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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
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 - 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
I skrivende stund er det litt over tre
måneder til valg av nytt menighetsråd og
hva innebærer det. Det har forskjellig
betydning ettersom hvem du er. Er du 15
år i år kan du stemme ved kirkevalget
for første gang. Dette er nytt fra i år og
det blir spennende og se hvor mange fra
15 år og oppover som vil benytte seg av
denne muligheten. Det er litt opp til dere
foreldre og fortelle om denne mulighe-
ten. Kanskje det er nettopp dette menig-
hetsrådet som bestemmer mye av fremti-
den for kirken der dere bor, og hvor ung-
dommene skal benytte seg av kirken når
de en gang skal gifte seg og bære sine
barn frem til dåpen. Det er ikke uten
betydning hvordan et menighetsråd er
satt sammen.
For dere som er voksne og har stemt før
eller skal stemme for første gang er det
mest om å gjøre å huske datoene for val-
get, og det er 13. og14. september. Det
er også mulighet for forhåndsstemme på
Kirkekontoret. Alle medlemmer av Den
Norske Kirken vil motta et stemmekort
som man må ta med seg på valgdagen.
Det er fint om du kan bruke din stemme
og støtte opp om et nytt menighetsråd
som i årene fremover skal holde kirken
”din” i orden og pyntet til bruk de gang-
ene du kommer dit.
Mange mennesker i hvert et sokn har i
våres fått en telefon fra en hyggelig per-
son med forespørsel om å stille til valg.
Ut fra alle disse samtalene har det i alle
menighetsråd i hele landet nå blitt nomi-
nasjonslister. Dere som har sagt ja, er
nok spendte på hvordan valget går og
hva som venter dere fremover. Det er

forts. side 5
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Andakt
Overhøring

Når dette skrives, har vi hatt 6 konfirmasjonsgudstjenester her i bygda. Og 2 står for
tur. Før alle konfirmasjonssøndagene har vi hvert år samtalegudstjeneste eller
Vårkveld som den kalles i Østsinni og Nordsinni. Disse gudstjenestene er en viderefø-
ring av det som fra gammelt av het Overhøringsgudstjeneste. Lenger tilbake i tiden
var overhøringen av konfirmantene på selve konfirmasjonsgudstjenesten.
Konfirmantene sto i midtgangen, jentene på venstre side og guttene på høyre. Så gikk
presten nedover og stilte spørsmål: ”Hvordan lyder budene, trosbekjennelsen og
Misjonsbefalingen? Si fram alle versene på salmen Velt alle dine veie.” Nervene hos
konfirmantene var i høyspenn. Det gjaldt å svare riktig. Men om det skulle bli feil, så
var ikke konsekvensene så store. Konfirmert ble en likevel.

Verre var det lenger tilbake i historien. Da kunne en stryke under overhøringen. Så
måtte en gå opp igjen neste år. Så lenge en ikke var konfirmert, ble en ikke regnet
med i de voksnes verden, en fikk ikke fast arbeid – og en kunne ikke gifte seg.
Fra denne tiden finnes det en liten historie som har et viktig poeng: Det skulle være
konfirmasjonsgudstjeneste i en liten bygd en fin søndag i september. Det hadde vært
”lesing” hele sommeren. Konfirmantene hadde pugget trosbekjennelse, bud, bibelvers
og salmer. Og Pontoppidans mange spørsmål med svar. En av konfirmantene, Ola,
hadde gjort alt han kunne for å lære det han skulle. Men det ville ikke helt feste seg i
hukommelsen. Han var en flittig gutt på det lille småbruket han og foreldrene bodde
på, flink med dyra og jorda. Men det var verre å huske salmevers. Presten hadde alli-
kevel tenkt han skulle få Ola igjennom overhøringen Det gjaldt bare å stille rett
spørsmål, for noe husket jo Ola også. Så kom ”den store dagen”. Da skjedde det noe
uventet! Presten sto i sakrestiet og gjorde seg klar til konfirmasjonsgudstjenesten. Da
kom biskopen på uventet besøk. Ingen visste at han reiste gjennom bygda den dagen.
Han går inn i sakrestiet og hilser på presten og spør om han kan få være med på guds-
tjenesten. Han ønsker å preke og overhøre konfirmantene. Jo, det var greit for presten.
Men han spurte biskopen om han kunne huske på en gutt som sto helt nederst på gul-
vet under overhøringen, Ola. Kunne biskopen være så snill å gi Ola et lett spørsmål?
Gutten hadde slitt og pugget hele sommeren. Men det var ikke så mye som hadde fes-
tet seg i hukommelsen. Jo, det var greit for biskopen. Han skulle stille Ola et lett
spørsmål.

Gudstjenesten gikk sin gang. Kirken var full av festkledde mennesker. Da de kom
til overhøringen, ble konfirmantene ekstra nervøse da de oppdaget at det var biskopen
som skulle overhøre dem. Men det gikk ganske bra. Da biskopen kommer nederst på
golvet og har Ola foran seg, husker han på å stille et enkelt spørsmål. Og det enkle
spørsmålet var: Hvordan lyder 3. Trosartikkel? Den er litt kronglete, men mange kan
den utenat også i dag: ”Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helli-
ges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse, og det evige liv.”

Ola fikk jernteppe og kom ikke på noe annet enn: ”Jeg tror… syndenes forla-
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telse…” Resten var borte! Og han visste at det ikke var godt nok. Men biskopen spur-
te igjen: Hvordan lyder 3. Trosartikkel? Og Ola forsøkte igjen: ”Jeg tror… syndenes
forlatelse…..” Resten kunne han ikke komme på. Og han visste at han måtte gå om
igjen neste år, til familiens skam. Men biskopen sa: ” Du Ola. Alle gode ting er tre. Vi
prøver en gang til”. Men det sto helt stille i Ola sin hjerne. Han greide ikke si noe
annet enn ”Jeg tror…syndenes forlatelse……” Folk begynte å smile og le i kirkeben-
kene. Var det ikke det de trodde: Ola ville ikke greie det. Og Ola var rød i ansiktet.
Dette var ikke godt nok, tenkte han. Da gjorde biskopen noe rart: Han slo Ola på skul-
deren. Og så sa han: ”Det var bra det Ola! Biskopen kan ikke noe annet han heller”.
Så gikk biskopen opp på prekestolen og holdt en preken over Ola sine ord: ”Jeg tror
syndenes forlatelse”. Så ble det konfirmasjonsfest også på det lille småbruket Ola
bodde på. Om han i sitt hjerte trodde på syndenes forlatelse, hadde han grepet det vik-
tigste av alt: Gud er kjærlighetens Gud. Han er den som tilgir og setter fri.

I 1. Johannesbrev står det: ”Dersom vi bekjenner våre synder, er Gud trofast og
rettferdig så han tilgir oss syndene og renser oss i for all urett.”

K.E.

En festdag
Våren kommer og ikke minst mai
måned med sine fest-, frihetsdager og
konfirmasjoner. Men jeg har likevel en
bestemt dag i tankene, nemlig St.
Hansaften . Da er det fest i Vølstad
menighet, tenk i 50 år har kirken stått
der oppe på Vølstadhaugen. Det er
grunn til å gratulere med jubileet og
takke for alt dette Gudshuset har betydd
både i sorg og glede for menigheten og
oss utenforstående i disse årene.

Klokkene som spiller en viktig rolle i
det som foregår i kirken. Må jeg få
nevne Vølstad kirkeklokker som har
en sterk og mektig klang. Takk for at
jeg har fått lov til å ringe i helg og
høytid. Som har betydd så mye for
meg. Det er tross alt en avstand fra å
stå som barn og ung å lytte til klok-
kenes klang. Eller med en pinne slå på
et søppellokk for å prøve å lage en fin

klang. Det er vel noe primitivt over
det, men tanken å lysten bak.

Mye ble annerledes en tenkt, ingen
prestevirke. Det ble så mye ellers
gjennom menighetsråd og alt det andre
ved kirken. Takk for samvær og sam-
arbeid. Med prester, klokkere og arbei-
dere. La oss så langt som mulig styrke
kontakten og fellesskapet. Nå er det
ikke så greit å ringe lengre, så da får
jeg heller prøve å bruke min stemme
og anlegg til skriftlesing når andre
ønsker det.

Takk for alt jeg har fått lov til å være
med på.

Høyr kor kyrkjeklokka lokkar , med
ein høg og heilag klang. Alle folk og
alle flokkar ein …. Kyrkjesang.
Syskin lat oss kallet fylga yver berg og
over yver bylja. Lat oss gå på kyrkje-
veg glade både du og eg.

Arne Helgerud
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Leder fra side 2:
ikke bare enkelt og fortelle hva som ven-
ter dere, men dere får en stor mulighet til
å videreføre tradisjoner som har vært i
mange år, men også å tilføye noen nye.
Kirken er et sted som er preget av gene-
rasjoners oppbygging og bruk, men uten
nye innspill og nye bruksformer ville kir-
ken stagnere, og ikke møte menneskene
der de er i dagens samfunn.
For oss som sitter i menighetsrådet i dag
betyr det at en periode snart er slutt. Våre
månedlige møter vil stoppe opp og
arbeidsoppgavene vil bli mindre. I løpet
av denne perioden har vi blitt en
sammensveiset gjeng som stadig er på
telefonen og sms. Vi har opplevd mye
sammen og løst oppgaver som vi for fire
år siden slett ikke viste at vi skulle få
ansvar for. Det er fint å få møte 4-åring-
ene, 1. klassingene og 5. klassingenes
nysgjerrighet når de er i kirken og mottar
sine bøker. Det er kjekt å se konfirman-
tenes utvikling fra de litt usikre ungdom-
mene starter sin undervisning på høsten,
blir tøffer igjennom vinteren og våren, og
til de står der alvorlige, nervøse og plut-
selig litt mer voksne på konfirmasjonsda-
gen. Så er det gullkonfirmantene som
kommer tilbake og feirer at det er 50 år
siden de ble konfirmert, og for noen kan-
skje nesten like lenge siden de bodde her
i bygda. Den dagen er alltid hyggelig å
få lov å dele. I vår periode har vi fått ny
biskop, ny kantor, ny prost og ny sogne-
prest så det har vært mye å sette seg inn
i, ta stilling til og bli glad for. Vi er hel-
dige som har fått fylt alle disse postene
på en så flott måte. Den største oppgaven
for oss på Nordsinni var 250-års jubileet
som var i 2008. Det var mye jobb i for-
kant, men utrolig morsomt at det ble så
vellykket. Kinn har også hatt jubileum

denne perioden, og når dette bladet leses
har også Vølstad feiret sitt jubileum. For
at menighetsrådene rundt i Nordre Land
skal få til slike arrangementer er vi helt
klart avhengig av at bygdefolket har stilt
opp og hjulpet oss. Det håper jeg at dere
fortsetter med når nytt menighetsråd er
på plass. En annen hyggelig del av det å
sitte i menighetsrådet er samtaler med
biskopen og de andre rådene i prostiet
som vi møter med jevne mellomrom.
Som dere forstår er det mye kjekt som
skjer når man sitter i et menighetsråd.
Man blir kjent med mange nye mennes-
ker, takler nye utfordringer og lærer mye
nytt. Det har vært en periode med mye
jobbing og mye latter. Jeg tror at alle har
blitt litt rikere etter denne perioden.

JEG ØNSKER DERE ALLE
ET RIKTIG GODT VALG OG

BENYTT DIN STEMME!

Gry Mette

5

FJERNINGAV DEKOR-
GJENSTANDER
Vi har fått meldinger om at det har
blitt fjernet dekorgjenstander fra
gravminner ved Åmot kirkegård.

Det er trist at slikt skjer, og vi håper
at de som har fjernet dekoren kan
være snille å la gjenstandene stå i
fred.

Grethe Sveen Rundhaug
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Vårkveld i
Nordsinni
kirke
5. mai 2009

Tirsdag 5. mai ble
den tradisjonelle vår-
kvelden arrangert i
Nordsinni Kirke.
Kirken var så og si
fullsatt av foreldre,
søsken osv. som ville
høre konfirmantene
lese og synge.

Vi var så heldig å ha
med Roar Engelberg
på Panfløyte, sam-
men med vår alltid
like profesjonelle
Vidar på orgel og
piano bidro han til at
kvelden ble svært
vellykket.

Etterpå var det kap-
peprøving i kirka for
konfirmantene i
Nordsinni og
Haugner.

Konfirmantene i Østsinni reiste dit for prøving og fotografering.
Det var en ”våryr” gjeng ungdommer som nok bar litt preg av at det nærmet seg
den store dagen!

Takk til konfirmanter, Knut, Roar og Vidar for en fin kveld.

Anita Monsebakken
Kirkevert

6
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Gudstjeneste
Jeg sitter her i en kirke
av skogduft og dogg og dag.
Linnea ringer til messe
med lydløse klokkeslag.

Og presten har intet ansikt,
og prekenen har ingen ord.
Det hellige sakramente
er angen av vårlig jord.

En løvsanger kvitrer ved redet,
en bille bestiger et strå.
Og dypt i den signede stillhet
hører jeg livshjertet slå.

Det finnes en tillit i verden,
et lys over store og små.

Hans Børli
Glåmdalen 24.mai 1969

Menighetsråds-
valget 2009
Nominasjonkomiteèn i Nordsinni
Menighetsråd har bestått av:

Anita Monsebakken
Kjellaug Lindahl
Anne Marie Lundon
Annie Sandlie

Vi hadde vårt først møte 19.mars, og
den 23. april var 15 listekandidater
på plass. Vi hadde et avsluttende
møte den 30.april. I alt hadde vi fem
møter. Etter en litt treg start gikk det
virkelig unna! Vi møtte mange posi-
tive folk i telefonen! Mange sa ja
med en gang mens noen trengte å
tenke litt på det. Når vi vet hvor tra-
vel hverdagen er for de fleste er dette
virkelig flott!

Tusen takk til alle 15!

Vi er veldig fornøyd med lista som
pr. dags dato ikke er offisiell. Det er
en fin ”blanding” av alder på kandi-
datene og vi har nesten like mange
kvinner som menn. En stor takk til
Kjellaug, Anne Marie og Annie som
sto på og var optimister fra første
stund. En ekstra takk til Anne Marie
som tok gjestfritt imot oss hver gang
vi hadde møte.

Nå gjenstår det å oppfordre alle til å
benytte seg av stemmeretten!

Anita Monsebakken.Leder i
Nominasjonskomite`en.
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Nytt fra Sanden i Oussoubidiagna, Mali - juni 2009

Kjære venner!
Nå er vi i Bamako. Her sover vi i aircon-
dition, og der er luksus etter mange
varme netter i Oussoubidiagna. Det ble
ikke mye hvile de siste nettene, og vi
opplevde å sove opptil tre plasser på en
natt. Først la vi barna inne da det var kal-
dest der etter at aircondition hadde stått
på tidligere om dagen. (Agregatet vårt
bråker for mye til at det kan gå om nat-
ten.) Vi voksne la oss på verandaen, men
det var så varmt at Jan bar alle madras-
sene ut på soveplattingen vår i friluft. Da
jentene våkna litt senere ville de også
ligge ute, og det fikk de. Men så begynte
det å blåse, og siden regne, så da var det
bare for Jan å bære alle madrassene inn
igjen!

Gud er trofast
Varmetida er slitsom, men vi har flere
ganger opplevd Guds omsorg. John Kåre
er den som er mest plaga av varmeut-
slett, og til tider løs mage. En natt kasta
han plutselig opp, og etter tredje gang sa
jeg nesten sint til Jesus: «Du kan gjøre
folk friske, Jesus, så nå får du hjelpe
John Kåre her! Han trenger å beholde alt
det vannet han får i seg!!» Så sovna vi.
Dagen etter var han helt frisk, og jeg
måtte takke, nærmest i forundring.
En annen natt var jeg sikker på at det var
amøber på gang. Etter fjerde bæsjebleia
på en time var vi godt trøtte, og jeg ba:
«Jeg bare orker ikke å finne ut av disse
medisinene akkurat nå. Kan ikke du
ordne dette?» Dagen etter var magen helt
fin!!

Salme 4,4 sier: «Vit at Herren gjør under
for den som er trofast mot ham. Herren
hører når jeg roper til ham.» Det er
sant!

Varierte arbeidsoppgaver
Vi har hatt ekstra mange arbeidere hos
oss i det siste da vi har støpt tak på de
runde hyttene på tunet. En av arbeiderne
klemte fingeren sin i en dør, og så spurte
han meg om jeg hadde plaster og alkohol
til å skifte på fingeren. Han hadde vært
på sjukestua å sydd. Det så ikke helt bra
ut der det sprikte i mot meg, og jeg opp-
fordra han til å gå på sjukestua igjen.

8
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Men nei da, dette var så bra så. Så fort-
satte han å spørre da, og etter flere sår-
skift og grønnsåpebad grodde fingeren
den. Jeg var noget tvilende i starten, men
det er veldig greit å få erfaring fra andre
enn egne barn.

Det er stadig noen som kommer til oss
med sine behov. Enten de er sultne eller
syke. Så er det opp til oss å avgjøre om
de er trengende nok til å få hjelp. Uansett
er det veldig vanskelig å avvise noen
som er syke, særlig barn. En dag kom det
ei jeg kjenner med ei mor og hennes barn
på tre måneder. Babyer var tydelig
slapp og hadde feber. Mora var redd, hun
hadde mista flere barn tidligere.
Sosialpengene for den måneden var for
lengst brukt opp, og vi hadde bestemt at
vi ikke kunne hjelpe flere. Men så sendte
jeg henne til sjukestua likevel med løfte
om å betale medisinene. Det ble resept
på paracet og antibiotika, tilsammen ca.
20 nkr. Senere fikk jeg høre at babyen
var blitt frisk denne gangen. Det er for-

tvilende å vite at folk hverken vet at de
kan gi paracet mot feberer, eller at de
har midler til å gjøre det.

Evangelisering
Folk fra kirken har flere ganger vært i
landsbyen Sama for å evangelisere. Der
er det flere som er interesserte, og en
ungdom kommer fast på gudstjeneste.
Jan fikk spørsmål om han kunne være
med å vise film en gang før regntida.
Han reiste og viste Jesusfilmen, noe som
har ført til mange gode samtaler for
Gagny i ettertid.

Han ble også med til en landsby, Toraxo,
to og en halv times kjøring unna. De
reiste en torsdag, og de var ønsket, men
så var det bryllup den dagen med trom-
mer og dans på landsbyplassen og des-
verre umulig å vise film. Da var det bare
å reise hjem. Uka etterpå reiste de avgår-
te på nytt. Mange var begeistret over å se
Jesusfilmen der også. Så nå håper vi at
kirken klarer å følge opp de som er inter-

9
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esserte i å vite mer selv om de bor langt
unna.

Ferie
Nå gleder vi oss til en lang og god ferie i
Norge! Vi kommer til Dokka 14. juni, og
returen er satt til 1. oktober. Vi skal på
generalforsamlingen i Trondheim, men
ellers blir vi mest hjemme i Øygarden.
Kanskje vi treffes?

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

Til slutt - «Godt sagt»
I går var vi på møte hele dagen. Karen
kom ut i en pause og spurte jentene våre
som sto litt våte ute ved siden av krana

til vannslangen: «Er det dekk som har
laga regn?» «Nei.» «Åkken er' e da?»
«Gud», sa Ester Kristine og så litt forun-
dra tilbake. Karen hadde ikke fått med
seg at det hadde kommet en liten regn-
skur i løpet av formiddagen.

Adr i sommer: c/o Ragnhild Gravem,
Villavegen 38, 2870 DOKKA
Tlf: 975 26 815 (Jan), 905 17 880 (Elisabeth)
E-post: jesanden@combitel.no

For gaver til arbeidet:
Normisjon, P.b.7153, St. Olavs plass, 0130 OSLO
kontonummer 1503.02.13537, merk giroen med
fam Sandens arbeid eller prosjektnr. 115.70.45

Barna fra Sosabatunet kom for å ta avskjed før vi reiste

10
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Menighetsrådsvalget
13. og 14. september 2009
Her kommer en oversikt over stemmesteder, tidspunkter og kandidater til de 4 for-
skjellige menighetsrådene våre.

Forhåndstemming:
Kirkekontoret 10. august til 11. september 2009 kl. 09.00 – 15.00
Det vil også bli mulighet til å forhåndstemme ved Landmo og Korsvoll. Dato og klok-
keslett vil bli kunngjort i lokalavisen.

Stemmesteder:
Land Kurs- og selskapslokaler søndag kl. 14.00 – 18.00 og mandag kl. 09.00 – 21.00
Åsheim ungdomslokale søndag og mandag kl. 14.00 – 18.00
Dæhli kretshus søndag og mandag kl. 14.00 – 18.00
Granvang kretshus søndag og mandag kl. 14.00 – 18.00
Solheim skytterhus søndag og mandag kl. 14.00 – 18.00
Torpa barne – og ungdomsskole sønd. kl. 14.00 – 18.00 og mand. kl. 09.00 – 21.00
Skogtun ungdomslokale søndag og mandag kl. 14.00 – 18.00
Klubbhuset Baggerudmoen søndag og mandag kl. 14.00 – 18.00

Kandidatlister:

Kandidater til Østsinni menighetsråd
Navn: Yrke: Adresse:
Arne Røkke 68 år pensjonist Skyttervegen 13 2870 Dokka
Annie Voldhaug 54 år butikkmed. Kværndalskroken 89 2870 Dokka
Gunnar H. Rudstaden 22 år student Klopvegen 8 2870 Dokka
Gunn Nerseth 41 år sykepleier Brurudsvea 77 2870 Dokka
Ragnhild Gravem 56 år rådgiver Villaveien 38 2870 Dokka
Solveig Fredlund 66 år pensjonist Storgata 67 B 2870 Dokka
Kjell Rønningen 54 år kontorleder Mæhlumslia 17 2870 Dokka
Hild Volden 48 år helsesøster Østsinnilinna 1102 2870 Dokka
Astrid Kleven 51 år saksbehandler Torpaveien 12 2870 Dokka
Odd Inge Sanden 64 år rådgiver Holteveien 13 2870 Dokka
Ivar Elton 35 år prod.arbeider Østsinnilinna 676 2870 Dokka
Aud Solberg 69 år hjelpepleier Østsinniåsen 2870 Dokka
Merethe Furuseth 52 år sykepleier Langengveien 103 2870 Dokka
Sveinung Bjerke 21 år gardbruker Nybakktåje 2870 Dokka

11

mghblad:nlmgh-blad  25.06.2009  09:24  Side 11



Kandidater til Nordsinni menighetsråd
Navn: Yrke: Adresse:
Toril Slåttsveen 63 år pensjonist Nordsinni 397 2870 Dokka
Knut Wold 41 år stipendiat Nordsinni 873 2870 Dokka
Kirsti Thomlevold 42 år frisør Nordsinni 931 2870 Dokka
Tommy Selnes 33 år snekker Sandmoveien 744 2870 Dokka
Unni Gjeile 50 år assistent Gjeilevegen 25 2870 Dokka
Odd Nordråk 65 år pensjonist Mosvinga 93 2870 Dokka
Ann Mari Sirirud 48 år barne/ungd.arb. Øvre Nordsinni 644 2870 Dokka
Lars Morten Haug 52 år innkjøper Nordsinni 247 2870 Dokka
Aina Karina Sandberg 52 år kjøkkenleder Nordsinni 543 2870 Dokka
Morten Sandberg 50 år industrisnekker Kolterudveien 174 2870 Dokka
Mona Lie 37 år barnehageass. Nordsinni 671 2870 Dokka
Steinar Lybekk 60 år pensjonist Thomlevegen 165 2870 Dokka
Turid Anita Haugom 48 år miljøarbeider Ankalterudslinna 20 2870 Dokka
Trude Rønningen 59 år apotektekniker Granervegen 16 2870 Dokka
Eli Evenstuen 37 år førskolelærer Øvre Nordsinni 546 2870 Dokka

Kandidater til Torpa menighetsråd
Navn: Yrke: Adresse:
Bodil Åsødegård 49 år hjelpepleier 2881 Aust-Torpa
Geir Olav Nordrum 40 år sjåfør 2880 Nord-Torpa
Reidun Hatterud 52 år sykepleier 2880 Nord-Torpa
Aase Marie Rød 61 år sosionom 2881 Aust-Torpa
Synnøve Framnes 61 år renholder 2880 Nord-Torpa
Kai Olav Nybo 43 år vaktmester 2880 Nord-Torpa
Randi Bjørnerud 50 år gårdbruker 2880 Nord-Torpa
Eva Britt Lium 42 år hjelpepleier 2881 Aust-Torpa
Arne Sveum 76 år pensjonist 2881 Aust-Torpa
Lisbet Bjørke Myrvang 18 år student 2881 Aust-Torpa
Britt Julie Bjørkeli 28 år barnevernsped. 2881 Aust-Torpa
Jon Tåje 43 år vaktmester 2880 Nord-Torpa
Bodil Røstelien 60 år pensjonist 2880 Nord-Torpa
Steinar Jøranlid 42 år sagbruksarbeider 2880 Nord-Torpa
Kristian Finstuen 20 år snekker 2880 Nord-Torpa
Hans Kjetil Enger 45 år bussjåfør 2881 Aust-Torpa
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Kandidater til Lunde menighetsråd
Navn: Yrke: Adresse:
Kirsten S. Lande 58 år miljøterapeut V.-Torparunden 368 2870 Dokka
Randi Stadsvoll 46 år gardbruker V.-Torparunden 1358, Dokka
Roger Jøranli 27 år selvst.næringsd. Lysvoldvegen 81 2870 Dokka
Aina Rønningen 41 år gardbruker Sæterbygda 57 2870 Dokka
Arild Flaten 51 år elmontør V.-Torpvegen 1079 2870 Dokka
Gerd Ruud 56 år fullmektig V.-Torpvegen 1326 2870 Dokka
Bjørg Karin L.Hagen 64 år gardbruker V.-Torprunden 505 2870 Dokka
Rannveig Jorun Skogen 51 år butikkmedarb. V.-Torprunden 236 2870 Dokka
Kari Kjeldsrud 64 år hjemmeværende V.-Torprunden 387 2870 Dokka
Mona Kleven Hagen 23 år kokk/servitør V.-Torprunden 715 2870 Dokka
Liv Rustestuen 65 år sømopratør V.-Torprunden 140 2870 Dokka

FERIEAVVIKLING -
DELVIS STENGT KIRKEKONTOR
På grunn av ferieavvikling må vi dessverre stenge kontoret delvis i to
uker.

Dette gjelder uke 30 og 31.

Det vil værte noen tilstede på kontoret av og til, men ikke hele dager, og
ikke hver dag.

Det vil stå telefonnummer på døra til kirkekontoret, slik at ansatte kan
kontaktes og forsøke å svare på spørsmål, dersom det er nødvendig før
uke 32.

Jeg ønsker dere alle en riktig fin sommer!

Grethe Sveen Rundhaug
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Velkommen til Guds Hus
12. juli 2009
Grønvold, kl. 12.00 – gudstjeneste – Berit Rinde
Østsinni kirke, kl. 19.00 – høymesse –Berit Rinde – offer Misjonsalliansen

26. juli 2009
Garder kirketomt, kl. 11.00 – høymesse – Berit Rinde – dåp

02. august 2009
Østsinni kirke, kl. 11.00 – høymesse – Berit Rinde – offer Norsk-Luthers misjons-
samband

09. august 2009
Kinn kirke, kl. 11.00 – høymesse – Knut Ellefsrud – offer Sjømannsmisjonen

16. august 2009
Lunde kirke, kl. 11.00 – høymesse – Knut Ellefsrud
Østsinni kirke, kl. 13.00 – høymesse –Knut Ellefsrud – offer Strømmestiftelsen

23. august 2009
Nordsinni kirke, kl. 11.00 – høymesse – Knut Ellefsrud – gullkonfirmanter

30. august 2009
Åmot kirke, kl. 11.00 – høymesse – Berit Rinde – innsetting av Berit Rinde – Knut
Ellefsrud deltar – offer SOS Barnebyer – dåp

06. september 2009
Østsinni kirke, kl. 11.00 – høymesse – Knut Ellefsrud – offer Kirkens Nødhjelp
Lunde kirke, kl. 19.00 – jegermesse – Knut Ellefsrud

12.- 13. september 2009: Fjorda konfirmantweekend

20. september 2009
Vølstad kirke, kl. 11.00 – høymesse –Berit Rinde
Nordsinni kirke, kl. 13.00 – høymesse – Berit Rinde
Nordsinni kirke, kl. 19.00 – konsert -Vidar Fredheim – Mendelssohn i 200

27. september 2009
Østsinni kirke, kl. 11.00 – høymesse –Knut Ellefsrud – gullkonfirmanter og konfir-
mantpresentasjon

Følg med i dagspressen endringer kan forekomme.
Du finner også gudstjenestelisten på våre hjemmesider:
www. nordre-land.kommune.no
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DØPTE
Haugner kirke
29.03 Helene Granlund Larsen

Nordsinni kirke
12.04 Marius Alexander I. Bergum
24.05 Isabell Grøndahl Kompelien

Elisabeth Hu Holter
Linnea Foss Jensen

Østsinni kirke
05.04 Helena Semine Nilsson-Halvorsen
26.04 Torjus Olsen

Mattias Bjerke Skjølås
10.05 Sander Wattum

Julie Røstad
Johanna Sleperud
Nina Tåje

Vølstad kirke
01.06 Amalie Odde Aamodt

Lunde kirke
05.04 Theodor Roi-Ampaeng Bakke
12.04 Borghild Lunde
18.04 Martine Ringsrud

Åmot kirke
07.06 Noah André Ruud

VIGDE
Lunde kirke
18.04 Frode Ringsrud og Mai Liss
Ulsaker

DØDE
I forrige nummer kom vi i skade for å
skrive feil dødsdato og kirke på avdø-
de Erik Bang.
Det riktige skal være:
Haugner kirke
17.03 Erik Bang
27.04 Gudrun Sogn
Nordsinni kirke
31.03 Margot Sandberg
29.04 Solveig Rundhaug
03.06 Mary Munkelien
Østsinni kirke
28.03 Else Johanne Røbergshagen
01.04 Inger Kristine Abrahamsen
10.04 Kate Eileen Bang
03.05 Kirsten Johanne Jørstad
20.05 Liv Lyseng
27.05 Peder Bakke
06.06 Åse Irene Lilleengen Høitomt
Vølstad kirke
21.05 Hilda Skogstad
Søndre Land
25.04 Stein Vegard Langseth
Lunde kirke
08.03 Tove Synnøve Schjørlien
14.03 Johanne Engen
09.05 Hans Knut Felde
27.05 Signe Lundgård
Kinn kirke
11.04 Kjell Tolstad Fjell
17.05 Aslaug Bjørkeli
Åmot kirke
13.04 Guri Smeby
22.04 Kasper O. Strømsjordet

Slekters gang
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ORGANISTENS HJØRNE

Pinsen på Haugner

Det har i de siste årene blitt en tradisjon for mange å starte pinsefeiringen i
Haugner kirke. Kirken med en fantastisk beliggenhet der vi virkelig kan se
vidt omkring. Det må være breidablikk i ordets rette forstand.

Høyt oppe i åsen blir pinsen ringt inn pinseaften kl 17:00. Som den har blitt
det i uminnelige tider. Og her snakker vi om å ringe. Ringe manuelt ved å
dra i tauene. Her er ingen moderne elektrisk motor som skramler klokkene i
vei. Nei det skal svettes litt – og en hel time. Men det har tidligere genera-
sjoner klart, så vi skal også makte den oppgaven. Ingenting er som manuell
ringing der klokkene temmes, og ringes rytmisk. En kirkeklokke er et litur-
gisk instrument som må ”spilles” på.

Men hva er så bakgrunnen for denne samlingen i Haugner kirke hvert år på
pinseaften?

For en del år siden ble det installert automatisk ringeanlegg i de fleste av
kirkene våre. I dag er det bare Haugner kirke og Vølstad kirke i vårt preste-
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gjeld som har beholdt manuell ringing. Med automatiseringen forsvant også
muligheten for å opprettholde de gamle måtene å ringe på. Man hadde som
regel ulike måter å ringe på fra kirke til kirke. En tradisjon som gikk i arv fra
ringer til ringer. Det ringes en hel time hver julaften, nyttårsaften, påskeaften
og pinseaften. Dette var i sin tid samlingspunkt for bygdas ungdom som fikk
lært ringetradisjonen, og igjen kunne føre denne videre.

Ved årtusenskiftet ble det lagt fram forslag fra to representanter i Nordsinni
menighetsråd – Reinert Ege og Ivar Vangsjordet – om å ha et arrangement i
Haugner kirke der innringing av pinsen var et viktig element. Kunne dette
være med på å videreføre ringetradisjonen? Det ble enighet om å lage en
musikkstund/minikonsert på forhånd. Denne skulle avsluttes med første ring-
eøkt. Etter det var det mulighet for alle å prøve ringeferdighetene. Servering
av kaffe og kaker hørte med.

Og slik har det altså blitt en tradisjon som vi prøver å holde på. Vi begynner
”konserten” i kirken kl 16:15. Som regel et program bestående av musikk
som relateres til pinsen. Opp gjennom årene har vi hatt solister – både sang-
ere og instrumentalister. Orgelet i Haugner kirke er ikke av de store og
prangende, men fungerer godt til denne type arrangementer. Med sin plasse-
ring framme i koret er det ypperlig for god kommunikasjon med tilhørerne.

Med noenlunde ”timing” klarer vi å avslutte siste musikkstykke ca kl 17:00.
Da overtar kirkeklokkene – som siste nummer i konserten. Etter dette er det
fritt fram for alle å ringe. Og vi kan nyte kaffe og kaker. Som alltid laget i
stand og servert av kirkeringens geskjeftige damer.

Jeg håper vi kan fortsette denne tradisjonen i årene som kommer. Og at rik-
tig mange møter opp for å oppleve en trivelig stund i Haugner kirke. Og for
å holde på – og videreføre ringetradisjonen. Så jeg satser på at vi kan invi-
tere til ny konsert og ringing pinseaften 2010. I et strålende vær – som det
alltid har vært.

Vidar
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ÅRSMELDING
FOR

NORDSINNI
MENIGHETSRÅD

2008
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, Anita
Monsebakken, Knut Ellefsrud, Kasserer: Gry
Mette Rudstaden

Nordre Land Kirkelig Fellesråd:
Gry Mette og Jan er faste medlemmer.
Nils Olav og Audun er personlige varamed-
lemmer.

Medlemmer for styret i Nordsinni menig-
hetshus:
Else Marie Bjørnerud, Audun Larsen.
Else Marie trakk seg fra vervet og Annie
Sandlie tok over.

Menighetsbladet:
Nils Olav Dahlen.

Bibel- og internasjonal kontakt:
Per Arne Haugner.

Menighetsrådet har hatt 9 møter og behandlet
60 saker.

Forordnede gudstjenester:
Nordsinni Kirke: 17
Haugner Kirke: 5
Åsli Kapell: 1
Landmo Kapell: 5

Forøvrig vil vi nevne:
Ett eller flere medlemmer av menighetsrådet
har vært med som kirkeverter ved våre guds-
tjenester 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 lysesta-
ke og dåpslys.

Januar:
Planene for jubileet begynner å ta form og det
meste av programmet er klart.
20.januar fikk 5.klassingene sine bibler.
Vi skal lage jubileumsplatter med bilde av
Nordsinni kirke på. Blir i salg i august. Vi
bestiller 150 stk.
Det ble bestemt at vi skulle bestille 144 jul-
kuler med bilde av Nordsinni kirke på. Disse
vil bli i salg i oktober.

Februar:
Det er behov for litt rydding og noen investe-
ringer i Nordsinni kirke. Vi snakket litt om
våre behov og bestemte at vi skulle ha en
befaring seinere.
Forberedelsene til jubileet går sin gang.
Knut la fram et ønske om en lyskasse i tilegg
til lysgloben, da den er for liten ved enkelte
anledninger.

Mars:
Det har lenge vært ytret ønske om et høyt
speil i sakristiet. Gry Mette kom over noen
rimelige og Kirkeverge dekket utgiften. Så nå
kan brudene på Nordsinni og Haugner speile
seg fra topp til tå.
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Årsmøtet ble holdt Menighetshuset 3.mars.
Fasteaksjonen ble gjennomført 27. mars og
konfirmantene våre samlet inn kr. 5172.-

April:
Vi mottok en pengegave etter Ingeborg Juve
sin begravelse og de etterlatte ønsket at vi
skulle kjøpe krakker.
Det jobbes intens med forberedelser til jubile-
et og nå er det meste klart.
Foreløpige kostnader er beregnet til
kr. 54 000.- så dette blir spennende.
Søknader om støtte er sendt ut.

Søknad om støtte til belysning på parkerings-
plassen på Nordsinni er sent VOKKS.

Intens møtevirksomhet i Fellesråd og
Byggekomité for å få alle papirer angående
bygging av uthus på Nordsinni i orden. Vi er
lovet byggestart 18.mai 2008, og alt skal se
ryddig og fint ut til jubileet i august.
Tegningene er nå klare og blir sendt
Riksantikvaren for godkjenning.

Nordsinni kirke: Jan kjøpte inn kjøkkenskap
til sakristiet og to doble klesskap til rommet
oppe. Audun laget hylle og Trond laget steng-
er til å ha klær på. Gry Mette handlet inn
kleshengere og plastkasser. Så ble det ryddet
og rommet ble mer bruksvennlig. Flott inn-
sats fra alle.

Lørdag 19. april var det konfirmanttur til
Lunner. To konfirmantforeldre og prest var
med som ledere fra Nordsinni. Gode tilbake-
meldinger fra konfirmanter og foreldre i år
også.
20.april var det kirkekaffe på Haugner.
22.april ble konfirmantkappene delt ut.
29.april var det en flott Vårkveld for konfir-
mantene i Østsinni kirke.

Mai:
Det har blitt kjøpt inn krakker etter ønske fra
etterlatte ved begravelse.

Jeg må rette en stor takk til alle som har hjul-

pet oss med dugnad i ”vårpussen”.
13.mai var det 11stykker som klippet, raket
og ryddet ute slik at det skulle bli fint til
17.mai og konfirmasjonen. Trond stekte
vafler og det var en hyggelig kveld.
16. mai troppet tre damer opp med bøtte og
kost, så da ble det fint inne også. Ute hadde vi
en fingernem kar som monterte nye krakker.
Det var for øvrig veldig hyggelig å se hvor
mange som brukte denne kvelden for å pynte
litt ekstra hos sine kjære.
18. mai var det konfirmasjon på Nordsinni.
25. mai var det konfirmasjon på Haugner.
Vi jobber med å innhente pris på belysning på
Nordsinni.

Juni:
Det ble bestemt at ofringen den 14.09.08 skal
gå til Nordsinni Ungdomslag og oppussing av
bautaen utenfor Nordsinni kirke.
Kirkekontoret skal ha nytt regnskapssystem
og ønsker at menighetsrådene blir med på et
spleiselag. Vi gikk inn for å bli med på det.

For å hjelpe på økonomien til jubileet sendte
vi ut brev til alle husstander i Nordsinni sogn
med oppfordring om en kronerulling.

Juli:
Det var gudstjeneste på Åsli 6. juli. Selv om
været ikke viste seg fra den beste siden ble
det en fin messe, for vi flyttet den opp på
skolehuset. Da det var tid for kaffe lettet
været og vi kunne nyte kaffe og hjemmebakte
kaker ute. Det var ca 40 som hadde tatt turen
til Åsli denne dagen. Audun kjørte som vanlig
stoler så alle fikk noe å sitte på. Annie og
noen damer til hadde vasket og pyntet på sko-
lehuset.

August:
Det ble tatt opp om vi skulle gjøre noe rundt
Peder Aadnes i samarbeid med andre. Vi prøv-
de å få til noe, men tiden strakk ikke til utover
høsten, så vi har måtte legge det litt på is.
Else Marie Bjørnerud har trukket seg fra sitt
verv i menighetsrådet.
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Nå er alt klart til jubileet. Planene for de
neste to ukene er nøye planlagt så nå dreier
det meste seg om jubileum. Nye gardiner er
blitt laget til sakristiet.
Brev til alle husstandene gjorde at vi fikk god
økonomisk hjelp fra bygdefolket. Det kom
inn nesten 10 000,- kroner. TUSEN TAKK.
14. august stilte trofaste damer opp og vasket
kirka. Samme dag hadde en gjeng sterke
karer satt opp teltet og gjort klar til kiosksalg.

Jubileumshelga startet med en fantastisk kon-
sert og så gikk det bare slag i slag. Alt var
bare så vellykket og publikum sa de var vel-
dig fornøyde og de koste seg.

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 blom-
sterurner som tåler ei vindkule på Nordsinni.
Vi takker så mye for flotte gaver som var
kjærkomne i vår kirke.
Vi fikk fire flotte 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, grønt, lilla og
hvitt.
Det er Kjellaug Lindahl som har montert
disse.
Tusen hjertelig takk for denne flotte gaven
som vil bli til glede for mange.

I april hadde vi foreløpige utgifter på
kr. 54 000.-
Etter hvert som tiden gikk og jubileet ble
avviklet ble de faktiske utgiftene på
kr. 73 420.- og inntektene ble kr. 65 435.-
altså et underskudd på kr. 7985.-
Etter jubileet har vi solgt en del platt og vi
fikk kr. 3 500.- i underskuddsgaranti fra
Nordre Land Kirkelig Fellesråd så vi gikk
omtrent i null.

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 økono-
misk støtte på kr. 23 500.-
Nordre Land Kommune for økonomisk støtte
på kr. 15 000.-
Kiwi, Rema, Etnedal Sparebank, DNB Nord,
Hagen Trafikkskole og Land Elektriske for
kjøp av reklameplass.
Alle damene som bakte kaker, smurte rund-
stykker og sto i kiosken på lørdag og kirke-
kaffen søndag.
Margit på Ankaltrud for snill pris på nydelig
mat.
Menighetshuset for gratis lån av huset.
Jubileumskomiteen.
Menighetsrådet.
Ansatte i Nordsinni kirke.
Alle som var med og underholdt disse
dagene.
TUSEN TAKK TIL DERE ALLE FOR ALT
DERE BIDRO MED FØR OG UNDER
JUBILEET.

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 og
Nordsinni sogn.
Dette vil bli en annerledes helg i kirken.
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Ungdommene skal få bli kjent med kirken på
en annen måte enn de er vant med. Pål Eirik
og Gry Mette var på kurs på Gjøvik for å
lære litt om opplegget.
Vidar har hatt konserter annenhver onsdag
hele sommeren igjennom i Nordsinni kirke.
Det har vært flotte konserter med lærerikt
opplegg rundt. Dette var et flott bidrag i jubi-
leumsåret, men Vidar ymtet frampå at det
kanskje blir konserter til sommeren også. Vi
gleder oss.

September:
6. og7. september var det kanotur til Fjorda
for årets konfirmanter. Vellykket kanotur i år
også. Vi trenger flere voksne som kan tenke
seg å være med på denne fine turen med flot-
te ungdommer.
Vi la planer for hvordan vi skulle gjennomfø-
re ”Lys Våken”.
Vi bestemte oss for å skifte bank, for å få kas-
sererjobben litt enklere.
Audun lager lyskasse når han får tid.
Det har blitt nye og bedre kontorlokaler på
kirkekontoret.

15. september var det Biskopens prostibesøk i
Hadeland og Land, i år var det på Bjoneroa.
Tre fra Nordsinni var av gårde denne gangen.
Alltid hyggelig å møte Biskopen og mennes-
ker fra andre menighetsråd. Vi knytter kon-
takter og tar med oss lærdom hjem.
Vi har ikke fått noe svar fra VOKKS på vår
søknad om støtte til lys på parkeringsplassen
på Nordsinni. Så vi må nok vente litt med den
investeringen.

Oktober:
Anita Monsebakken søkte om fritak for sitt
verv ut 2008 og fikk innvilget dette.
12. oktober var det kirkekaffe på Haugner
Søndag 19.oktober var det presentasjon av de
nye konfirmantene og det var tid for å samle
gullkonfirmantene i Nordsinni kirke. Det var
dessverre bare fire av konfirmantene fra 1958
som hadde anledning til å være med denne
dagen. Etter gudstjenesten var det deilig mat,
kaffe og kaker på Ankaltrud for gullkonfir-

mantene, deres ektefeller, sogneprest og med-
lemmer av menighetsrådet. Det ble en veldig
hyggelig søndag.
19.oktober var det TV- aksjon og ofringen
gikk dit.
Audun har snekret en flott lyskasse, Trond og
Ragnar Larsen har laget stålkassa og Silvia
Jettestuen har malt den så den glir rett inn i
det andre interiøret i kirka. Tusen takk for en
flott gave.

November:
12. november hadde vi omvisning for 4-
åringene slik at de skulle bli litt kjent før søn-
dagens messe. De fikk boller og saft.
16. november var det utdeling av 4-årsbok og
kirkekaffe på Nordsinni.
29. og 30. november var det LYS VÅKEN på
Nordsinni. Det ble to fine dager. Lørdag holdt
vi på fra kl 16.00 til kl. 01.00. Vi hadde fire
arbeidsstasjoner som alle var innom i løpet av
kvelden. Det var gudstjenesteverksted, teg-
ning av kort, strikke bilde av Lys Våken logo-
en og de laget Kristuskransen og lærte om
den. Det var omvisning i kirka, ringing med
klokkene og konkurranse. Vi koste oss med
frukt og pizza og kvelden ble avsluttet med
film på storskjerm, godteri og brus. Søndag
var det Lys Våken gudstjeneste og barna sang
Lys Våken sangen og var tekstlesere. Det var
en veldig vellykket helg. Det ble i etterkant
laget en CD med bilder som alle deltagerne
har fått. Samme dag var det også lysmesse.

Desember:
14.desember pyntet vi julekrybba.
15.desember hadde vi avslutning for Siri
Sunde på Menighetshuset sammen med
Østsinni menighet. Hun fikk et maleri malt av
Anthony Caldecourt i gave.
19. desember var det skolegudstjeneste.
23.desember var det stemningsfull kveldskon-
sert med Vidar Fredheim, Henning Andersen,
Bjørg Varpstuen og Lisbeth Snuggerud.
Julestemningen kommer sigende på etter en
slik kveld i kirken. Vidar har også dette året
sørget for at vi har fått mange flotte musikal-
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ske opplevelser i kirkene våre. Takk for den
jobben du gjør.
26. desember var det Siri sin siste gudstjenes-
te i Nordre Land og den var på Nordsinni. Vi
markerte det med kirkekaffe og Siri fikk jule-
kule fra menigheten.
Det er fortsatt en del platter igjen.
Vi har solgt julekuler og det har gått stry-
kende, for nå har vi igjen ca 10 stykker.

Møteplan for 2009:
Mandag 12. januar.
Mandag 09. februar.
Mandag 23. mars årsmøte.
Mandag 20. april.
Mandag 8. juni.

Vi er glade for å få innspill fra dere, hvis det
er noen saker som bør tas opp i vårt menig-
hetsråd.

MENIGHETSRÅDET:
Henviser til årsregnskapet.

KIRKENE:
Fremmøte ved gudstjenestene våre er stabile,
men vi ønsker selvfølgelig at flere ville delta.
Oppslutningen om kirkelig dåp og konfirma-
sjon er gledelig høyt.
Vi ser en tendens at flere kommer til kirkene i
glede og sorg.

MENIGHETSHUSET:
Menighetshuset er til stor glede og nytte for
alle i menigheten. Vi takker alle ”ildsjeler”
for vel utført arbeid.
Menighetsringen er en solid støtteforening for
huset.

ARBEIDSOPPGAVER FREMOVER:
*I skrivende stund har vi fortsatt bare utedo
på Nordsinni, men vi lever i håpet
om at det nye bygget kan stå ferdig i løpet

av 2009.
*Lys på parkeringsplassen.
*Teppe i Haugner.
* 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 og Eva Engmann.
Klokker: Roger Jøranli.
Kirkegårdsarbeiderne: Harry Eimann og Arne
Dokkesveen.
Tusen takk for den gode jobben dere har
gjort.

Nordsinni blandede kor har hatt flotte konser-
ter i vår kirke og stiller alltid opp når vi spør,
takk for det.
Det samme har Dokka Musikkorps, takk til
dem.

Vi har også mange som stiller opp frivillig og
da vil vi nevne:
Grethe Rudstaden som alltid gir blomster til
gudstjenester i Nordsinni kirke.
Kirkeringen i Dæhli som sørger for at
Haugner kirke alltid er i flott stand og pyntet
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.

Nordsinni 8.mars 2009.

Gry Mette Rudstaden
Leder
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Takk
Nordsinni menighetsråd takker familien
Bang for pengegaven til Haugner Kirke i
forbindelse med Erik Bang sin begra-
velse.

Nordsinni menighetsråd

Takk
Nordsinni menighetsråd takker familien
Sogn for pengegaven til Haugner Kirke i
forbindelse med Gudrun Sogn sin begra-
velse.

Nordsinni menighetsråd

Frist for innlevering av stoff til neste
nummer er 4. august 2009. Send gjer-
ne inn ting dere har på hjertet heller
bilder dere vil dele med andre.

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

Fredheim Grendehus leies ut til
møter, selskaper osv.
Henvendelse til Margot Ulsakerhaugen
på tlf. 61 11 82 57/ mobil: 950 55 456

Dokka Bedehus
Plakattavlen vår har sett sine bedre dager
og blir derfor fjernet. Vi lurer derfor på
om det er noen i vår menighet som
kunne tenke seg å lage en ny og pen pla-
kattavle.
Henvendelser kan rettes til Arvid
Raaholdt på tlf. 61 11 35 59 / mobil: 900
38 749.

SMÅPLUKK

Nordsinni Menighetshus
Stilling som vaktmester i Nordsinni Menighetshus er ledig.

Tiltredelse snarest, eller senest 1. oktober
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Barnesider
Lyd-leting

Dere trenger en stol og et skjerf.
Bind skjerfet foran øynene

og snurr rundt noen ganger (stopp
før du blir kvalm :-). Sett deg

på stolen. Den andre skal liste seg
rundt i rommet og lage små lyder.
Du skal prøve å gjette hvor lyden

kommer fra ved å peke. Bytt
på å lage lyder og gjette.
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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
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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

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

Heimskogen 24, 2870 Dokka
Tlf. 611 10 100 E-post: post@jorgenengum.no
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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

• 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
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