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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
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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 - priv. 41 57 16 81
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
Våren nærmer seg og påsken står for
døra. Selv om snøen fortsatt ligger, er
vi kommet godt inn i den lyse årstiden.
Det kan vel virke godt på hver og en!

Konfirmantene har snart gjort unna det
meste av undervisningen og det virker
som de begynner og lengte frem til den
store dagen. Årets konfirmanter er
svært flinke til å møte opp på gudstje-
nestene og deltar flittig i forberedelser
og i selve gudstjenesten.

I påsken er det mange gudstjenester i
menighetene våre. Det er både en tid
til og se fremover, og til å tenke på det
som har hendt.

Mange synes det er litt rart og komme
inn i kirken langfredag, Da er det
ingen blomster på alteret, ingen lys
som brenner og musikken er stille og
sorgmodig. Den dagen står også flagg-
stangen naken, og tidligere ble det ofte
flagget på halv stang den dagen. Men
første og andre påskedag er det igjen
feiring i kirkene våre. Da er det ofte
mange små som bæres til dåpen. Det
er jo en glede både for familien det
gjelder, og for hele menigheten.

Til høsten er det igjen valg på nye
menighetsråd. Dette blir en prøveord-
ning med to i stedet for fire år, så vi
håper de som blir spurt stiller til valg.
Det er mye spennende som skjer i
menighetsrådene.

forts. side 6
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Kristus i ruinene
Fredsvåren 1945 kom med glede og
jubel. Etter krig og okkupasjon kom fri-
gjøringen, med fest og feiring. Men det
er ikke dette jeg skal fortelle om. Jeg
skal fortelle om en episode fra fredsvåren
for de som tapte krigen.

Vi befinner oss i en utbombet ruinby i
Nord-Tyskland. Også her er freden kom-
met. Etter total ødeleggelse og kapitula-
sjon. Allierte soldater: briter og nederlen-
dere, går gjennom gater fulle av mur-
blokker, lag på lag med støv, og skrot.
Til slutt havner de inne i en utbombet
katedral. Der står de og ser oppover
tverrveggen i det som en gang var en del
av korpartiet. Den er nærmest uskadd. Så
får de øye på en sønderskutt Kristus-sta-

tue. Sikkert plassert på alteret da alt var
intakt i helligdommen. Mens de går og
sparker i støv og knust marmor, kommer
flere og flere biter av skikkelsen for
dagen. Iverig bøyer de seg ned og begyn-
ner møysommelig å plukke opp avrevne
deler av figuren. Bitene limer de fast der
de har hørt hjemme. Det blir et puslespill
som gradvis fullføres.

Soldatene drives fremover i arbeidet som
nærmest blir en hellig handling. ”Murer”
i taushet sammen delene, og bygger
Kristus opp igjen. Nå nærmer de seg
slutten. Men hendene finner de ikke. De
er blitt pulverisert i bombenedslaget.
Ergerlig må de innse at Kristusstatuen
forblir uten hender. Triste står de og
betrakter sitt byggverk. Da er det at én
av soldatene griper et stykke kritt og
skriver på sokkelen med kraftige streker:
”You are my hands.” (Dere er mine
hender)

Dette ble det jo en hel preken ut av. Vi
skal bringe Kristus utover fra vårt stå-
sted, gjennom å videreføre hans program.
Og ingen har som Broder Frans av
Assisi, formulert dette. Så kan vi bruke
hans formel og la den bli vår egen, når
han sier:

Gjør meg til et redskap for din fred.
La meg bringe kjærlighet der hatet råder.
La meg skape enighet der striden råder.
La meg bringe tro der tvilen råder.
La meg bringe lys der mørket bor.

Kjærligheten setter synlige spor igjen
etter seg der hvor den har gått. Kanskje
vi skal la noen få se og merke dette også
i våre spor(?)

Dag Buhaug
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Godt nytt år! Takk for alle julebrev og
hilsner i forbindelse med John Kåres
ankomst. Der er godt å vite at det er så
mange som bryr seg om oss. Og takk
for sist til alle dere vi har møtt i Norge.
Det ble et lengre opphold enn planlagt,
men nødvendig av hensyn til John
Kåre og reisen nedover. Jan kom til
Dokka i jula, og det ble en spesiell fei-
ring for jentene med ekte juletre og jul
overalt (ikke bare inne hos oss).
Desverre så ble Jan syk med bihulebe-
tennelse (hva annet er å vente med så
store overganger i klima og tempera-
tur??), og reisen ble utsatt til 6. januar.

Familien
Nå er vi endelig på plass i
Oussoubidiagna, og her er det mye å
glede seg over.

Jentene synes det er helt topp å komme
hjem. Det er gjensyn med både leker
og folk, og de har alltid noe å finne på.
Sosaba, passejenta, er heldigvis frisk
igjen, så om formiddagen er de enten
hjemme hos henne eller hos oss og
leker.

John Kåre har så langt vært med meg.
Alle synes det er så bra at vi har fått
oss en gutt, og han går villig til de som
gjerne vil ha han på fanget.

Jeg har permisjon ut april, og har så
langt brukt tid på å hilse på damene og

å komme i
orden i hei-
men. Det
innebærer
blant annet
å tømme
kjøkken-
skuffene
for muse-
lort, -hver
dag! Det er

visst museår i år, også på loftet vårt. Så
langt har 11 gått i fella, og det er store
sjanser for flere.

Jan har som vanlig nok å drive med.
Oversetterbygget nærmer seg slutten,
og her om dagen lurte han på hvor
mange ganger han kunne korrigere på
ting før arbeiderne tok det ille opp. Vi
vil gjerne ha lik størrelse på trappetrin-
nene, men det ble visst ikke helt slik.

Menigheten
Det er mye positivt som skjer i menig-
heten. Gudstjenestene har godt oppmø-
te. Hver torsdag kveld er det bønnemø-
te på tre utvalgte tun i landsbyen, og de
som ikke bor der går til det nærmeste.
Også vi misjonærene, men det er ikke
vi som leder dette.

Jan samles med noen menn hver fre-
dag. De leser en tekst, snakker om den,
og ber sammen. Det er den samme
gjengen som reiser på jankt i ny og ne.

Nytt fra Sanden i Oussoubidiagna, Mali - januar 2009

Kjære venner!
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Kvinnene i menigheten har etter eget
ønske begynt med leseopplæring i kir-
ken. To fungerer som lærere, og de
fleste andre er elever.

Alfabetisering er en del av helsehage-
prosjektet som Karen Ekern driver,
men her med en kristen profil. De bru-
ker lesebøker samt at de leser et avsnitt
fra Matteusevangeliet. Og dette skjer
mandag til fredag ca klokka to. Planen
er at de skal holde på til juni, dermed
blir det ingen tradisjonell kvinnegruppe
i år.

Økonomi
Finanskrisen var et hett tema i Norge,
og den har sine virkninger også her.
Varer som ris og mel er mye dyrere
enn før. Heldigvis var regntida god, så
de fleste har egenprodusert mat. Vi
som får penger fra Norge har fått min-
dre å rutte med her nede fordi den nor-
ske krona er så svak. Et uttak på
400.000cefa (ca kr 5.800) koster oss
tusen kroner mer nå enn for et år siden.

Det merkes godt i misjonen også.
Kronebeløpet fra Norge er det samme,
men budsjettene våre i Mali skrumper.
Vi lever og arbeider på innsamla mid-
ler, og er alltid takknemlig for nye og
gamle givere. Se info til slutt i brevet.

Merk
Vi har fått ny adresse, vi henter nå pos-
ten i hovedstaden, og et tall til i tele-
fonnummeret. E-post adressen virker
utmerket, men etter nyttår har vi ikke
kunnet komme på nett i
Oussoubidiagna. Satelittsystemet vi
brukte er gått ut på dato, og nå er noe
nytt under utprøving, så håpet er at vi
snart kan både lese og skrive mail
igjen.

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

Adresse: Familien Sanden, MPN Oussoubidiagna, BP 2402, Bamako, Rep du MALI
Tlf: 223-75 23 55 52 (privat mobil) - E-post: jesanden@combitel.no

For gaver til arbeidet: Normisjon, Postboks 7153, St. Olavs plass, 0130 OSLO,
kontonummer 1503.02.13537, merk giroen med fam Sandens arbeid eller prosjektnr. 115.70.454

Vil du lese mer: www.normisjon.no, Mali
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Deilig er jorden
Tekst: B.S Ingemann

Koral fra det 2. århundre

Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
Skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre
riker på jorden
Går vi til paradis med sang.

Tider skal kommer,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang,
aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.

Englene sang den
først for markens hyrder;
Skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden
menneske, fryd deg!
Oss er en evig frelser født!

Liv Marit Frøslid utfordrer
Kirsti Flatø

SALMESTAFETTEN

«Min yndlings-
salme»

fra Liv Marit Frøslid

Prestesituasjonen i
Nordre Land
Sokneprest Siri Sunde sluttet ved nyttår
og ny prest er ansatt. Det er Berit Ride
fra Gjøvik. Vi kommer tilbake med nær-
mere presentasjon av henne senere. Hun
blir ferdig utdannet prest til sommeren,
og skal ordineres i Gjøvik kirke 21. juni.
Innsettingsgudstjenesten i Nordre Land
blir 30. august. Men hun skal begynne å
arbeide her i bygda 1. juli. Fram til dette
har vi to spreke pensjonister som skal
tjenestegjøre: Ole Kirsebom og Dag
Buhaug. Dag Buhaug skal også ha
ansvar for konfirmantene i Torpa og
holde andakter på Landmo og Korsvoll.
Vi takker dem for at de vil hjelpe oss og
ønsker dem lykke til i tjenesten.

K.E.

Leder fra side 2:
Til slutt vil jeg ta med første verset av
en kjent og kjær påskesalme. Og ønske
alle en velsignet påske, og velkommen
til gudstjenestene i påsken.

Påskemorgen,
slukker sorgen,
slukker sorgen
til evig tid,
den har oss givet,
lyset og livet,
lyset og livet
i dagning blid.
Påskemorgen,
slukker sorgen,
slukker sorgen
til evig tid.

R.J.
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Søndag den 11.januar 2009 dro en
del spente og forventningsfulle
torpinger til Brøttum for å besøke a
Siri og for å være med på innset-
telsen av henne i Brøttum menig-
het. Kirken var en koselig, eldre
korskirke fra år 1719 med plass til
ca 318 personer. Denne søndagen
var nok kirken ganske fullsatt.
Det var en høytidsstund da prost
Gerd Th. Cristensen i Ringsaker
prosti innsatte henne, og jeg for
min egen del må innrømme at
tårene kom trillende.

Vi hadde ikke lyst til å miste a Siri
i Torpa. Hun har betydd mye for
barna, ungdommen og oss voksne
her oppe i fjellbygda. Alle måtte vi
bli glad i henne .Hun har vært god
å samarbeide med, og når stundene
har vært tunge og vanskelige har
Siri oppmuntret og vært ei god
støtte. Hun har satt dype spor etter
seg i bygda vår.

Hedmarkingene tok godt imot
henne, og vi hørte flere som
sa:”Hun holdt en god tale, og så
sikker som hun var”. Det var vi
enig i.

Etter gudstjenesten var vi så heldi-
ge å bli invitert opp til det koselige

hjemmet Siri og Eleanor har fått
oppe på ”Mæhlumslykkja” med
utsikt over Mjøsa og over til oss på
den ”riktige”sida. Det var ei kose-
lig stund vi fikk isammen der oppe,
med god bevertning og ei god
”mimrestund” rundt bordet.

Her i Torpa er dere alltid velkom-
ne, for vennskapet varer og stjerna
lyser alltid opp veien mellom
Brøttum og Torpa. Siri lovet oss at
vi gjerne kunne invitere henne som
gjestetaler. Det skal vi nok benytte
oss av lenger ut på våren.

Så tilslutt vil vi få ønske deg Siri
alt godt i den nye gjerningen din på
Brøttum. Lykke til både med opp-
gaver og utfordringer du sikkert vil
møte. Vi ønsker alt godt for deg og
Eleanor i tida framover.

En varm hilsen fra oss
”Torpinger” (v/nestleder)

Søndagstur til Brøttum
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Du kan bare merke av 14.
september om du ikke
allerede har gjort det –
denne høstdagen kan du
stemme ved tre valg i år –
stortingsvalget, menig-
hetsrådsvalget og bispe-
dømmerådsvalget. Det er
de to siste valgene det
skal handle om her.

”Tider skal komme,
tider skal henrulle”
Demokratiprosessen i Den
norske kirke innebærer at
kirkevalget i høst gir deg
som velger langt større
innflytelse på hvem som
skal styre kirken i tiden
fremover. Flere spennende
endringer gir de 3,8 milli-
oner medlemmene i Den
norske kirke større med-
bestemmelsesrett. De stør-
ste forskjellene er føl-
gende:
• Det er økt bruk av
direktevalg – velgerne
skal kunne stemme direk-
te på kandidater til bispe-
dømmeråd/Kirkemøtet
(kirkens øverste represen-
tative organ) – disse er

hittil valgt av medlem-
mene i menighetsrådene
• Du kan avgi stemme
samtidig med stortings-
valget – kirkevalget skal
foregå samme dag og
nærheten av de offentlige
stemmelokalene
• Du har stemmerett
også som 15, 16, eller 17-
åring - hele sju årganger
er førstegangsvelgere i år
• Kandidatene velges
for to år – dette er et for-
søksvalg hvor de valgte
sitter i kun to år. Nytt valg
er allerede i 2011, samti-
dig med kommune- og
fylkesvalg.

Alle disse endringene er
viktige skritt på veien
fram mot målet om økt
demokrati i kirken. Dette
igjen vil legge grunnlaget
for en grunnlovsendring
fra 2012 der paragrafene
som regulerer forholdet
mellom Konge, stat og
kirke endres.

De siste årene har valg-
oppslutningen ligget på

4,2 %. Både vi i kirken og
politikerne har tro på at
langt flere vil putte sin
mening i stemmeurnene
blant annet på grunn av de
endringene vi har nevnt
her.

”Alle, alle vil vi ha med”
Omtrent 3,1 millioner
nordmenn vil ha rett til å
avgi sin stemme 13.-14.
september. Alle som er
døpt og dermed er med-
lemmer i Den norske
kirke, vil få valgkort i
posten – et kort som gir
deg lokal informasjon om
hvor du kan stemme og
hvem du kan stemme på.
Dersom du mottar dette
valgkortet og ikke er
medlem i Den norske
kirke, kan du returnere
valgkortet og be om at
denne feilen i kirkens
medlemsregister blir ret-
tet.

”Du er du og du duger”
Hvem skal du stemme på?
Kanskje er svaret ”deg
selv”! Et verv i menig-

Den store
valgdagen
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hetsrådet gir deg mulighet
til å støtte den viktige
hjørnesteinen nettopp din
kirke er. Gjennom å sitte i
menighetsrådet er du med
og former kirkens viktige
arbeid og posisjon på ditt
hjemsted. Hvis du har
bestemte meninger om
hvordan nettopp kirken
din skal virke, er det vel
investert tid å delta i
menighetsrådet.

”Gjør døren høy, gjør
porten vid”
Kirken er mer enn et sted
du kan oppsøke ved livets

høytideligheter og kirkeli-
ge høytidsdager. I dette
store rommet kan alle
medlemmene føle tilhø-
righet, troen skal stimule-
res og rotfestes. Din loka-
le kirke er åpen for net-
topp deg – her får du
næring både for kropp og
sjel, du finner kultur og
musikk for øre, øyne og
hjerte, og du finner noen å
dele tanker med dersom
livet er nede i en bølge-
dal.

Kanskje tilhører du en
arbeidskirke, kanskje har

du en staselig gammel tre-
kirke, eller er den et traust
murbygg som står selv
om Dovre faller? Uansett
er kirken ikke et tomt
skall. Den er et sted der vi
kan inspirere til medarbei-
derskap, der vi kan bygge
kirke sammen. Vi håper
du vil være en del av dette
fellesskapet!

Mer informasjon
finner du på
www.kirkevalget.no

Kirkevalget 2009
Kirkevalget 2009 nærmer seg, og i den
forbindelse skal det velges nytt menig-
hetsråd. Valget foregår samtidig med fyl-
kes og stortingsvalget (13. og 14. sept).
Vi er allerede i gang med forbere-

delser til valget, og en nominasjons-
komte er satt ned. Denne består av 5-
10 personer. Denne komiteen har som
oppgave og finne kandidater til og stå
på lista til valget.
Det viser seg at det til tider kan

være vanskelig og få folk til og stå på
den lista, og det er i den forbindelse jeg
vil komme med en oppfordring om og
si ja hvis du blir spurt.
Selv fikk jeg det samme spørsmålet

for 4 år siden hvor jeg sa ja til og stå
på lista. Jeg ble da valgt inn i
Nordsinni Menighetsråd for 4 år. Jeg
visste nok ikke da helt hva det innebar

å sitte i menighetsrådet. Etter 4 år i
Menighetsrådet og Fellesrådet angrer
ikke på at jeg sa ja til og stå på lista da
jeg ble spurt. Dette begrunner jeg med
at jeg for min egen del har lært mye
om kirka og dens oppgaver som jeg
ikke visste før.
Med de kirkelige ansatte vi har

(prester-kantorer-kirketjenere), føler
jeg at det er stor takhøyde i vår kirke.
I den forbindelse er min oppfordring
og si ja til og stå på lista hvis du blir
spurt, og ta det som en tillitserklæring.
Er det noen som ikke blir spurt, men
har lyst til og stå på lista, kan dere ta
kontakt med leder for nominasjons-
komiteen Anita Monsebakken
(tlf 957 91 819)

Hilsen leder for
valgstyret i Nordsinni Menighetsråd

Jan Sirirud
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Når jeg skriver dette, er
det fullmåne og stjerne-
klart på Brøttum. Minus
19 og masse snø. Fra
vinduet her i presteboli-
gen ser jeg utover Mjøsa,
lysene langs E6 fra Biri
til Vingrom, og det er
både godt og rart å vite
at bak der igjen ligger
Torpa og resten av
Nordre Land.

Vel en måned er gått siden jeg ble innsatt
som sokneprest her. Det ble en strålende
dag i Brøttum kirke. Noe av det som
gjorde dagen så god for meg, var alle
dere som kom fra Nordre Land for å
være sammen med oss her, og alle som
jeg visste var med i tankene. Det kjentes
trygt midt i alt det nye. Og jeg synes det
er noe bibelsk over det: de første kristne
menighetene sendte videre medarbeidere
til andre steder. Sånn kjente jeg det: jeg
ble sendt videre til Brøttum med ”anbe-
falelsesbrev” og tillit.

Mange spør om vi trives. Svaret er ja.
Folk her er trivelige og har tatt varmt
imot oss.

Huset er nydelig, selv om en del utbe-
dringer foregår fremdeles. Vi har fortsatt
en del pappesker som ikke er åpnet, men
kommer stadig mer i orden. Eleanor har
avsluttet sin jobb i flyktningtjenesten på
Dokka og er på utkikk etter noe annet.
For meg er det spennende med ny preste-
stilling og nye utfordringer. Fint å oppda-

ge de ulike kretsene i bygda, de tre kir-
kene (Brøttum, Mesnali, Sjusjøen fjell-
kirke), utforske nye skiløyper og turter-
reng og først og fremst: bli kjent med
store og små. Dette må jo få ta sin tid,
men starten har vært veldig god, og jeg
gleder meg til å vandre videre med folk
her.

Midt i alt det positive kjenner jeg at jeg
er i en sorgprosess. Det var tøft å bryte
opp etter 13 år i Nordre Land. Det jeg
savner, er den daglige kontakten med
folk i bygda, vi ble godt kjent og opplev-
de mye sammen gjennom årene, i storm
og stille. Gjennom den kanskje tøffeste
tiden i mitt liv og min prestetjeneste, fikk
jeg være ”a Siri” – en del av en bygd
som alltid vil ha en helt spesiell plass i
mitt hjerte. Jeg er stolt over å ha bodd i
Torpa og over å ha gjort tjeneste i Nordre
Land!
Heldigvis er det ikke langt mellom
Brøttum og Nordre Land. Vi holder kon-
takten! Mange har sagt de vil komme på
besøk. Gjør det! Lag og foreninger har
sagt de vil invitere seg på tur til Brøttum.
Velkommen! Og blir jeg bedt om å preke

TAKK!
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SIRI SUNDE
Østsinni og Nordsinni menighet ønsket
å markere at Siri skulle slutte hos oss.
Den 15.desember kom det ca 30 styk-
ker på menighetshuset for å dele denne
kvelden med Siri. Det ble en hyggelig
kveld med kaffe, kaker og gode samta-
ler. Siri fikk mange gode ord og det
ble overrakt gave fra Østsinni og
Nordsinni menighet. Gaven var et
maleri. Vi ønsket å gi Siri noe fra
Nordre Land og da ble det et motiv fra
Torpa. Magne Hasli dro på skitur og
tok bilder for oss og Anthony
Caldecourt malte bildet. Tilslutt satte
Tore Pedersen ramme på maleriet.
Caldecourt malte et nydelig vinterbilde
som vil henge i Brøttum og minne om
tiden i Nordre Land. Takk til Magne
og Tore for at dere stilte opp gratis.
2.juledag holdt Siri sin siste guds-

tjeneste på Nordsinni og da ville vi
gjøre litt ekstra, så da ble det kirkekaf-
fe på alle 75 som var tilstede.
Nordsinni Blandede Kor sang nydelig
for oss denne dagen. Siri fikk ei jule-
kule med motiv av Nordsinni kirke på.
Det ble en hyggelig formiddag i kirken

og mange syntes det var trist at det var
den siste gudstjenesten til Siri. Under
gudstjenesten lovet Siri at det alltid
ville være en Nordre Land benk i
Brøttum kirke. 11.januar var det for
lite med en benk for fra Lunde, Torpa
og Nordsinni menighet kom det så
mange at vi fylte fire benker. Vi over-
var en fin gudstjeneste og innsettelse
av Siri i nytt sogn. Etter gudstjenesten
ble vi bedt på pølsefest hos Siri og
Eleanor, noe som både var overras-
kende og hyggelig. Frida syntes også
det var hyggelig å få besøk av kjente
fra den rette sida...
Nordsinni menighet takker Siri for

samarbeidet i alle disse år og ønsker
Siri og Eleanor lykke til på Brøttum.

GMR.

eller ”underholde” i Nordre Land, kom-
mer jeg så sant jeg får det til.

Dypest sett er det i grunnen bare ett ord
som dekker det jeg vil si: TAKK!

TAKK for presanger, blomster, hilsener,
taler, ord, sanger, bønner, kaker, tegning-
er, kort, måltider, klemmer, tårer og latter
i ”avskjedsmåneden” desember 2008.

TAKK for alt jeg har fått ta imot – og for
det jeg har fått gi.
Gud velsigne dere alle!
Varme hilsener og ønsker om alt godt fra

Siri

med ny adresse: Mæhlumslykkja 13,
2372 Brøttum og
telefon 62 34 50 20 /
47 29 99 89
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ORGANISTENS HJØRNE
Dine hender er fulle av blomster
er en av våre nye påskesalmer som
har blitt et kjært bekjentskap for
mange. Spesielt for barn og ung-
dom. Den blir mye brukt i skole-
sammenheng, og vi bruker den hos
oss som en av kjernesalmene i kon-
firmantundervisningen.

Både teksten og melodien til denne
populære påskevisen er skrevet av
Marcello Giombini. Denne italien-
ske organisten, komponisten og dik-
teren ble født i Roma i 1928, og
flyttet senere til Assisi hvor han
døde i 2003. Etter et rikt liv i
musikk, og med en lang opusliste.
Giombini var opptatt av å skape
friske, sangbare bibelviser for barn
og ungdom på 1970-tallet. Slik ble
han en fornyer av kristen sang i den
katolske kirke i Italia.

Sangen kom til Norden i 1970.
Dette var i forbindelse med en kon-
feranse om kristen sang og musikk

på Ljungskile Folkögskola i Sverige.
Konferansen ble arrangert av
KFUMs verdensforbund. Her var
det en deltaker fra Italia som hadde
med seg noter og plater med nye
komposisjoner av Marcello
Giombini. Dette vakte straks stor
oppmerksomhet hos de andre delta-
kerne, og den svenske presten og
komponisten Lars Åke Lundberg ble
spesielt begeistret for påskevisen
”Dine händer er fulla av blommor”.
Han begynte arbeidet med overset-
telsen, og i 1972 ble den utgitt i
Sverige i samarbeid med Anders
Frostenson. Svein Ellingsen oversat-
te den til norsk i 1976, og det er
denne versjonen vi har i vår salme-
bok på nr 194.

1.
(I)
Dine hender er fulle av bloms ter.
Hvem var det du tenkte å gi dem til?
(II)
Mine blomster var plukket til Jesus.
Graven fant jeg tom. Han var ikke
der.
(I/II)
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

2.
(I)
Dine lepper er fulle av sanger.
Hvorfor denne glede, hvor kom den
fra?
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(II)
Fra den grav der hans legeme hvilte -
han stod opp, og verden ble fylt med
sang.
(I/II)
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

3.
(I)
Dine øyne er fulle av glede.
Si, hva har de sett for å få slik
glans?
(II)
De har sett Herren Jesus!
Han lever!
Han gir livet mening og
lys hver dag.
(I/II)
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

4.
(I/II)
Nei, det trengs ingen blomster
til graven!
Jesus, du stod opp og du bor
blant oss!
Våre øyne er til for å se deg.
Hendene er til for å tjene deg.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

Sangen er altså formet som en dia-
log mellom disiplene (I) og kvinne-
ne (II) som kom til Jesu grav tidlig
påskedags morgen. Tre spørsmål
stilles til kvinnene. Det første gjel-
der blomstene som var tiltenkt

Jesus, men som var overflødige
siden han ikke var der. De to andre
spørsmålene referer seg til gleden
over underet som fyller munnen
med sang – og øynene med glans.
For riktig å uttrykke jubelen lyder er
firfoldig samstemt halleluja fra både
kvinnene og disiplene.
Hallelujaropet var jødenes viktigste
hyllingsrop til Jahve. Det betyr pris
Herren, og vi finner det i en rekke
salmer i Salmenes bok. Salmene
113-118 ble kalt Det store Hallel, og
ble sunget ved jødenes påskefeiring.
Vi vet at Jesus og disiplene sang
disse salmene under det siste målti-
det før han ble arrestert. (Se Matteus
26.30: Da de hadde sunget lovsang-
en, gikk de ut til Oljeberget.)
Thomas Kingo har også bygget sin
store skjærtorsdagssalme Hør en
lovsang, høye himler (NoS 142)
over denne begivenheten.

Og så – i strofe 4 kommer aktualise-
ringen – et samstemt vitnesbyrd fra
menigheten i dag. Jesus bor blant
oss i dag, lys levende. Han trenger
ikke blomster, men våre øyne og
våre hender.

God påske!
Vidar
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5. april 2009
Østsinni kirke, kl. 11.00 – høym. – Ole Kirsebom – dåp – ofr. Norsk misjon øst.
Lunde kirke, kl. 13.00 – høymesse – Ole Kirsebom – dåp – ofr. Kirkens Nødhjelp

9. april 2009
Korsvold, kl. 17.00 – gudstjeneste – Ole Kirsebom
Nordsinni kirke, kl. 19.00- gudstjeneste – Ole Kirsebom – ofr. KFUK/KFUM
Hedemark/Oppland

10. april 2009
Kinn kirke, kl. 11.00 – langfredag – Knut Ellefsrud
Nordsinni kirke, kl. 13.00 – langfredag – Knut Ellefsrud

12. april 2009
Nordsinni kirke, kl. 11.00 – høytidsgudstjeneste – Knut Ellefsrud –
ofr. Kirkens familievern
Lunde kirke, kl. 13.00 – høytidsgudstjeneste – Knut Ellefsrud –
ofr. familien Sandens Mali prosjekt

13. april 2009
Åmot kirke, kl. 11.00 – høytidsgudstjeneste – Anne Hilde Wesenberg Helland –
ofr. men.arb.
Østsinni kirke, kl. 13.00, høytidsgudstjeneste – Anne Hilse Wesengberg Helland –
ofr. Normisjonens Maliprosjekt

19. april 2009
Vølstad kirke, kl. 11.00- høymesse – Dag Buhaug – ofr. Søndagsskoleforbundet
Valatun, kl. 13.00- høymesse – Dag Buhaug – ofr. speiderarbeidet i Torpa

26. april 2009
Østsinni kirke, kl. 11.00 – høym. – Ole Kirsebom – dåp – ofr. Familie & Medier
Haugner kirke, kl. 13.00 – høymesse – Ole Kirsebom- ofr. Blå Kors

1. mai 2009
Østsinni kirke, kl. 15.30 – gudstjeneste – Knut Ellefsrud og Solveig Fiske?

3. mai 2009
Lunde kirke, kl. 11.00 – samtalegudstjeneste – Dag Buhaug – ofr. IKO forlaget.

5. mai 2009
Nordsinni kirke, kl. 19.00 – vårkveld- Knut Ellefsrud

10. mai 2009
Østsinni kirke, kl. 10.30 – konfirmasjonsgudstjeneste – Knut Ellefsrud -
ofr. men.arb
Østsinni kirke, kl. 12.30- konfirmasjonsgudstjeneste – Knut Ellefsrud –
ofr. men.arb

17. mai 2009
Nordsinni kirke, kl. 10.00- gudstjeneste- Knut Ellefsrud – ofr. men.arb.
Åmot kirke, kl. 10.00 – gudstjeneste – Dag Buhaug

Velkommen til Guds Hus
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Frist for innlevering av stoff til neste
nummer er 24. mars 2009.
Send gjerne inn ting dere har på hjer-
tet eller bilder dere vil dele med andre.

MØTER I VEST-TORPA
INDREMISJONSFORENING/
NORMISJON VÅREN 2009
7. april kl. 19.00
Møte på Vest-Torpa Bedehus
Andakt v/Mary Frydenlund

5. mai kl. 19.00
Møte på Vest-Torpa Bedehus
Andakt v/Randi Korsveien

2. juni kl. 19.00
Møte på Vest-Torpa Bedehus
Andakt v/Helene Johansen

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

MØTEOPPLEGG FOR DOKKAOG
OMEGN NORMISJON VÅREN 2009
2. april kl. 19.00
Møte på Odnes
Taler: Else Stensrud

16. april kl. 19.00
Møte på Dokka Bedehus
Taler: Thor Lindstad

30. april kl. 19.00
Møte Nordsinni menighetshus
Taler: Vegard Johansen

14. mai kl. 19.00
Møte Dokka Bedehus
Taler: Aslaug Buflaten

Leie av Nordsinni menighetshus
Ta kontakt med Thor Arne Rydland.
Tlf.: 61 11 37 63/ mobil: 913 33 523

Leie av Torpa menighetssenter
Ta kontakt med
Reidun Ulsakerhaugen
Tlf.: 61 11 92 27/ mobil: 950 32 406

24. mai 2009
Nordsinni kirke, kl. 11.00- konfirmasjonsgudstjeneste- Knut Ellefsrud –
ofr. men.arb

30. mai 2009
Haugner kirke, kl. 16.15 – pinsaften- konsert – Vidar Fredheim

31. mai 2009
Haugner kirke, kl. 11.00 – konfirmasjonsgudstjeneste- Knut Ellefsrud -
ofr. men. arb
Lunde kirke, kl. 11.00 – konfirmasjonsgudstjeneste – Dag Buhaug – ofr. men.arb

Følg med i dagspressen endringer kan forekomme.
Du finner også gudstjenestelisten på våre hjemmesider:
www.nordre-land.kommune.no

SMÅPLUKK



Utdeling av boka ”Tre i et tre” til 1.klasse
21 stk. kom til
Nordsinni Kirke 8.
februar. Knut og
Vidar hadde på for-
hånd besøkt barna
på skolen. Da for-
talte de litt om job-
bene sine, viste
fram boka og øvde
på en sang de skulle
synge i kirka.
Det var en trivelig
dag i Nordsinni
kirke med forvent-
ningsfulle barn og
stolte foreldre.

Hilsen kirkevert Anita Monsebakken

4-ÅRS BOK
4-års bok ble utdelt
på Nordsinni
16.november. I for-
kant var 4-åringene
med foreldre og
søsken invitert til å
bli kjent med kirka.
Den 12. november
var det omvisning
og alle turde å gå
opp i tårnet. Etterpå
fikk de servert saft
og boller. På søndag
sang de en sang de
hadde øvd på og fikk 4-års boka si. Dette er alltid en hyggelig dag å være i kirka.

GMR.
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SOS fra sør
Kirkens Nødhjelps fas-
teaksjon i 2009 setter
fokus på fattige men-
neskers møte med kli-
maendringene.
Klimaaksjonen ”SOS
fra sør” tar på alvor at
fattige mennesker sen-
der ut sine nødrop om
mer tørke, flom og eks-
treme værforhold. Den
31. mars vil konfirman-
tene i Nordre Land gå
fra dør til dør og samle
inn penger til ofrene
for klimaendringene.

- Flommen i fjor var den
største jeg kan huske.
Vannet steg her på øya
og folk satt på takene og
ropte på hjelp. Hvis
naturkatastrofene blir
flere og sterkere, vil det
ramme oss hardt, sier
Asha fra Bangladesh, en

av mange som roper
SOS, og ber oss ta kli-
matrusselen på alvor.

Mens vi i den rike delen
av verden kan forebygge
og forsikre mot naturens
ødeleggelser, står men-
nesker i fattige land i
fare for å miste alt når
katastrofen rammer.

Derfor går penger fra
årets fasteaksjon blant
annet til å gjøre fattige i
stand til å møte mer eks-
tremt vær. I flomutsatte
områder som
Bangladesh innebærer
det blant annet treplan-
ting, som hindrer at ver-
difull jord skylles bort
når flommen rammer.
Dessuten sikres hus mot
flom og det opprettes
lokale krisegrupper som
har ansvar for flomvars-
ling og redningsarbeid
når katastrofen skjer.

I Kenya, som rammes av
hyppigere tørke, støtter
Kirkens Nødhjelp pro-
sjekter som samler og
lagrer regnvann til tørre
perioder. Dessuten dyr-
kes planten jatropha som
trives i tørre områder og
som gir biodrivstoff, vel-
egnet til strømaggregater
og biler.

Klimaendringer er
tvunget stadig høyere
opp på dagsorden i den
vestlige del av verden,
og Kirkens Nødhjelp
ønsker å markere at kli-
maendringer er et rettfer-
dighetsspørsmål. Vi som
bor i den rike del av ver-
den bidrar mest til
endringene i klimaet og
har derfor et spesielt
ansvar for å lytte til
SOS-ropene fra fattige
mennesker.

Ta derfor godt i mot
konfirmantene når de
banker på din dør! Du
kan også støtte aksjonen
gjennom givertelefon:
820 44 088 (175 kroner)
eller via kontonummer
1594 22 87493
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Julesangkveld i Kinn
Det nærmer seg påske,
men tillater oss likevel å
ta et lite tilbakeblikk til
adventstida.

Tradisjonen tro var det
julesangkveld i Kinn
3.søndag i advent. Folk
strømmet til, og kirka ble
fullsatt så ekstra stoler
måtte settes inn. Så var
det da også mange delta-
kere/aktører denne kvel-
den. Vi fikk for første
gang stifte bekjentskap
med barnekoret som vår
nye organist Eva har
startet opp i høst. Koret
består av over 30 barn
fra 1.-4. klasse. Et flott
tiltak som vi gleder oss
til å følge i fortsettelsen.
Siri delte ut barnebibler
til 1.klassingene som var
møtt fram i et stort
antall. Siri holdt også
andakt. Fredheim sang-
lag har bidratt på jule-
sangkveldene i en årrek-
ke, så også i år. Takk til
alle. Vi kjente julestem-
ninga kom sigende. På
vei ut i vinterkvelden
fikk alle med seg gløgg
og pepperkaker.

RH

1. klassingene synger sammen med Siri

Barnekoret synger
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Slekters gang
DØPTE
Nordsinni kirke
16.11 Olivia Sand
16.11 Nicklas Bergeid Lunden

Østsinni kirke
23.11 Hanna Hole
23.11 Anne Martine Baarli
23.11 Kristian Midthaug Fredrikstad
23.11 Sindre Grindstuen Bjerke
23.11 Aleksander Bjeglerud
11.01 Thea Hagenborg
11.01 Øyvind Sønes Simensveen
11.01 Tor Kjetil Bakken Voldhaug
11.01 Marie Husnes

Stadfestelse av dåp
25.12 Hedda Martine Rognhaugen

Vølstad kirke
22.02 Leon Røbergshagen
22.02 Tuva Sveen
22.02 Mari Lille-Homb Nordberg

Åmot kirke
16.11 Sondre Nordstoga Westeng
16.11 Eskil Opdal Storheil
24.12 Hallstein Nybo

Lunde kirke
02.11 Ole Magnus Furuseth
30.11 Julian Berget

DØDE
Nordsinni kirke
05.12 Kåre Ulimoen
12.01 Else Marie Tørhaug
29.01 Magnhild Øverlier
06.02 Anne Lise Martinsen

Haugner kirke
15.12 Finn Torbjørn Gjeilhaug
01.01 Harry Hilmen

12.01 Gudmund Sveen

Vølstad kirke
30.10 Mathea Hagene
01.11 Arve Furuseth

Østsinni kirke
08.11 Einar Olsen
24.11 Kitty Judith Annie Bjørnerud
25.12 Emanuel Oskar Andreas Andersen
29.12 Arne Johannes Rønningen
21.01 Rolf Harald Nilsen
07.02 Gunnar Svengjerde
08.02 Trygve Brattrud

Hov kirke
12.11 Eva K. Olaussen

Ørland kirke
04.12 Per Egil Knutsen

Bruflat kirke
26.11 Kjell Kringli

Skute kirke
06.02 Hans Sarastuen

Lunde kirke
13.11 Kristian Gaukerud
03.01 Sigrid Storsveen
15.02 Olaug Skogstad
17.02 Bergliot Hullet

Kinn kirke
27.10 Margit Wilhelmsen
19.11 Helge Vestrum
07.01 Torbjørn Mølmen

Åmot kirke
30.10 Ivar Myrvang
03.12 Kolbjørn Bratlien
07.12 Olaug Randen
27.01 Else Haugelien
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Barnes ider

20

Ingen er så
trygg i fare
Ingen er så trygg i fare
som Guds lille barneskare,
fuglen ei i skjul bak løvet,
stjernen ei høyt over støvet.

Herren selv vil sine berge.
Han er deres skjold og verge.
Over dem han seg forbarmer,
bærer dem på faderarmer.

Ingen nød og ingen lykke
skal av Herrens hånd dem rykke.
Han, den beste venn blant venner,
Sine barns bekymringer kjenner.

Gled deg da, du lille skare!
Jakobs Gud skal deg bevare.
For han allmakts ord må alle
Fiender til jorden falle.

Hva han tar, og hva han giver,
Samme Fader han forbliver,
og hans mål er dette ene:
Barnets sanne vel alene.

T: Lina Sandell gammel tysk melodi
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i Østsinni kirke 2008



LYS VÅKEN
”LYS VÅKEN” het et
landsomfattende prosjekt
som foregikk 29. og
30.november. Østsinni og
Nordsinni menighet valg-
te og arrangerer dette
sammen og satset på 13-
åringene. Vi holdt til i
Nordsinni kirke fra kl.
16.00- 01.00 på lørdag.
Disse timene fylte vi med
mange aktiviteter. Det var
gudstjenesteverksted, teg-
ning, strikking av ”lys
våken” logoen og ung-
dommene laget
Kristuskransen og lærte
om kulenes betydning.
Det var omvisning i tår-
net, ringing med klokker
og konkurranse. Det var
laget en sang spesielt til
denne helga og den lærte
ungdommene seg så de
kunne framføre den på
søndag. Innimellom spis-
te de frukt, pizza og brus.
Kvelden ble avsluttet med
godteri, brus og film på
storskjerm. Søndag var
det en egen ”Lys våken”
gudstjeneste hvor ung-
dommene deltok. Det var
ei flott helg med utrolig
kjekke ungdommer. Vi
laget ting sammen, lærte
noe nytt og løste verdens-
problemer. Både ungdom
og voksne koste seg. Det
er flotte ungdommer vi

har i Nordre Land og det
skal vi være stolte av.
Tusen takk til ungdom-
mene som var med på alt
vi hadde planlagt og til
alle voksne som gjorde
helgen så fin for ungdom-

mene. Tusen takk til han-
delsstanden på Dokka
som sponset oss med mye
til denne helga, dere er
supre til å støtte oss!

GMR.

Ungdommene synger Lys Våken sangen og dirigent er
Vidar Fredheim

Bilde av Lys Våken logoen som ble strikket av ungdom-
mene på lørdag
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Nyttårsnatt
Vi kommer til deg, kjære himmelske far, på denne årets siste aften med takk og
bønn.
Igjen ligger et stykke av vår korte livsvei bak oss, og vi har kommet vel frem,
for din trofaste hånd har ledet oss.
Du har vært god imot oss og bevart oss på alle våre veier
til nå.
Og kom det prøvelser som kjentes tunge, så har du også i dem vært hos oss og
styrket oss i tro og i tålmodighet.
Så sier vi med glede: Hittil har Herren hjulpet.
Og vi bærer frem for deg vårt hjertes inderlige takk for hva du ga og for hva du tok.
Vi vet at vi ikke kan beholde de timelige goder du gir oss til glede og forvalt-
ning.
De er lån som er oss betrodd og vi skal gjøre deg regnskap for dem.
Himmelske far, tilgi oss all utroskap.
Frels oss fra kjærligheten til det som forgår.
Gi oss å søke det evige gode, så vi ikke forspiller vår tid
og forfeiler vårt liv og fortærer vår kraft forgjeves.
Lær oss, mens tidene går, å trakte etter det du vil gi oss.
Vår tid er kort og snart rent ut, i dag eller i morgen, vi vet det ikke.
Men det er vår trøst at du er med oss i både liv og død.
Hos deg er det ikke forandring eller skiftende skygge.
Herre, tenk fremdeles på oss i nåde, og la de dager og år vi ennå skal leve bli i
din hånd.
Vær med oss i det år vi nå trer inn i, slipp oss ikke og forlat oss ikke.
Gi oss fremdeles dine gaver til dagen og veien.
Send oss fremdeles dine gaver til dagen og veien.
Send oss et godt og gledelig, et fredelig og fruktbart år.
Men fremfor alt, gi oss nye, hellige åndstider i våre hjerter og i vår kirke,
så du ikke forgjeves skal søke etter medarbeidere i vårt folk.
Vi står ved inngangen til det nye år, vi løfter våre hender og våre hjerter og sier i
Jesu navn:
Gud bevare vår inngang og utgang fra nå og til evig tid.
I Jesu navn være det gamle år endt, I Jesu navn det nye begynt.
For om vi lever, så lever vi for Herren. Og om vi dør, så dør vi for Herren.
Enten vi lever eller dør, hører vi Herren til.

Amen
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Kirkevergen informerer
Gravstell
Det går mot vår og det er på tide å tenke litt på gravstell ved kirkegårdene.

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

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

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

Vi har følgende typer avtaler:
1. Planting, stell og vanning avtale for 10 år pris:7.000,- kr
2. Planting, stell og vanning avtale for 1 år pris: 850,- kr
3. Stell og vanning: avtale for 1 år pris: 450,- kr

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

Stell og vanning omfatter:
� luking og vanning

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

Tiltakspenger bevilget i forbindelse med finanskrisen.
Kommunene får tiltakspenger i forbindelse med finanskrisen. Det er lagt opp til at fel-
lesrådene også skal få noe av dette til vedlikehold av kirker.
I Nordre Land er det lagt inn penger til ombygging av bårehuset ved Østsinni kirke,
og til beising av Vølstad kirke. Dette er to av tiltakene som lå inne i økonomiplanen
til fellesrådet for 2009, men som vi ikke fikk midler til.
Det er flott at vi med stor sannsynlighet likevel vil kunne gjennomføre disse tiltakene
ved hjelp av tiltakspakken til kommunene.

God påske!
Grethe Rundhaug
Kirkeverge
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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

Prestevikaren
Jeg er en av flere vikarer til det kom-
mer ny prest i Torpa. Og jeg føler
veldig at den gamle kirkekulturen
lever. Den tidligere ordføreren Bjørn
Hansen i Søndre Land, hvor jeg var
prest i mange år, brukte si: ”Kirken
er den eldste kulturen vi har.” Der er
en trygg og god groing fra dåp til
grav. Både i dåpen og på gravbakken
lyder Gudsordet fra 1. Peters brev:
”Lovet være Gud, vår Herre Jesu
Kristi Far, han som i sin rike mis-
kunn har født oss på ny til et levende
håp ved Jesu Krist oppstandelse fra
de døde.” Det spennes en håpets bro
over hvert menneskeliv.
Gudstryggheten blir lagt inn i våre
liv helt fra dåpen av. Over hvert
dåpsbarn lyder det ved døpefonten;
”Gud bevare din utgang og inngang
fra nå og til evig tid.” Det evige liv
begynner allerede i dåpen. I kirke-
verdenen krysser evighet og nåtid
hverandre hele tiden. Den som søker
og leter, finner Gudssporene og den
gode Gudsvei midt i hverdagsøye-
blikkene. Vi må alle gjennom livets
mange vanskeligheter, men det blir et
hav av forskjell, når vi opplever at
Herren bærer livene våre midt i skrø-
peligheter og våre mange feilskjær.
Derfor er det godt å se kirketårnene i
landskapet som peker oppover og
minner om at Herren er nær. I
Nordre Land er det hele åtte kirke-
tårn! Det er den dypeste rikdom å
kjenne på det gode livet som kirkene
er bærere av.

Hilsen Ole Kirsebom
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Veisten Handel
Aust-Torpa - tlf. 61 11 80 86

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

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

Maske Gruppen Dokka
avd. S-Gruppen
2870 Dokka

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

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

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

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

Telefon 61 11 01 09 - Privat 61 11 11 13

Dokka - Tlf. 61 11 01 33

VOKKS Installasjon AS
2870 Dokka

Unngå skader og feil.
La oss ta hånd om

Deres elektriske anlegg.

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

www.vokks.no

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

Glassmagasinet DOKKA
Parktunet, Storgt. 35

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

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

PCTjenester
Storgt. 49, 2870 Dokka

www.pctjenester.no
Tlf. 61 11 18 40
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Land
Begravelsesbyrå

Inneh. Norvald Åbø
ORDNER ALT VED BEGRAVELSER

OG KREMASJONER
- GRAVMONUMENTER
- SKRIFTHUGGING
- BLOMSTER OG KRANSER
- BÅREDEKORASJONER
- OGSÅ UTENFOR DISTRIKTET

DØGNVAKT

TLF. 61 12 60 17
2864 FALL

VI ØNSKER Å BIDRA TIL
EN VERDIG GRAVFERD

FULLDISTRIBUSJON / INFORMASJON
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