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Leder
Takk gode Gud, for alle ting,
først for bror Sol, så lys og fin.
Han vekker oss hvert morgengry
og er ditt tegn for oss i sky.
Halleluja, halleluja.
Takk for alle dine under.

Takk, gode Gud, for moder Jord,
hun gjør oss ett med alt som gror.
Hun bærer trær og blomster frem
og smykker by og land med dem.
Halleluja, halleluja.
Takk for alle dine under.

Utdrag av salmen Olav Hartmann skrev i 1974
etter ”Solsangen” av Frans av Assisi 1225.
Oversatt av Eivind Skeie. Hentet fra Norsk salme-
bok nr. 281

Og slik føles det når våren kommer og vi
kan glede oss over alt som skjer i natu-
ren og rundt oss både i hverdag og fest.

Først takk til prosten vår, Ragnar
Granåsen, som ble hedret med gudstje-
neste i Nicolaikirken og fest da han i
februar etter 16 år som leder i prostiet
vårt, gikk inn i pensjonistenes rekker.
Østsinni menighet var til stede sammen
med mange som gjerne ville hilse ham
og si takk for samarbeidet.

Så takk til årets konfirmantkull. Vi
startet konfirmantåret med en fin kanotur
på Fjorda. Dere har deltatt på lysmesser,
på konfirmantseminar, i forskjellige
gudstjenester og samlinger. Stor takk for
at dere gjorde en fin innsats for med-
mennesker når dere var med på årets fas-
teaksjon i Kirkens Nødhjelps regi. Vi i

forts. side 6
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Kristi himmelfartsdag er en dag vi ikke så
ofte har gudstjeneste i Nordre Land. I år
faller denne dagen på 21.mai. Da har vi
kommet til påsketidens andre store kristus-
fest. Den første var påskedag.

Inkarnasjonens tid da Ordet ble men-
neske og tok bolig iblant oss, er forbi.
Jesus Kristus forlater tid, rom og historie
og går til sin Far, i en annen dimensjon.
Samtidig er han hos oss som aldri før. Over
alt. Ikke bundet til et land, et sted – men
alle steder. I en julesang står det: ”Nå bor
han høyt i himmerik, han er Guds egen
Sønn, men husker alltid på de små og hører
deres bønn.” (NoS 60,3).

Evangelisten Lukas avslutter evangeliet
slik: ”Så førte han dem ut mot Betania, og
han løftet sine hender og velsignet dem. Og
mens han velsignet dem, skiltes han fra
dem og ble tatt opp til himmelen. De falt
på kne og tilbad ham og vendte så tilbake
til Jerusalem i stor glede.” (Luk 24,50-52.)

Avskjedstimen er kommet. Jesus og
hans nære venner skal skilles. Jesu fysiske
nærvær på jord er slutt. Alle som har tatt
avskjed med noen som har stått nær, vet at
det er tungt, og at avskjedsstunden bærer
sorgen i seg. Om det å ta avskjed er det
noen som har sagt: ”Å ta avskjed er å dø
litt”. Bånd brytes. Det som ligger bak,
kommer ikke tilbake.

Lukas som skrev både et av evangeli-
ene og Apostelgjerningene, forteller noe
som vi skal ta med inn i andakten: For det
første forteller han at når Jesus ble tatt opp
i Himmelen, da ble de ikke triste, men
glade. De vendte tilbake til Jerusalem i stor
glede forteller han. Og mye av grunnen var
at Jesus da han ble tatt fra dem på
Oljeberget øst for Jerusalem, ”løftet sine
hender og velsignet dem. Og mens han vel-
signet dem, skiltes han fra dem og ble tatt

opp til Himmelen.” Det siste hans venner
tok med seg fra Jesus, var at han med løfte-
de hender velsignet dem. Og Jesu løftede,
velsignende hender følger dem. På en måte
kan vi si at alt det Jesus gjorde, kan samles
i dette ene ordet: Velsignelse. Og det har
fulgt kirken. Han møter den som sliter med
byrden av sin synd og skyld med sin vel-
signelse og soner synden selv. Brorson
skriver i en salme: ”Uskyldig lam som så
for meg deg ville ofre hen, din kjærlighet
har bundet deg å få meg løst igjen. Du led
og slet vårt fengsels bånd med naglet fot og
hånd, du gikk med seier av din grav, din
død oss livet gav.” (Nos 200,2).

Alt ved livets begynnelse møter han de
små barna og velsigner dem. Vi kjenner
teksten fra dåpsritualet: ”La de små barn
komme til meg, og hindre dem ikke! For
Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier
dere: Den som ikke tar imot Guds rike like-
som et lite barn, skal ikke komme inn i det.
Og han tok dem inn til seg, la hendene på
dem og velsignet dem.” (Mark 10,14b-16.)
Velsignende kommer Jesus til oss i dåpen.
Legger sine hender på barnet og gir nytt
liv, evig liv. Velsignende møter han men-
nesker som søker ham i Ordet og i bønnen.
Velsignende kommer han oss i møte når vi
går til nattverd og gir virkelighet til ordene:
”Den korsfestede og oppstandne Jesus
Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme
og blod som han ga til soning for alle våre
synder. Han styrke oss og holde oss oppe i
en sann tro til det evige liv. Fred være med
dere.” Han reiser opp og velsigner den som
har falt. Han møter urett med velsignelse.
Til og med på korset ba han for de som
korsfestet ham: ”Far, tilgi dem for de vet
ikke hva de gjør.”

Jesu velsignende hender gir Ånd og
glede, samhold og fellesskap, lovsang og

Andakt
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sinn som er vendt mot ham. Han sender
oss ut i verden med ordene: ”Meg er gitt
all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut,
fullfør mitt misjonsoppdrag. Og se, jeg er
med dere alle dager. Mine velsignende
hender følger dere.”

Det fortelles i en legende at da Jesus
kom til sin Far i Himmelen, så møtte han
engelen Gabriel. Gabriel spurte: Hva er nå
din plan Jesus? Jesus pekte ned på jorda,
på 11 forvirrede mennesker som sto der.
Og så sa han: ”Der er min plan”. ”Det kan
du da ikke mene!” sa Gabriel. ”Disse men-
nene har da ikke gjort annet enn å misfor-
stå og svikte.” Da gjentok Jesus:” Der er
min plan. Jeg har ingen annen plan.”

De 11 sto der. Sviktende – men velsig-
net.

Jesu velsignende hender følger også
den som går gjennom døden. ”Selv om jeg
går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for
noe vondt”, skriver salmisten i Det gamle
testamente. ”For du er med meg. Din
kjepp og din stav, de trøster meg.”

Jesus tok disiplene med seg øst for
Jerusalem og løftet sine velsignende hen-
der over dem. Så ble han tatt opp til him-
melen. En dag skal han komme tilbake på
samme måten, som et lyn fra øst til vest.
Med sine velsignende hender. Mot øst er
de fleste av våre kirker bygget, med alter
og altertavle. Mot øst er vi vendt under
gudstjenesten. Mot øst gravlegger vi våre
døde de fleste steder – symbolsk sett klare
til å ta imot Jesus når han kommer. Når
han kommer igjen, skal alt det vonde være
borte for godt; synd, sykdom, sorg og død.
Det gode seirer. Gud skaper en ny himmel
og en ny jord. Der han er nær – for alltid.
Bibelen slutter med å fortelle det. Og helt
til slutt står en velsignelse: ”Vår herre Jesu
Kristi nåde være med alle!”

K.E.

Til
konfirmantene:
Nå er tiden for fest og glede i bygda. Du
skal konfirmeres sammen med en rekke
andre ungdommer. Det har vært en lang
forberedelsestid. Du har vært med på
kanotur på Fjorda, undervisningstimer,
en rekke gudstjenester. Og konfirmant-
festival i Lunnerhallen. Noe har vært
spennende. Og noe sikkert kjedelig. Men
vi håper inderlig at du gjennom disse
månedene har blitt mer kjent med det
trossamfunnet du hører til i. Og at du
forblir der.

I en liten historie fortelles det om tre
prester som hadde hatt et felles problem:
Alle hadde vært så plaget med flagger-
mus i kirkene sine. Den ene sa at han
hadde forsøkt å jage dem ut med mye
rop og støy. Men det nyttet ikke. De
gjemte seg bort, men kom straks tilbake
når det var blitt stille. Den andre presten
sa at han hadde forsøkt å skyte dem.
Men det var så få han traff. Og så gikk
det så hardt ut over interiøret i kirken. Så
han hadde gitt opp. ”Jeg har løsningen”,
sa den tredje presten: ”Først døpte jeg
dem. Så konfirmerte jeg dem. Og siden
har ingen sett dem!”

Vi håper at du ikke er blant dem som er
døpt og blir konfirmert. Og som aldri
senere kommer til kirken. For der er du
alltid velkommen!

Lykke til med konfirmasjonsdagen og
livet videre!

K.E.



ØSTSINNI KIRKE:
10. MAI 2009
Linn Merete Smestad Bergehagen
Rune Andre Smestad Bergehagen
Sondre Kristianen Bjeglerud
Stefan Bjeglerud
Maren Frøslid Brennhagen
Mette Holmris Brøgger
Anine Bråten
Martine Granvold
Theodor Dahlby
Rune Espeliødegård Elvesveen
Hilde Wolden Granvang
Eskil Hagberg
Jan Kjetil Hagen
Emil Haugen
Elisabeth Sæther Haugerud
Tora Høitomt Hellerud
Tommy Jørandli
Daniel Klopbakken
Frank Harald Korslund
Mats Johan Kolsrud
Daniel Evensen Lien
Maren Elise Mæhlum
Marianne Bergan Mæhlum
Marcus Pedersen Nørstebøen
Line Kristine Rossland
Ellen Mølbach Skaali
Stian Sveum
Anders Vestrum
Thomas Stenslette Våtsveen
Susanne Ødegård

Simen Haug Øversveen
Sissel Haug Øversveen

Konfirmantene i Østsinni kirke vil bli delt i to
grupper, en kl. 10.30 og en kl. 12.30.
Inndelingen var ikke klar da menighetsbladet
gikk i trykken. Følg derfor med i lokalavisen.

NORSINNI KIRKE:
24. MAI 2009
Silje Emine Evensen
Håkon Hovde
Kenneth Hovde
Håvard Kleven
Tonje Rosenberg
Martin Espeliødegård Sandberg
Oda Sevilhaug
Andrea Morønning Skjæret
Katrine Solheim
Jannike Sveum
Hege Marita Våtsveen
Signe Dalen Øversveen

HAUGNER KIRKE
31. MAI 2009
Mathis Sagbakken Beritsveen
Nicolai Ilstad
Mads Peder Sveen
Kjetil Rosenberg Søreng

LUNDE KIRKE
31. MAI 2009
Erik Harstad
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Leder fra side 2:

menighetene ønsker dere lykke til på
konfirmasjonsdagen og videre framover i
livet.

Sankthansaften er det jubileumsgudstje-
neste i Vølstad kirke som feirer sitt 50-
års jubileum.
Takk til alle dem som har deltatt opp-
gjennom åra, slik at Østsinniåsen har sitt
eget sted til sorg og glede. Og takk til
dere som setter av sankthansaften og blir
med å feire jubileet sammen med
Biskopen og alle andre som kommer den
dagen. Velkommen til alle.

Til høsten, samtidig med stortingsvalget,
er det valg i menighetene våre. Stor takk
til dere som har sagt ja til å stille opp på
listene til menighetsvalget. Det er en
viktig og lærerik jobb dere som blir valgt
går til. Lykke til med arbeidet.

Takk til alle for godt samarbeid i ”gam-
lerådene”. God og velsignet sommer til
alle i Nordre Land!

Takk, Gud, for dem som elsker deg,
for dem som går på fredens vei,
for dem som gav oss kjærlighet,
for dem som ser din herlighet.
Halleluja, halleluja.
Takk for alle dine under.

Syng, dag og natt! Syng , hav og jord!
Vi priser Gud i samstemt kor:
Du er så rik! Du ser oss nå,
du bøyer deg mot alle små.
Halleluja, halleluja.
Takk for alle dine under.

T. H.

Martin Myhre
Maren Nydahl
Magnus Ommelstad
Ingeborg Ulsaker Rostad
Mads Mario Enriquez Tollefsrud
Marthe Tomter
Maren Tåje
Tor-Ola Stadsvoll Øiom
Anne Åsødegård

VØLSTAD KIRKE
1. JUNI 2009
Gaute Barm
Marita Komperud Beck
Kim-André Halden Komperud

ÅMOT KIRKE
7. JUNI 2009
Jeanett Tåje Engen
Alexander Halseth
Nikolai Eide Haugen
Mette Iversen
Ole Kristian Gjefle Lauvli
Thea Lien
Anita Bjørke Myrvang
Ottar Pettersen Rustestuen
Pål Tuhus Tåje

KINN KIRKE
14. JUNI 2009
Silje Vestrum Bakken
Anders Johansen
Tommy Skaug Lille-Homb
Anja Victoria Brinch Lundby
Helge Rundhaug
Marianne Røstadstuen
Vegard Enger Seljebakken
Erlend Røste Strømsjordet
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Nordre Land
kirkelige fellesråds
hjemmesider
Jeg vil med dette informere om våre
flotte hjemmesider på nettet. Her lig-
ger det informasjon om ansatte, kir-
kene våre, fellesråd, menighetsråd,
oversikt over gudstjenester, forskjellig
konfirmantinformasjon, stoff om kul-
tur i kirkene, tidligere utgaver av
menighetsbladet samt sist utgitte blad,
oppdatert stoff om misjonærfamilien
Graven Sanden, kirkelige handlinger
og forskrifter og avgifter.

Under kirkelige handlinger finnes
informasjon om dåp, vigsel og døds-
fall. Viktige skjema for dåp og vigsel
finnes også her.

Tar samtidig med litt om hvordan dere
går frem ved bestilling av dåp og
vigesl.

Dåp
Her kan de som skal ha dåp fylle ut
skjema for innmelding til dåp, og sende
direkte til oss hvis det er ønskelig.

Vigsel
I forkant av en vigsel er det forskjelli-
ge skjema som skal fylles ut og videre-
sendes til Skatt Øst til behandling.
Skjema som skal fylles ut er:
- Prøving av ekteskapsvilkårene
- Forlovererklæring

Eventuelt ”Skjema for endring av
navn”.

Disse skjemaene må videresendes til:
Skatt Øst
P.b 1073 Valaskjold
1705 Sarpsborg

Skjemaene sendes tidligst 4 måneder
eller senest 2 måneder før vigselen.

Nederst på skjema for ”Prøving av
ekteskapsvilkårene” er det spørsmål
om dere ønsker at papirene skal sendes
til vigsler. Svar ja her og før opp føl-
gende adresse:
Kirkekontoret i Nordre Land
P.b. 173
2882 Dokka

I tillegg til det som er nevnt over er
det mange flotte bilder av våre kirker
både utvendig og innvendig, samt
informasjon om de enkelte kirkene.

Dere kan finne alt dette ved å gå inn
på www. nordre-land.kommune.no.
Nederst på Nordre Land kommunes
sider, under informasjon finner dere
Kirken.

Ansvarlig for våre hjemmesider er
Vidar Fredheim.

Håper mange tar en ”titt” innom og
finner sidene interessante.

Anita Roen - red..



Nå er det lenge siden vi barna har
skrevet brev!

I sommer var vi lenge i Norge fordi
vi fikk en bror. Han heter John
Kåre. Vi måtte vente til han hadde
fått alle de viktige vaksinene, og da
fikk vi gått på både ski og skøyter
også. Det var gøy, men veldig kaldt.

Etter jul reiste vi til Mali. Mamma
og pappa hadde sagt at vi skulle få
oss en pus, men først ble det bare
mus! Det var masse musebæsj på
lageret og i skapene på kjøkkenet i
huset vårt. Æsj og fysj sa mamma.

Heldigvis har vi en musefelle, og
det var vår jobb å sjekke den hver

morgen. Av og til
var det dårlige
nyheter: osten
vekk, ingen mus.
Men så begynte
mamma å knyte
fast osten, og da
ble det gode
nyheter: mus i
fella! Da ble
mamma glad, men
hun ville ikke
bære den ut, så
det måtte vi jen-
tene gjøre, eller
pappa. Vi har i alle
fall drept 18 mus,
og mamma har
ikke sett muse-
bæsj på mange
dager.

Nå har vi fått oss
pus. Den er svart
og kvit, og vi kal-

BARNENYTT fra Sanden i Oussoubidiagna, Mali - mars 2009

Hei!
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ler den Pusen. Om natta sover den
på kjøkkenet, og den er veldig glad
i å kose og leke med oss. John Kåre
har prøvd å spise på pusen, og
pusen liker å lekebite i fingrene
hans.

Om dagen er vi hos Sosaba. Der er
det mange barn. Vi leker og fjaser
med sand og vann og har det veldig
gøy. John Kåre leker med Sosaba.
For en uke siden var det bryllup på
tunet. Lillesøsteren til hushjelpa
vår skulle gifte seg. Vi så på at hun
fletta håret sitt og fikk fint svart
mønster på beina. Den dagen hun
skulle reise var vi på besøk sammen
med mamma. M’Bamalo hadde fått
mange presanger, klær og kjøkken-
ting. Hun lå inne i hytta si og gråt
sammen med noen av vennene sine.
Det var fordi hun skulle reise fra
familien sin, og det gjør alle bruder
her.

Dagen etterpå var vi og besøkte
henne i den nye hytta, for det er
ikke så langt dit, og da var hun glad
igjen.

Hilsen Ester Kristine,
Hild Elida og John Kåre

Her ser dere oss på vei til Sosaba:

9

Sosaba og John Kåre

Hild Elida og Ester Kristine
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Nytt fra Sanden i Oussoubidiagna, Mali - mars 2009

Kjære venner!
Nå er varmen kommet! I natt sov vi ute
for første gang i år. Etter en uke med
svette puter fikk Jan endelig tid til å lage
større uteseng. Og det er noe eget med å
legge seg under en funklende stjernehim-
mel. Gud kommer nærmere. Jentene var
så spente, men de sovna omsider. I ett-
tida våkna Hild Elida med et: «Jeg fry-
ser!!!» Og jeg må innrømme at det ble
for kaldt med kun dynetrekket, så jeg tok
med meg John Kåre og gikk inn. (Da var
det 26 grader...) Til natten skal det bli
dyner! For det er ingen tvil om at vi
sover bedre i en temperatur under 30.

Jan har hatt travle dager i det siste.
Forrige helg, 20. og 21., var det seminar

i Oussoubidiagna. Styret i MPN (normi-
sjon), EELM (kirken) og utsendinger fra
Kamerun som tjenestegjør innunder kir-
ken, var samla for å lære om hva som
kjennetegner en levende kirke, og om
struktur. EELM er nå blitt en større orga-
nisasjon med flere menigheter i både by
og bygd, og det er bestemt å lage fire
distrikter med hvert sitt styre. Da må det
bli enighet om hvordan dette skal fun-
gere.

I og med at det største kontoret i overset-
terbygget var ferdig, ble det bestemt at
seminaret skulle være der. Da bestemte
Jan at han ville ha på plass både aircon-
dition og agregatet før fredagen kom.
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Tre aircondition’er kom fra Bamako på
torsdag uka før. Det er nye «splitter»
med en innedel og en utedel. De er
enklere å montere da de ikke trenger å
stå i veggen, men bare krevet to små hull
til gasslangene. Utfordringer var hvordan
åpne for denne gassen, men de ble i alle
fall montert på mandag. Tirsdag kveld
fikk han en telefon fra en av sjåførene
våre som var ute på oppdrag til asfalt-
veien. Han hadde begynt på returen, men
så ville ikke bilen mer. Onsdag måtte
derfor Jan kjøre etter for å se om han
kunne løse problemet. Det viste seg å
være noe med motoren, og de taua bilen
til asfaltveien i påvente av videre tauing
til Bamako.

Torsdagen brukte han dagen til å forbere-
de ankomsten av agregatet. For det er ikke
bare bare å ta i mot et nytt agregat på over
et tonn. I Bamako leide de en kranbil for å
få det opp på bilen, men slikt finnes ikke
her. Den praktiske Jan sveisa sammen et
stativ til dette formåle, så da agregatet
kom torsdag kveld var det bare å vinsje
det av og rulle det inn på rør.

Fredag morgen gjensto det å koble sam-
men med noen ledninger, åpne for gassen
i aircondition (kollega Jon Solve Strand
kom fra Bamako med ny kunnskap), og
trykke på knappen. Seminaret starta klok-
ka ti i avkjølt rom, og alle deltagerne var
svært takknemlige for det. I og med at Jan
er med i AU (han vle valgt til tillitsvalgt i
år), var han med på seminaret også.

Søndag var avslappningsdag. Da kjørte
Jan og noen kamerater tre av deltagerne
til Bafoulabé (ca tre timer på dårlig vei),
og så brukte de hjemreisen til jakt. Da de
starta på returen traff de en mann som
var på vei til ny jobb i en landsby 88 km
inn i bushen. Han hadde mista/ blitt fra-
stjålet alle papirer og penger, og hadde
tenkt å gå hele veien Ikke hadde han
med seg vann, og ikke hadde han spist
den dagen. Han fikk tilbud om skyss og
overnatting i Oussoubidiagna. De skjøt
to fugler underveis og lagde seg et godt
måltid i bushen. Etterpå leste de i
Bibelen, prata og ba sammen. Etter dette
sa mannen som hadde hørt på hele tiden:
«Gud sover ikke».

Og så var den arbeidsuka over!

Heldigvis er ikke alle uker like travle,
men nesten. Da er det godt at jeg har
mulighet til å være mer i ro her hjemme,
men dette ble et «Jan-brev», så mer om
oss andre neste gang.

Vi vil takke alle som har gitt penger til
det nye oversetterbygget. Alt er finansiert
utenom budsjettet. Stor takk til givere i
Øygarden som har samla inn penger til
agregat!!

Nå gleder kollega Guri Enger og overset-
terne seg til å snart kunne ta i bruk de
nye kontorene sine.

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



Kirkevergen
informerer
Tilsyn med gravminner (gravsteiner)
I teleløsningen vil ofte gravminner
bevege seg, av og til så mye at de kan
velte. Jeg vil derfor minne om at det er
gravfesterens ansvar å føre tilsyn med
gravminnene. Selv om steinene er bol-
tet fast til fundamentet under, kan selve
fundamentet løsne og steinen kan stå i
fare for å velte. Jeg ber derfor om at
dere ser etter at stein og fundament står
rett og fast når snøen er borte.

Søppelsortering
Vi er alle vant til å sortere søppel i
hjemmene våre. Fellesrådet og menig-
hetene vil også forsøke å bedre avfalls-
håndteringen ved kirkene, men for å få
til det er vi avhengige av at alle som
bruker kirkene og kirkegårdene vil være
med på det.
Ved noen kirkegårder fungerer det bra
med sortering av restavfall og kompos-
terbar søppel, på andre ikke så bra.

Vi har kjøpt inn nye søpledunker ved
flere kirker nå i høst, og kommer til å
merke dunkene med hvilke som skal
brukes til det forskjellige avfallet. Vi
har ikke mulighet til å sortere mange
forskjellige fraksjoner, men vi håper å
kunne redusere restavfallsmengden.

I tillegg vil jeg anmode om at alle som
bruker løse dekorgjenstander fjerner
disse etter bruk.

Gravlykter fjernes (tas med hjem) etter
bruk, fordi det fort kan oppstå skader
ved fresing om vinteren, og ved klip-
ping av gresset om sommeren.

Viktig at vi alle deltar slik at
kirkegårdene ser velstelte ut.

GOD SOMMER !

Grethe Sveen Rundhaug
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”Land” historier
I 1950 årene skulle den gamle bededagen flyttes fra fredagen til søndagen. Da var det
en fra Vestsida av fjorden som sa: ”Den skal vel til kommunesenteret i Hov, som alt
annet her i verden!”

Presten kom for sent til vielsen i Hov kirke for en del tiår siden. Han beklaget seg
sterkt overfor brudgommen. Men brudgommen sa: ”Det er ikke så farlig, for jeg har
avsatt dagen!”

Ole Kirsebom
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Salme tilegnet Vølstad Kirkes
Gjenreising

INVOCATION
Ord av Asmund Enger.
Musikk arrangert ved: A. Skjeppestad, J. Bjerke og
Odd Brekke etter melodi av Friis.

Allmakts Gud, som ved din tankes kraft
har bygget himmelen i all dens prakt!
din makt og velde
dens stjerneflom beretter om.

Allmakts Gud, som med ditt skaperord
har formet alt på denne jord,
og kledte den ved din viljes bud
i herlig skrud!

Fader vår, som i din kjærlighet
har sendt din sønn til vår verden ned,
til vår forløsning og rettesnor
ved liv og ord!

Fader vår: For all den miskunnhet
som du har vist, vil vi knele ned,
med takk og pris i fortrøstning be:
Din vilje skje!

Fader vår: giv at din ånd må bo
i all vår vilje, vårt sinn, vår tro,
og lede oss til din fader favn
i Jesu navn!

Vølstad kapell
Historikk skrevet av Kåre Lillehaug 1979

Inne på Østsinniåsen ligger en liten sko-
lekrets, Gry krets, med om lag 300 inn-
byggere med smått og stort. Disse har
ved en overordentlig stor innsats og offer
vilje bygd sin egen kirke – Vølstad
Kapell, på den sagnomsuste
Vølstadhaugen.

Dette enkle, men så vakre og stilrene
Guds hus, laftet av tømmer som er kom-
met fra skogene her inne på Åsen, ble
innviet 23. juni 1959, selveste St.Hans,
en strålende vakker solskinnsdag som av
”åsingene” blir regnet for å være den
største festdag som har vært her inne.

I anledning Vølstad kirkes 50-års jubileum
Østsinni menighet ønsker å starte Vølstad kirkes jubileum ved å gjengi i menig-
hetsbladet to gamle skrifter som nå er en del av kirkens historie.
Først en salme skrevet av Asmund Enger til innvielsen. Og så utdrag fra et skriv
forfattet av Kåre Lillehaug og utgitt i forbindelse med Vølstad’s 30-års jubileum.
Resten av historikken i skrivet blir å finne sammen med annet stoff i jubileums-
heftet som er planlagt utgitt i forbindelse med jubileet.
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Ifølge gamle bygdesagn skal Vølstad
være det eldste kirkested i sognet. En av
Østsinniåsens store sønner Knud
Henriksen-Schinderud, født i 1798, skrev
om dette på sine gamle dager:
” Østsinnenåsen skal ifølge det gamle
Sagn være bebygget og beboet en lang
Tid førend selve Østsinnen ble bebygget
og beboet.

Østsinnen Sogns første Kirke var oppført
på Voldstad, hvor man endnu kan se
Tomten hvor den haver stået, og det var
kirke på Voldstad indtil omtrent 1720, da
den første Kirke på Gaarder blev opp-
ført.”

St.Hanskvelden, 23. juni 1956 ble grunn-
steinen lagt ned under gudstjenesten på
kapelltomta.

Formann i byggekomiteen Henry
Røbergseter og sogneprest Gladhaug
foretok denne høytidelige handlingen i
fellesskap. Det var en stor høytidsstund
for alle de mange som hadde møtt fram.

Innvielsesdagen var bestemt til
St.Hansaften 1959 ved biskop dr.theol.
Christian Schelderup og disse syv assis-
terende prester: Prost Mikael
Gladhaug,Finn Huseby, Sverre Raddum,
Vilhelm B. Neumann, Arthur Aas, Olaf
Schøien og Asbjørn Nyheim.

Den store dagen opprant med et usedvan-
lig vakkert og varmt vær, og en ventet
storinnrykk fra hele bygda og mange til-
reisende ellers. Det var på det rene at kir-
ken ville bli for liten denne dagen, men
den store festkomiteen med Hans Elton
og Arne Svendsrud i spissen hadde ord-
net med høytaleranlegg og benker uten-
for kirken, så alle kunne følge med om
de ikke fikk plass inne.

Det var om lag 1000 mennesker som fant
veien til Vølstad denne dagen, og hele
forsamlingen var høytidsstemt da kirke-
klokkene begynte å kime og presteprose-
sjonen med biskopen i spissen gikk fra
Gry skole til kirken.
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Etter høytideligheten i kirken fulgte kir-
kekaffe på Gry for alle frammøtte.
Kretsens damer hadde der forberedt alt
så grundig at det var mer enn nok til alle,
og alt som ble servert der, var gitt som
gaver av innbyggerne i kretsen.
Senere på dagen var det middag på

Åsheim for biskopen og de assisterende
geistlige sammen med om lag 100 inn-
butte gjester. Der ble det servert rømme-
grøt og spekemat. Ved bordet der var det
også flere takketaler og mye ros til
”Åsingene.”

Velkommen til 50-års jubileum i Vølstad kirke på St.Hansaften
Nå er tiden snart inne for å markere at Vølstad kirke har vært i bruk i 50 år.
Jubileet starter med bursdagsfest for barnehagebarn mandag 22. juni.

Tradisjon tro er Festgudstjenesten lagt til St.Hansaften den 23. juni. Der deltar
biskop Solveig Fiske sammen med sognepresten og innbudte prester. Sang og
musikk blir ivaretatt av kantor Vidar Fredheim m/flere. Vi håper at riktig mange
kommer til Festgudstjenesten og til kirkekaffe på Åsheim, der det blir servert
rømmegrøt og spekemat. Velkommen.

Kirkekaffe på Åsheim. Fra venstre: Asmund Enger, fru Enger, biskop Scheldrup
fru Endrerud
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Velkommen til Guds Hus
1. mai 2009
Østsinni kirke, kl. 15.00 – solidaritesgudstjeneste – biskop Solveig Fiseke, Knut
Ellefsrud og Siri Sunde, ofr. Norsk Folkehjelps solidaritesprosjekt

3. mai 2009
Lunde kirke, kl. 11.00- samtalegudstjeneste – Dag Buhaug

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

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

24. mai 2009
Nordsinni kirke, kl. 11.00 – konfirmasjonsgudstj. – Knut Ellefsrud – dåp – 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.

1.juni 2009
Vølstad kirke, kl. 11.00 – konfirmasjonsgudstjeneste – Knut Ellefsrud

7. juni 2009
Østsinni kirke, kl. 11.00 – høymesse – Anne Hilde Wesenberg Helland
Åmot kirke, kl. 11.00 – konfirmasjonsgudstjeneste – Dag Buhaug – dåp

14. juni 2009
Kinn kirke, kl. 11.00 – konfirmasjonsgudstjeneste – Dag Buhaug

21. juni 2009
Nordsinni kirke, kl. 11.00 – høymesse- Anne Hilde Wesenberg Helland – ofr. med.arb
Lunde kirke, kl. 13.00 – høymesse – Anne Hilde Wesenberg Helland – Kirkens SOS



17

23. juni 2009
Vølstad kirke, kl. 18.00- festgudstjeneste – Knut Ellefsrud og Solveig Fiske

28. juni 2009
Østsinni kirke, kl. 11.00 – høymesse – Dag Buhaug – dåp

5. juli 2009
Åsli, kl. 11.00 – gudstjeneste – Berit Rinde

12. juli 2009
Grønvold sag og mølle, kl. 12.00- gudstjeneste – Berit Rinde
Østsinni kirke, kl. 19.00 – høymesse – Berit Rinde

26. juli 2009
Garder kirketomt, kl. 11.00- gudstjeneste – Berit Rinde

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

DØPTE
Nordsinni kirke
15.03 Benjamin Øybakken Øvrebø

Haugner kirke
29.03 Helene Granlund Larsen

Østsinni kirke
08.03 Christoffer Maluya Slåtsveen
22.03 Annika Nilsen Lihagen

Åmot kirke
15.03 Emil Lächert Slettum

VIGDE
Vølstad kirke
28.03 Geir Bjeglerud og Judith
Beate Lium

DØDE
Nordsinni kirke
07.03 Erik Bang
13.03 Solveig Skogstad

Østsinni kirke
26.02 Aage Hedem
12.03 Robert Teistøl
22.03 Bjørg Dorothea Schee

Lunde kirke
28.02 Ole Tranby
08.03 Tove Synnøve Schjørlien
14.03 Johanne Engen

Slekters gang
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Korset:
Korset representerer det
nye liv Kristus har vun-
net for alle, og blir der-
for ofte fremstilt
omslynget av blader og
grener, som et livets tre.

Det vi kjenner best, er det latinske
korset, men det finnes ca 400 typer.

Påskeliljer:
Påskeliljene represente-
rer det nye liv.

Egg:
Det nye liv mennes-
ket får gjennom Jesus
Kristus.

Hane:
Symbolet for Peters
fornektelse av Jesus.

Tornekrone:
Legenden sier at tornekronene var
laget av Kristtorn. De røde bærene
skulle minne om Jesu blod.

Sol:
Symbolet for Jesus
Kristus- livets sol og
glede.

Lam:
Symbolet for Jesus
som offerlammet.
Han ofret seg for all
verdens synder.

PÅSKENS SYMBOLER
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ORGANISTENS HJØRNE

Mer sang i Torpa
Det er startet et barnekor i Torpa. Dette er et samarbeide mellom Skolens
Fritidsordning (SFO) og kirken. Ledere er fritidspedagog Irene Nordrum
og kantor Eva Engman. Hver onsdag kl 13:00 stormer et 20-talls sang-
glade barn inn i kantina på Torpa barneskole. Der øves det intensivt sang
med hele kroppen i ca 1 time. Barnekoret har medvirket på
”Julesangkveld” i Kinn kirke og ”Sangkveld” på Valatun. Det er fortsatt
plass til flere medlemmer i barnekoret, og det er bare å møte opp på våre
trivelige og lekende sangøvelser på Torpa barneskole.

Sangen og musikken er en viktig del i vår gudstjeneste. Derfor innbyr vi
menigheten til salmekvelder og sangøvelse 1 time foran gudstjenesten.
Noen ivrige sangentusiaster har møtt opp og blitt en viktig og bra for-
sangergruppe. De treffes enkelte torsdagskvelder i Kinn kirke hvor vi
øver salmer, viser og liturgisk sang. Dette pleier å være en enkel og tri-
velig gjennomgang av det som synges i gudstjeneste.

Søndag morgen kommer det ofte en glad og trivelig gruppe sangglade
som er forberedt til å lede salmesangen. Det er gull vært, og meget inspi-
rerende for en kantor å møte slike engasjerte mennesker.

Det er en bra måte å lære seg nye sanger og salmer på, og å kunne delta i
gudstjenesten med sang.

Alle sang- og selskapshungrige er velkommen til å delta.

For informasjon om øving - tid og sted – se vår hjemmesider som er
http://www.nordre-land.kommune.no/kirken

Hjertelig velkommen
Eva
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Fasteaksjonen
2009
Tirsdag 31. mars var det duket for den
årlige fasteaksjonen som er et tiltak
initiert av Kirkens Nødhjelp.

Hvert år går innsamlingsprosjektene til
ulike humanitære formål der dette
trengs mest. I år er det fattige mennes-
kers møte med klimaendringene som
står på dagsordenen. Tørke, flom og
ekstremvær utsetter avlinger i U-land
for store ødeleggelser, og tar med seg
livsgrunnlaget for mange bønder i
dragsuget. Dette får ganske store ring-
virkninger i samfunn rundt om kring,
og spesielt i u-land.

Målet med årets fasteaksjon var å
samle sammen så mange penger som
mulig, slik at ulike sikringstiltak kan
iverksettes. Dette er alt fra utbygging
av brønner- og vannanlegg i områder
som er preget av tørke, og sikringstil-
tak mot flom der vannmassene raser
som værst.

Ekstremvær som orkaner og andre ster-
ke vinder er en stor utfordring som
krever kostbare og omfattende tiltak.

For å få bukt med dette er det kun
fysiske anretninger som kan medvirke
til å holde naturens krefter på avstand.
Slike tiltak kan for eksempel være
vindfang i spesielt utsatte områder,
eller tilpasning og planering av jord-
hauger for å desentrere vinden rundt

jordene der avlingene befinner seg.

Den 31. mars gikk mer enn 35.000
bøssebærere fra dør til dør i håp om å
samle inn så mye penger som mulig til
fasteaksjonen.

Herfra deltok konfirmanter både fra
Torpa og Dokka.

På Dokka ble det samlet inn kr. 24
000. Kr. 10 000 på Nordsinni og kr. 14
000 på Østsinni.

Totalt med både Torpa og Dokka ble
det samlet inn kr. 43 250, som er et
meget bra resultat.

Kilde: KA`s nettsider – Fasteaksjonen 2009

Gunnar H. Rudstaden

Fasteaksjon
I Torpa samlet konfirmantene inn
til sammen kr.19 250. Av dette var
kr 8 362 samlet inn i Lunde
menighet og kr 10 888 samlet inn
i Torpa menighet. Et bra resultat
som ligger godt over fjorårets.
Takk til årets konfirmanter som
stilte fulltallig opp og gjorde en
flott innsats. Takk også til alle for-
eldrene som velvillig stilte opp
som sjåfører.

Lunde og Torpa menighetsråd
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Små plukk
Frist for innlevering av stoff til neste
nummer er 26. mai 2009.
Send gjerne inn ting dere har på hjer-
tet eller bilder dere vil dele med andre.

Dugnader i Torpa
Vi tar sikte på å ha dugnad ved kirkene
på følgende datoer: Åmot kirke tirsdag
12.mai kl 17-20. Kinn kirke tirsdag
19.mai kl.17-20. Det blir kaffe og litt å
bite i ”midt i økta”. Håper at mange vil
møte opp.

Torpa menighetsråd

Åpen kirke
Som de to foregående år vil Åmot og
Kinn kirker være åpne 16.mai om afte-
nen kl 17-19. Kom og ha en stille stund
,tenn et lys, be en bønn. Eller bare sitte
ned, ta en ”time-out”. Alle er velkomne
inn.

Torpa menighetsråd

Møter i Vest-Torpa indremi-
sjonsforening/Nomisjonen
våren 2009

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

Møteopplegg for Dokka og
omegn Normisjon våren 2009
14. mai kl. 19.00
Møte på Dokka Bedehus
Taler: Aslaug Bruflaten

28. mai kl. 19.00
Nordsinni menighetshus
Taler: Hanne Mette Roås

11. juni kl. 19.00
Møte på Dokka Bedehus
Taler: Knut Ellefsrud

Leie av
Nordsinni menighetshus
Ta kontakt med Thor Arne Rydland
Tlf.: 61 11 3763/mobil: 913 33 523

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

FREDHEIM GRENDEHUS
LEIES UT TILMØTER,
SELSKAPER OSV.
Henvendelse til: Margot Ulsakerhaugen
på tlf. 61 11 82 57 / 950 55 456

DOKKA BEDEHUS
Dokka Bedehus er under restaurering. Vi
kommer tilbake med informasjon om
dette i neste nummer av menighetsbladet.
Arvid Raaholdt

SMÅPLUKK



ÅRSMELDING FOR
ØSTSINNI MENIGHETS-
RÅD - 2008

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

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

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

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

Kontaktperson for Bibelselskapet -
Østsinni menighet: Arne Helgerud
Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp:
Arne Helgerud
Kontaktperson for Kirkens SOS:
May Lillian Østeng

Komiteer og utvalg
Kirketekstilkomiteen: Reidun Aabol
Iversen, Karin Elton Haug, Torill
Kamphaug og Knut Ellefsrud.
Økonomikomite til kirketekstiler: Birger
Mæhlum, Karin Elton Haug, Magnhild
Pettersen, Turid Lillejordet og Odd Inge
Sanden.
Styret for Vølstad minnefond: Knut
Ellefsrud, Ivar Elton, Grethe Rundhaug og
Torbjørn Haug.

Tre bakelag bestående av seks bakere på
hvert lag.

Gudstjenester
Det har i 2008 vært avholdt 22 gudstjenes-
ter, 2 skolegudstjenester og 1 barnehage-
gudstjeneste i Østsinni kirke.
Det har vært 2 gudstjenester i Landmo
kapell og 1 lysmesse i hallen på Landmo.
På Vølstad har det vært 7 gudstjenester og
1 barnehagegudstjeneste.
Det har vært 3 gudstjenester mindre enn
året før.
Årsmøtet 2007 vedtok å øke antall gudstje-
nester i Østsinni sogn med 10 gudstjenester
i løpet av en 5 års periode. Ny gudstjenes-
teforordning er utarbeidet av sognepresten.

Tilstede på gudstjenester
I Østsinni kirke: 3059 personer
I Vølstad kirke: 382 personer
På Landmo: 120 personer

Døpte i menigheten
I Østsinni kirke: 14 dåp
I Vølstad kirke: 4 dåp

Brylluper i menigheten:
I Østsinni kirke: 6 brylluper

Begravelser i menigheten
I Østsinni kirke: 15 begravelser
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I Vølstad kirke: 4 begravelser
På Landmo:

Saker til behandling
Østsinni menighetsråd har i alt hatt 9
menighetsrådsmøter i 2008.
Til sammen 62 saker har stått på sakslisten.

Hvert år har menighetsrådet ansvar for å
planlegge gudstjenester og arrangementer i
menighetens regi. Dette innbefatter dåps-
opplæring med dåpslys, 4-årsbok og sam-
ling, bok til 1. klasse og bibler til 5. klasse,
planlegging av kanotur, konfirmantseminar,
fasteaksjon, vårkveld og å gi konfirman-
tene mulighet til å delta før og under guds-
tjenester og på lysmesse.
I 2008 ble for første gang Lys våken arran-
gement holdt i samarbeid med Nordsinni
menighet.
20 8-klassinger deltok i kirken på opplegg
lørdag kveld og på gudstjeneste søndag.

Menighetsrådet innvilger offersøknader,
setter opp kirkeverter til alle gudstjenester,
har ansvar for flagging ved kirkene, og
planlegger kirkekaffe og årsmøte. Nå fore-
går planlegging av kirkejubileum i forbin-
delse med at Vølstad kirke blir 50-år i
2009.

Demokratireformen i Den Norske Kirke er
for tiden ute til høring. Menighetsrådet har
frist til september -09 for å komme med
uttalelser. Dette gjelder både ny salmebok
og ny gudstjenesteliturgi.

Høsten 2009 er det valg nytt menighetsråd
og nytt bispedømmeråd. Forberedelsene til
valget er i gang.

En liten oversikt over gudstje-
nester og andre aktiviteter i
Østsinni menighet:
• Gudstjenester på Landmo
• Andakter på Landmo ca annenhver uke.
• Familiegudstjeneste med utdeling av bok
til menighetens 1. klassinger, felles med
Nordsinni
• Gudstjeneste med kirkekaffe og menig-
hetens årsmøte
• Fasteaksjonen med konfirmantene som
bøssebærere
• Samling for konfirmantene med utdeling
av kapper - Østsinni kirke
• Vårkveld med konfirmantene. Populært
innslag var Roar Engelberg på panfløyte
• Konfirmasjonsgudstjenester - to i
Østsinni og en i Vølstad
• Gudstjeneste i Vølstad kirke St. Hans
aften med kirkekaffe på Åsheim
• Kanotur med konfirmantene til Fjorda
• Konfirmant-tur til Lunner
• Samling i Østsinni kirke for menighetens
4-åringer med foreldre
• Familiegudstjeneste med utdeling av 4-
års bøker
• Gudstjeneste med gullkonfirmanter og
presentasjon av nye konfirmanter med
besøk av Mysa’s venner fra Nairobi som
medvirket med sang og akrobatikk.
Olav Jøranli spilte saksofon.
• Lys våken arrangement for 8-klasse fel-
les med Nordsinni menighet
• Minnegudstjeneste i Østsinni kirke, med-
virkende Bjørg Varpstuen, solosang.
• Gudstjeneste med utdeling av bibler til 5.
klasse felles med Nordsinni
• Lysmesse i Østsinni kirke og på Landmo,
konfirmantene deltar.
• Avskjedsfest for Siri Sunde som etter 13
år som prest i Nordre Land flytter til
Brøttum. Festen var felles med Nordsinni
menighet på Menighetshuset. Felles gave
fra menighetene var bilde med motiv fra
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Synnfjellet malt av Anthony Caldecourt.
• Juleaftensgudstjeneste i Østsinni kirke
• Høytidsgudstjeneste i Østsinni kirke 1.
juledag

Andre saker:
Det er bevilget kroner 1000 i gave til
Mysa’s venner. De er også innvilget offer
fra menigheten.
Det er bevilget støtte til Kirkens SOS
Hedmark og Oppland som eies og drives
av menighetene i fylkene. Offer er også
innvilget.
Nordsinni kirke fikk to store urner i gave
fra Østsinni menighet i forbindelse med
kirkejubileet 2008.

Misjonsavtale:
Østsinni menighet har misjonsavtale med
Normisjonen. Det går ut på økonomisk
støtte og forbønn for familien Gravem
Sanden som er misjonærer i Mali.
Ragnhild Gravem viste lysbilder og fortalte
fra Mali i møte på Landmo.
Elisabeth Gravem og barna besøkte
Østsinni kirke på familiegudstjeneste for 4-
åringer. Hun fortalte fra deres arbeid i Mali

Vedlikehold og innvesteringer:
Ny lampett i våpenhuset på Østsinni.
Innkjøpt fra Myre Smijern lyskasse med
sand til å sette små tynne lys i. Denne bru-
kes som supplement til globen under min-
negudstjeneten og ellers etter behov.

Innkjøp av nytt regnskapsprogram felles
med de andre menighetene.

Fra sommeren 2008 er det innført egensor-
tering av avfall på kirkegårdene. Vi håper
med det å begrense mengden av ikke kom-
posterbart søppel, og lette kirkegårdsarbei-
deren’s arbeid med søppelhåndteringen
noe.

Menighetsbladet.
Felles ansvar er fordelt på rådene. Redaktør
er menighetssekretæren. Menighetene
bidrar med stoff til bladet og har represen-
tant i bladkomiteen. Kontingenten er nå kr.
150. Bladet blir distribuert til alle husstan-
der i kommunen og til en del abonnenter
utenom distriktet. Om lag en tredel av de
som mottar bladet betaler bladkontingen-
ten.

Ny kantor i Torpa er blitt en del av staben.
Eva Engmann er ansatt som ny kantor i
Torpa. Vi ønsker henne velkommen også til
oss, og ser fram til å samarbeide.
Vi ser også fram til at Berit Rinde tiltrer sin
stilling som sogneprest i Torpa 1.juli 2009.
Fram til da vil Dag Buhaug og Ole
Kirsebom være vikarer i prestestillingen.

Menighetsrådet takker alle ansatte og frivil-
lige for innsatsen og samarbeidet i 2008.

Østsinni menighetsråd
Torbjørn Haug
leder
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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

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

�KLIPP UT



Veisten Handel
Aust-Torpa - tlf. 61 11 80 86

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

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

Maske Gruppen Dokka
avd. S-Gruppen
2870 Dokka

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

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

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

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

Telefon 61 11 01 09 - Privat 61 11 11 13

Dokka - Tlf. 61 11 01 33

VOKKS Installasjon AS
2870 Dokka

Unngå skader og feil.
La oss ta hånd om

Deres elektriske anlegg.

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

www.vokks.no

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

Glassmagasinet DOKKA
Parktunet, Storgt. 35

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

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

PCTjenester
Storgt. 49, 2870 Dokka

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

Inneh. Norvald Åbø
ORDNER ALT VED BEGRAVELSER

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

DØGNVAKT

TLF. 61 12 60 17
2864 FALL

VI ØNSKER Å BIDRA TIL
EN VERDIG GRAVFERD

FULLDISTRIBUSJON / INFORMASJON

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

DDØØGGNNVVAAKKTT -- 22887700 DDOOKKKKAA

BBeeggrraavveellsseessbbyyrrååeett ffoorr
NNoorrddrree LLaanndd,, SSøønnddrree LLaanndd oogg EEttnneeddaall

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

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

GGrraavvmmoonnuummeenntteerr..

� 61 11 20 00

DDookkkkaa BBeeggrraavveellsseessbbyyrråå aass
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• Begravelser • Kremasjoner
• Blomster • Gravmonumenter

Hjemmebesøk i  
og utenfor distriktet

Døgnvakt 
tlf. 61 11 98 50

DERES TILLIT, VÅRT ANSVAR.

Innehavere:
Roger Jøranli og Gro Irene Jøranli

Tlf. 61 11 98 50


