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Vandretanke						

Vi har lagt bak oss en tid på året der mange er på vandring og
benytter seg av pilegrimsleden som går gjennom Lillehammer.
Målet med pilegrimsvandringene har endret seg gjennom tiden. I
middelalderen var de fleste pilegrimene religiøst motivert. Målet
for vandringen var ofte tilbedelse ved de hellige stedene, og bot,
lindring, tilgivelse og velsignelse.
Nå er det mange former for vandring, og folk har ulike begrunnelser for hvorfor de legger ut på pilegrimsferd. Spennende landskap og ren natur frister mange. Møte med historien og med andre
mennesker er også en sterk motivasjon.
I tillegg til alle opplevelsene som preger den ytre vandringen,
byr pilegrimsvandring på en indre vandring. Den gjør noe med
mennesket, uansett tro og religiøs bakgrunn. Man er på en ytre og
indre reise samtidig.
For noen handler pilegrimsvandring om å bearbeide opplevelser, og gi håp og tro mer plass. For andre handler det om en pause
fra det daglige. Vandringen blir en mulighet til å sette livet i perspektiv. Tid til refleksjon.
For veiene vi går er ikke alltid like rette og jevne. Av og til er de
så kronglete og smale at de er vanskelig å se. I blant kjennes det
som veien mest består av motbakker. Vi kommer ofte til et veiskille
som utfordrer oss på hvilken retning vi vil ta.
Været kan også skifte fort under vår vandring. Noen dager preger sol og medvind vår vandring, og vi opplever å få ny energi og
bli løftet fram. Andre dager preges av motvind og vi syns alt går oss
imot. Vi opplever sorg og smerte vi ikke så for oss. Stormer herjer
med konflikter både i nære relasjoner og i større sammenhenger.
Mange Livsvandrere bærer med seg dype sår i livet som gjør
mere vondt enn gnagsår.
I salme 23 blir vi minnet om at uansett hvordan veien og været
er blir vi omfavnet av en kjærlig Gud. Vi trenger å bli minnet om at
selv om vi må gå veien vår på egen hånd, er vi aldri alene. Guds ord
gir håp og mot.
En medvandrer kan også gi god støtte, trøst og oppmuntring.
Kanskje en vi aldri har møtt før. Vi trenger noe å styrke oss på i vår
vandring, og vi trenger å løfte fram fellesskapets betydning.
En pilegrimsvandring preges av at vanlige sosiale bånd midlertidig oppheves og erstattes av et fellesskap vandrerne imellom. Vi
kan dele tanker og erfaringer vi har med oss på en ny måte. Det
handler om å åpne opp både for å gi, og for å ta imot. Det handler
om å slippe andre inn. For mange av oss er det vanskeligere å ta
imot enn å gi, og på den måten går vi kanskje glipp av noe av Guds

ved Solbjørg Skruklien

omsorg. Gud formidler mye av sin omsorg gjennom våre medvandrere. Gud kaller oss inn i et felleskap med seg selv og hele den verdensvide kirken. Også stillheten er en gave fra Herren. Det ordløse
fellesskapet under en vandring kan si mer enn tusen ord og bringer
på forunderlig vis mennesker sammen.
Salme 23 gir oss ord å hvile i. Den gir trøst og håp. Men etter
hvert har jeg kjent på at den første setningen er utfordrende. Kan
jeg si: Herren er min hyrde jeg mangler ingenting? De fleste av oss
vil alltid føle at vi mangler eller savner noe under vår livsvandring,
eller vi kjenner på utilstrekkelighet. Kan vi allikevel fremsi denne
salmen med troverdighet?
Ja, jeg tror det. Når jeg har min trøst i Gud kan jeg føle savn, fortvilelse og sårbarhet og samtidig erfare Guds store omsorg. Guds
velsignelser kommer til oss uanmeldt, og vi kan øve oss i å åpne
opp for å se med troens øye og ta imot. Jeg tror at Gud kan komme
til oss på en slik måte at ord i denne salmen blir troverdig.
Salme 23

Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.
Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile.
Han gir meg nytt liv.
Han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
de trøster meg.
Du dekker bord for meg
like foran mine fiender.
Du salver mitt hode med olje.
Mitt beger renner over.
Bare godhet og miskunn
skal følge meg alle mine dager,
og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.

Redaktørens hjørne
Pilegrimsvandring er ett av temaene for dette nummeret av På kirkebakken.
Lik pilegrimene går også året går sin gang, og nesten et helt kalenderår
har gått før det kom et nytt nummer bladet. Mange har etterlyst bladet, og
vi vet at menighetsblad landet rundt har mange og trofaste lesere. Gjennom
menighetsbladet får mange et innblikk i hva som rører seg i kirkelivet i
kommunen vår.
Det begynner å gå mot jul i skrivende stund, og i dette nummeret kan du
både få et tilbakeblikk på sommeren. Biskopen har sin juleandakt, og det er
små og store glimt fra både leir og aktiviteter i trosopplæringen.
Mye av kirkens arbeid her i Lillehammer er avhengig av frivillig innsats – og
vi vil rette en stor takk til alle som har gjort sin innsats for at evangeliet skal
bli forkynt, gjennom handlinger og ord, samtaler og gjennom musikk. Takk!
Og så vender vi snart kalenderbladet til et nytt, spennende år. Da skal det
være valg til nye menighetsråd. Kanskje noe for deg? Eller kanskje du rett
og slett kan tenke deg å ta på deg redaktøransvaret?
Med ønske om en inspirerende førjulstid fram mot julen 2018!
Anita Dalehavn
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Hellige rom
for alminnelige liv

BISKOPENS JULEANDAKT

Det var mye mørke som omgav Jesu fødsel
Et folk var okkupert av en fremmed hersker, ei ung mor som ennå ikke
var gift, ei lang reise like før fødselen, og natt over stallen der barnet ble
født.
Fødselsfortellingen skinner likevel som en dyrebar skatt og er noe som
mennesker fester sitt håp og sin tro til.
Julebudskapet vil oss noe! Det vil ha oss til å stole på at nåde og sannhet
finnes. Det vil at vi skal lite på at det finnes en Gud, en kraft som aldri
gir opp kampen for det gode. Som ikke gir opp troen på kjærlighetens
muligheter.
Det barneansiktet som lyste mot Maria og Josef er fremdeles tegn på at
Guds lys er kommet nær oss og at mørket ikke kan overvinne Kristi lys.
Hans kjærlige lys holder oss fast i sannhet, trøst og håp.

Det som ble til i ham, var liv,
og livet var menneskenes lys.
Forunderlig og vakkert formidles det store og sanne i at lyset skinner i mørket og at mørket ikke har overvunnet det.
Det sanne lys som lyser for hvert menneske, er kommet til verden. Full av nåde og sannhet. Og fred.
Dette er en julefred uten virkelighetsflukt. En jul der vi tenner våre lys i trassig tro på det sanne lyset.
Lyset som gir oss mot til å kjempe og aldri slutte å stå opp for det som er rett og godt.

God og velsignet julehøytid!

Folkekirka i Hamar bispedømme vil

Biskop Solveig Fiske

• formidle livets og kjærlighetens Gud og utfordre til handling
• gi verdighet og håp gjennom evangeliet om Jesus Kristus
• være til stede der mennesker er

TILHØRIGHET
• invitere til gudstjenester
og kirkelige handlinger
som gir fellesskap og
kristen livstolkning
• forvalte og fornye kultur
og tradisjoner knyttet til
kirkebygg, kirkegårder og
pilegrimsvirksomhet

NESTEKJÆRLIGHET
• kjempe for menneskeverd
og verne om skaperverket
• fornye engasjementet for
misjon og diakoni
• bidra til samtaler om
religion, livssyn og verdier

BARN OG UNGE
• invitere til dåp og en
inkluderende trosopplæring
• videreutvikle samarbeidet
med barnehager og skoler
• fremme aktivt barne- og
ungdomsarbeid i samarbeid
med organisasjoner

• bidra til trygge lokalsamfunn
og deltakelse, demokrati og
inkludering i menighetene
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Jesus blir født
Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra
keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i
manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens
Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted
for å la seg innskrive, hver til sin by.
Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea,
til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus
og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som
var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de
var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin
sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en
krybbe, for det var ikke husrom for dem.
Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på
marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett
sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men
engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere
en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født
dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og
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dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som
er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen
omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og
sang:
«Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!»
Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til
himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til
Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren
har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og
fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben.
Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem
om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over
det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som
ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro
tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og
sett; alt var slik som det var sagt dem.
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- Gudbrandsdøler tar ting som de kommer
May Ingunn Vrålstad (36), rogalendingen som begynte i Fåberg
som prest i 2009, vender «hjemover» og flytter til Haugesund.
Under avskjedsfesten på Betel i Rudsbygd var det mange som
roste hennes innsats i menigheten, og ønsket henne lykke til videre.
– Jeg har alltid sett på meg selv som en introvert person som
ikke gjør så mye vesen ut av seg. Det var derfor overraskende da
noen fortalte meg at de som gudbrandsdøler ikke var vant til slike
"utadvente, høylytte" vestlendinger som meg, smiler hun.
– Jeg skjønte snart at gudbrandsdølen er ettertenksom, rolig og
flink til å ta ting litt som de kommer uten å stresse. Det er kvaliteter
jeg har respekt for.

skap til de aktivitetene som drives, at de får tillit til å drive selvstendig. Det har vært fantastisk inspirerende å se det flotte arbeidet
som drives i Fåberg.

Det ser altså ut til at skifte av landsdel har gått rimelig greit for
begge parter, og nå blir det en ny fase i livet for henne.
Hun sier at Fåberg var en flott menighet å komme til som «fersking», og at hun allerede før hun startet opp ble invitert til samlinger og fikk treffe mange av dem som driver frivillig arbeid.
– Det var godt å komme til en menighet hvor noen kunne fortelle
meg om tradisjoner, aktiviteter og stedets historie, slik at jeg ble
raskt kjent.

Og nettopp de store kontrastene i prestehverdagen kan være en utfordring. May Ingunn mener at mange har for store forventninger
til alt det en prest skal kunne.
– Arbeidsoppgavene spenner veldig vidt, og det er klart at alle
er ikke multitalenter. Som regel er vi flinke på noen områder, men
slett ikke alle. Det er viktig å huske på at en ikke skal være dyktig
til alt, men heller stole på Jesus i alt en gjør. Både prest og menighet må hvile i det at ingen av oss er perfekte. Vi er gitt ulike nådegaver og det krever at vi arbeider sammen.

– Hvordan har samarbeidet med de frivillige vært?
– Det å samarbeide med så mange frivillige har vært et privilegium.
Jeg synes det har vært spennende og givende å se kreativiteten
blomstre og å gi rom for dette i gudstjenestene. Jeg har lært mye
om hvordan man kan drive barne- og ungdomsarbeid på en god
måte, og jeg har virkelig skjønt hvor viktig det er at folk får eier-

Minneord – Grete Grundtvig

– Hva er fordelene og ulempene med å være menighetsprest?
– Fordelen er at jeg får drive med så mye forskjellig type arbeid,
alt fra sorgarbeid og begravelser til konfirmantundervisning, rådsarbeid og gudstjenester. Jeg liker å ha forskjellige utfordringer, da
blir det ikke kjedelig. Jeg ser ingen umiddelbare ulemper ved å
være menighetsprest, men det har til tider vært vanskelig å skille
mellom arbeid og fritid. Etter hvert har jeg blitt mer fortrolig med
at det å være prest ikke bare er en jobb, men noe man er.

May Ingunn sier at hun ser med stor glede tilbake på de årene hun
har hatt i Fåberg.
– Jeg vil savne Fåberg og alle de flotte menneskene jeg ble
kjent med, alle de gode vennene vi har fått. Gud velsigne Fåberg!

Tidligere Lillehammer organist Grete Grundtvig døde 9. juni.
Grete ble født på Lillehammer i 1926, og var datter av apoteker Fredrik Grundtvig. Hun ble tidlig interessert i musikk,
og ble etterhvert orgelelev hos den nye organist i Lillehammer
kirke, den unge Leif Solberg.
Så kom krigen med mange opplevelser, uker alene med
søstera på hytta på Sjusjøen under aprildagene 1940, levering
av illegale aviser, og også faren hentet av Gestapo. Mot slutten
av krigen dro hun til Oslo for å studere orgel på musikkonservatoriet med domorganist Arild Sandvold. Hun fortalte levende fra en sine første orgeltimer i domkirken, hvor Sandvold
dukket opp begeistret fra inne i orgelet hvor han hadde gjemt
en radio, og kunne med glede opplyse; «De allierte er snart i
Paris!»
Senere fulgte videre studier i København. Det var også i
Danmark at hun traff sin mann Ralph Egon Westheimer, som
hun giftet seg med i 1950. Men i 1960 slo tragedien til da Egon
ble drept i en bilulykke. Nå plutselig alenemor med to små
barn, reiste hun tilbake til Norge, og tok arbeid som organist
hvor hun kunne, for å livnære den unge familien.
Som kvinnelig organist i den norske kirke hadde hun det
ikke alltid like lett, men det var en stor glede å kunne komme
tilbake til hjembyen i 1982 og ta over orgelkrakken etter sin
tidligere lærer Leif Solberg.
Med sin kunnskap og klare idéer om orgler og orgelbygging, var Grete den første som så behovet for å skaffe Lillehammer kirke et nytt orgel. Dessverre var hun nokså alene om
dette i starten, men etterhvert kom ny prost Magnor Langset
til, og den første orgelkomité ble etablert. På hennes initiativ
ble også et lite kororgel kjøpt inn som midlertidig løsning – og
det er dette instrument nå gjør tjeneste i Søre Ål kirke.

Drømmen om et nytt orgel i Lillehammer kirke ble ikke realisert mens hun var organist, men hennes arbeid med saken
gjorde min jobb lettere da jeg tiltrådte i 1995, slik at det ikke
gikk mange år før det nye orgelet var på plass.
Grete var veldig opptatt av å verne om fagutdanning for kirkemusikere, og ingen fikk slippe til på orgelet i Lillehammer
uten å ha «papirene i orden»; ufaglærte hadde ingenting der å
gjøre mente hun.
Hun var ikke redd for å si ifra, noe jeg også fikk erfare. Hun
hadde store musikkhistoriske kunnskaper; jeg ble rettet klart
og tydelig fra kirkebenken da jeg i min første orgelkonsert på
Lillehammer kom meg en feilopplysning om en av J.S. Bachs
sønner. «Nei, det var han ikke!» Da måtte jeg bare gi ordet til
Grete.
Grete hadde bredere musikkinteresse enn det som kanskje kom til syne, hun ble også tidlig cembalo interessert, og
stimulerte Lillehammer møbelsnekker Arne Nøss til det som
etter hvert ble en stor produksjon av cembaloer.
Jeg opplevde en varm velkomst til Lillehammer fra Grete,
og en kollega som var generøs med sin tid og oppmuntring.
Hun ga etter hvert alle sine orgelnoter til kirken, så vel som et
flygel til kirkesenteret. Selv om helsa skrantet de siste årene,
var hun likevel å se på så å si alle orgelkonserter i kirken, inntil
hun måtte flytte på sykehjemmet.
Nå er begge «gamleorganister» Solberg og Grundtvig borte. En generasjon er forbi, og det er et tomrom i Bankgata og
i kirken.
Tim Collins

Under avslutningsfesten på Betel i Rudsbygd ble May Ingunn takket for innsatsen av leder i menighetsrådet på Fåberg, Gunvor Øfsti.
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Prester som kommer og
prester som går...

Konfirmanter lærte om
flyktninger
Den første uka i august har konfirmantene fra menighetene Fåberg,
Vingrom og Saksumdal vært på sin tradisjonelle leir i Kragerø. Der
fikk de blant annet lære på en svært realistisk måte hvordan det
oppleves å være flyktning gjennom rollespillet «På flukt».
Dette rollespillet går ut på at konfirmant-gruppene er «familier»
på flukt mot Norge. De flykter da gjennom en rute og til slutt ender
de opp i Norge. Dette setter virkelig spor hos deltakerne, som virkelig får en opplevelse som minner om en flukt.

Sokneprest i Søre Ål Ingunn Dalan Vik takker for seg i Søre Ål
etter nesten 10 år. Nå går veien til Øyer og Tretten der hun
starter som sokneprest i midten av januar.

Vi ønsker Iselin Flaten Juland velkommen som prest! Hun skal
ha sin prestetjeneste i Nordre Ål i 50 % - resten av tida skal hun
være prest i hjemkommunen sin, Gausdal.
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Fra «kampkveld» under konfirmantleir i Kragerø, der ulike grupper
konkurrerer mot hverandre. (Foto: Marius Ramdahl).
Dette er en leir med cirka 400 deltakere fra hele Østlandet,
arrangert av organisasjonen Hekta. Uke nr. 2 er det omtrent samme
antall, og det betyr at leiren totalt har ca. 800 konfirmanter.
På leiren lærer konfirmantene om tro og om hva «det med Jesus»
er. Gjennom hele uka har de gruppemøter morgen og kveld der de
veiledes av en gruppeleder som er noen år eldre.
Sanger og forkynner Tore Thomassen er som vanlig med på leiren og underviser med sang og musikk, han kommer også en gang
til Fåberg i løpet av høsten for å ha mer undervisning.
Mange får nye venner, og denne leiren bygger fellesskap, både
med hverandre og med Gud. Dette er en god start på et år som
konfirmanter. De får en opplevelse av at Gud kanskje er litt relevant
i livene deres.
De har muligheten til å reise tilbake neste år for å lære å bli
ungdomsledere på Teen Camp.
Nå venter et spennende år framover med gjensynstreff, action-
weekend, samling i Håkons Hall og samlinger i menighetene.

Knattholmen 2018 – vi har vært på leir igjen!
Ukene har gått siden vi dro hjem fra årets konfirmantleir og tilbake
sitter man med en bagasje full av opplevelser. For både ledere,
ansatte og konfirmanter er leiruken en uke med full program, gøye
opplevelser, høy stemning og rolige stunder.
Med litt usikkert hjerte drar de fleste på leir. Hva er dette?... og
hvordan blir dette?... Men denne usikre følelsen, opplever vi hvert år
i løpet av de første døgn, blir avløst av høy latter, masse energi og
fantastisk trivelig samvær.
Årets leir var ingen unntak. Konfirmantene kom mandag og tirsdag
var stemningen i festsalen så positiv og høy at vi bare måtte dobbeltsjekke om gulvet kunne bære alt hoppingen ☺ Det kunne gulvet og
vi fortsatte uken ut med å synge og danse med hverandre i ring, på
rekke og i mølje og gi det alt vi hadde. Vi har sunget både høyt og
lavt, både leirsang og lovsang.
Musikken, undervisningen, wokshoppene, samtalene, diskusjonene er noe som får god plass og rom til å fylle på leir. Vi opplever
konfirmanter som gir av hele seg og åpner opp med latter, smil, tårer
og omsorg for hverandre. Vi ser engasjementet når vi konkurrerer
i oppstilling, boblefotball, tårnbygging, quiz, handlespill og Knatt
Natt.. Vi har vandret i stillhet og spist burger ved stranden og vi har
løpt igjennom skogen med rop og skrik. Vi har vært trøtte, motiverte,
umotiverte, tullete, frustrerte, overtrøtte, tankefulle og alvorlige. Vi
møter ettertenksomhet og undring og spørsmålene står til tider i kø
for å bli besvart. Når vi kommer til kveldsavslutningene innfinner
stillheten seg og dagens opplevelser får lov å synke litt dypere inn.
Vi tenner lys for alle våre skjulte tanker, bekymringer, gleder og håp.
De vi bare deler med Gud.
Med oss på leir har vi alltid en del unge ledere. Uten disse ville
konfirmantleir ikke være mulig. Til disse ledere, musikere og ansatte
vil vi bare si tusen takk for samarbeidet. Vi gleder oss til neste år
Marit og Susanne

Takk til ledere som igjen stiller opp mange timer for å forberede,
gjennomføre og evaluere leir. Dere vet at kirken kan ikke gjøre dette
uten dere.

Konfirmanter spiller flyktninger som er havnet bak gjerdet under flukten.
Opplegget er laget av Norges Røde Kors. (Foto: Marius Ramdahl).

på kirkebakken
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Dette har skjedd i
Dette har skjedd i

Har du lyst til å bidra i arbeidet for barn og unge i kirka?
Bli med i Facebook-gruppa Heiagjeng for trosopplæring i Lillehammer eller ta kontakt
med Møyfrid mb983@kirken.no / Marit ms758@kirken.no

Fest i parken

Lørdag 16. juni arrangerte den norske kirke Fest i Parken, i samarbeid med NMSU, KFUK/KFUMFest
i parken

speiderne og Lillehammer Felleskirkelig Komite. Camp Sjusjøen Mesnali Leirsted var også med, og
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Utdeling av 4-års bøker

Tradisjonen tro blir 4-åringer invitert til en samling i kirken
en ettermiddag, og en Gudstjeneste med utdeling av 4årsbok.
Gudstjenestene blir 14.10 i Lillehammer, Søre Ål og
Vingrom og 21.10 i Nordre Ål og Fåberg.

Nye faste medarbeidere

Jakob Lund Paulsen avsluttet sin stilling som
menighetsarbeider
1. Februar. Gunnar Melbø som
Nye
faste medarbeidere
også er
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menighet
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Gunnar ha
foreldrepermisjon. Marit Stave har vikariert i 60%
stilling, og har nå fått 70% fast jobb.

Krølletreff
Velkommen til alle barn fra 1-3 år med foreldre til en
kort og hyggelig stund med fortelling, sang, musikk og
bevegelse. Barna blir invitert til følgende kirker:
Saksumdal kirke kl 13.00 11.11
Lillehammer kirke kl 12.30 18.11
Nordre Ål kirke kl 14.30
18.11

Dette kommer til å skje i
Babysang
Dette kommer
til åi Søre
skjeÅl i

Høsttur for 5-åringer

Lørdag 17.11 kl 17.00 inviteres 5-åringene med foreldre til
en stemningsfull tur i skogen ved Søre Ål. Det blir leting
etter reﬂekser med lommelykt, noen oppgaver, bålkos og
bibelfortelling.

I september starter det opp baby-sang i Søre Ål Kirke. Kari
Babysang
Søre Ålfra Søre Ål menighet var på kurs i
Graff og GreteiAsbjørnsen
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ogpå
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til 31/10
0-9barn.
måneder.
Mer
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ﬁnne(pause
på
3/10
på grunn av høstferie) og er åpent for babyer i alderen
hjemmesiden.
0-9 måneder. Mer informasjon om kurset kan dere ﬁnne på
Lego/Minecraft
I januar ble det prøvd ut et nytthjemmesiden.
opplegg for 10-åringene i Fåberg og Søre Ål. Barna ﬁkk høre

I forbindelse med Allehelgensdag blir 12-åringene
invitert til en samling med tema liv, død, håp og tro.
Mer informasjon kommer.

Lego/Minecraft

bibelfortellingene om babels tårn, byggingen av tempelet i Jerusalem og Jesus som 12 åring i
I januar ble det prøvd ut et nytt opplegg for 10-åringene i Fåberg og Søre Ål. Barna ﬁkk høre
tempelet, og skulle bygge dette i Lego og dataspillet Minecraft.
bibelfortellingene om babels tårn, byggingen av tempelet i Jerusalem og Jesus som 12 åring i
I september blir 10-åringene fra alle menighetene
tempelet, og skulle bygge dette i Lego og dataspillet Minecraft.
invitert til mer bygging, lek og spill rundt
I september blir 10-åringene fra alle menighetene
fortellingene om Skapelsen, og Den Nye himmel og
invitert til mer bygging, lek og spill rundt
jord. Invitasjoner sendes til 5-klassinger som er
fortellingene om Skapelsen, og Den Nye himmel og
medlem av den norske kirke.
jord. Invitasjoner sendes til 5-klassinger som er
medlem av den norske kirke.

Mer informasjon om alle tiltakene vil du ﬁnne på www.kirken.no/Lillehammer
og på Facebook-siden Trosopplæring i Lillehammer når datoene nærmer seg.
Mer informasjon om alle tiltakene vil du ﬁnne på www.kirken.no/Lillehammer
og på Facebook-siden Trosopplæring i Lillehammer når datoene nærmer seg.
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lys våken

1.-2. desember inviteres 11-åringene til overnatting i en
eller to av kirkene, hvor vi skal feire kirkas nyttår
Vi skal leke, synge, spise, forme og sove i kirkerommet,
og gå en tur på kirkegården på kvelden.
Vi avslutter søndag med Lysvåken-gudstjeneste.

Får du ikke invitasjon til trosopplæringstiltak?

Vi har bare mulighet til å sende ut invitasjoner til de som er døpt eller har foreldre som er medlemmer i Den
Norske Kirke. Hvis du ikke er medlem, men likevel ønsker å få invitasjon, eller vet om noen som ikke får
invitasjon si ifra til Møyfrid mb983@kirken.no / Marit ms758@kirken.no

Alle er velkomne til å være med!

på kirkebakken
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MIN SALME
Nr. 883 i salmeboken.
T 1861 M.B. Landstad O 1
 917 Bernt Støylen, 1744 E. Lindahl, 1995 Kurt Tore Andersen M 2005 Valborg Mangs Märak

Det er vanskelig å velge «Min salme» når det er så mange flotte salmer å velge blant. Kanskje «I himmelen, i himmelen» da melodien er helt nydelig, himmelsk rett og slett. Melodien er en norsk folketone fra Heddal, som er blitt
arrangert av mange i mange ulike sammenhenger, ikke minst av Edvard Grieg i «fire salmer» opus 74. Salmen står
på nr 883 i salmeboka.
Paul Wilmot
1

I himmelen, i himmelen,
hvor Gud, vår Herre, bor,
der skal vi se ham som han er,
i salighet så stor,
/: og synge «Hellig! Hellig!» der :/
nær Herren Sebaot.

4

Og sjelen får sin fagre pryd
som frem for den er lagt:
rettferdighetens brudekrans
og så den hvite drakt,
/: i salig fryd og evig fred :/
nær Herren Sebaot.

7

I himmelen, i himmelen,
ja, der er klarhet fin,
så ikke engang solen selv
kan komme nær med sin!
/: Der åsyn vi til åsyn står :/
nær Herren Sebaot.

5

Og legemet, ja legemet
som her ble lagt i muld,
skal skinne der og bli så klart,
ja, som det rene gull,
/: og vet av ingen vånde mer :/
nær Herren Sebaot.

8

Av klarheten i himmelen
de frelste skinne skal,
ja, som den klare solen selv
vidt over stjernehall,
/: og stå som englers like der :/
nær Herren Sebaot.

6

Se, Gud skal gjøre allting nytt,
og glemt blir jordens kval.
Hver tåre skal han tørre av
i himlens gledesal.
/: Og døden finnes ikke mer :/
nær Herren Sebaot.

© Anna Petrine Andersen (Ls) M og S

2

3

Kirkevalget
8.–9. sep. 2019

Hvilken retning skal Den norske kirke ta videre? Hva bør
kirka prioritere og satse på? Neste år har du som er medlem
av Den norske kirke igjen mulighet til å påvirke dette. Da er
det tid for valg av nye menighetsråd og bispedømmeråd.
Stemmerettsalderen i kirka er 15 år, så man kan stemme fra
det året man konfirmeres.
Du har mulighet til å påvirke menighetsrådsvalget allerede i nominasjonsprosessen ved å foreslå kandidater for menighetens nominasjonskomité. For å kunne velges må man
fylle minst 18 år i 2019, være medlem av Den norske kirke
og bo i soknet. Dersom du ikke er fornøyd med nominasjonskomiteens liste når den legges fram, kan du foreslå alternativ
kandidatliste.
Du har også mulighet til å påvirke bispedømmerådsvalget i nominasjonsprosessen. Bispedømmerådets oppgaver er blant annet å ansette prester og lede utviklingen av
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Pilegrimsvandring fra Vuku i Trøndelag til
Trondheim 2018

Så hjelp oss, Gud, i dødens stund
og løs de hårde bånd.
Forlat vår synd, forny vårt mot
og ta imot vår ånd,
/: og gi oss evig lys og fred :/
nær Herren Sebaot.
Deg Fader, Sønn og Helligånd
skje evig lov og pris!
Du lar oss se den åpne port
inn til ditt paradis,
/: der evig lovsang fyller alt :/
nær Herren Sebaot.

© Valborg Mangs Märak

bispedømmet som helhet. Medlemmene av bispedømmerådet sitter også i Kirkemøtet, Den norske kirkes «Storting».
I 2017 vedtok Kirkemøtet likekjønnet vigsel i Den norske
kirke, og de neste årene vil Kirkemøtet ta stilling til mange
andre saker som har stor betydning for kirken. Menighetsrådet tar imot forslag på kandidater til nytt bispedømmeråd
og skal innen 1. mars 2019 foreslå inntil fire kandidater
som har sagt seg villige til å stå på valg. Det er også mulig
å stille alternative kandidatlister til bispedømmerådsvalget,
slik «Åpen folkekirke» gjorde ved forrige valg. Dersom det
ikke stilles alternative lister, blir det mulighet for supplerende
nominasjon på nominasjonskomiteens liste.
Kandidatlistene til menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg skal ha minst 40 % representasjon fra hvert
kjønn og minst 20 % representasjon av kandidater under
30 år. Fram mot valget vil kandidatene bli presentert i menighetsbladet og på nett.
Kirkevalgene skjer samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet av, valg til kommunestyrer og fylkesting. Fra 10.
august 2019 er det mulig å forhåndsstemme ved minimum
ett av kirkekontorene i kommunen.
Har du spørsmål om noe av dette, er du velkommen til å
ta kontakt med Hamar bispedømmekontor

på kirkebakken

Blant de mange som har vært på pilegrimsvandring i år, er Bjørn og Kari Graff fra Søre Ål.
Uka før Olsok gikk de pilegrimsvandring fra
Vuku via Stiklestad til Trondheim. De forteller
om turen til leserne av På kirkebakken.
Vi så turen annonsert i Vårt Land og meldte oss på fordi turen virket interessant. Turen skulle gå nord for Trondheim og ikke langs
de mest vanlige pilegrimsledene. En pilegrimstur er en vandretur
langs veier og stier og med et klart mål, det er tid til ettertanke og
den gås sammen med andre med samme målsetting.
Denne turen var guidet og i regi av Bakketun folkehøgskole
med soknepresten i Hoeggen menighet Kjartan Bergsli som reiseleder. Skuespiller Hildegunn Eggen var med som formidler av
bibeltekster og Olavslegender.
Vi var en gruppe på ca 30 personer fra alle kanter av landet og
med forskjellig bakgrunn. Vi var ukjente for hverandre men fant
fort tonen gjennom god ledelse av gruppen der alle følte seg inkludert. Felles opplevelser gjorde at vi kom nær hverandre og fikk
gode relasjoner.
Noen få gnagsår var ikke til å unngå, men gode hjelpere gjorde
at alle kunne fullføre turen uten å måtte ty til busstransport. Vi gikk
alle med dagstursekker, bagasjen ble kjørt fra overnattingssted til
overnattingssted.
Hver dag hadde emner fra Olavsnøklene: Besluttsomhet, Kraftfullhet, Livsmot, Tjeneste, Lydhørhet, Forsoning og Helliggjørelse.
Det var opplegg med tidebønner både morgen, middag og kveld,
og hver dag ble det gitt tilbud om å vandre en time i stillhet.
Vi fulgte den ytre pilegrimsleden fra Vuku til Trondheim. Første dagen gikk vi ca 12 km og endte opp på Stiklestad der vi fikk
med oss siste prøve på Stiklestadspelet om Hellige Olav og overnattet i langhuset. Tirsdag fortsatte vi ca 20 km og endte opp i Munkeby der vi overnattet i et stabbur fra 1600 tallet. Her er det også et
nytt Cistencienserkloster og ruiner fra det gamle klosteret fra 1100
tallet. Dagen derpå gikk veienvia Levanger og Alstadhaug kirke til
Laberget leirsted, drøye 19 km. Torsdag gikk vi ca 23 km fra Laberget til Fånesbukta og var innom Falstadsenteret og Falstadskogen
som var en av de verste fangeleirene i Norge under krigen. 2-300
mennesker ble henrettet i denne skogen under 2. verdenskrig. På
fredagen endte vi opp på Tautra etter ca 22 km. Vi overnattet på
Klostergården og var med på tidebønn i klosterkirken sammen
med nonnene der.

på kirkebakken

Lørdag, som
var 28. juli seilte
vi med en restaurert Jekte fra
1860 fra Tautra
til Ranheim utenfor Trondheim.
Vi gikk ca 10
km inn til Trondheim og var
innom 3 kirker
med korte stopp
med tekstlesing
i hver kirke før
vi endte opp i Vår Frues Kirke. Der møtte vi pilegrimer som kom
fra sør. Etter en felles samling med kraftig orgelmusikk og sang i
kirken, gikk vi i samlet tropp opp til Nidarosdomen der vi toget inn
i kirken og var med på Olavsvaka. Vi mottok vårt pilegrimsbrev og
la oss slitne etter dagen på Singsaker sommerhotell kl. 01.00 om
natten. Dagen etter var vi med på Olsokhøymessen i Nidarosdomen.
Under vandringene ble det poengtert at deltagelse på tidebønner og stille vandring var frivillig. Det var også lagt opp til at alle
kunne holde sitt eget behagelige tempo.
Overnattingene var varierende fra meget god hotellstandard til
sovesal i langhuset på Stiklestad.
Vi fikk servert god frokost med matpakke og middag om kvelden. Maten var meget velsmakende og som oftest var det lokal,
kortreist mat.
Flere av dagene fikk vi overraskelser underveis med bla servering av privatpersoner: en dag vafler og kaffe, en dag saft og friske
bær etter en lang oppoverbakke, en dag kom en med is til alle. Det
var en god opplevelse at enkeltmennesker stoppet oss pilegrimer
og viste oss vennlighet.
I tillegg fikk vi en overraskende konsert i Logtun middelalderkirke kirke på Frosta.
Turen ga mye mer enn det vi på forhånd hadde håpet på, takket være den frie tonen og opplegget, profesjonell formidling av
tekster og Olavslegender, inkluderende holdningen i gruppen og
den gode og frigjørende ledelsen.
Bjørn og Kari Graff
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Kirken på nett!
Det er noe
som mangler i
bladet…

Friluftsgudstjeneste for motbakker og stillhet

Vi har fått nye nettsider! Her finner du opplysninger om både gudstjenester og andre
aktiviteter, her kan du både melde inn ungdom til konfirmasjon og barn (og voksne!) til
dåp. Ansvarlig for kirkens hjemmesider er Inger Marie Ringsbu. Vi håper de nye sidene
oppleves som både informative og brukervennlige. Stikk innom og ta en titt!
www.kirken.no/lillehammer

I dette nummeret av menighetsbladet
finner du ikke lenger sidene med familienytt. Det har kommet nytt EU-direktiv som
handler om personvern. Religiøst tilhørighet er unntatt offentlighet, og derfor kan
ikke vi lenger kunngjøre hvem som er
døpt og viet i kirken. Dersom slike opplysninger skal kunne offentliggjøres, må
vi ha skriftlig samtykke fra hver enkelt.
Det har vi gjort med konfirmantene som
du finner bilde av på side 16-17.

De fire menighetene Nordre Ål, Fåberg, Saksumdal og Vingrom inviterte til friluftsgudstjeneste 26. august på Sundgaarden, det flere
hundre år gamle ferjestedet ved Lågen.
Deltakerne kom fra hver sin kant og hadde på vandringen tatt
med seg hver sin stein på vegen. Steinen var ment som et symbol
på «motbakker», det som er tungt i livet, og da alle kom fram til
Sundgaarden, ble steinene lagt i en haug. Det symboliserer at alt
som tynger oss kan legges fram for Gud.
Gudstjenesten var også en markering mot «den evige lydveggens kultur» i vår hverdag, og deler av vandringen til gudstjenesten
foregikk i stillhet.
Diakon Solbjørg Skruklien og sokneprestene Anna Sophie
Strandli og Oddgeir Bolstad ledet gudstjenesten.
Gjennom flere år har det vært tradisjon for friluftsgudstjenester
i vårt prestegjeld. Det har foregått blant annet på Ruka Seter og på
fjelltoppen Prestkjærringa.

Buddyprisen til studentprest Anne Anker Bolstad

Det samme EU-direktivet gjør også at vi
ikke lenger har mulighet til å sende ut
invitasjon til dåp til nyfødte barn der en
av foreldrene er medlem av Den norske
kirke. Ingen trossamfunn blir underrettet
når medlemmene får barn. Tidligere har
menighetene hatt mulighet til å sende
brev til de nybakte foreldrene på bakgrunn av informasjon fra Folkeregisteret.

– Tusen hjertelig takk. Det er en ære å få denne prisen. Jeg vil rette
en stor takk til ansatte og studenter ved NTNU i Gjøvik. Dere motiverer og engasjerer meg.
Det sa studentprest Anne Anker Bolstad da hun fikk tildelt Buddyprisen 2018 ved NTNU i Gjøvik.
Under immatrikuleringen ved NTNU ble det delt ut priser til ansatte ved Universitetet som arbeider for et godt studiemiljø. Dette
er en helt ny pris i NTNU systemet og Anne Anker Bolstad fikk pris
for sin rolle som er studentprest, samtalepartner, støttespiller, rådgiver og medmenneske ved NTNU i Gjøvik. Hun er kreativ og tør
å prøve ut nye ting, som for eksempel «Jeg savner deg»-juletreet.
På stort sett alle arrangementer eller seminarer blir Anne invitert for å holde innlegg, workshops eller bare si noen ord. Hun
har gjennomført ufattelig mange samtaler og er der alltid når man
trenger noen som lytter.
Studentene på Gjøvik sier: “Vi setter utrolig pris på studentpresten vår, ene og alene fordi hun er så utrolig mye mer enn bare
en prest. Anne er en venn.”
Komiteen til Buddyprisen ser at Anne er en svært viktig og samlende person for NTNU i Gjøvik, og ønsket derfor å tildele henne
denne prisen.
Buddyprisen skal tildeles personer eller miljø som har gjort en
særlig innsats for å skape tilhørighet og et godt læringsmiljø. Prisen er på 100 000 kroner, og kan deles mellom inntil tre kandidater.
Prisen for 2018 ble delt mellom tre: Aspergergruppa og NTNU
Tilrettelegging i Trondheim, 25 000 kroner, En Psykt Vanlig Uke i
Trondheim, 50 000 kroner og Studentprest Anne Anker Bolstad i
Gjøvik, 25 000 kroner.

Velkommen til dåp!
Gratulerer med et nytt lite mirakel i familien! Kirkene våre er åpne for å feire
dette ved å innby til dåp. Ta kontakt med kirkekontoret, enten på telefon 612 70
888 eller meld dere dirkete på kirkens hjemmesider: www.kirken.no/lillehammer
- velg fanen dåp. Der finner du også mulige datoer.

Kirkene i Lillehammer

på kirkebakken

Studentprest Anne Anker Bolstad mottok Buddyprisen på NTNU i
Gjøvik. Hun er flankert av Julie Heiberg, nestleder i Studentparlamentet ved NTNU i Gjøvik og prorektor for utdanning Anne Borg.
Foto: Maria Lillemoen/NTNU

Ensomheten tar ikke ferie.

GI EN SAMTALE TIL EN
SOM TRENGER DET.

Send sms ALLTID 3 til 2160 (150,-)
Kontonummer: 1822 68 37066
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Diakon Solbjørg Skruklien og sokneprestene Anna Sophie Strandli og
Oddgeir Bolstad ledet gudstjenesten på tunet ved det gamle ferjestedet
Sundgaarden.
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kirkens-sos.no/ho
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Konfirmanter Lillehammer kirke 2018

Konfirmanter Nordre Ål kirke 2018

Fotograf Lind, 2018

1. rekke fra venste: 	Elida Lisbeth Speight, Eliane Mengshoel, Vilde Wessel Finstad, Marthe Øverli Mæhlum, kateket Susanne Paulsen, sokneprest Ann Cathrin Opsann Tomter, Idun Stebergløkken
Meren, Johanne Villand Reichelt, Ingvild Ryntveit, Ragnhild Anette Johannesen.
2. rekke fra venstre: 	Inger Marie Tvete Karlsen, Jenny Matilde Speight, Ragnhild Valentina Steineide Håvik, Thilde Ribe Olsen, Ida Vorkinn, Matilde Antonie Norman Stormbringer, Marie Jørgensborg,
Eira Kjus Brumoen, Mina Haug-Stebergløkken, Ingunn Tofthagen, Thelma Utaker Bjerke, Sindre Kolberg Brennum.
3. rekke fra venstre: 	Håvard Kolberg Brennum, Simen Nystøl Gutsveen, Marius Anfinsen Sveen, Benjamin Lunn Karlsen, Lukas Kjeverud Høstmælingen, Sebastian Jakobsen, Håkon Johansson
Madsen, Albert Øverli, Andreas Johnsen, Fredrik Sveen Schonhowd, Magnus Anker Bolstad, Simon Jaccard Buggeland, Oliver Gjerde Sveen.

Fotograf Lind, 2018

1. rekke fra venstre: 	Birgitte Simensen Scheie, Camilla Bakken Kristiansen, Ingrid Rønningen, Kateket Susanne Paulsen, sokneprest Oddgeir Bolstad, Sofie Nedrum Jacobsen,
Nora Konstad Aarvik, Enya Brennum.
2. rekke fra venstre: 	Caroline Dahl, Maria Masovn Haave, Kristina Masovn Haave, Martine Skjelsvik, Ane Victoria Skaar Aasen, Kristine Louise Kvamme, Ingeborg Andrea Judith Dalsveen,
Julie Nyberg, Rebecka Rønning, Nora Elise Larsen.
3. rekke fra venstre: 	Ragnhild Lovise Hagen Johnsgård, Ingeborg Kirkerud, Tinius Haslev Nordbye, Adrian Hegge Haug, Preben Midteng Kjærstad, Kristian Sagbakken, Julie Kavli Håvemoen,
Emilie Johanne Gudbrandsen.
4. rekke fra venstre: Dan Henrik Evjen, Helgi Hauksson, Severin Lo, Christian Kristiansen Sveen, Peder Mæhlum, Henrik Skjeldrum Kjøs, Daniel Mæhlum, Martin Beitdokken.

Konfirmanter Søre Ål kirke 2018
Bønn for konfirmantene

Fotograf Lind, 2018

1. rekke fra venstre: 	Randi-Mette Herstad, Emilie Gillebo Larsen, Tuva Wedege Klippen, Kaja Skappel Halvorsrud, kateket Susanne Paulsen, sokneprest Ingunn Dalan Vik, Ingeborg Erdal, Frida Mikkelsen Elstad, Eilin Bruset, Kristine Anmarkrud Lier.
2. rekke fra venstre: 	Karoline Antonisen, Julia Waalen, Elise Kankerud, Emma Elisabeth Arnestad Bjørnbekk, Stine Paulen, Isabel Maria De Sales Istad, Andrea Ingrid Helena Svedenborg, Thea Opsahl
Fossum, Sara Bjorli Lund, Kajsa Dokken-Hartberg, Ida Paulen, Kristine Mythen Baardseth, Cathrine Gjelland Tørres, Eline Turmo Uhlen, Kaja Jevne Bjørge, Amalie Rød, Trine
Runningen, Hanne Paulen, Aleksander Enger Furuknap.
3. rekke fra venstre: 	Marcus Hagen, Tobias Øversveen Røed, Marius Berntsen Skjellerudsveen, Sverre Schøyen Stiansen, Marius Skolmli, Pål Kristian Nygård, Vegard Gregersen, Falk Håkenstad-Bråten, Sindre Grøv Svenosen, Mads Brekke Engesveen, David Thomassen.
4. rekke fra venstre: Jakob Maanum Trulsen, Simen Øverås, Niklas Land Graf, Ådne Stadsvoll, Jonas Bråten, Vetle Ole Holten-Andersen, Joakim Gillebo Ensby, Henrik Selbæk, Åsmund Angard Wefling
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på kirkebakken

Gud, du som ser oss og kjenner oss som vi er.
Takk for at du tar imot oss
med alle våre lengsler og bekymringer, sorger og håp.
Takk for at du hører når vi ber til deg –
både når vi hvisker og når vi roper.
Trofaste Gud, se til alle som står konfirmantene nær:
familie og venner, faddere og menighet.
La vår menighet være et hjem
der de kan finne hvile og ny kraft.
Hjelp oss å bygge gode fellesskap,
så vi kan leve sammen i kjærlighet.

]

Gode Gud, du som engang skapte lyset
og stadig fornyer livet med all dets rikdom.
Takk for at du har skapt oss i ditt bilde
og gitt oss livets muligheter.
La oss få se mer av hvem du er,
så vi kan vokse i tro, håp og kjærlighet.
Vi ber i dag for våre konfirmanter.
Velsign deres konfirmasjonsdag.
Gi hver enkelt konfirmant å finne
glede og styrke i fellesskapet.
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Fra konfirmantjubileum i Vingrom og Saksumdal
Søndag 28. oktober var det fest på sangerhuset i Vingrom. De som ble konfirmert for 50 år siden var først med på
gudstjenesten i kirken før festen fortsatte. Menighetsrådet er flinke til å få det koselig for jubilantene. Det blir servert
rømmegrøt og spekemat. Vingrom Seniorkor deltok både i kirka og på festen etterpå.

VINGROM
BYGG A•S
Postboks 52, 2607 Vingrom - Tlf. 61 05 43 80

T. J. STRAND
LILLEHAMMER GLASMAGASIN

Storgt. 76, 2609 Lillehammer - Tlf. 61 05 75 70

Hamarvn. 45, Lillehammer
Tlf. 61 25 21 47
EVENSEN
& EVENSEN AS

Storgata 47

Jernbanegt. 13
2609 Lillehammer
Tlf: 61 22 10 00

JORD • PRYDBARK
2607 Vingrom - Tlf. 61 24 80 50

Andreassen Blomster

www.norskflid.no/lillehammer
Facebook: Norsk Flid Husfliden Lillehammer

Begravelsesbyrå
Bekkelund

Vakt hele døgnet: 61 18 31 03

Jens Barlund AS
Hageanlegg

Alt innen stein, mur, trapper, plen, planter, vedlikehold
Ole 900 61 735 - Morten 901 35 657

95 11 15 80 • 95 76 20 63

Gartnerhagen 4. 154, 2615 Lillehammer
Telefon: 980 86 000

Plass for
DIN bedrift her?

GJØVIK – HAMAR – LILLEHAMMER

Tomtegata 2 • Postboks 1119 • 2615 Lillehammer
Tlf. 61 27 94 00 • www.kontorleverandoren.no

Plass for DIN
annonse her?

Lillehammer Begravelsesbyrå a.s – J. Bostad's Eftf.
Storgt. 72, 2609 Lillehammer - Tlf. 61 26 63 00

STORGT. 158 – 2615 LILLEHAMMER. TLF. 61 27 95 80

Bergseng Thor & Co AS
S.Undsetsplass og Strandtorget, Lillehammer. Tlf. 61 05 76 60

Telefon 61 26 70 00 • www.byggøst.no

Møller Bil Lillehammer

Eiendom og dagligvarer

Ekte italiensk pizza fra vedfyrt ovn
Stedet for ekte italiensk pizza - tlf. 90 64 11 11

Industrigt. 11, Pb. 1160, 2605 Lillehammer
Tlf. 24 03 37 25
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Gudstjenesteliste
Dato
Dag i kirkeåret
DESEMBER
9. des
2. s i advent
16. des

3. s i advent

20. des

Lillehammer

Søre Ål

Nordre Ål

11 Høymesse

19 Lysmesse

11 De syv lesninger

11 Høymesse

11 Høymesse

18 Vi synger jula inn

19 Jul i ord og toner

23. des

4. s i advent

11 Høymesse

24. des

Julaften

14:30 Gudsteneste

13 Gudstjeneste

14 Gudstjeneste

16 Gudstjeneste

14 Gudstjeneste

16 Gudstjeneste

11 Høytidsgudstjeneste

16 Gudstjeneste
11 Høytidsgudstjeneste

11 Høytidsgudstjeneste

25. des

Juledag

26. des
Stefanusdagen
JANUAR

11 Høymesse

1. jan

Nyårsdag

11 Høymesse

19 Høymesse

6. jan

Kr åpenbaringsdag

11 Høymesse

11 Høymesse

11 Høymesse

13. jan

2. s i åp.tida

11 Høymesse

20. jan

3. s i åp.tida

19 Messe for verdighet

17 Høymesse med
ordinasjon
19 Høymesse

11 Høymesse avskjed med spr Ingunn Dalan Vik
11 Familiegudstjeneste Lego Minecraft

11 Høymesse

11 Høymesse

19 Tomasmesse

27. jan
4. s i åp.tida
FEBRUAR
3. feb

5. s i åp.tida

11 Høymesse

11 Høymesse

11 Høymesse

10. feb

6. s. i åp.tida

11 Høymesse

17. feb

Såmannssøndag

24. feb

Kristi forklaringsdag

11 Høymesse
11 Høymesse
12 FELLESGUDSTJENESTE I
LILLEHAMMER KINO
11 Tårnagentgudstjeneste felles med Nordre og Søre Ål
11 Høymesse

11 Høymesse

MARS
3. mars

Fastelavnssøndag

Dato
Dag i kirkeåret
DESEMBER
9. des
16. des
23. des
24. des
25. des
26. des
25. des
26. des
JANUAR
1. jan
6. jan
13. jan
20. jan
27. jan
FEBRUAR
3. feb

Fåberg

Vingrom

3. s i advent
4. s i advent
Julaften
Juledag
Stefanusdagen
Juledag
Stefanusdagen

19 Lysmesse
16 Gudstjeneste
11 Høytidsgudstjeneste
11 Høytidsgudstjeneste
11 Høymesse

11 Høymesse
22 Jul i ord og toner
16 Gudstjeneste
11 Høytidsgudstjeneste
11 Høytidsgudstjeneste

Nyårsdag
Kr åpenbaringsdag
2. s i åp.tida
3. s i åp.tida
4. s i åp.tida

11 Høymesse
11 Høymesse
11 Høymesse
11 Misjonsgudstjeneste

11 Høymesse

5. s i åp.tida

11 Høymesse
Gudstjeneste kl 11 i Håkons
hall - konf.helg
12 FELLESGUDSTJENESTE I
LILLEHAMMER KINO
11 Tårnagentgudstjeneste
felles med Vingrom og
Saksumdal

11 Høymesse

6. s. i åp.tida

17. feb

Såmannssøndag

24. feb

Kristi forklaringsdag

MARS
Fastelavnssøndag

Saksumdal
11 Familiegudstjenste Utdeling av 4og 6-årsbok

2. s i advent

10. feb

3. mars

11 Høymesse

19 Høymesse

11 Fellesgudstjeneste med
Vingrom og Saksumdal i
Nordseter fjellkirke

13:30 Gudstjeneste
11 Høytidsgudstjeneste
11 Høytidsgudstjeneste

11 Høymesse

17 Familiegudstjeneste Lego Minecraft
11 Høymesse

