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Til ettertanke
Finnes det noe som er hellig?
For en tid siden ble tretti personer intervjuet om hva som er hellig for dem. Svarene varierte fra at ingen ting er hellig til at 
Gud og mennesket han har skapt er hellig.

Her er noen av svarene: Familien og morsrollen er hellig. Gud og det han har skapt er hellig. Min femminutters alenetid, 
helst langt oppe på fjellet er helllig. Menneskeverdet er hellig. Jeg har en stor blodbøk i hagen som er hellig. Hvis noen 
rører den, blir det bråk. Rutiner er hellige for meg. Menneskene jeg har i min nære omgangskrets er hellig. Fredags-
kvelden med familie er hellig. Tid til å sitte rolig med kaffe og en god bok er hellig. Ingen ting er hellig.  
Jeg bruker ikke ordet hellig.

Ordet hellig handler om det som er helt, om det som er uskadd, om det som er fullstendig. Ordet hellig berører det 
 religiøse perspektiv. Derfor har ordet hellig  blitt forbundet med Gud. Gud er hel. Gud er uskadd. Gud er fullstendig.

Vi er kanskje litt redde for å bruke dette ordet i vår kultur. Dels kan det henge sammen med at vi ikke kan forvente særlig 
stor forståelse for det hellige i norsk offentlighet. Men det kan også være at vi ikke vil støte noen. Og så har vi ordet 
skinnhellig som noen forbinder med mennesker som ”tror de er bedre enn andre”.

Jeg tror det kan være vel verdt å tenke over om det er noe som er hellig for oss – hellig i ordets opprinnelig og  egentlige 
forstand. Det kan være med å gi et perspektiv over livet på en måte som fører til at det er noe som er større og 
 annerledes enn alt annet. Det å la noe være hellig betyr å reise mennesket opp, gi det enda høyere verdi og status.  
Det hellige betyr at vi styrer unna en forflatning av livet.

Ordet hellig har sitt utspring i dette at det bare er Gud som er absolutt hel, uskadd og fullstendig. Men det fører også 
med seg at mennesket – det som er skapt av Gud og skapt i Guds bilde – har noe av helligheten ved seg og dermed 
ewblir løftet opp. Med andre ord kan vi tenke at alt det som har sitt opphav i Gud, har anstrøk av det hellige ved seg.

Vi sier at Gud er hellig. Vi snakker om Bibelen som den hellige skrift. Vi betegner søndagen som helligdagen.   
Livet er  hellig. Alt med det formål å poengtere at det er noe som er større, helere, viktigere og sannere enn alt annet.  
Gud til ære og  mennesker til gavn.

Arne Svilosen
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Redaktørens hjørne

LILLEHAMMER KIRKEKONTOR 
Fåberggata 128 3.etg. 2615 Lillehammer  6127 0888
 9799 1301
post@kirkekontoret.no – www.kirkekontoret.no 

PROSTEN I SØR-GUDBRANDSDAL PROSTI
Prost Anita Dalehavn 9009 0395
Saksbehandler Anne Berit Riisehagen Gillebo 9799 1307
 
KIRKEVERGEN I LILLEHAMMER
Kirkeverge Morten Halling 9799 1302
Ass kirkeverge Reidun Bjørke 9799 1311
Saksbehandler Anne Berit Riisehagen Gillebo 9799 1307

TROSOPPLÆRERE
Kateket Susanne Paulsen 9799 1306
Trosopplærer Møyfrid Brenn 9799 1320
Trosopplærer Jakob L. Paulsen 9799 1325
Marit Stave, vikar (1.9-17 – 1.9-18)

LILLEHAMMER MENIGHET
Sokneprest Ann Cathrin Oppsan Tomten 9799 1317
Menighetssekretær Inger Marie Ringsbu 9799 1324
Kantor Tim Collins 9799 1305
Kirketjener Ove Brenna 9799 1323
Diakon Solbjørg Skruklien 9799 1322

SØRE ÅL MENIGHET
Sokneprest Ingunn Dalan Vik 9799 1309
Menighetssekretær Geir Olav Dahlen 9799 1315
Kantor Paul Wilmot                       9799 1312
Kirketjener Helge Haugom 9065 8609
Diakon Solbjørg Skruklien 9799 1322

SAKSUMDAL OG VINGROM MENIGHETER
Sokneprest Anna Sophie Strandli   9799 1310
Organist i Vingrom og Saksumdal, Thor Kvande 9716 4485
Menighetssekretær Vingrom og Saksumdal
Kari S Ødegård 9799 1303
Kirketjener Anne H. Aasen 9799 1319

FÅBERG MENIGHET
Sokneprest May Ingunn Vrålstad 9799 1321
Menighetssekretær Inger Marie Ringsbu 9799 1324
Kirketjener Bjørn Stræte 9799 1318

NORDRE ÅL MENIGHET
Sokneprest Oddgeir Bolstad 9799 1316
Menighetssekretær og organist
Geir Ole Dahlen 9799 1315
Kantor Paul Wilmot                       9799 1312
Kirketjener Elin Amundrud 9799 1314
Diakon Solbjørg Skruklien 9799 1322

Telefonliste menighetskontorene:

Det er ikke nødvendig å si at sommern er over og at det er høst, og det er ikke nødvendig å si 
at det er litt mindre enn 3 måneder til jul! Vi vet det og ser det og kjenner det  i kropp og sjel! Vi 
 kryper tilbake i husene våre og lukker døra etter å ha  vært ute i over 3 måneder!

Nå er det omtrent 5 måneder til vi ser igjen naboen over hekken! Herlighet!

Men det er andre kvaliteter ved høsten! Saker og ting roer seg ned litt, slik at vi kanskje  kan finne 
fram bøker og musikk igjen uten å ha dårlig samvittighet for ugjorte ting. Jeg har funnet ut at jeg er 
en  musikk-bruker! Det er kanskje ikke noe som heter det, men nå er jeg blitt bevisst på at jeg er det!
Jeg bryr meg ikke om å høre på all slags musikk, og jeg har ikke den dype innsikten i musikkhisto-
rie, tolkninger og oppbygging, men jeg har funnet «min» musikk som jeg bruker som en følgesvenn 
alle dager. I gleder og sorger, når jeg trenger oppmuntring, når savn og vemod skyller innover 
meg, når jeg er urolig og trenger å roe ned, og når gleden skyller over meg og gjør meg sterk! 

Det kan være Mozart, Beethoven, Beatles, Ole Paus,  Kari Bremnes eller  mange, mange andre, 
 felles for dem  er at jeg «bruker» musikken deres i mine hverdager! Kanskje det er mange av 
leserne som ER musikkbrukere, eller noen som har kommet i tanker om at «jeg er da også en slik 
bruker»!

Velkommen til høsten og musikken!

Detter blir mitt siste nummer som redaktør av På kirkebakken, 7 år er det blitt, på tide at  
en annen tar stafettpinnen. Takk for følget, takk for mange hyggelige tilbakemeldinger  
på bladet, de har varmet og oppmuntret.

Elise Birch Bulie
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Konfirmanter Lillehammer kirke 2017

1. rekke fra venste:  Mathilde Louise Dreyer Sørbu, Johanne Hofmann, Tuva Emil ie Solberg Sveen, Susanne Pau lsen kateket, Ann Cath rin Opsann Tomter sokneprest, Mathea Kulbotten,  
Embla Augusta Sognli, Asta Catana Aasdalen.

2. rekke fra venstre:  Oscar Rød, Vi lde Blegen, Hannah Kanutte Roland, Marte Svarstad Hansli en, Mie Blegen Stensrud, Caroline Ragnhildsdatter Pleym, Agnes Thirud Sivertsen, Fride Haakenstad, 
Rikke Kallestad Mengshoel, Julie Aavik, Sondre Siksjø.

3. rekke fra venstre:  Aslak Sørenes Velure, Eirik Norman Stormbringer, Sigurd Jensen Mundhjeld, Hugo Hedquist, Denis Kamami Hansen, Henrik Hauklien Pedersen, Eivind Kristoffer Staum,  
Ulrik Rambæk Sletmoen, Sverre Danielsen Nielsen, Sander Løkken, Baldur Gunnarson Toftegaard.
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Ny belysning i Lillehammer kirke
De hengende lysarmaturene som vi hittil har hatt i Lillehammer 
kirke ble tegnet for kirken til ombyggingen i 1959 og levert av 
Høvik verk. Armaturene har over alle disse år, med sterk varme fra 
pærene blitt sprøe både i metall, loddinger og ledninger noe som 
medførte at det ofte oppstod feil, ved at pærene gikk og det ble 
mørkt i deler av armaturene. Tilgjengelighet til armaturene for å 
skifte pærer var heller ikke den enkleste. Det ble også gjennomført 
en vurdering på universell utforming som konkluderte bl. annet 
med for dårlig leselys i benkene. Disse forhold har ergret både kir-
keverge, menighetsråd og kirkegjengere og resulterte i 2015 at det 
ble vedtatt et fellesprosjekt mellom kirkevergen og Lillehammer 
menighetsråd, å gjennomføre et designprosjekt for ny belysning i 
Lillehammer kirke.

Forprosjektet ble gjennomført med innleid belysningskonsu-
lent, forelagt biskopen i Hamar for godkjenning etter først å ha blitt 
godkjent av oppdragsgiverne, Kirkevergen og menighetsrådet.

Biskopens godkjenning forelå i brev fra mai 2016, finansier-
ingsplan ble utarbeidet og innhenting av tilbud ble gjennomført 
primo 2017. Arbeidet ble startet opp primo august og avsluttes 
medio oktober.

Prosjektet gjennomføres i to faser. Første fase er å skifte ut den 

gamle belysningen med moderne spotlights. Dette skal gi en jevn 
belysning av hele kirkerommet, men slik at det blir godt leselys for 
menigheten og under orgelgalleriet, og bedre belysning av korveg-
ger, kortak, altertavle, taket i prekestolhimlingen og orgelfasaden. 

Andre fase blir å erstatte gammel takbelysning. Denne utstår 
inntil videre, men vil i sin bli gjennomført som et nytt prosjekt.

Den nye belysningen er basert på lavstrømspærer med lite av-
givelse av varme. Systemet er datastyrt og blir innstilt med faste 
oppsett for kirkelige handlinger og konserter. Både lysstyrke og 
objektbelysning kan justeres i en noe mer omfattende prosess.

Kunstneriske elementer, slik som tekstfeltene med ”Åndens 
frukter” i sideskipene blir spesielt belyst med rektangulære lysfelt, 
duen i taket i prekestolen blir belyst, koret belyses slik at det blir 
den naturlige retning for blikket. Orgelfasaden belyses selvsagt 
også som et eget objekt.

Innkjøring av lyset forgår i disse dager og vi tenker oss en prø-
veperiode på et par måneder for å vurdere effekt og kvalitet.

Vi håper at kirkerommet skal fremstå godt belyst for de begi-
venheter og handlinger som skal foregå  der.

For prosjektgruppen, Per Helge Nordskog
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Konfirmanter Søre Ål  kirke 2017

Konfirmanter Nordre Ål  kirke 2017

1. rekke fra venstre:   Andrea Cathrin Gisti Ganger, Hanna Martinsen, Emilie Granum Bergmann, Celina Eriksen Magnussen, Susanne Paulsen kateket, Ingunn Dalan Vik kateket,  
Simone Kruis Johansen, Mari Iselin Bergh Bråtesveen, Dina Utstumo Skoglund, Emma Nordstrand Veskje.

2. rekke fra venstre:   Alexander Høglien Holt, Gaute Johnsen Riisøen, Liv Skaaren Sandvold, Julie Mathilde Winther, Thea Frantzen Olsen, Emma Sagdalen, Mina Feiring Høilund, Eirin Sørheim,  
Jenny Nyheim Brekken, Camilla Rodwell, Sofie Strømsvåg, Ingrid Taarud, Sara Dahlen, Alexandra Elise Bakke, Julie Skarpjordet, Eskil Adrian Kvalheim Syversen,  
Andreas Møllerløkken Østensen.

3. rekke fra venstre:   Henrik Svendsrud Taraldhagen, Herman Brendstuen Grønberg, Jørgen Myhren Bekkelund, Grunde Morten Buraas, Johannes  Staune-Mittet, Vinjar Aurstad Berland, Olav Birch 
Eide, Andreas Ulsaker Nome, Sebastian Rosenlund Rosenlund, Øyvind Willa, Simen Høstmælingen, Fredrik Øversveen Røed, Vemund Viker, Sondre Skogum.

4. rekke fra venstre:   Halvor Rødølen Opsahl, Sondre Haugen, Bjørn Lindvik Stubrud, Sigvart Kval, Elias Fjeldstad Sviggum, Adrian Helmer Hagen Krekke, Max Ferdinand Cometti Koppervik, Martin 
Killi, Eskil Pommier Haugen, Thor Herman Kvamme, Simon Linnerud Bråthen, Mathias Brusveen, Andreas Pettersen, Simon Andreas Nettum, Jostein Magnus Lauten.

1. rekke fra venstre:   Ida Sofie Rudi, Sunniva Hagen, Pia Susanne Branden, Amalie Harildstad Bjørnsgaard, Susanne Paulsen kateket, Oddgeir Bolstad sokneprest, Hedda Sætre Granaasen,  
Julie Johansen Holen, Nicoline Midteng Kjærstad, Maren Min Rorgemoen.

2. rekke fra venstre:   Kathrine Ryun Ødeli, Trine Sofie Wu Sektnan, Malene Furuli Johansen, Martine Viker Jevnesveen, Viktoria Kvalheim Larsen, Anine Krokan, Maria Saltnes Øglænd, Eline Sørheim, 
Mia Gulling Skogli, Najani Høva, Maria Bøe Tesfamichael, Hedda Berntsen Flata.

3. rekke fra venstre:   Anders Sagbakken, Ulrik Høglien Sletmoen, Susanne Nielsen Brubakken, Sara Hong Fløtre, Eir Storrustølkken Nyfløt, Åsa Hansen Beite, Emma Weum Brenne, Siri Marie Thoresen, 
Erlend Storrustløkken Nyfløt, Andreas Myhre Johnsrud.

4. rekke fra venstre:   Adrian Fjelllvang Larsen, Lasse Jevnehagen, Elias Reichenberg, Oliver Koppang Norheim, Nikolai Larsen, Kristian Haugen, Eirik Lindstad, Emil Skansen Lien,  
Simen Brenden Skjellerud.

5. rekke fra venstre:   Fredrik Haslev Martinsen, Ådne Ulset, Rune Lund Paulsen, Isak Skari Berger, Henrik Emaus Holm, Martin Holm Thoresen, Mikkel Gulling Skogli, Erik Masovn Haave,  
Fredrik Hammerdal Owren.
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Søre Ål menighet er på god vei til å lage en tradisjon med friluftsgudstjeneste ved 
Ringsveen øverst i Ringsvegutua.

Kirkegjengerne benket seg på kubber og stokker foran stubben som fikk gjøre 
tjeneste som alter. Kirkemusiker Geir Ole Dahlen hadde valgt gitaren framfor 
orgelet for anledningen. 

Under inngangsprosesjonen ble et stort, enkelt bjørkekors båret fram av 
 familiespeiderne, som har medvirket begge årene.

 Sokneprest Ingunn Vik ledet gudstjenesten med liturgi og bønner som passet 
godt til omstendighetene. Hun prekte til ettertanke over Jesu liknelse om vingårds-
arbeiderne, der de siste ankomne fikk samme lønn som de første. 

Nattverdbrødet var stekt på bål i forkant av gudstjenesten. Etterpå kom 
termoser og matpakker fram i det fine høstværet som vi var velsignet med denne 
søndagen i september.

Friluftsgudstjeneste

KONFIRMANT 2019
Er du fåberging født i 2004 og skal konfirmeres i 2019?
VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I FÅBERG TIL NESTE ÅR!

Har du lyst
• Å lære mer om kristendommen?
• Delta på leir i Kragerø i august?
•  Bli med på ungdomsmiddager på menighetshuset etter 

skoletid?
• Bli bedre kjent med Jesus?
• Forstå hva som skjer i gudstjenesten?
• Feire gudstjenester spesielt for ungdom?
• Få et trygt fellesskap?
• Å få Guds velsignelse og bekreftelse av dåpen?

Da er kirkelig konfirmasjon noe for deg!  
Vi sender ut mer info over nyåret. GLED DEG!

Hilsen Fåberg menighet

Har du lagt merke til at det annonseres 
katolsk messe i Lillehammer kirke hver 
søndag? Kan det være riktig? 
Ja, fra midten av august  leier den katolske menigheten i Lilleham-
mer,  Lillehammer  kirke, fordi de har et byggeprosjekt på gang i 
sin egen kirke i Weidemannsgt. og dermed ikke har rom hverken 
for å holde messe  eller drive annet menighetsarbeid.

Da Lillehammer menighetsråd i vår fikk spørsmål om å leie ut 
Lillehammer kirke fram til St Hans 2018, var det full enighet om 
at vi måtte prøve å få det til. Prost og kirkeverge hadde ingen 
innsigelser, og sånn er det blitt. De begynner sin messe klokka 
08.30, og er ferdige klokka 10.00, da kommer vi og forbere-
der vår gudstjeneste klokka 11.00. I tillegg feirer  de messe om 
kvelden en ukedag for en stor innvandrergruppe som hører til den 
katolske menigheten her.

Vi har god erfaring med samarbeid mellom våre to kirker, 
2.pinsedag på Maihaugen var en god og spennende erfaring 
ved at vi feiret felles gudstjeneste i Garmokirken, hvor prost og 
pater deltok.

Ved at den eritreiske menigheten leier hus i Lillehammer kirke-
senter, og den katolske menigheten leier Lillehammer kirke, tenker 
vi at det er  god økumenisk tankegang.

Det har gjort at vi kanskje er begynt å tenke litt annerledes 
om «annerledesheten», og  er blitt mer interesserte  i å vite mer 
om hva som er viktig både i vår egen og  i de «andres «tro.
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Gudbrandsdøler møter sørlendinger

Fredag 26. mai 2017 dro Vingrom Seniorkor sammen med sin diri-
gent Gerd T Rindal på kortur med buss til vakre Sørlandet. Målet 
var å møte vår tidligere sogneprest i Saksumdal og Vingrom Ragn-
hild E Floberg som nå er Prost i Aust- Nedenes prosti, men også 
dyrke sangervennskapet og kose oss sammen.

Ragnhild er oppvokst i Gjerstad kommune og har dermed kom-
met tilbake til hjemtraktene. Hun bor nå i Grimstad sammen med 
sin mann Steinar Floberg som nå er prost i Grimstad.

Prostiet Ragnhild har ansvaret for består av 5 kommuner i alt 
med til sammen 12 kirker, Tvedestrand og Risør med bygdene 
innenfor; Gjerstad, Åmli og Vegårdshei.

Det var stor gjensynsglede, og det ble mimret om den tiden 
Ragnhild var hos oss. Lillehammer ligger fortsatt hennes hjerte 
nært. De reiser ofte til disse kanter for å være  på besøk i hytta si 
på Finnkjønnsmarka i Gausdal.

Buss sjåføren Gunnar Larsen fra Haverstad turbiler AS  kjørte  
oss trygt og stødig ned til der vi skulle overnatte, på Eikely 
 Vandrerhjem i Froland. 

Lørdag opprant med nydelig vær, sol fra skyfri himmel og landska-
pet hadde smykket seg med syriner i blomst, liljekonvall og preste-
krager langs vår vei med første stoppested Holt kirke der vi skul-
le øve for å delta på gudstjenesten dagen etter. Ragnhild ble med 
som guide videre og ferden gikk til kaia hvor vi steg om bord på 
skyssbåten RIVAL, som skulle føre oss til Lyngør. Lyngør er et lite 
tettsted fordelt på flere øyer som ligger i Tvedestrand kommune.

I leia mellom vakre øyer i Lyngør, førte båten oss videre forbi 
Lyngør fyr og til en havn hvor vi gikk i land. Vi fikk vandre, enhver 
i sitt eget tempo rundt på øya, og fikk nyte roen, den flotte naturen 
og kjenne lukten av salt sjø. Etterpå spiste vi nydelig fiskesuppe på 
Lyngørporten hotell.

På ettermiddagen besøkte vi Risøya fjellkirke som  lå lunt til ute i 
naturen med berg omkring. Der sang vi utdrag fra ønskekonserten 
vi hadde 2. april, og etterpå fikk vi servert kirkekaffe og søsterka-
ke. En lang dag full av inntrykk og opplevelser.

Før vi vendte nesen hjem på søndag 28. mai var vi med på guds-
tjeneste i Holt kirke, en bedehussanggudstjeneste. Holt kirke er en 
vakker steinkirke fra middelalderen, bygget i 1100 årene. Den ble 
bygget på i 1753 med tømmer, og ble til en korskirke. Kirken frem-
står i dag hovedsakelig som en barokkirke, og er en av de største 
og rikest dekorerte i sitt slag i Norge. Ved ombyggingen ble kirken 
også utstyrt med korbue, dekorert i rokokkostil. 

Vakre takmalerier og en nydelig baldakin rundt og over døpe-
fonten. 

Det var en verdig og god gudstjeneste hvor vi fikk synge av vårt 
bedehusrepertoar. 3 barn ble døpt i den vakre klebersteinsdøpe-
fonten under den fantastiske rokokkobuen.

De hadde en nydelig tradisjon med at prest, faddere og familie 
tok hverandre i hendene, gikk rundt barnet og sang;

Må Gud velsigne deg, må Gud velsigne deg
hvert minutt av din tid, 
hver en dag av ditt liv.
Må Gud velsigne deg.

Dette ble for de fleste en sterk og rørende opplevelse. Etter guds-
tjenesten tok vi fatt på hjemveien med en ro og opplevelse av mye 
godhet og gode mennesker rundt oss. Vi takker Ragnhild for at 
hun tok så vel imot oss.
 Vi hadde en fantastisk tur sammen med rike opplevelser, mye hyg-
ge, glede og koselig samvær.

Har du lyst til å være med å arrangere Eldretreff på Fåberg?
Eldretreffen på Fåberg trenger frivillige som har lyst til å bidra i 
det praktiske arbeidet med gjennomføringen. Har du lyst til, gode 
evner og anledning til dette så ta kontakt med Gunvor Øfsti på 
telefon 990 16 115.
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SALT er en TenSing-gruppe i 
Lillehammer for de som går på 
ungdomsskole og videregåen-
de. I SALT er det mulig å være 
med i kor, band, jobbe med 
lyd/ lys, og noen ganger har 
vi dans og drama. Sjangerne 
er alt fra pop og rock til gospel. 
Vi legger vekt på å ha et godt 
sosialt miljø, der alle kan bidra 

med det de kan og være seg selv. Vi tenker at vi trenger et slikt 
sted. SALT opptrer i kirker og andre steder i løpet av året. 

SALT har øvelser tirsdager kl.19-21 på Lillehammer kirke senter 
(skoletorget 8), og dørene åpnes kl 18.30. SALT følger skoleårets 
ferier. Alle er hjertelig velkomne til å bli med!

SALT har rukket å få en lang historie, da det allerede ble eta-
blert i aug. 1972. I løpet av 45 år har mange ungdommer vært med, 
og gode opplevelser har satt spor både hos deltagere og hos alle 
som har fått oppleve flott sang og musikk i ulike sammenhenger 
i byen. 

Antall deltagere har variert fra år til år. Våren 2016 var 35 ung-
dommer med, mens oppstarten høsten 2016 var preget av at mange 
flyttet ut av byen for å ta utdanning annet sted og 12 ungdommer 
driftet SALT videre.

Denne høsten er 14 ungdommer med i SALT. Det er en flott 

gjeng med engasjerte og motiverte ungdommer, men vi ønsker 
mange flere med. Derfor håper vi at dere kan være med å spre 
informasjon om SALT.

Siste halvår har musikkutstyr til SALT blitt oppgradert, og det 
er gjort noen investeringer. Dette gjør det morsomt å spille i band 
og delta her.

Ungt ansvar og voksent nærvær er en bærebjelke i TenSing, 
og flotte ungdommer tar ansvar. Ingrid Vadet Gravdal er korleder 
og Simon Berg er leder for bandet. I tillegg til disse to består styret 
av følgende: Magnus Kessel, Marte Moen Nordli, Zilan Murat og 
Mari Bertine Sævik. 

Fåbergs nye organist, Gunnar Melbø, er i høst med som musi-
kalsk inspirator/ mentor annenhver uke. I tillegg ivaretar diakon 
Solbjørg Skruklien og trosopplærer Marit Stave administrasjon og 
tilstedeværelse. 

Dersom noen har lyst til å bidra med noe ovenfor SALT- 
servering, besøk, invitasjoner, penger – så er det kjærkomment. 

Vi har også behov for musikalsk inspirator/mentor etter nyttår, 
så hvis du eller noen du kjenner kan bidra vil vi være veldig takk-
nemlig.

Har du spørsmål eller vil vite mer kan du ta kontakt med styre - 
leder Ingrid Vadet Gravdal: tlf.45 10 23 08 eller diakon Solbjørg  
tlf. 97 99 13 22. Du kan også følge oss opp på facebook: Salt Lille-
hammer Ten Sing

Noen fra styret i SALT: Magnus kessel (nestleder), Simon Berg  
(bandleder) og Ingrid Vadet Gravdal (korleder og styreleder).
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DEN NORSKE KIRKE
Hamar biskop
2302 HAMAR 

TV-aksjonen 2017 – Hvert barn er en mulighet
Søndag 22.okt. er det ny TV-aksjon på gang, ofte kalt verdens største dugnad. Det er UNICEF – FN’s egen barneorganisasjon 
som i år skal tilgodeses inntektene fra årets innsamlingsaksjon med fokus på deres arbeid for utdanning i krig og konflikt. H.K.H. 
 kronprins Haakon er den høye beskytter for NRK TV-aksjonen UNICEF.

Barn på vei til skolen gir håp
«Mitt største ønske er at barna mine skal få utdanning, for vi skal tilbake til Syria og bygge landet opp igjen», sier Mohammed med 
besluttsomhet i blikket. Han er far til åtte, og bor sammen med hele familien i en flyktningeleir i Jordan. Overalt er det foreldre som 
Mohammed. De lever ofte under svært vanskelige forhold. Likevel er det skole de trekker fram som det viktigste de kan gi barna 
sine. Vi kan ikke være mer enig. Skolen legger grunnlaget for disse barnas framtid. De lærer grunnleggende ferdigheter som vil 
være avgjørende for å bli framtidens lærere, sykepleiere og politi. UNICEF gjør dette mulig, takket være mange støttespillere. 
Skolen er imidlertid så mye mer enn lesing og skriving. Det er starten på en reise tilbake til livet. Gjennom aktiviteter og lek på 
UNICEF-støttede skoler har de sakte men sikkert blitt seg selv igjen. Smilene har kommet tilbake i fjesene og latteren sitter løst. I 
tegningene de lager er bomber og blod byttet ut med blomster og ballonger. Fortsatt vil de ha synlige og usynlige arr de må bære 
med seg resten av livet, men skolen leger mange av sårene. I tillegg får barna verktøy til å leve med arrene sine, slik at det de har 
opplevd ikke definerer resten av livene deres. Barm på vei til skolen gir håp!

Prioriterte land
Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TVaksjon skal gi skolegang og håp til barn i 5 
land:
Syria – halvparten av syriske barn er på flukt fra krigens grusomheter, ca 2 mill. barn står uten skolegang.
Colombia – har hatt borgerkrig og konflikter i mer enn 50 år. En av fem unge står uten jobb eller skoletilbud. 
Sør-Sudan – har hatt borgerkrig siden 2013. Halvparten av alle barn, høyest andel i verden, får ikke utdanning.
Pakistan – angrep på skoler og pågående konflikter gjør at nesten halvparten av alle barn står ut skoletilbud.
Mali – stengte skoler og vold fra væpnede grupper i nord gjør at vel 300 000 barn er uten skolegang, og skoler stenges pga. mangel 
på lærere. De har flyktet.

Biskopens oppfordring
Vi som bor i Norge har sett resultatet av hva skolegang har betydd for utviklingen av vår nasjon over lang tid. Vi forstår umid-
delbart betydningen av at barn får skoletilbud, ikke minst barn som lever i krigs- og konfliktområder. Hamar biskop ber derfor 
alle menighetsråd vurdere nøye hvordan de kan støtte årets TV-aksjon med et offer eller en gave på aksjonsdagen, eller på en 
av  søndagene før eller etter 22.okt. Biskopen ber også prestene om å inkludere TV-aksjonen i gudstjenestens forbønn, og gjerne 
 oppfordre til giverglede og til tjeneste som bøssebærere.

Ta ellers kontakt med kommunens aksjonskomite for nærmere informasjon, eller fylkesleder i Oppland v/Wiggo Slåttsveen, 
 tlf. 908 25 349. E-post: oppland@tvaksjonen.no.

Lykke til med årets TV-aksjon!
Med vennlig hilsen Solveig Fiske
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– De fleste prester i Den norske Kirke har en kirke de arbeider ved, 
men som studentprest spiller jeg på bortebane, sier studentprest 
Anne Anker Bolstad.

Anne har sin hverdag blant 9000 studenter på Høgskolen i 
Innlandet Lillehammer og på NTNU Gjøvik. Hun har ingen fysisk 
kirke hun hører til, men hun føler seg privilegert ved at hun har to 
flotte campus som sine katedraler. 

Høsten er en travel tid for studentpresten når flere tusen nye 
studenter inntar studiebyene Lillehammer og Gjøvik. Anne ønsker 
å være synlig for studentene. Hun bruker mye tid på fadderuke 
arrangementene og arrangerer informasjonsmøter slik at studen-
tene skal vite at studentpresten er tilstede for de hvis de trenger 
det. Her bygges nettverk og gode relasjoner oppstår. Når vi flytter 
hjemmefra for første gang og forlater trygge familiære og sosiale 
nettverk, utfordres vi på en ny måte. Det kan være krevende å finne 
sin plass i det nye miljøet. Og her er det Anne har en viktig rolle. 

– Når livet blir for stort eller for lite kan det være 
godt å ha noen å snakke med
Dette er studentprest Anne Anker Bolstad sitt motto og primær-
oppgave. Hun bruker dette som en invitasjon til studentene. Livet 
kan bli litt for stort når bekymringene blir i tyngste laget, eller når 
forventningene fra en selv, familie eller venner blir for høye. Andre 
ganger blir livet litt for lite. Når det er litt for få mennesker til å dele 
tanker og tid med. Mange kan kjenne seg alene eller ensomme, 
eller det kan være at rammene om liv og lyst blir for trange og det 
er få rom til å snakke åpent om livets store spørsmål. 

Samtalene som studentene har med Anne skjer i full fortrolig-
het og det føres ikke journal. Hun lytter og viser til «redskaper» 
som studentene kan bruke til å finne frem til veier de kan gå. Stu-
dentpresten inviterer også til ukentlige mindfulness meditasjoner, 
samtalegrupper om sorg, livsmestring og arrangerer labyrint-
vandring. Mange studenter opplever labyrintvandringen som å gå 
ut av et hektisk liv et øyeblikk og få et pusterom. Dette handler om 
å stoppe opp i en travel hverdag og være oppmerksom sin egen 
tilstedeværelse. 

Gående samtale 
Anne tilbyr også gående samtaler, walk and talk. Her kan studen-
ten gå sammen med henne i nærområdet og dele sine sorger og 
gleder. Gående samtaler oppleves for mange som god hjelp.  I de 
350 samtale hun har med studentene i løpet av året erfarer hun 
at flere og flere har behov for å snakke om relasjonsproblem og 
tabubelagte temaer som sorg og tap. Hun utfordrer også studente-
ne til å møte sin frykt. Vi har alle våre ting som vi bærer med oss, 
men det er viktig å ikke la dette ta overhånd og ta for mye plass i 
livene våre.  

Dine with a Norwegian
Studentprest Anne har et brennende hjerte for de internasjonale 
studentene som studerer både på Høgskolen i Innlandet og på 
NTNU. I høst er det 86 utenlandske studenter fra 15 forskjellige 

land ved Høgskolen i Innlandet Lillehammer og Anne ønsket at 
norske familier skulle få anledning til å invitere to-tre internasjona-
le studenter hjem på middag. På den måten få en unik anledning til 
å bli kjent med norsk kultur og oppleve hvordan det er i et norsk 
hjem. Og responsen fra familier i Lillehammer har vært overvel-
dende. Mange har servert Fårikål og eplekake og sittet til langt 
på kveld og delt sine erfaringer om det å være student i utlandet.  
Mange familier har også ønsket å invitere studentene tilbake på 
nye middager. Dette har gitt så mye positiv respons at hun ønsker 
at dette prosjektet kan fortsette også etter jul. 

I tillegg arrangerer Anne internasjonal cafe to ganger i måne-
den i tett samarbeid med det internasjonale kontoret. Her blir de 
internasjonale studenter introdusert for norsk kultur og tradisjo-
ner. Studentpresten møter mange av de internasjonale studentene 
også til samtale hvor religion, tro eller livssyn ikke er noe tema. Det 
viktigste er å være tilstede, anerkjenne og respektere hverandre. 

– Jeg har gått meg til mine beste tanker og jeg kjenner ingen 
tanke så tung at man ikke kan gå fra den, avslutter Anne med et 
sitat fra den danske filosofen Søren Kierkegaard.

Campus er min katedral

Walk and talk med studentpresten.

VINGROM
11. november inviteres 50-, 60- og 70-års konfirmanter 
til jubileum i Vingrom kirke kl. 11.00. Etter gudstjenesten 
serveres rømmegøt, kaffe og kaker i sangerhuset i Vingrom. 
Vingrom Seniorkor deltar i kirken og etterpå.
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Ny kirkeverge på plass
Morten Halling, 59 år, født og opp-
vokst i Brevik, kystbyen i Telemark, 
gått på Hamar lærerhøgskole, videre-
utdanning i kristendom, skoleledelse, 
og lang fartstid som politiker.

 Et langt liv som skolemann, hva 
skjedde ?

Når en passerer 50 år er det natur-
lig å tenke på resten av et aktivt yrke-
sliv, «er det dette jeg vil fortsette med 
til jeg går av med pensjon «? For meg 
var svaret : nei, jeg tror ikke det !

Et ønske om å jobbe i Kirken var 
ikke en ny tanke, og da  stillingen som kirkeverge i Lillehammer 
ble utlyst, søkte jeg  og FIKK den !

Hva mener du kjennetegner en dyktig kirkeverge ?
At en er en god leder for de ansatte på kirkekontoret, at kontor-

døra er åpen, og at en er oppriktig interessert i at den enkelte får 
mulighet til å  yte sitt beste til fellesskapet.

At en møter mennesker på en god måte, en kirkeverge er også 
kirkens ansikt overfor mange forskjellige mennesker i ulike situa-
sjoner gjennom et liv.

Hva ser du fram til i månedene (og årene) som kommer ?
Jeg ser fram til videre  godt samarbeid med Lillehammer kom-

mune, som mangeårig politiker kjenner jeg samspillet mellom kir-
ke og kommune, og vet hvor viktig det er  at det er preget av åpen-
het og velvilje! Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med frivillige, og 
at både de og vi som er ansatte, kjenner at vi spiller på lag !

En karakteristikk av deg: LAGSPILLER !

Vi ønsker deg velkommen, Morten Halling, og ser fram til 
gleder og utfordringer i arbeidet for å gjøre kirken enda mer 
åpen for alle!

Innvielse nye Søre Ål kirkegård
En rekke år med planlegging og beslutninger er over, siste året har 
det vært graving, masseflytting, planering og beplantning. Fredag 
25. august ble den nye delen av Søre Ål kirkegård innviet.

Lillehammer kirkelige fellesråd er gravferdsmyndighet for alle 
innbyggere i Lillehammer, og alle tros- og livssynssamfunn var in-
vitert til å være med på markeringen. Videre deltok ordfører Espen 
Johnsen og prost Anita Dalhavn som offisielle representanter. 

Nestleder for fellesrådet, Elise Bulie, ledet seansen fra kirke-
trappa. Det vanket hilsninger fra ordfører og prost, fra den katolske 

kirke på Lillehammer, Bahii-samfunnet og den islandske menig-
heten i Norge. 

Alle berømmet det vakre og funksjonelle resultatet, og landskaps-
arkitektene i Rambøll ved Ingfrid Lyngstad og utførende Jens Bar-
lund AS fikk velfortjent ros. Fra Søre Ål menighetsråd takket Kjell 
Bjørnbekk kommunen ,utbyggerne og  fellesrådet for satsingen.

Mange mennesker har sett og gledet seg over hvor fint det har 
blitt ved Søre Ål kirke. 

Det er verdt å ta en tur å se hvor fint det har blitt.

Fåberg menighet 
har fått ny kantor. 
Og den nyansatte, 
Gunnar Melbø, 
ser ingen grunn til 
å planlegge eller 
sette ned en ko-
mité, han sa ja da 
noen ungdommer 
spurte om han vil-
le starte et kirke-
band. 17. septem-
ber opptrådte det 
nye bandet under 
konfirmantpresen-
tasjonen i Fåberg kirke. 

- Det er er flott å komme til en ressurssterk og aktiv menighet, 
hvor ungdommene spør om jeg vil være med å drive et kirkeband, 
sier Gunnar.

Han er vokst opp i Døsgrenda i Vingrom, og har spilt piano 
hos Gerd Rindal. I sine unge dager var han med i det kristne ban-
det «Music Mission», og var også organistvikar i Lillehammer og 
omegn. Han fungerte som organist i Søre Ål mens han avtjente 
verneplikten på Jørstadmoen i 1993/94. 

Kirkemusikkutdanningen fikk han ved Musikkonservatori-
et i Trondheim, og har også utdanning som musikkpedagog på 
Griegakademiet ved Universitetet i Bergen.

Siden 1999 og fram til i vår jobbet han som lærer ved Kongs-
haug Musikkgymnas, som ligger på Lepsøy 3-4 mil sør for Bergen. 
Kongshaug er en kristen internatskole med elever fra hele landet.

Gunnar er gift med Solveig, og de har to barn på ett og tre år. I 
tillegg kommer et «bonusbarn» på 13 år. 

Ny kantor på Fåberg
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Dette har skjedd i Trosopplæringa...

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: 
Lillehammer kirke 29.okt. og 18.nov. kl 13.00 
Nordre Ål kirke 29.okt. og 19.nov. kl 15.00 
Saksumdal kirke 18.nov. kl 15.00 
Søre Ål kirke 19.nov. kl 13.00

Trosopplæringsplanene er godkjent! 
Trosopplæringen i Lillehammer er stolte av at planene vi har jobbet med i fire år nå er godkjent av 
biskopen. Nå kan vi fokusere mer på tiltakene våre og vi gleder oss til de nye tingene som kommer å 
skje i 2018. 

Blant annet kan vi nevne tiltaket for10-åringene 
som vi jobber med akkurat nå:  
-LEGO/Minecraft!! 
Her vi skal bygge historier og kjente bygg fra 
Bibelen. Det blir til et par samlinger og muligens 
deltagelse i en gudstjeneste.

Trosopplæringsplanen i kortform 

De ferdige trosopplæringsplanene for hver 
menighet er ganske omfattende. Vi har derfor  
laget en kortfattet felles plan med de tiltakene 
menighetene har å by på, med kort om innhold, 
alder, tid og sted for oppleggene. 
Heftet fås ved henvendelse til din lokale kirke 
eller på Kirkekontoret i Fåberggata 128.

Ny medarbeider 
Marit Stave er vår nye vikar i trosopplæringen i 60%. Marit har jobbet 
flere år i SFO i Mesnali og i NMS-U og har mange års erfaring med 
leir og barn og ungdomsarbeid. Marit skal sammen med Jakob og 
Møyfrid ivareta de oppgavene som hører trosopplæringen til med 
blant annet Krølletreff, Lysvåken, Tårnagent osv.  
Marit er glad i å synge og spille og kommer også til å bruke disse 
evnene i mange sammenhenger. 
Vi gleder oss til samarbeidet og hun gleder seg til å bli kjent med dere 
i menighetene.

Dette kommer å skje i trosopplæringa...

	
 

Dette har skjedd i Trosopplæringa...

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: 
Lillehammer kirke 29.okt. og 18.nov. kl 13.00 
Nordre Ål kirke 29.okt. og 19.nov. kl 15.00 
Saksumdal kirke 18.nov. kl 15.00 
Søre Ål kirke 19.nov. kl 13.00

Trosopplæringsplanene er godkjent! 
Trosopplæringen i Lillehammer er stolte av at planene vi har jobbet med i fire år nå er godkjent av 
biskopen. Nå kan vi fokusere mer på tiltakene våre og vi gleder oss til de nye tingene som kommer å 
skje i 2018. 

Blant annet kan vi nevne tiltaket for10-åringene 
som vi jobber med akkurat nå:  
-LEGO/Minecraft!! 
Her vi skal bygge historier og kjente bygg fra 
Bibelen. Det blir til et par samlinger og muligens 
deltagelse i en gudstjeneste.

Trosopplæringsplanen i kortform 

De ferdige trosopplæringsplanene for hver 
menighet er ganske omfattende. Vi har derfor  
laget en kortfattet felles plan med de tiltakene 
menighetene har å by på, med kort om innhold, 
alder, tid og sted for oppleggene. 
Heftet fås ved henvendelse til din lokale kirke 
eller på Kirkekontoret i Fåberggata 128.

Ny medarbeider 
Marit Stave er vår nye vikar i trosopplæringen i 60%. Marit har jobbet 
flere år i SFO i Mesnali og i NMS-U og har mange års erfaring med 
leir og barn og ungdomsarbeid. Marit skal sammen med Jakob og 
Møyfrid ivareta de oppgavene som hører trosopplæringen til med 
blant annet Krølletreff, Lysvåken, Tårnagent osv.  
Marit er glad i å synge og spille og kommer også til å bruke disse 
evnene i mange sammenhenger. 
Vi gleder oss til samarbeidet og hun gleder seg til å bli kjent med dere 
i menighetene.

Dette kommer å skje i trosopplæringa...



13på kirkebakken   nr. 2 • 2017

	

	

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,  
si ifra til Jakob jl674@kirken.no eller Møyfrid mb983@kirken.no 

Alle er velkomne til å være med!

Lysvåken 
2. - 3. desember inviteres 11-åringene til overnatting i Søre Ål 
kirke og Nordre Ål kirke 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 i begge kirker.

Reflekstur for 5-åringene 
Lørdag 18. november blir 5-åringene invitert til å ta med seg 
familien på tur sammen med KFUK/KFUM-speidene. 
Ta gjerne med refleks og lommelykt. 

Oppmøte ved Vingrom kirke, kl. 17.00. 

Adventssamling med barnehagene 
I løpet av oktober får barnehagene invitasjon til å være med på 
samlinger i adventstida, enten i kirka, eller i barnehagen. 
Også denne gangen har vi med oss Josef, Maria, Jesusbarnet 
og høy som lukter stall :-) 
Vi gleder oss til hyggelige samlinger med sang, fortellinger og 
lystenning. 
Turnéen legges i uke 49 og 50.

4-årsbøker 
Vi deler ut 4-årsbøker i gudstjenesten i alle kirkene. 
Fåberg:  
samling tirsdag 10.okt. kl 17.00-18.30,  
gudstjeneste søndag 15.okt. kl 11.00. Tore Thomassen deltar 
Nordre Ål:  
samling onsdag 11.okt. kl 17.00-18.30,  
gudstjeneste søndag 15.okt. kl 11.00 
Søre Ål:  
samling torsdag 12.okt. kl 17.00-18.30,  
gudstjeneste søndag 15.okt. kl 11.00 
Lillehammer:  
samling lørdag 21.okt. kl 11.00-12.30,  
gudstjeneste søndag 22.okt. kl 11.00 
Vingrom:  
samling torsdag 26.okt. kl 17.30-18.30,  
gudstjeneste 29.okt. kl 11.00 
Saksumdal:  
4-og 6-årsbøker under Lysmesse 3.des. kl 17.00

Alle døpte og tilhørige får en 
egen invitasjon i posten.
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”Sammen for håp og fred”
Tekster og musikk fra ulike tros- og livssyn

Lillehammer Bibliotek,  FN-dagen tirsdag 24. oktober kl 19.00

Ulike tros -og livssynsamfunn i Lillehammer 
har gått sammen om et arrangement for 
å sette fokus på håp og fred i en verden 
med mye uro og ufred som så altfor 
mange rammes av. Det skjer i Lilleham-
mer  Bibliotek på FN-dagen, tirsdag 24. 
 oktober, kl. 19.00.

Hensikten er også å bidra til større åpen-
het, bli bedre kjent, vise hverandre respekt og redusere fordommer 
mellom folk med ulik tro og livssyn. 

”Sammen for håp og fred” inviterer publikum til å lytte og gjøre seg 
sine egne refleksjoner utfra forskjellige tekster, sang og musikk som 
enkeltpersoner og kor bidrar med. Form og innhold vil dermed være 
forskjellig fra vanlige dialogmøter. Vi ønsker å lage en opplevelse 
der det ikke er fokus på å presentere egen overbevisning eller for-
midle de med rett og beste svar, men la tekst og musikk tale sitt eget 
språk uten kommentarer. Slik sett tror vi at dette er ganske unikt og 
nyskapende, i hvert fall i Lillehammer. 

Hvert tros- og livssynssamfunn har valgt sine egne bidrag utfra tittelen 
”Sammen for håp og fred” som presenteres i små sekvenser som 
veves inn i hverandre som en felles forestilling.  

De som er med er representanter for Bahá’í-samfunnet, Den katolske 
kirke, Den norske kirke, Eritreisk ortodoks menighet, Human Etisk 
forbund og Muslimsk trossamfunn. Inge Eidsvåg, Nansenskolen, 
innleder. Carol og Thor Kvande bidrar med sang og musikk. 

Etter programmet blir det enkel servering og mulighet til samtaler. 
Arrangementet er gratis og åpent for alle. 

”Sammen for håp og fred” er blitt til etter initiativ fra diakonen i 
Lillehammer og gjennom møter mellom representanter fra alle tros- og 
livssynsamfunn som deltar, og har i seg selv vært et dialogprosjekt for 
å komme hverandre nærmere. 

Kontaktperson: Solbjørg Skruklien, Diakon Lillehammer kirkelige 
fellesråd  ss775@kirken.no, tlf. 97 99 13 22

MIN SALME
Nr. 349 i salmeboken.
T Christian Richardt 1880 - M Ludvig M. Lindeman 1871

Det er skrevet mange fine salmer og det er derfor 
vanskelig å velge bare en. Denne gangen vil jeg 
trekke frem en kort sang med bare et vers. Med få 
ord forteller sangen hvordan evangeliet er. Jesus er 
vår frelser. Jesus vil gi oss sin fred. Jesus vet hvor-
dan vi har det og vet hva vi trenger før vi får sagt 
det. Han møter oss med en nåde som er så stor at 
den rommer hele livet. Tenk at han som er Guds 
sønn og Kongenes Konge er interessert i nettopp 
meg! Med den nydelige melodien til Ludvig Mathias 
Lindeman er dette absolutt en perle i salmeboken.

Gunnar Melbø

Du som freden meg forkynner, 
du en frelser, jeg en synder, 

du med Amen, jeg med bønn,
du med nåden, jeg med skammen, 

å, hvor vi dog passer sammen,
Du Guds salvede, Guds sønn

]

Kirkeband i gang på Fåberg

Gunnar Melbø ved pianoet i Fåberg kirke under konfirmantpre-
sentasjonen 17. september. Ingrid Skullerud spiller saksofon,  

og Øyvind Sollien og Veslemøy Furuseth er i forsangergruppa.

Dansk/norsk gospelkonsert

Heidi Bisgaard 
som solist med 
Fåberg gospel-
kor. I bandet var 
Jakob Paulsen, 
piano, Ragnar 
 Løsnesløkken, 
bass, og Simen 
Strand, trommer. 
(Foto: Ingrid 
Skullerud)

Fåberg gospelkor hadde et spennende samarbeid i høst, der Heidi 
Bisgaard fra Danmark hadde en korhelg. Hun var leid inn for helga , 
og hadde med seg mange spennende gospellåter, også egne arran-
gementer. Korhelga endte opp med en konsert i  Lillehammer Baptist-
kirke søndag 17.september, der hun var både solist og dirigent.
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Lillehammer 
Døpte:  Asta Catana Aasdalen
 Sofie Lillerandklev Ødegaard
 Sandra Lillerandklev Ødegaard
 Celina Larsen, Bodin kirke
 Pia Susanne Branden
 Ylva Kojedal-Kittilsen, Røros kirke
 Henrik Moe Pollen
 Ida Kjølgård
 Philip Storhagen 
 Olivia Martinsen
 Mathea Fredriksen-Lid
 Oscar Frigård Hofseth, Hoeggen kirke
 Lucas André Hessen Mo,  
 Nordre Ål kirke
 Wiliam Norsted Sømark,  
 Bekkelaget kirke
 Sebastian Nygård-Bertel
 Leon Ansethmoen Knudsen,  
 Nordre Ål kirke
 Martin Berntzen Sæther
 Aurora Berntzen Sæther
 Sander Hellesund Hu
 Anne-Solveig Enger-Johansen
 Matheo Ystanes Gråberg
 Oda Elisabeth Lien
 Benjamin Kristoffersen Svensson
 Amelie Gjeilo Mikalsen
 Johanne Asphoug
 Eivind Lie Risheim
 Harald Engnæs Bærgkåsa

Døde: Vidar Ruud
 Marianne Elden
 Øyvind Gilleberg
 Sissel Korsmo Lier
 Birgit Engen
 Gunvor Solstad
 Else Haugtun
 Astri Petronelle Arnesen
 Ida Margrethe Holmen
 Odd Trettesveen
 Ingjerd Hegseth
 Astrid Irene Tallerås 
 Alf Ragnar Abrahamsen
 Ella Johanne Kunz
 Kristina Pauline Alvsø
 John Kleven
 Torun Herbjørg Taraldsrud
 Anne Kjersti Reistad
 Iver Onstad Hellvik
 
Vigde: Kristine Lehre og Andreas Korstvedt
  Lailo Merganova og Øystein Jonhau-

gen, Garmo stavkirke
  Heidi Beate Vang og Thomas Aure, 

Garmo stavkirke
 Marianne Johnson og Mats Moberg
  Silje Christiansen og Christoffer 

 Smestad
 Miriam Røise og Daniel Cliffe
  Ingrid Kummen og Hans Husby,  

Garmo stavkirke
 Marthe Dahl og Henrik Tønnesen
 Nina Harvei og Daniel Sandvold
  Frida Oline Winther og John Magne 

Johansen, Garmo stavkirke
  Irene Grace Bonerewitz og  

Kai Edgar Nyeggen, Garmo stavkirke
 Kjersti Austlid og Oddbjørn Flaa
  Benedicte Leine og  

Audun Bøhlerengen
  Vilde Kristine Bråthen og  

Johannes Oma
 Sigrun Øien og Yngve Austad

  Ane Christine Skurdal og Ole Maurits 
Berget, ute maihaugen

  Silje Hage og Eivind.Lou Mathias 
Karlsen, Garmo stavkirke

 Paola Luisi og Arild Tandberg
  Inga Balseviciute og Ludwig  

Neubauer, Garmo stavkirke
  Mona Hansen og Arild Skjellerudsve-

en, Garmo stavkirke
 Madeleine Kjellevand og Knut Kavli

Fåberg
Døpte:  Simone Kruis Johansen
 Liam Berg Trondsen
 Emma Lillerandklev Wottestad
 Lucas Alexander Jørstad-Andresen
 Ingeborg Oline Kalvatn Steinslien
 Oscar Enget Hauseth
 Liam Killi Karlsen
 Solveig Albertine Charlotte Winsents
 Liv Helene Wilhelmine Winsents
 Elna Vorkinn Jensen, Lillehammer kirke 
  Mille Steinsland Haara-Ragde,  

Røldal kyrkje
 Alvar Oliver Ragneson Robak Stauri

Døde: Steinar Jørstad
 Helge Varlid
 Hans Asbjørn Seeberg
 Elin Alice Rønning
 Arne Helge Nøss
 Jenny Louise Bakke
 Kari Tveit 

Vigde: Kristin Eriksson og Kenneth Moen
  Live Brathovde og  

Johan Erik Henning Häll
  Marion Smidesang og  

Espen Grøtterud
 Marit Dahl og Martin Eriksen
 Marte Helene Engløkk og  
 Leo Aleksander Gudbrandsen

Søre Ål
Døpte: Vilde Wøldike
 Alexander William Frøisland
 Olav Stenså Larsen
 Maja Granrud, døpt i Sjusjøen fjellkirke
 Kristoffer Båtsatd
 Frøya Urdahl Thygesen, 
 døpt i Våler kirke
 Simone Kruis johansen, 
 døpt i Fåberg kirke
 Mio Dag Roger Havik
 Ellen Ringseth Hurum
 Sara Storlien, døpt i Sjusjøen fjellkirke

Døde: Ola Baardseng
 Aud Lundstad Lien
 Arve Martin Haug
 Egil Bergdølmo
 Arvid Gilberg
 Brynhild Dahlen
 Ingrid Heier
 Gerd Tansø
 Liv Solveig Ryei
 Inger Johanne Johansen

Nordre Ål
Døpte: Sebastian Dahl Nygård
 Asta Isabel Kershaw
 Ingrid Eline Kullerud Pedersen   

 Storelvdal kirke
 Lilly Lund Read
 Leon Ansethmoen Knudsen
 Didrik Guldvik Bernhardsen
 Lucas André Hessen Mo
 Jonas Leistad
 Eline Håveødegård
 Ragnar Larsen Kroppan  
 Ringsaker kirke
 Ida Kjølgård   Lillehammer kirke
 Pia Susanne Branden
 Nora Mathilde Christina Rønningen
 Astrid Hovdhaugen Gasman
 Sara Hong Fløtre
 Emma Fu Fløtre
 Eirik Sandaker Nilsen
 Alvilde Åberg
 Olivia Frikstad Hanslien
 Andrine Charlotte Sørli, Lilleh. Kirke
 Noel Wiker Venåsen
 Vinter Torbjørnsson Garli, Øyer kirke
 Oliver Birkekland Johansen
 Gina Tangen    Sjoa Kapell
 Lavrans Ytredal
 Iver Nyløkken
 Mathias Pedersen Stenshagen

Døde  Seremoni i Nordre Ål kirke og 
 Lillehammer Helsehus Kapell
 Sten Åke Bolton
 Rakel Ågestad
 Egil Johannessen
 Rune Killingmo
 Torhild Synnøve Kjærstad
 Anne-Lise Pedersen
 Ingrid  Pedersen
 Kjell Moen
 Hans Gunnar Hansen
 Gunnar Bjerke
 Aase Marie Andersen
 Helen Mc Nie Gundersen
 Gerd Demroen
 Karl Frede Nielsen Nøhr
 Jorun Karin Jørgensen
 Egil Thorbjørn Hansen
 Eva Åse Sagbakken
 Arne Worum
 Liv Solveig Ryei
 Synnøve Drøyvoldsmo
 Åsta Mjogdalen
 Øyvind Myrdahl 
 Bergljot Bjerklien
 Anna Elisabeth Brandt
 Alfred Ødegård
 Solveig Johannessen
 Vidar Larssen
 Hedvig Sofie Håvemoen
 Marit Landro Olstad
 Magnhild Røste

Saksumdal
Døpte:  Victoria Brekke Johnsen

Vigde: Ida Duenger og Henning Sundby

Vingrom
Døpte:  Ada Sofie Sønstegaard døpt i Øvre 

Rendal Kirkepartner kirke
 Adrian Torset Vermund
 Olivia Martinsen
 Silja Kavli Lien
 Minna Viktoria Kristine Sveen

FAMILIE-NYTT
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HVA SKJER? 

Følg med «Hva skjer i Søre Ål» på 
 facebook,  Byavisa, Det skjer i GD og GD puls.

SØRE ÅL

NORDRE ÅL

Søndagsskole under gudstjenesten. Datoene er 22. 
 oktober, 29. oktober, 19. november og 17. desember. 
 Kontaktperson: Kjell Bjørnbekk 91 35 00 87,  
e-post: kjebjo56@gmail.com

Samtale/bibelgrupper hvor alle som vil kan være 
med.
Her snakker vi om tvil og tro og blir bedre kjent med 
 hverandre. Vi møtes ca. hver 2-3 uke. Kontaktperson Lise 
Hyldmo 95 02 38 47 e-post: lise.hyldmo@gmail.com

Alle 4 åringer inviteres til å få en egen kirkebok søndag 
15. oktober. 
Om du ikke får invitasjon møt opp eller ta kontakt med 
trosopplærer Møyfrid Brenn, e-post: MB983@kirken.no

Alle 11 åringer inviteres til overnatting i Søre Ål kirke i 
forbindelse med Lys våken lørdag 2. desember. Foreldre 
inviteres til gudstjenesten søndag 3. desember klokka 11.00. 
Kontaktperson Jakob Paulsen, tlf. 97991325,  
e-post: JL674@kirken.no

ØNSKER DU Å BIDRA 
med noe kirkeskyss, tekstleser, bake, være med på  

trosopplæring, søndagsskole eller noe annet,  
ta kontakt med kirkekontoret, e-post: ko677@kirken.no 

eller på telefon: 979 91 303.

KNØTTEKOR – MINITENSING – FAMILIEMIDDAG
Fra 0 – 110 år på 2 1/2 time!!
Vi fortsetter med det populære familietilbudet annenhver 
torsdag, ut november – med samling/øvelser for alle barn 
til Knøttekor og Smashing, N.Ål Minitensing med innlagt 
middag. Dette er et tilbud til hele familien, fra 0 -110 år. 
Knøttekoret starter kl 17.00 og er for førskolebarn 
og Smashing N.Ål Minitensing kl 18.00 er for de som går 
på barneskolen. 
I mellom øvelsene kl 17.30 serveres det enkel middag til 
en rimelig pris for hele familien, - om de synger eller ikke. 
For mere orientering ta kontakt med menighets-kontoret 
97 99 13 15.

Søk Nordre Ål menighet på FaceBook  
og spør oss om å bli venner med Knøttekoret   
(lukket gruppe) så legger vi deg til.

Hyggetreff i Kirkestua
i Nordre Ål kirke kl 11.00
Andakt sang og musikk og underholdning
Det serveres deilig påsmurt mat
Tirsdag 3. oktober
Tirsdag 7. november
Tirsdag  5. desember

Fredagssamling i kapellet
Kl 09.00 hver fredag. Vi samler oss om søndagens
tekster, salmer og bønner. Kaffe og samtale i Kirkestua 
 etterpå. Vi tar fri i skoleferiene.

Babysang i N.Ål kirke
Kurset starter torsdag 12. oktober 12.30 til 14.00.
Påmelding til menighetskontoret 97 99 13 15.
Følg med på hjemmesidene våre og i  
Menighetsbladet/pressen/FB

SMASHING Nordre Ål mini-tensing øver hver torsdag 
som før - 18.00 - 19.30.  Barna får synge i mikrofon og 
trene på å opptre, bli trygge og lære sanger som er litt mer 
avanserte, også flerstemt. Smashing er nå to kor: de fra  
1. – 4. klasse og de fra 5 – 7. klasse.   De øver litt hver for 
seg og litt sammen. Vi har det kjempegøy og det er alltid 
plass til flere. Foreldregruppa hører på og noen strikker. 
Ledere er: Hilde Reitan Hansen, Magnus Beite og Geir Ole 
Dahlen

Følg også med på Facebook og gdpuls.no
Søk også opp Smashing Nordre Ål Minitensing på 
FaceBook og bli venner med oss.

K-Forum N ÅL KIRKE KL 19.30 PÅ TIRSDAGER – 
Kirkestua N.Ål
13. juni i Nordre Ål kirke. "Mer om Sigrid Undsets forfat-
terskap" ved bibliotekar Astrid Stuve. Høstens datoer: 10. 
okt., 14. nov., 12. desember. Gjennom K-forum er vi er en 
møteplass for kvinner i alle aldre som ønsker seg  fellesskap 
med andre kvinner lokalt. Etter foredraget spiser vi kveldsmat 
sammen. Ta med en liten bit pålegg, så skaffer vi brød, smør 
og te. Møtene er i prinsippet gratis, men vi er glad om det 
legges igjen en slant til dekning av utgiftene.  
Vi møtes 2. tirsdag hver måned
VELKOMMEN!

Spesielle gudstjenester og arrangementer
i Nordre Ål menighet
TOMASMESSE i N.Ål  kl 19.00
Søndag 8 okt. og søndag 26. november
Kan du tenke deg å være frivillig  medarbeider på 
Tomasmesser så har vi behov for det.
Ta kontakt med Kirkekontoret i N.Ål
 
Søndag 15. oktober okt kl  11.00   
Bok til 4-åringer og Høsttakkefest
Alle 4 -åringer i 2017 er invitert til kirken med treff onsdag 
11. okt. kl 17.00  Har dere flyttet nylig til N.Ål så ta gjerne 
kontakt. Smashing  N.Ål Minitensing deltar. Kirkekaffe .

Allehelgensgudstjeneste 5. nov kl 11.00
Vi minnes de som har gått bort siden sist allehelgensdag 
med lystenning, stillhet, salmer og vakker musikk



17på kirkebakken   nr. 2 • 2017 17på kirkebakken   nr. 2 • 2017

HVA SKJER? 

LILLEHAMMER

FÅBERG

ØNSKER DU Å BIDRA 
med kirkeskyss, tjeneste som kirkevert,  kakebaker,  

tekstleser eller noe annet knyttet til gudstjenesten eller  
menighetslivet forøvrig, ta kontakt med Inger Marie på  

Kirkekontoret,  tlf. 61 27 08 88/97 99 13 24.

MORGENSANG  
i Lillehammer kirke hver tirsdag morgen kl 08.30.

LILLEHAMMER KIRKEKOR
øver hver torsdag kl 19.15 - 21.30. Interesserte kan 
 kontakte Tim Collins, tlf 97 99 13 05.

SALT LILLEHAMMER TENSING
for ungdom 13-19 år, fra Lillehammer, Øyer, Fåberg eller 
Gausdal, og som vil være med i et kristent fellesskap. 
Sang, dans, drama, band, teknikk. Vi øver tirsdager kl 
19.00-21.30 på Kirkesenteret nedenfor kirken. 

KFUK/M-speidere
Kontakt Rúni úr Árantsstovu, tlf 61 25 97 61/48 06 89 56, 
arantsstovu@live.com

HYGGESTUND
På Lillehammer Kirkesenter blir det hyggestund en torsdag i 
mnd. Høstens datoer er 19. oktober, 16. november og 14. 
desember. Alle gangene kl 11.00. Bevertning og utlodning. 
Velkommen til hyggelig samvær et par formiddagstimer! 
For spørsmål, kontakt Aase Vold, tlf 92 42 28 37.

MISJONSFORENINGEN
Misjonsforeningen har møter ca. en gang i mnd. Har du 
lyst til å være med i Misjonsforeningen så ta kontakt med 
Birgit Langset, tlf.61 25 81 15/ 92 48 51 43.

KORSVEIGRUPPA
for Lillehammer og omegn samles et par timer tredjehver 
søndag kveld, til måltid og samtale om hvordan vi kan 
følge Jesus i hverdagen ved hjelp av de fire veiviserne: 
Søke Jesus Kristus, bygge fellesskap, leve enklere og 
fremme fellesskap. Se www.korsvei.no, eller ring Solveig 
Heim, tlf 92 68 14 40.
Y’s Men’s Club har møter på Kirkesenteret 2.hver ons-
dag.  Kontaktperson John Arne Lund 95 27 99 10

GUDSTJENESTER
Det er gudstjeneste hver søndag i Lillehammer kirke. Noen 
søndager skjer det mer en andre. Her er noen 22. oktober er 
det Familiegudstjeneste med utdeling av 4 års bok.
4. november er det musikk til minne kl
5. november er det allehelgensgudstjeneste hvor vi minnes de 
som har gått bort siste pr.
19 november er det konfirmantpresentasjon og feiring av de 
som ble konfirmert for 50 år siden.

Konfirmantpresentasjon søndag 19. november kl  11.00

25. november kl 10.00 – 14.00
Nordre Ål menighets Julemesse går av stabelen.

Søndag 3. desember kl 11.00  Lys Våken – 1. søndag i 
Advent Familiegudstjeneste kl 11.00 Smashing deltar.  
Kirkekaffe
Søndag 10. desember kl 11.00 De 7 lesninger

Søndag 17. desember kl 18.00    
Vi synger Jula inn i Nordre Ål

Julaftensgudstjenester kl 14.00  og 16.00

Juledag kl 11.00  Høytidsgudstjeneste

Følg også med i Byavisa og GD og på våre  
hjemmesider www.kirken.no/lillehammer  

og klikk deg inn på Menighetene - Nordre Ål 
Søk oss også opp på FaceBook:   

Nordre Ål menighet

Fellesmiddag
På Fåberg menighetshus kl 16.30 er det fellesmiddager for 
store og små, annenhver uke. Det koster 30,- pr voksen og 
15,- pr barn. Meningen er å ha et måltidsfellesskap og et 
sosialt fellesskap. Noen ganger inviterer vi gjester til å si noe 
etter middagen.

Gullfisken
er søndagsskolen på Fåberg. I høst er samlingene 
på onsdager, like etter fellesmiddagen. På Gullfisken 
synger vi, leker og blir kjent med en bibelfortelling. 
Barn fra 3 år og oppover er velkomne, gjerne sammen med 
en voksen. Kontaktperson: Rakel Berg, tlf 47263524

Høstens datoer for fellesmiddag og Gullfisken er: 27. septem-
ber, 11. oktober, 25. oktober, 8. november og 22 november

Ungdomsmiddag med bibelgrupper, kjøring til Salt etterpå
Kl 15.00 hver tirsdag det er Salt er det ungdomsmiddag for 
alle tenåringer på Fåberg menighetshus, og bibelgruppe 
etterpå. Deretter ca. 18.30 er det anledning til å få skyss til 
Salt-øvelse, som begynner kl 19.00. Noen ganger er det god 
tid til å gjøre lekser, spille brettspill og bordtennis. 

Fåberg gospelkor
Er for alle sangglade fra 15 år og oppover. Koret øver hver 
torsdag på Fåberg menighetshus kl 19.00-21.00. Ingen 
opptaksprøve.

Jul i Svingen, 22 desember blir det jul i svingen i bak-
gården til Fåberg menighetshus. Her blir det sang av Fåberg 
gospelkor og førjulskos.

Juletrefest
29. desember er det juletrefest for store og små på 
 menighetshuset kl 12.

Gudstjenester, i Fåberg kirke er det jevnlig gudstjenester. 
Følg med i GD puls eller byavisa for å se hva som skjer. Noen 
gudstjenester er litt annerledes enn andre, her er noen av dem:
15. oktober, utdeling av 4 års bok og feiring av  
50 års konfirmanter
19. november, misjonsgudstjeneste
10. desember, Lysmesse kl 19.00
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Gudstjenesteliste
Dato Dag i kirkeåret Lillehammer Søre Ål Nordre Ål

OKTOBER

08.okt 18.s.i treenigh 11 Høymesse 11 Høymesse 19 Tomasmesse

15.okt 19.s i treenigh 11 Høymesse 11. 4-åringer Høsttakkefest 11 4-åringer Høsttakkefest

22.okt 20 s.i treengh. 11 Familiegudstj 4-Årsbok 11 Høymesse 11. Høymesse

29.okt Bots og Bønnedag 11 Høymesse 11 Høymesse 11. Høymesse

NOVEMBER

05.nov Alle Helgensdag 11 Høymesse 11 Høymesse 11 Høymesse

12.nov 23 s i treenigh. 11 Høymesse 19 Konf.presentasjon 11 Høymesse

19.nov 24 s i treenigh 11 Høymesse 50-års-konfirmanter 11 Høymesse 11 Konf-presentasjon

26.nov Kr. Kongedag 11 Høymesse 11 Høymesse 19 Tomasmesse

DESEMBER

03.des 1. s i advent 11Høymesse 11 Fam.Gudstj Lys våken 11 Fam.Gudstj Lys våken

10.des 2.s i advent 11 Høymesse 19 Høymesse 11 7 Lesninger

17.des 3. s i advent 11 Høymesse 
19 Jul i Ord og Toner

11 Høymesse 18 Vi synger jula inn

24.des Julaften 14.30 og 16 Høymesse 13, 14.30 og 16 Familiegudstj 14 og 16 Familegudstj

25.des Juledag 11 Høytidsgudstj. 11 Høytidsgudstj. 11 Høytidsgudstj.

26.des 2. Juledag 11 Høymesse

31.des Nyttårsaften 23 Midnatsmesse

JANUAR 2018

01.jan 11 Høymesse 19 Kveldsgudstj

Dato Dag i kirkeåret Fåberg Vingrom Saksumdal

OKTOBER

08.okt 18.s.i treenigh 11 Nordseter fjellkrk 11 Høymesse

15.okt 19.s i treenigh 11 Høymesse 50-årskonf 4-årsbok 11 Høymesse Høsttakkefest Konfjub.

22.okt 20 s.i treengh. 11 Actionhelg Jorekstad

29.okt Bots og Bønnedag 11 Høymesse 11 Høymesse

NOVEMBER

05.nov Alle Helgensdag 11 Høymesse 19 Høymesse 11 Høymesse

12.nov 23 s i treenigh. 11 Høymesse

19.nov 24 s i treenigh 11 Høymesse Misjonsgudstj 11 Høymesse Luther

26.nov Kr. Kongedag 11 Høymesse

DESEMBER

03.des 1. s i advent 11 Høymesse 17 Lysmesse 4-6 årsbok

10.des 2.s i advent 19  Lysmesse 19 Lysmesse

23.des Lørdag 3. s i advent 22 Jul i ord og toner

24.des Julaften 16 Familiegudstj 16 Familiegudstj 13.30 Familiegudstj

25.des Juledag 11 Høytidsgudstj 11 Høytidsgudstj

26.des 2. Juledag 11 Høytidsgudstj

JANUAR 2018

01.jan 11 Høymesse



19på kirkebakken   nr. 2 • 2017

Fornøyde konfirmanter fra Vingrom og Saksumdal på leir i Kragerø, med ungdomsleder Matilde Opsahl til høyre.

Kragerøleir – sommerens høydepunkt!

Nok en suksessfull konfirmantleir i Kragerø, arrangert av organi-
sasjonen Hekta, er over for sommeren. En leir hvor menigheter 
står i kø for å være med, og som må gå over to uker for å få plass til 
alle. Til sammen var 800 konfirmanter med på to leirer. 

Jeg har vært så heldig å få være konfirmantleder nå i Kragerø, 
og 02 og 03- årskullenes konfirmanter er en ubeskrivelig flott gjeng 
med ungdommer. Det jeg har opplevd og hørt fra konfirmanter er 
at de har storkost seg på begge leirene og har blant annet fått opp-
levd dette: Flotte show på scena, kampkveld, kjøre tube på vannet, 
dramatisere bibeltekster, Kragerøtalenter, Kragerølekene, bading i 
sjøen, ferjetur til idylliske Jomfruland, tur til badestedet Gunnars-
holmen. I tillegg har de også fått prøve seg som "flyktninger". Det 
skal godt gjøres å ikke kose seg når leiren finner sted i feriepara-
diset Kragerø. 

Hekta er så ubeskrivelig viktig, for det viser at kristendommen 
er for ungdom også, og kan faktisk være kult, med fengende mo-
derne lovsanger, "Fader Vår" i rappversjon, leirdans, show og kule 
mennesker. Kristendommen følger nemlig tiden, og kristne er helt 
vanlige mennesker. Det er vanskelig å beskrive hvor bra Kragerø 
og de andre leirene er, jeg tror det er noe som rett og slett bare 
må oppleves. Jeg har med mine egne øyne sett personer forandre 
seg til å bli en bedre versjon av seg selv, og utvikler seg positivt på 
Hektas leirer og jeg har selv vært en av dem. 

Jeg merket også at årets konfirmanter var veldig nysgjerrige på 
det med tro og var veldig villige til å lære om det.

 I Kragerø er konfirmantene delt opp i små grupper med en 
eller flere ungdomsledere som har et ekstra ansvar for å passe på 
akkurat den gruppa. Dette skaper trygghet og vennskap mellom 
konfirmant og leder. Siden det ikke er så stor aldersforskjell mel-
lom konfirmant og leder, og begge er ungdommer og snakker sam-
me "ungdomspråk", opplever jeg at konfirmantene lettere forstår 
hva kristendommen egentlig går ut på. 

Hver morgen og kveld har lederne gruppemøte med sin konfir-
mantgruppe hvor vi snakker om tro og hvor det er lettere for dem 
å stille spørsmål, siden gruppene er små. Konfirmantene er ofte 
veldig interesserte i å høre ungdomsledernes meninger. Jeg så selv 
veldig opp til konfirmantlederne mine da jeg var konfirmant. 

Leiren har selvfølgelig også erfarne folk som holder andakter. 
Kragerø er nok min favorittleir blant Hektas mange leirer. Jeg tror 
det har noe med at denne leiren har ekstra god stemning og selv 
om den varer i en uke, får man liksom ikke nok av den og vil at uka 
aldri skal ta slutt.  

Er du konfirmant, foreldre av en konfirmant, fremtidig konfir-
mant eller bare nysgjerrig, da er Hektas leirer noe du absolutt bør 
sjekke ut! Og selv om årets Kragerø er over, fortvil ikke, for Kra-
gerøleiren kommer til neste år også, og hvis du var konfirmant i 
Kragerø nå i år kan du være med på teencamp. 

I mellomtiden kan du fylle opp tiden med Hektas gjensynstreff 
og actionweekend på Fåberg, nyttårsleir i Øyer, og Håkonshall-lei-
ren på Lillehammer!

Hanne Vadet Gravdal (16), Vingrom

Konfirmantleiren i Kragerø har også i høst fulgt opp sin tradisjon med å arrangere gjensynstreff, 
som en oppfølging av leiren. I alt 260 ungdommer møttes på Jorekstad, der opplegget var 
mye av det samme som i Kragerø, med mye musikk, lovsang, trosopplæring, smågrupper, ung-
domsgudstjeneste, show på kveldene som i Kragerø, minnefilmer og bilder. Det var også bading i 
utendørsbassenget. Alle måltider ble spist ute i det flotte sommerværet. Foreldre fra Saksumdal, 
Vingrom, Fåberg og Gausdal var med og hjalp til med  matserveringen. 

Leirmimring for 260 ungdommer

Fra et av møtene på gjensynstreffet 1.-3. september på Jorekstad.  
(Foto: Martin Ytterdal).
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Inntrykk fra 2 av deltagerne

Når åpner kiosken? Og hvor lenge har kiosken åpen? Er det obliga-
torisk å delta på morgenbønnen? Hvorfor kan ikke jenter og gutter 
bo på samme hytte? Ja, dette er liksom de første spørsmål vi blir 
møtt med av konfirmantene den aller første dagen på leir. Noen 
ting er viktigere enn andre og sukkerbeholdningen synes mye vik-
tigere enn tidlige morgenbønnen. Det kjente, trygge og velsma-
kende velges frem for det ukjente, ubehagelig tidlige. 

Dette vet vi som har vært på leir mange ganger i livet. Vi som 
har sett og tatt imot ungdommer år etter år, vet at komfortsonen 
er viktig og mest riktig den første dagen på leir. Det er helt greit, 
fordi vi vet også at dette flytter seg i løpet av ganske få dager…. Når 
kampkvelden er overstått, da har kreftene vært sluppet løs, da har 
de visst litt mer av seg selv enn det kanskje hadde lyst på dagen før. 
Utfordringen med å legge av seg masken, å være seg selv blir litt 
lettere for hver time vi er på leiren. 

I uken flyttes fokus også til de rundt oss, de som er fattige og 
det urettferdige i verden. Konfirmantene prøves i samarbeid og 
urettferdig fordeling av ressurser. Veldig fort ser vi i lille skala det 
som skjer i den store verden… man må stjele og lyve litt for å kjem-
pe seg igjennom, for å få litt til sitt land. Om natten flykter vi gjen-
nom skogen. Noen blir tatt, noen prøver å jukse, noen blir sendt 
tilbake, noen klarer seg men blir skuffet over at premien ikke er 
sjokolade som de har blitt lovet.

Godteri er fortsatt viktig når uken slutter, men gruppelederen 
har også blitt kjempe viktig, nye venner blir enda viktigere, opple-

velsene vi har og skaper sammen kan ikke erstattes av noe som er 
større og bedre. Samtaler på rommet, på svaberget, på stranden, i 
festsalen, på sofaen – samtaler overalt, latter, tårer, glimt i øyet og 
smil i en uendelig strøm gjennom hele uken.  Leirdansen, svette og 
muskelsprengninger. Kutt, lege og plaster. Bading, kano og kjem-
pehuske. Klem, armkrok og varme hender. Stilheten senker seg 
over øya og konfirmantene synger av hjertet i kveldsavslutningen, 
lysene blir tent for folk de er gla i eller for sorgen som ikke har ord. 

Dette er leir for livet! Takk for en fantastisk uke til alle ledere, 
ansatte og ikke minst alle våre herlige konfirmanter.

Klem fra Susanne 
Kateket

Knattholmen konfirmantleir 2017
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Fra 31.juli til 5.august var årets eventyr for konfirmantene fra Søre 
Ål, Nordre Ål og Lillehammer på Knattholmen like ved Sandefjord. 
I tillegg var det to trosopplærere, kateket, diakon og to prester 
med. Og for å få leiren til å bli det den er har vi hvert år med oss 
et fantastisk knippe ledere, i alderen 16 til 26, som jobber døgnet 
rundt for at konfirmantene skal ha det så bra som mulig. Disse 
fantastiske ungdommene har en stor del av æren for at leiren blir 
så bra som den blir!

Om leir for konfirmantene kan mye sies, men jeg vil fortelle at 
det er den mest meningsfulle måten å få være sammen med både 
konfirmanter og ledere. Å være sammen med hverandre døgnet 
rundt i en uke skaper mange ekte og viktige møter, varme samta-
ler, latter, gråt og åpner for våre forskjeller. Slik skal kirka være.

Dagene er fylt med opplegg som skal så godt det lar seg gjøre 
treffe alle, derfor er det veldig variert. Dagene har temaene: Tro 
på deg selv, Tro på andre, Tro på Gud, Tro på forandring og Tro 
på det utrolige. Utenom faste poster som måltider og møter i faste 
grupper så har vi for eksempel en dag som er viet til forståelsen 
av vår plass i den store vide verden. Da har vi leker og spill med 
en alvorlig bunnklang av rettferdig fordeling i verden, ønske om å 
øke forståelsen for mennesker som lever under andre forhold enn 
oss og plante noen frø som skaper vilje og lyst til å hjelpe andre 
som trenger det. Opplegget hele uken skal kunne gi noe både for 
hjertet, ben og armer, hodet, kort sagt: Ånd, Sjel og Kropp. En dag 
går vi pilegrim om kvelden gjennom poster som utfordrer tanken 
og hjertet. Det er magisk å oppleve at øya er stille i to timer mens 
ungdommene går fra post til post. Også i år avsluttet vi denne fer-
den ved stranden, bølgeskvulp og gudstjeneste. Fritiden går med 
til bading og lek. 

I år reiste vi med 120 konfirmanter. For oss som jobber i kirken 
er dette et stort privilegium at vi er så mange, at vi får lov til å snak-

ke med og om og sammen oppleve noe som jeg tror og mener ikke 
er hverdagslig, nemlig å bruke tid på de dype spørsmålene om me-
ning, fellesskap, etikk, verdier og hva troen betyr for et menneske, 
og ikke minst at noen tror på oss. 

Så takk for nok en meningsfull uke med et godt knippe av 
Lillehammers ungdommer.

Ingunn Dalan Vik
Sokneprest i Søre Ål

Tro  –på deg selv, –på de andre, –på Gud, –på forandring, –på det utrolige!
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Allehelgensdag og musikk til minne
Stadig flere opplever allehelgensdag som en viktig minnedag, 
hvor vi kan minnes våre kjære. Minnemarkeringer for døde er av 
de eldste kristne skikkene vi har. Mange av oss lever med sorg 
og savn, og vi trenger både tid og sted der dette kan rommes. I 
alle menighetene i Lillehammer er det minnemarkering for døde i 
gudstjenesten allehelgensdag 5.november, og det sendes ut egen 
invitasjon til dem som har mistet noen i løpet av året som er gått. 

Mange steder arrangeres det også andre minnearrangementer, 
og i de siste tiårene har lystenning vært en voksende tradisjon i 
Norge. Vi finner trøst i lys som tennes. 

I Lillehammer inviterer vi alle til:
«MUSIKK TIL MINNE» i Lillehammer kirke 
LØRDAG 4.NOV. KL.16.00
Kantor Tim Collins formidler vakker musikk, og tekster 
blir lest av sokneprest Ann Cathrin Opsann Tomten og diakon 
Solbjørg Skruklien.  Det vil være ÅPEN KIRKE fram til kl.18, med 
mulighet til å tenne lys og samtale.

HJERTELIG VELKOMMEN!

Julemesse Søre Ål kirke
LØRDAG 25. NOVEMBER KL. 15 – 18
• Salgsbord, loddsalg, åresalg
• Salg av risengrynsgrøt, saft, kaffe og kaker

SØNDAG 26. NOVEMBER KL. 12 – 13.30
• Salgsbord, loddsalg, åresalg
• Salg av kaffe og kaker, saft
• Hovedtrekning

Alle som har salgsartikler og/eller gevinster, 
leverer disse i kirka fredag 24. november 

mellom kl. 16.00 – 18.00.

Velkommen!
Søre Ål menighetsråd.

Julemesse Nordre Ål kirke
Lørdag 25. november kl.10:00 -14:00
Salg av hjemmebakst, julelotteri, håndarbeid,  

kaffesalg, timesalg, tombola. 

Underholdning ved Knøttekor og  
Nordre Ål Minitensing.

Velkommen til et hyggelig førjulstreff!

Labyrintvandring
Lørdag 11. november kl. 10 - 14
i Nordre Ål kirke, Lillehammer

En labyrint er et 4000 år gammelt symbol som mennesket har 
brukt som redkskap for bønn, meditasjon og livstolkning.

Vi introduserer labyrintens unike betydning og anvendelse og 
det vil bli mulighet til å vandre i forskjellige labyrinter.

Påmelding innen fredag 3. november
Begrenset antall plasser

Pris kr. 200,-
Lunsj og kaffe

For mer informasjon – ta kontakt med:
Studentprest og labyrintfacilitator Anne Anker Bolstad, tlf. 91 51 12 44

Sokneprest Oddgeir Bolstad, tlf. 97 99 13 16



23på kirkebakken   nr. 2 • 2017

Stedet for ekte italiensk pizza - tlf. 90 64 11 11

Ekte italiensk pizza fra vedfyrt ovn 

Plass for  
DIN bedrift her?

Telefon 61 26 70 00 • www.byggøst.no

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 

2607 Vingrom - Tlf. 61 24 80 50

Jernbanegt. 13
2609 Lillehammer
Tlf: 61 22 10 00

Storgt. 72, 2609 Lillehammer - Tlf. 61 26 63 00

Møller Bil Lillehammer
Industrigt. 11, Pb. 1160, 2605 Lillehammer
Tlf. 24 03 37 25

S.Undsetsplass og Strandtorget, Lillehammer. Tlf. 61 05 76 60

Andreassen Blomster
Gartnerhagen 4. 154, 2615 Lillehammer  

Telefon: 980 86 000

   EVENSEN
& EVENSEN AS

Hamarvn. 45, Lillehammer  
Tlf. 61 25 21 47

Ole 900 61 735 - Morten 901 35 657

Bergseng Thor & Co AS
Eiendom og dagligvarer

JORD • PRYDBARK

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

Lillehammer Begravelsesbyrå a.s – J. Bostad's Eftf.
STORGT. 158 – 2615 LILLEHAMMER. TLF. 61 27 95 80

Begravelsesbyrå
Bekkelund

Vakt hele døgnet: 61 18 31 03

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

Jens Barlund as
Hageanlegg

Alt innen stein, mur, trapper, plen, planter, vedlikehold

95 11 15 80 • 95 76 20 63

Storgata 47

Plass for DIN  
annonse her?



Konserter i Lillehammer kirke

Konserter i november og desember

Det blir orgelhavltimen med Tim Collins 
lørdag 14. oktober kl.12.30, og lørdag 25. november kl.12.30. 

Gratis inngang.

Nivallis barokkensemblet spiller en konsert  
søndag 22. okotober kl.19.00. 

De er noen av Norges fremste spesialister innen historisk informert framføringspraksis. 
Repertoaret for konserten er J.S.Bachs kantate 199, samt en Vivaldi-obokonsert.

Fredag 3. november kl.19.00  
er det en konsert med guttekor fra Tyskland, 
Knabenchor collegium iuvenum 
 Stuttgart dirigert av Michael  ̌Culo, med Bene-
dikt Nuding på orgelet.
 
Programmet inkludere kor og orgelmusikk av 
Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn Bartholdy, 
Anton Bruckner. Dette er korets første besøk 
i Norge. Tidligere har de turnert i Frankrike, 
Spania, Finland, Sveits, og USA

18. november  Mons Michael Thommesen og Paul Wilmot i Søre Ål kirke kl 12.00
19. november  Lillehammer Brass i Lillehammer Kirke kl 16.00
25. november  The Real Choir i Lillehammer kirke 
29. november  Trine Rein og Eli Kristin Hansveen i Lillehammer kirke 
03. desember  PUST i Lillehammer kirke 
05. desember  Julenatt i Lillehammer kirke 
07. desember  Ole Edvard Antonsen m/flere i Lillehammer kirke 
07. desember  Vingrom Seniorkor i Vingrom kirke kl 19.00
09. desember  Lillehammer Opera i Lillehammer kirke 
10. desember  KLANG i Lillehammer kirke 
11. desember   «Blåtoner» Lewi Bergerud, Knut Anders Sørum og  

Ingrid Olava i Lillehammer kirke kl 18.00 og kl 20.30
13. desember  Sing Song Singers i Nordre Ål kirke 
13. desember  Vestoppland Kammerkor i Lillehammer kirke 
15. desember  «Stille natt, Hellige natt» i Lillehammer kirke 
16. desember  Lillehammer Brass i Søre Ål Kirke
17. desember  Jul i ord og toner v/Lillehammer kirkekor og Tim Collins kl 19.00
19. desember  Anita Skorgan og Rein Aleksander
23. desember  Jul i ord toner v/Vingrom Sangkor i Vingrom kirke kl 22.00


