble
kledt også innvendig, var sansen for den
gamle kulturen liten. Stavkirker ble revet,
gammel dekor overmalt, arvegods ble myn-
tet ut i penger. Den tiden burde være
forbi,…den tiden da en ærlig norsk tøm-
mervegg ikke var fin nok.

Dette sto i menighetsbladet nr.5 for mai 1958:

Restaurering av Nordsinni kirke
Etter konferanse med formannen i Nordsinni menighetsråd

tar jeg inn dette til opplysning for Nordsinni menighet:
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Med en riktig gjennomført restaurering
vil Nordsinni kirke med den praktfulle
himling som er dekorert av Peder Aadnes,
utvilsomt få et av landets aller fineste kir-
keinteriør fra denne tid. Alt ligger vel til
rette. Kirken har jo heldigvis aldri kastet ut
sitt gamle inventar, selv om noe av det ble
fjernet fra sin opprinnelige plass. Dette kan
dog med små midler føres tilbake, slik at
det enestående interiør igjen kan bli slik det
engang var tenkt og kostet av bygdens
fedre.

Riksantikvaren har tidligere uttalt at han
anser denne kirken for så viktig at en riktig
gjennomført restaurering av den bør kunne
påregne støtte også av staten. Da frem-
taingen av de gamle vegger betyr så meget
for en slik restaurering, skal vi meddele at
Riksantikvaren vil foreslå for
Kirkedepartementet at det allerede av inne-
værende års bevilgning som disponeres til
restaurering av kirker, gis et bidrag til
Nordsinni stort kr. 15 000.-.dvs den sum
som arkitekten har beregnet vil medgå til
innvendig istandsettelse av veggene.”

Nordsinni menighetsråd behandlet dette
skrivet i møte 3/3d.å.og gjorde dette ved-
tak: ”det ble enighet om at saka ikke bør
legges fram for menighetsmøtet, da loven
ikke krever eller forutsetter det. En mener
at det er best for å unngå strid i menighe-
ten.” Det var enstemmig.

På møtet i Nordsinni menighetsråd 7/3
d.å. – etter at rådets medlemmer hadde
vært i Fåberg kirke – ble det gjort dette
enstemmige vedtak: ” I henhold til vedtak i
menighetsrådet av 06 10 1955 skal rådet
først ta stilling til restaureringen (av veg-
gene i kirken) etter at veggene er avkledd.
Menighetsrådet finner det riktigst ikke å ta
saka opp til votering etter at
Kirkedepartementet har godkjent arkitekt
Hvoslefs planer.”

Kirkedepartementets godkjenning av
13. juli 1956 lyder slik:

I samsvar med Riksantikvarens uttalelse
samtykker departementet i at Nordsinni
kirke blir restaurert etter planer og tegning-
er utarbeidet av arkitekt Bjarne Hvoslef. En
ber om at Riksantikvaren må bli underrettet
når den innvendige panel er fjernet.”

Det foreligger også et enstemmig vedtak
i Nordre Land kommunestyre av 21.
november 1955:

”Kommunen godkjenner den delen av
restaureringsarbeidet ved Nordsinni kirke
hvortil det søkes statstilskott til dette arbei-
det.”

Det foreligger også et seinere vedtak
om hele planen.

Restaureringsplanen har således vært
forelagt for de lokale myndigheter, som
etter loven skal uttale seg om den:
Nordsinni menighetsråd og Nordre Land
kommunestyre. Den er godkjent av alle de
øvrige instanser.

Den har også vært forelagt for menig-
hetsmøtet, da jeg trodde det skulle uttale
seg om slike saker. Under arbeid med saka
ble jeg gjort oppmerksom på at menighets-
møtet ifølge kikreretten ikke skal behandle
og ta avgjør i slike saker. Ut fra dette gjor-
de menighetsrådet sitt vedtak om at saka
ikke skulle legges fram for menighetsmøtet
igjen, slik som det hadde vært meningen.

Prosten har i skriv hit av 14. mars d.å.
skrevet m.a.:

”Når det gjelder spørsmål om å beholde
de gamle tømmerveggene uten bordkled-
ning i Nordsinni kirke, må jeg som min
mening få framholde at det vil bety et
beklagelig tilbakeskritt om tømmerveggene
igjen skulle kledes. Jeg håper derfor
bestemt at menigheten ikke må forkludre
den anledning vi nå har til å få fram det
gamle interiøret i kirken i sin helhet.”
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BARNESIDER

Den fyrste song
Den fyrste song eg høyra fekk,
var mor sin song ved vogga,
dei mjuke ord til hjarta gjekk,
dei kunne gråten stogga.

Dei sulla meg så underleg,
så stilt og mjukt te sova,
dei synte meg ein fager veg
opp frå vår vesle stova.

Den vegen ser eg enno tidt,
når eg fær auga kvila,
ser stend en engel, smiler blidt,
som berre ein kan smila.

Og når eg sliten trøytner av
i strid mot alt som veilar,
eg høyrer stilt fra mor si grav
den som som all ting heilar.

T: Per Sivle M: Lars Søraas

mghblad:nlmgh-blad  29.09.2008  12:15  Side 14



15

Det store i det små
Åmot kirke 9.november kl.18.00

Med Siri Lappegård, Jorunn Skjeggestad,
Svein Hellesøy, Tore Lahn, Annelin Bøttger
(sang) og Elisabeth Lundeby (klaver)

Tittelen er hentet fra preken i Akershus slotts-
kirke fastelavenssøndag 1836. Gjennom opp-
lesning, sang og musikk får vi et innblikk i
Wergeland som forfatter og person.

Torpa menighetsråd ønsker dere velkommen til Åmot denne søndagskvelden –
det er fri inngang.

Sommerfuglen
Av Henrik Wergeland

Den prektigkledde sommerfugl
er fløyet fra Guds hånd.
Han ga den gyldne ringer
og røde purpurbånd.

Han lærte den å flyve høyt,
høyere enn jeg er.
Den har nok fuglens lyster,
men ei dens dun og fjær.

Og alle verdens mennesker
og alle kongebud
ei gjøre kan en sommerfugl.
Det kan alene Gud.
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12. oktober 2008
Haugner kirke, kl. 11.00 – høymesse – Anne-Hilde W. Helland - dåp -
ofr. menighetsarbeidet
Kinn kirke, kl. 11.00 – høymesse - Knut Ellefsrud - dåp -
ofr. Kirkens Bymisjon- konfirmantpresentasjon

19. oktober 2008
Nordsinni kirke, kl. 11.00 - høymesse - Knut Ellefsrud –
ofr. Tv-aksjonen - gullkonfirmanter og konfirmantpresentasjon
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 -
ofr. menighetsarbeidet

02. november 2008
Lunde kirke, kl.11.00 – minnegudstjeneste – Siri Sunde
Østsinni kirke, kl. 11.00 - minnegudstjeneste - Knut Ellefsrud
Nordsinni kirke, kl. 19.00 – minnegudstjeneste - Knut Ellefsrud
Åmot kirke, kl. 19.00 – minnegudstjeneste - Siri Sunde -
ofr. menighetsarbeidet

09. november 2008
Kinn kirke, kl. 11.00 - minnegudstjeneste - Siri Sunde -
ofr. menighetsarbeidet
Landmo, kl. 11.00 - høymesse - Anne-Hilde W. Helland -
ofr. Normisjonens Maliprosjekt

16. november 2008
Nordsinni kirke, kl. 11.00 - høymesse - Knut Ellefsrud -
ofr. Normisjon - fam. Sanden - utdeling av 4 årsbok - kirkekaffe
Åmot kirke, kl. 11.00 - høymesse - Siri Sunde

23. november 2008
Østsinni kirke, kl. 11.00 – høymesse - Knut Ellefsrud - dåp -
ofr. menighetsarbeidet - utdeling av 4 årsbok

30. november 2008
Lunde kirke, kl. 11.00 – høymesse - Siri Sunde - utdeling av 4 årsbok
Nordsinni kirke, kl. 11.00 – ”Lys våken gudstjeneste” -

Velkommen til Guds Hus
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Anne-Hilde W. Helland
Nordsinni kirke, kl. 19.00 - lysmesse - Knut Ellefsrud – ofr. KABB

7. desember 2008
Østsinni kirke, kl. 19.00 – lysmesse - Knut Ellefsrud – ofr. KABB
Åmot kirke, kl. 19.00 – lysmesse - Siri Sunde

14. desember 2008
Kinn kirke, kl. 19.00 – lysmesse - Siri Sunde

21. desember 2008
Landmo, kl. 11.00 – lysmesse - Anne-Hilde W. Helland -
ofr. Den norske Israelmisjon

23. desember 2008
Nordsinni kirke, kl. 22.00 – konsert - Vidar Fredheim

24. desember 2008
Korsvold, kl. 12.00 – andakt – Siri Sunde - ofr. Kirkens nødhjelp
Landmo, kl. 12.00 – andakt - Knut Ellefsrud
Nordsinni kirke, kl. 14.00 - gudstjeneste - Knut Ellefsrud –
ofr. menighetsarbeidet
Åmot kirke, kl. 14.00 - gudstjeneste – Siri Sunde
Østsinni kirke, kl. 16.00 - gudstjeneste – Knut Ellefsrud
Lunde kirke, kl. 16.00 - gudstjeneste – Siri Sunde

Følg med i dagspressen, endringer kan forekomme!

Frist for innsendelse av bidrag til
neste blad er 21. oktober

Send gjerne inn ting dere har på hjertet eller
bilder dere vil dele med andre!
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DET SKJER ET UNDER I VERDEN…
1. Det skjer et under i verden
hver gang et barn blir til,
over det gryende livet
lyser Guds skapersmil.

Omkved:
Ingen på jorden er himlen så nær
/:som barnet han tar i sin favn,:/

2. Det skjer et under når barnet
møter oss hud mot hud,

øynene speiler Guds himmel,
gir oss et glimt av Gud.

Omkved

3. Det skjer et under i kirken,
større enn verden vet.
Barnet får del i Guds rike,
svøpt i hans kjærlighet.

Omkved

4. Det skjer et under i dåpen,
her skapes liv av ord.

Barnet er størst i Guds rike
skjønt det er minst på jord.

Omkved

5. Så la oss synge i glede,
nå er Guds Ånd oss sendt,
vannet blir kilden til livet,
her har et under hendt.

Omkved

Tekst: Gerd Grønvold Saue

Nina M W Sveen sender stafettpinnen videre til Jan Erik Larsen

SALMESTAFETTEN

«Min yndlingssalme»
fra Nina MW Sveen
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Samhold, eller rettere sagt jeg, regner
med at det er Johan Enger selv som refe-
rerer fra den store dagen.

For de av dere som enten er svært
unge, eller som ikke har røttene deres i
Nordre Land, så var Johan Enger gard-
brukeren på Enger gård på Østsinni den
gangen. Han forvaltet den gamle slekts-
garden, samtidig som han var redaktør av
avisa Samhold på Gjøvik. En avis han
selv hadde vært med å starte i 1885.
Dette var i hans 33 år.

Fra selve gudstjenesten refererer jeg
det Samhold skrev, vevd sammen med
noen utfyllende forklaringer.

Innvielsen av Nordsinni nye kirke
foregikk onsdag 9. november under stor-
artet oppslutning.

Været var vakkert og føret nogenlun-
de bra. Utover ved ½ 10 tiden begynte
det ene kjøretøyet etter det annet å rulle
inn på plassen ved kirken hvor det snart
myldret av hester, kjøreredskaper og
høytidsstemte mennesker. Kirken fyltes
til siste plass og en del måtte nøye seg
med å stå utenfor eller i gangen.

Den høytidlige handlingen startet
med at res. kap. Bjølstad ba inngangs-
bønnen. Deretter sang menigheten ”I
Jesus navn skal all vor gjerning ske”.
Den sto som nr. 1 i Landstads salmebok.
Det var denne som nå var innført som
salmebok i Nordre Land.

Etter en innledene tale, sang menig-
heten salme 197 Gud faders navn og ære.
En Kingo salme. Altertjenesten ble for-

rettet av prost Magelsen, etterfulgt av
salme 584. v1:”Kirken den er et gammelt
hus”. Deretter var det bibellesninger ved
prestene Moe, Wissløf, Wangensteen,
Johsen, Paulsen og Stub. Mellom les-
ningene fortsatte menigheten å synge et
og et vers av Kirken den er et gammelt
hus. De fleste lesningene var fra salme
84 i salmenes bok. Den begynner slik:

”Hvor elsklige dine boliger er, Herre.
Allhærs Gud! Min sjel lengtet, ja fortæ-
res av lengsel etter Herrens tempelgårder.
Nå jubler hjerte og kropp mot den
levende Gud. Ja, fuglen har funnet et
hjem, svalen har fått seg et rede, hvor
den kan legge sine unger, ved dine altere,
Herre, Allhærs Gud, min konge og min
Gud. Salige er de som bor i ditt hus, de
skal alltid love deg”.

Etter tekslesningen ledet menigheten
trosbekjennelsen, og etter dette igjen
sang menigheten salmen på nr 590: ”Her
ei ties, her indvies”.

Prost Magelsen holdt en gripende og
vakker prediken. Han avsluttet med å
nedbe velsignelse over kirken og menig-
heten, for så å erklærte den nye kirke
med den tillagte kirkegård for innvidd.
Gudstjenesten ble avsluttet med at
menigheten sang den salme prost
Magelsen hadde skrevet for anledningen.
Utgangsbønnen ble holdt av res.kap
Knudsen. Den verdige høytildlige innvi-
elsen var ved dette endt.

Da Nordsinni kirke ble gjeninnvidd
nede på Bakermoen
ved Tormod Grønland
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ÅRSMELDING FOR LUNDE
MENIGHETSRÅD 2007
Lunde menighetsråd består i perioden av:
Kirsten Sætheren Lande - leder
Kari Torunn Nordby - nestleder
Marit Midthaugen Rønningen - sekretær
Svanhild Hjelpestein Lunde - kasserer
Hans Jørgen Felde
Svein Morten Myhre
Roger Jøranli - 1. vara, møter fast i rådet
Sokneprest Siri Sunde er medlem av rådet.

Varamedlemmer:
Gudrun Ommelstad
Randi Stadsvold
Marit Rønningsveen Flaten
Idar Stadsvold

Hans Jørgen Felde ble fritatt fra sitt verv i
febr. 07. Roger Jøranli ble derfor fast repre-
sentant og Gudrun Ommelstad fast
møtende vara.

Medlemmer i Nordre Land Kirkelige
fellesråd:
Roger Jøranli
Kirsten Sætheren Lande
Medlem av redaksjonskomite for
menighetsbladet:
Hans Jørgen Felde, Roger Jøranli fra febr. 07

Møter i perioden:
(tallene i parentes i det følgende er 2006
tall for sammenlikning)
Det har vært avholdt 11 (11) menighets-
rådsmøter i 2007. Det har vært behandlet 60

saker. Møtene har vært avholdt i sakristiet.
Rådet vil ifm. møtene takke menighets-
sekretæren for god skrivehjelp og annen
bistand.

Gudstjenester i perioden:
Det har vært 17 (18) gudstjenester i
Lunde i 2007.
Sammen med Torpa menighet har vi deltatt
i 17. mai gudstjeneste og lysmesse.

Skolegudstjeneste og barnehageguds-
tjeneste før jul er også en fast og god tradi-
sjon i Lunde.

Av spesielle temagudstjenester nevnes:
Gudstjeneste på Gaarder kirketomt med
påfølgende kirkekaffe. Dette ble en spesi-
ell begivenhet med 4 barnedåper.
Jegermesse før elgjakta med påfølgenede
kveldsmat og foredrag.
Minnegudstjeneste

Deltakere på gudstjenestene i Lunde har til
sammen vært 1239 (1402) De fleste mes-
sene er med nattverd, og antall nattverd-
gjester har vært 321
Enkel kirkekaffe etter gudstjenesten har
blitt en god tradisjon.
Lunde menighetsråd vil rette en stor takk
til sokneprester, prostiprest, organist, kan-
tor, klokkere, kirkegårdsarbeidere og ren-
holdere for den store innsatsen de også i år
har lagt ned i menigheten vår.

Torpa menighetskor har hatt pause i sin
aktivitet dette året.

Dåpsopplæring:
Det er utarbeidet dåpsopplæringsplan for
menigheten. Dåpsbarna mottar dåpslys til
minne om dåpen. Også i år har de fått lyse-
stake til lyset. Det sendes ut dåpshilsen til
1, 2 og 3 års dagen for dåpen. Som 4-åring-
er innbys barna med familie spesielt til
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gudstjeneste der de deltar og mottar ”Min
Kirkebok”. I forkant og etterkant av sønda-
gen er barn og foresatte samlet i kirken
med prest og medhjelper for opplæring og
omvisning.
Elever på 1. klassetrinn mottar bok og
5. trinn får bibel. Soknepresten er i forbin-
delse med dette på besøk på skolen i for-
kant av gudstjenestene der elevene er spesi-
elt invitert og deltakende.

Antall døpte: 7 (8 )

Konfirmantopplæring:
Konfirmantopplæringen følger vedtatt kon-
firmantplan og drives i samarbeid mellom
sokneprest og menighetsråd. Vår 2007 ble
5 (7) unge konfirmert. Disse har deltatt på
en positiv måte og vært en naturlig del av
menighet og nattverdfellesskap.
Menighetsrådet har også i år hatt ansvar for
en undervisningskveld i kirka for hele
Torpekullet.
Den årlige Fastaksjonen til inntekt for
Kirkens Nødhjelp er blitt en god tradisjon
som samler konfirmanter og medhjelpere
til felles innsats.
Ved høstens kanotur til Fjorda deltok
prestene og ledere fra menigheten. Dette er
et samarbeid mellom alle menighetene i
kommunen som er blitt en god og innarbei-
det tradisjon.
Ellers deltar konfirmantene på konfir-
mantforum i Lunner sammen med resten
av prostiet. Her er prester og medarbeidere
fra menigheten med.

Antall vielser: 2

Antall gravferder: 9

Offer/ gaver:
Rådet mottar hvert år mange søknader om
offer til gode formål. Det gjøres et utvalg
av disse samtidig som det settes av offer til
menighetens eget arbeid.

For 2007 kom det inn kr. 20 619,- (19 370-)
totalt i Lunde. Herav til menighetsarbeidet
kr. 8022,- ( 3707,-)
I løpet av året er det laget 2 nye kirkekort
som selges til inntekt for menighetens
arbeid.
Menighetsrådet vil takke for gavene til
arbeidet!

Kirke/ kirkegård/ dugnad:
Kirka og kirkegården blir godt tatt vare på
og vedlikeholdt av ansatte under ledelse av
kirkevergen. En takk til stabenfor godt
samarbeid, innsats og velvillighet ved ulike
forespørsler om bistand!
Lunde kirke som gavekirke gjenspeiles i
tilegg til pengegaver med omfattende dug-
nadsinnsats hvert år:
Vårdugnad og gressklipping er også i
2007 blitt utført på dugnad. 3 klippelag på
til sammen ca. 20 personer er i aksjon om
sommeren. For dette mottar vi penger fra
Fellesrådet som vi igjen bruker til nyttige
formål i menigheten.
Flaggheising, pynting av kirkerommet til
gudstjenester, kirkeverter, bakst til kir-
kekaffe, medvirkning ved 4 åringenes
kirkebesøk, parkeringsvakter ved behov
osv. er dugnadsarbeid. Ekstra renhold,
rydding og snekring gjennomføres på
forespørsel.
Uten all denne frivillige innsatsen ville
ikke kirka og kirkegården vår kunne
framstå som en av de fineste vi vet om!
TAKK TIL DERE ALLE!

Rådet vil også rette en takk til alle gravfes-
tere i bygda som bidrar med pynting og
stell av sine graver og slik holder kirkegår-
den vakker.
Investeringer/ prosjekter i 2007:
Vi har i 2007 ikke hatt store investeringer.
To av de gamle maleriene fra Gaarder kirke
er restaurert, innrammet og hengt opp igjen
i kirken. Kirkekunstkjennere fra
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Maihaugen hevder at disse er helt spesiel-
le, og vi er glade at de er sikret for framti-
da. To andre står for tur og vil bli over-
sendt. Utgiftene til dette dekkes av
Riksantikvaren.

Det er trykket opp nye kirkekort i løpet av
året. Vi valgte å lage to ulike varianter slik
at det er mulig å velge til ulike anledning-
er. Kortene kan kjøpes i div. forretninger,
på kirkekontoret, i kirken og ved henven-
delse til menighetsråd. Inntekten går til
menighetsarbeidet.

Planlagte prosjektet framover:
Det er bestilt lys til portstolpene. Ellers er
det ønskelig å gå videre med planene om å
fjerne benker i koret under prekestolen.

Utfordringer for 2008:
Det sittende menighetsråd tar utfordringen
med inn i et nytt arbeidsår:
”At Lunde kirke skal være en inklude-
rende folkekirke med plass til alle i
hverdag og fest, i sorg og i glede og i
dialog med mennesker i bygda slik at vi
sammen kan utvikle fellesskapet videre
og finne et hjem i den kristne kirke som
vi er døpt inn i.”
Sittende menighetsråd vil forsøke å følge
denne oppfordringen. Aktiviteten har vært
god i 2007 og oppslutningen stabil.
Utfordringen er videre å legge forholdene
til rette for et menighetsliv der alle føler
seg velkommen og ivaretatt. Det skal utar-
beides virksomhetsplan for arbeidet. En
stor utfordring framover er trosopplærings-
reformen.

Lunde menighetsråd vil takke alle som
har bidratt med positiv aktivitet i
menigheten i 2007.

På vegne av Lunde menighetsråd-
- Kirsten Sætheren Lande -

Årsmelding 2007 -
Nordsinni menighet
Menighetsrådet har bestått av:
Leder: Gry Mette Rudstaden.
Nestleder: Nils Olav Dahlen.
Sekretær: Annie Sandlie.
Styremedlem: Else Marie Bjørnerud.
Audun Larsen.
Jan Sirirud
Øvrige medlemmer: Trond Ulsaker.
Terje Kletthagen.
Anita Monsebakken
Gro Ø. Øibakken.
Knut Ellefsrud.
Kasserer: Magnar Bjørnerud.

Nordre Land Kirkelig Fellesråd:
Gry Mette og Jan er faste medlemmer.
Nils Olav og Audun er personlige vara-
medlemmer.
Medlemmer for styret i Nordsinni
menighetshus:
Else Marie Bjørnerud.
Audun Larsen.
Menighetsbladet:
Nils Olav Dahlen.
Bibel- og internasjonal kontakt:
Per Arne Haugner.
Orgelkomiteens formann:
Margit Rognerud.

Menighetsrådet har hatt 7 møter og
behandlet 49 saker.
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Forordnede gudstjenester:
Nordsinni Kirke: 21
Haugner Kirke: 7
Åsli Kapell: 1
Landmo Kapell: 3 sammen med Østsinni.
Holmenjordet: 1

Forøvrig vil vi nevne:
Ett eller flere medlemmer av menighetsrå-
det har vært med som kirkeverter ved våre
gudstjenester i våre kirker og kapell.
En eller to konfirmanter har også vært med
som kirkeverter ved hver messe.
Alle barn som døpes i våre kirker får lyse-
stake og dåpslys.

Januar:
Konfirmantkappene er veldig slitte og vi
ønsker å fornye disse.
Det ble sendt søknad om støtte til innkjøp
av stoler, gavekasse og lyskasse til
Nordsinni.
Vi startet planleggingen av lotteriet.

Februar:
Alle 1.klassingene blir invitert til kirken for
å få bok. Noen dager på forhånd var det
omvisning og servering i kirken for dem.

Mars:
I 2008 er det jubileum i Nordsinni kirke så
det ble utnevnt en jubileumkomité for å ta
seg av planleggingen. Komiteen består av:
Knut Ellefsrud,
Vidar Fredheim
Pål Eirik Rudstaden
Anne Marie Baggerud Vik
Anita Monsebakken og
Gry Mette Rudstaden.
Det har kommet forespørsel fra besøkende
i kirken om mer belysning på parkerings-
plassen.
Det har også kommet forespørsel om glass-
kuler med kirkemotiv av våre kirker.

Her er det mye og jobbe med framover, men
alt koster så vi får ta en ting om gangen.
Årsmøtet ble holdt Menighetshuset
12.mars.
Fasteaksjonen ble gjennomført 27. mars og
konfirmantene våre samlet inn kr. 8025.50

April:
Loddsalget er godt i gang.
21.april var det konfirmanttur til Lunner.
Gode tilbakemeldinger fra konfirmanter og
ledere.

Mai:
Gro Østensen Øybakken og Terje
Kletthagen søkte om fratredelse av verv,
noe som ble innvilget.
Turid Dahl og Anna Monsebakken reparer-
te konfirmantkapper.
Det var som vanlig godt fremmøte ved
dugnadene på kirkegårdene våre.
10.mai var Annie, Else Marie og Gry Mette
på Randsfjorden Gjestegård hvor vi møtte
Biskopen og medlemmer fra andre menig-
hetsråd i prostiet.
10. mai var det en flott Vårkveld for kon-
firmantene i Nordsinni kirke.
20. mai konfirmasjon på Nordsinni.
27. mai konfirmasjon på Haugner.
Vi jobber med å innhente pris på belysning
på Nordsinni.

Juni:
Menighetsrådet hadde møte med grilling og
hyggelig samvær hos Anita.

Juli:
Lotteriet ble avsluttet og trekning foregikk
på Nordre Land Lensmannskontor ved fun-
gerende lensmann Geir Sørhusbakken.
Lotteriet gikk med et overskudd på kr
27 043,- noe som kommer godt med i en
slunken kasse.
29.juli var det vår årlige messe på Åsli. Det
var flott vær og masse folk.
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Frivillighetssentralen arrangerte tur til
utsikten etter bevertningen på Åsli skole.

September:
1. – 2. september var det kanotur til Fjorda
for årets konfirmanter. Vi trenger flere
voksne som kan tenke seg å være med på
denne fine turen med flotte ungdommer.

Oktober:
14.oktober var det presentasjon for de nye
konfirmantene.
14.oktober var det også feiring av gullkon-
firmantene. Etter messa ble det servert snit-
ter, kaffe og kaker på Klubbhuset. Det ble
en hyggelig dag hvor gullkonfirmantene og
deres ektefeller koste seg sammen.
24.oktober var 4-åringene på omvisning i
kirka, etter omvisningen ble det servert
kaker, saft og kaffe.
28.oktober fikk 4-åringene utdelt bok. Det
var over tretti 4-åringer i Nordsinni denne
dagen. Det ble en flott stund med 4-åring-
enes familier og øvrige menighet. Det var
kirkekaffe denne dagen.
28.oktober var det TV- aksjon og ofringen
gikk dit.
Har hentet inn pris på belysning på parke-
ringsplassen på Nordsinni. Dette kom på kr
100 000,- Leder har spurt kirkeverge om
støtte til belysning, men det er nok ikke
penger til det. Vi ser på andre løsninger.

November:
Søknaden vi sendte om støtte til stoler,
gavekasse og lyskasse ga ikke noe økono-
misk utbytte. Vi har selv kjøpt inn gavekas-
se og lyskasse. Jærstolene blir så dyre at vi
ikke kan klare det på vårt budsjett.

Desember:
9.desember var det lysmesse hvor konfir-
mantene og Dokka Musikkorps deltok.
Arbeidet i jubileumkomiteen går sin gang.
Det er snakk om samling for barn på bede-

huset på lørdag formiddag, noen som vil
være med og ha ansvaret?
Det har kommet forespørsel om vi har kir-
keskyss?
Nye konfirmantkapper er på Fellesrådets
budsjett for 2011.
Leder i menighetsrådet ønsket å trekke seg
pga. sykdom og for stort arbeidspress
totalt. Da ingen ønsket å ta over som leder
ble vi enige om at alle måtte ta mer ansvar
for arbeidsoppgavene som skal gjøres, og
leder fortsetter.
11.desember hadde Nordsinni Blandede kor
og Dokka Musikkorps konsert.
15.desember pyntet vi julekrybba.
20. desember var det skolegudstjeneste.
23.desember var det stemningsfull kvelds-
konsert med Vidar Fredheim og solister.
Julestemningen kommer sigende på etter en
slik kveld i kirken. Vidar har også dette
året sørget for at vi har fått mange flotte
musikalske opplevelser i kirkene våre.
Takk for den jobben du gjør.

Møteplan for 2008:
Mandag 14. januar.
Mandag 11. februar.
Mandag 3. mars årsmøte.
Mandag 7. april.
Mandag 2. juni.
Vi er glade for å få innspill fra dere, hvis
det er noen saker som bør tas opp i vårt
menighetsråd.

MENIGHETSRÅDET:
Henviser til årsregnskapet.

KIRKENE:
Fremmøte ved gudstjenestene våre er stabi-
le, men vi ønsker selvfølgelig at flere ville
delta.
Oppslutningen om kirkelig dåp og konfir-
masjon er gledelig høyt.
Vi ser en tendens at flere kommer til kir-
kene i glede og sorg.
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MENIGHETSHUSET:
Menighetshuset er til stor glede og nytte
for alle i menigheten. Vi takker alle ”ildsje-
ler” for vel utført arbeid.
Menighetsringen er en solid støtteforening
for huset.

ARBEIDSOPPGAVER FREMOVER:
* Evaluering av virksomhetsplanen for
Nordsinni menighet.
* Personalrom og toalett ved Nordsinni
kirke. Vi har kommet langt i planene her og
håper bygget er ferdig i løpet av 2008.
* Nye kirketekstiler.

MANGE Å TAKKE:
For å få gudstjenester og annet kirkelig
arbeid vel i havn i løpet av ett helt år er det
mange mennesker som er i sving. Vi er så
heldig at vi har mange fine personer som er
ansatt hos oss og gjør en flott jobb.
Sogneprestene våre: Knut Ellefsrud, Siri
Sunde og Anne Hilde W. Helland
Kantor Vidar Fredheim.
Klokker Roger Jøranli.
Kirkegårdsarbeiderne Harry Eimann og
Arne Dokkesveen.
Tusen takk for den gode jobben dere har gjort.

Nordsinni blandede kor har flotte konserter
i vår kirke og stiller alltid opp når vi spør,
takk for det.

Vi har også mange som stiller opp frivillig
og da vil vi nevne:
Magnar Bjørnerud som tar seg av den øko-
nomiske delen og er en trygg rådgiver.
Grethe Rudstaden som alltid gir blomster
til gudstjenester på Nordsinni.
Kirkeringen i Dæhli som sørger for at
Haugner kirke alltid er i flott stand og pyn-
tet til høytider.
Til slutt vil vi nevne alle andre som har
bidratt på frivillig basis i året som har gått.
Uten dere hadde vi ikke klart å drive dette

menighetsarbeidet. Tusen takk til alle.
Håper mange også vil stille opp i 2008,
som er et jubileumsår for Nordsinni kirke.
15.-17. august blir en spennende helg i
Nordsinni menighet.

Nordsinni 16.februar 2008
- Gry Mette Rudstaden -
Leder
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Slekters gang
Døpte
Uvdal stavkirke
20.7. Hedda Hermine Engen

Enerstvedt
Nordsinni kirke
17.8. Trym Sirirud Barlund

Marthe Kristine Sirirud
Barlund

14.9. Mia Venås Sjåheim
Andrea Moe
Anneli Nereng Vasenden

Østsinni kirke
29.6. Simon Bakken Haugen

Kaja Nygård
Leah Nygård

20.7. Nora Kultom Nyland
8.8. Elsa Aleida Versteeg

Bjørneng
24.8. Hedda Midthaug Hermanrud
Vølstad kirke
10.8. Nikoline Solhaug Briskodden
Åmot kirke
3.8. Martin Parthaugen

Ørjan Berg
Lunde kirke
24.8. Signe Nygård
Kinn kirke
14.9. Nora Bjørkeli Granseth

Vigde
Åmot kirke
24.4. Magne Rustestuen og

Ida Beate Stømsjordet
12.7. Erik Haug og

Sigrid Hagaseth

Nordsinni kirke
24.5. Kjetil og Mona Ridderhaugen
14.6. Jon Olav Øyhus og

Anne Lill Øiom
28.6. Roger Sandaker og

Gry Elisabeth Røste Frøslid
5.7. Gunnar Bergene og

Lill-Hege Sogn Bergene
Erik Jensen og Marion Sogn

Kinn kirke
31.5. Lars Pedersen og

Solveig Sørbøen Pedersen

Østsinni kirke
14.6. Kai Slettum og

Hilde Korslund Slettum
21.6. Hans Hasvold og Tove

Ingeborg Fosen Hasvold
19.7. Øyvind Mæresmo og

Anita Sofie Jensen
25.7. Ole Adolf Sveen og

Liv Marie Simensveen
8.8. Per Arne Versteeg Bjørneng

og Dienne Versteeg
9.8. Tommy Kristiansen og

Beate Strandvik

Lunde kirke
26.7. Tommy Grønnerud og

Aina Renate Liereng
9.8. Kjell Ivar Enger og

Inger Ellen Ulsaker Enger
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Haugner kirke
2.8. Peder Christian Aalseth og

Karianne Raaum
8.8. Anders Kompelien og

Eli Evenstuen
16.8 Asbjørn Heyerdal Smevik og

Marianne Stensrud Strand

Lyskapellet på Beitostølen
5.9. Inger Berit Heimdal og

Sigmund Enger

Døde
Nordsinni kirke
17.8. Helge Arvid Granseth
Haugner kirke
26.7. Hans Gudbrand Vinjar

Østsinni kirke
25.7. Eivind Johan Snartum
5.8. Borgny Ragnhild Ruud
Vølstad kirke
17.8 Johanne Marte Skogstad
Lunde kirke
31.7. Karsten P. Lunde
Åmot kirke
25.7. Hjørdis Amalie Ruud
14.8. Asta Kristine Halvorsen
21.8. Marry Nygård
Kinn kirke
31.8. Egil Inge Nordal

Hedda Midthaug Hermanrud ble døpt i Østsinni kirke søndag, 24. august.
Her er hun sammen med sine stolte foreldre og besteforeldre
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Vest-Torpa Søndagsskole
På Vest-Torpa Bedehus er det søndagsskole. Her
hører vi om Jesus, synger, tegner, leker m.m. Vi vil
gjerne at flere barn skal bli med og håper flere har
lyst til å komme!

Program høsten 2008

26.oktober kl.17.00
familiesamling, åresalg og
bevertning

16.november kl.11.00

7.desember kl.11.00

Alle samlingene er på Vest-Torpa Bedehus

For mer informasjon kontakt
Kari og Harald Åsødegård

tlf.61 11 92 20 / 91 61 85 53 (Kari) /
99 40 72 29 (Harald)

Velkommen på søndagsskolen!

mghblad:nlmgh-blad  29.09.2008  12:15  Side 28



29

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
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