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Til ettertanke
Feil fortelling
Det er en historie om den finske presidenten som skulle ta imot
sin amerikanske kollega. Den finske presidenten sleit litt med
engelsken sin, men han hadde øvd inn en varm velkomst når
Air Force One landet og han skulle håndhilse på den amerikanske presidenten: Welcome to Finland, Mr President. How
are you?
I alle viraken som oppsto, glemte den finske presidenten
det siste spørsmålet. Men da de kjørte i limousinen sammen til
presidentpalasset i Helsinki, husket han hva han hadde glemt.
Han lener seg mot verdens mektigste mann og sier: Who are
you? Sant eller ikke - tre bokstaver i feil rekkefølge kan bety en
hel verden i forskjell.
Hvem er du? Dette spørsmålet har til alle tider opptatt folk i
ulike kulturer når det gjelder å ”forstå” hvem Gud er.
En ateist sto på det stedet der Jesus ga sitt liv på Golgata-høyden i Jerusalem. Da kom følgende hjertesukk: «Jeg har
en bønn til deg, som jeg her og nå bærer fram på vegne av
noen millioner tidligere og sårede tilbedere: Kom ikke tilbake.
Aldri».
Det er mange som er såret og skuffet fordi de har fått et
ublidt møte med kristne mennesker og fortellingen om kristendommen. Kirkens historie er ikke grei og en del enkelt men-

neskers kristne historie er ikke grei. Mange er såret og skuffet
fordi feil fortelling om Gud og hans sønn er fortalt og levd.
Kirkens utfordring består ikke først og fremst i å gjøre noe
nytt. Den består snarere i å se på nytt – hvem er du Gud?
Midt i en verden som er fylt til bristepunktet av ukjærlighet, av
smerter, av kryssende interesser, snur Jesus et henrettelses-redskap om til et symbol på kjærlighet og tilgivelse. På langfredag er det et øyeblikk mørket som vinner, treet som vinner,
naglene som vinner, ondskapen som vinner. Men bare et
øyeblikk. Det som skulle bringe Guds sønn til taushet, kommer
til å tale høyere enn noe annet på denne jord om hvem Gud
er og hva Guds kjærlighet er.
Ingen kan tenke uten bilder, sa den gamle filosofen
Aristoteles. Bildene vi har av Gud er formet av mennesker,
av hendelser og av fortellinger. Mange har blitt fortalt feil
fortelling. De har møtt fortellingen om Skriftens krav i stedet
fortellingen om Skaperens kjærlighet. Det er nådens og kjærlighetens fortelling kirken skal fortelle. Der tror jeg det ligger
mye godt gjemt, som mange ikke kjenner fordi de sitter fast i
feil fortelling.
Arne Svilosen
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Redaktørens hjørne
Nytt navn, hva skal det være godt for, var ikke det gamle bra nok ?? Nei, det var ikke det når begrepet
«vår fedrearv» ikke lenger gir noen mening for flesteparten av de under 60 år.
Vår fedrearv – hva sier det ?
Endring av navnet har vært oppe til diskusjon gjennom flere år, men det har ikke resultert i noe, kanskje
fordi det ikke kom inn gode nok forslag? For 1 år siden skrev vi i bladet og spurte om forslag til et navn
som kunne si med andre ord hvilket blad du satt med i hånden, og hvilket stoff du kunne vente å finne.
3 forslag kom inn, og ett av de, mente redaksjon og styret var dekkende for det vi ønsker å formidle.
PÅ KIRKEBAKKEN var forslaget fra Eirik Torgersrud, og det navnet mener vi gir assosiasjoner om fellesskap, nyhetsformidling og tanker fra og om kirken.
Det er med disse «overskriftene» vi lager menighetsblad !
Ikke alle vil være glade for nytt navn, men vi ønsker forståelse for at det etter nesten 100 år kan være
nødvendig med et nyere navn for å vekke interesse blant flere.
Blant mange tanker jeg går med denne våren er vår tilbakeholdenhet for å spørre om hjelp!
Jeg innbiller meg at før i tiden var det en selvfølge å spørre venner og naboer om hjelp til praktiske ting,
småtjenester, eller en prat om litt mer enn været. Er det riktig? Og i tilfellet, hvordan i all verden er vi
havnet i en situasjon hvor vi ikke skal bry noen, i verste fall spørre om litt hjelp?
Og har vi ikke selv erfart at det er hyggelig å bli spurt om en tjeneste, enten vi kunne si ja, eller at det
ikke var mulig!
Å bli spurt om en tjeneste betyr at noen har tillit til oss, tror at vi vil og kan, det er ikke dårlig, vel?
Vi håper at du finner noe av interesse når du åpner bladet, noen artikler sier noe om fellesskap og
muligheter for å engasjere seg, andre forteller om en utvikling i kirken som det er ok å vite litt om.
Hvis du som leser, savner stoff, eller har saker du gjerne vil ha inn, kontakt gjerne en av oss i
redaksjonskomiteen, liste over medlemmene finner du på side 2.
God sommer, og ønske om «godt og tjenlig vær»
Vi sier tusen takk for bidrag til bladet!
Elise Birch Bulie, ansv.redaktør

Telefonliste menighetskontorene:
LILLEHAMMER KIRKEKONTOR
Fåberggata 128 3.etg. 2615 Lillehammer
post@kirkekontoret.no – www.kirkekontoret.no

6127 0888
9799 1301

PROSTEN I SØR-GUDBRANDSDAL PROSTI
Prost Anita Dalehavn
9009 0395
Saksbehandler Anne Berit Riisehagen Gillebo 9799 1307

SØRE ÅL MENIGHET
Sokneprest Ingunn Dalan Vik
97991309
Menighetssekretær Kari Strand Ødegård
97991303
Kantor Paul Wilmot
9799 1312/ 4149 1719
Kirketjener Helge Haugom
9799 1313
Diakon Solbjørg Skruklien
9799 1322

KIRKEVERGEN I LILLEHAMMER
Kirkeverge Magnar Pettersen
Ass kirkeverge Reidun Bjørke
Saksbehandler Anne Berit Riisehagen Gillebo

9799 1302
9799 1311
9799 1307

SAKSUMDAL OG VINGROM MENIGHETER
Sokneprest Anna Sophie Strandli
9799
Organist i Vingrom og Saksumdal, Thor Kvande 9716
Menighetssekretær Vingrom, Geir Ole Dahlen 9799
Menighetssekretær Saksumdal, Kari S Ødegård 9799
Kirketjener Anne H. Aasen
9799

TROSOPPLÆRERE
Kateket Susanne Paulsen
Trosopplærer Møyfrid Brenn
Trosopplærer Jakob L. Paulsen

9799 1306
9799 1320
9799 1325

FÅBERG MENIGHET
Sokneprest May Ingunn Thorleifsdotter
Menighetssekretær Inger Marie Ringsbu
Kirketjener Bjørn Stræte

LILLEHAMMER MENIGHET
Sokneprest Ann Cathrin Oppsan Tomten
Menighetssekretær Inger Marie Ringsbu
Kantor Tim Collins
Kirketjener Ove Brenna
Diakon Solbjørg Skruklien

9799
9799
9799
9799
9799
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1317
1324
1305
1323
1322

NORDRE ÅL MENIGHET
Sokneprest Oddgeir Bolstad
Menighetssekretær og organist
Geir Ole Dahlen
Kantor Paul Wilmot
Kirketjener Elin Amundrud
Diakon Solbjørg Skruklien

1310
4485
1315
1303
1319

9799 1321
9799 1324
9799 1318
9799 1316

9799
9799 1312/ 4149
9799
9799

1315
1719
1314
1322
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Statskirken er historie
Kirkeordningen i Norge er i endring. Statskirken og Kongens kirkestyre er opphevet, og fra 1. januar i
år ble Den norske kirke et eget rettssubjekt. Det har skjedd mange viktige endringer i regelverk og strukturer de senere årene, men fremdeles
gjenstår det mye arbeid før den selvstendige folkekirken har funnet sin
form og alle formaliteter er på plass.
Reglene om kirkens oppbygging
og formelle rammer har mange forskjellige problemstillinger og finurligheter, det er definitivt ikke noe
strømlinjeformet og ensartet system. Dette kan være frustrerende
for den som prøver å få oversikt over organer, beslutningssystemer
og regelverk. Men det er også fascinerende, fordi det er en konsekvens av snart 1000 års kirkehistorie i Norge. Kirken har blitt
innvevd i kongemakt, forfatning, lovgivning og lokalt selvstyre
gjennom bokstavelig talt hundrevis av år.
Det er dette sammenvevde systemet vi er i ferd med å løse opp,
men ikke oppheve. Det er fortsatt bånd mellom stat og kirke. Vi
har en grunnlovsbestemt folkekirke og en egen kirkelig lovgivning.
I reformprosessen må det avgjøres hva som skal bestå og hva
som skal oppheves eller endres, og hvordan endringene best kan
gjennomføres.
Dette er spørsmål om hva kirken selv ønsker, og om hva det politiske flertallet vil. I tillegg vil internasjonale menneskerettigheter,
hensynet til livssyns- og religionsfrihet og diskrimineringsforbud
sette grenser for hva vi i Norge kan gjøre.

Tilbakeblikk

Forholdet mellom staten – det vil si Kongen – og kirken var et viktig
spørsmål i Norge helt siden kristningen av landet og innføringen
av kristenretten. Maktkamp mellom keiser og pave preget Europa
i middelalderen. Fra reformasjonen i 1537 ble makten over kirken
her i landet overtatt av Kongen, og Kongen ble kirkens overhode.
Fra gammelt av var det slik at Kongen holdt prest, mens lokalbefolkningen hadde ansvar for kirkebygget. Dette er de historiske
røttene til systemet med statsansatte prester og lokalt ansatte kirketjenere og organister; statlige bevilgninger til prestetjeneste og
kommunale bevilgninger til andre ansatte og kirkebygg.
I 1814 fikk vi en Grunnlov som på mange områder var moderne og liberal, inspirert blant annet av den franske revolusjon og
den amerikanske konstitusjon. Men den kirkerettslige reguleringen var konservativ. Den evangelisk-lutherske lære forble statens
offentlige religion, og Kongen og halvparten av statsrådene måtte
bekjenne seg til denne læren. Kongen hadde rett til å gi kirkelige
anordninger som et prerogativ, det vil si at Stortinget ikke kunne
instruere eller overprøve Kongen når det gjaldt styringen av kirkens indre forhold.
Men selv om Kongen styrte kirken på øverste hold, vokste det
gradvis fram et indre kirkelig selvstyre. Kirken fikk menighetsråd
i hvert sokn fra 1920, bispedømmeråd fra 1933 og bispemøtet året
etter, i 1969 ble Kirkerådet opprettet og i 1984 Kirkemøtet. I 1988
fikk bispedømmerådene myndighet til å ansette menighetsprester,
kateketer og diakoner, og i1990 ble liturgimyndigheten delegert til
Kirkemøtet.
I 1996 fikk vi den kirkeloven som fremdeles gjelder. Loven innebar en stor endring av den lokale organiseringen av kirken: Soknet
ble et selvstendig rettssubjekt, med personal- og økonomiansvar.
Kirkelig fellesråd ble opprettet på kommunenivå og med representasjon fra kommunen. Fellesrådet skulle ivareta arbeidsgiveransva-
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ret på soknenes vegne. Loven fastsatte at kirkelig fellesråd skulle
ha en daglig leder, kirkevergen.
Mitt inntrykk er at skillet fra den kommunale forvaltningen var
vellykket. Men det kan nok spørres om fellesrådene fikk for mye
innflytelse og ressurser, på bekostning av menighetsrådene. Jeg
satt i fellesrådet forrige periode, og jeg syntes det kunne være vanskelig å balansere min oppgave med å ivareta Nordre Ål menighets
interesser opp mot hensynet til kirkene på Lillehammer samlet sett.
Det kan jo være ulike oppfatninger når stillingsprosenter skal fordeles eller når vedlikeholdsbevilgninger er for knappe til å dekke
alle gode (og nødvendige) formål. Dersom det blir kommunesammenslåinger og dermed større fellesråd, vil slike spørsmål bli enda
viktigere.

Forfatningsreformen

Det såkalte «Kirkeforliket» ble inngått av samtlige partier på Stortinget den 10. april 2008. I dette forliket ble det bestemt at alle de sju
grunnlovsparagrafene om statens offentlige religion og statskirken
skulle endres eller oppheves. Statens offentlige religion og Kongens kirkestyre skulle avvikles. Kongen skulle ikke lenger utnevne
biskoper og proster.
De omfattende grunnlovsendringene ble vedtatt av Stortinget
21. mai 2012, og trådte i kraft med det samme.
I Grunnloven § 2 står det nå at verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Etter § 16 har alle innbyggere i riket fri
religionsutøvelse. Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke,
forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.
Nærmere bestemmelser om Kirkens ordning fastsettes ved lov.

Forvaltningsreformen

Neste fase er forvaltningsreformen. Fra 1. januar 2017 er Den norske kirke et eget rettssubjekt, og ikke lenger en del av statsforvaltningen. Allerede fra samme dag fikk den selvstendige kirken
overdratt arbeidsgiveransvar for 1650 tidligere statstjenestemenn,
derav 1250 prester.
Kirkeloven ble endret slik at Den norske kirke nå kan være part
i avtaler med private og offentlige myndigheter og har partsstilling
overfor domstol og andre myndigheter.
De statlige bevilgningene til kirken ble lagt om slik at de overføres som et rammetilskudd. Kirkemøtet har overordnet ansvar
for budsjettfordeling, mens Kirkerådet har ansvaret for økonomiforvaltningen og økonomistyringen av de midlene som Kirkemøtet
disponerer og fastsetter regnskapet.

Fremtidens kirkeordning

Fremdeles gjenstår mange spørsmål. Noen av disse er opp til politiske myndigheter. Kirkelovgivningen må moderniseres og forenkles. Kirken selv ønsker en kortfattet rammelov for den norske
kirke. Regjeringen Solberg har varslet en felles tros- og livssynslov,
med de særregler som er nødvendige for kirken. Finansieringsordningen for kirken og andre tros- og livssynssamfunn er under
revisjon, og eierskapet til Opplysningsvesenets Fond må avklares.
Andre spørsmål er det nå opp til kirken selv å avgjøre. Et av de
viktigste er om det skal være en eller to arbeidsgivere i kirken. I
dag er det to «arbeidsgiverlinjer», ved at prester, biskoper og bispedømmeadministrasjonen er ansatt i det sentrale rettssubjektet,
mens øvrige ansatte lokalt har fellesrådet som arbeidsgiver. Mye
av kirkeordnings-debatten har dreid seg om å etablere én felles arbeidsgiver for alle kirkelig ansatte. Spørsmålet har vært om denne
ene arbeidsgiveren skal være soknet, fellesrådet, et nytt regionalt
organ på prosti-størrelse eller bispedømmerådet.
Selv syns jeg det er vanskelig å se hva som er den beste løsningen. Jeg har vel inntrykk av at arbeidsgiver-spørsmålet kanskje
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er tillagt litt vel mye vekt, og at det kan være mulig å finne gode
samarbeidsløsninger også med ulike arbeidsgivere.
Det er også andre viktige temaer som er ute på høring eller under forberedelse. Dette dreier seg om valgordningen i kirken, og
hvordan man best skal få til et fungerende kirkelig demokrati. Kirken må også fastsette hvordan biskoper skal velges eller tilsettes.
Bispemøtets rolle må fastlegges, og kompetansefordelingen mellom bispemøtet og kirkemøtet må avklares. Kirkemøtet er kirkens
øverste demokratiske organ. Men etter min mening er det behov
for en reell maktfordeling også i kirken, og her kan bispemøtet
være en viktig faktor.
Et annet interessant spørsmål er det juridiske forholdet mellom
det nye rettssubjektet og soknene. Enkelte sokn har avholdt me-

nighetsmøter der det er vedtatt ikke å innføre den nye vigselsordningen av 2017. Kirkerådet og biskopene har sagt at Kirkemøtets
liturgivedtak binder soknene, slik at disse vedtakene er ugyldige.
Jeg synes spørsmålet er en god illustrasjon på at det må på plass et
klarere regelverk for kompetansefordelingen mellom kirken sentralt og de lokale menighetene.
Helt sikkert er det at det gjenstår mange avklaringer og mye
arbeid før vi får et hensiktsmessig regelverk i den selvstendige norske folkekirken.
Torunn Elise Kvisberg
Medlem av Nordre Ål menighetsråd og Hamar bispedømmeråd
Arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer

Skippern går fra borde
Etter 20 år, først med kontor på Skoletorget 8, et gammelt hus
med bratte trapper og små rom, og som ble for trangt da staben
ble utvidet.
Så i Fåberggt. 128, med mer hensiktsmessige lokaler for
alle, og noen flere i staben.
1997- 2017 hva har skjedd i disse årene?
I 1997 ble Fellesråd etablert som et lovpålagt organ, og det
betinget et godt samarbeid både med kommunen, og med 6 menigheter ! Magnar Pettersen har lagt mye arbeid i å bygge tillit,
og få til et gjensidig ansvarsforhold, til glede for alle parter.
Hvilke store saker har vært fint å ha vært med på å få i havn,
Magnar?
Nytt orgel i Lillehammer kirke! Den dagen i år 2000 da ordfører Audun Tron signerte kjøpekontrakten, og vi fikk et orgel
som er det beste mellom Oslo og Trondheim, da skulle det vært
blåst i basuner!
Utvidelse av Søre Ål kirkegård er også en av de store tingene som jeg har brukt mye tid på.
Dette arbeidet har tatt flere år, men nå står en flott parkeringsplass der, og arbeidet med å utvide kirkegården er i full
gang. Godt samarbeid med Lillehammer kommune har vært
ennødvendighet !
Vedlikehold av kirker og kirkegårder er en vesentlig del av
kirkevergens arbeid, og der er vi ikke i mål, men dit kommer
vi vel heller ikke med slikt arbeid. Men i samarbeid med Lillehammer kommune skal det nå gjøres en gjennomgang og totalvurdering av vedlikehold og nødvendige investeringer i alle
kirkebygg. Det er flott!
Men den største gleden er å ha vært en del av en dyktig og
inspirerende stab, noe som har gjort at jeg har blitt i 20 år !
Utfordrende og spennende har det også vært som sekretær
i Fellesrådet, hvor ledere og deltakere har skiftet med noen års
mellomrom, og hvor diskusjonene til tider har gått høyt!
Dette har vært en god og utfordrende arbeidsplass!
Utviklingen av datasystemer har revolusjonert måten å jobbe på, og ikke ett kontor blir i dag tatt i bruk uten at det tilfredstiller krav til tilgjengelighet og tilpasning.
Magnar har langt fra bare vært byråkrat! Når det har vært
vanskelig å skifte lyspærer i pendlene i Lillehammer kirke,
hvem har klatret opp? Magnar. Når det har manglet kirketjenere i en av kirkene våre, hvem har steppet inn? Magnar. Når det
har snødd så mye om natten at kirken var utilgjengelig, hvem
kom med snøskuffa? Magnar.
Hvem har alltid hatt tid til en prat når ikke alt gikk på skin-

på kirkebakken

nr. 1 • 2017

ner i menighetene, og menighetsrådslederen måtte få noen nye
tanker? Magnar.
Listen kunne vært lengre!
Til slutt Magnar: Er det en sak du engasjerte deg sterkt i,
men som du måtte akseptere at vi ikke fikk gjennomført?
Ja, det var saken om å få til et livssynsåpent sermonibygg! Vi
hadde et godt prosjekt ved Gartnerhagen/Nordre gravlund for
noen år siden, men vi kom ikke i mål! Jeg er lei for det!
Etter 20 innholdsrike og utfordrende år går han, skippern, og vi
takker deg for dem alle!
Elise Bulie
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Ut og innmeldinger i Den norske Kirke
I perioden 1. januar 2016 til 30. april har 31 mennesker i Lillehammer kommune meldt seg inn i Den norske kirke, i tillegg til de som
ble døpt. I samme periode meldt 212 seg ut. Hele 119 av dem meldte seg ut i august 2016, etter at det ble mulig å melde seg både ut og
inn via Den norske kirkes hjemmesider. Der ser ikke ut til å ha vært
et ras av utmeldinger i Lillehammer etter Kirkemøtets vedtak om at
Den norske kirke har åpnet for vigsel av likekjønnede.
I forbindelse med at kirken åpnet for digital inn- og utmelding
uttale kirkelederne seg:
Ledende biskop i Den norske kirkes bispemøte, Helga Haugland Byfuglien, er ikke overrasket over at mange ville benytte anledningen til å melde seg ut.
– Vi var forberedt på et betydelig antall utmeldinger og har stor
respekt for det enkelte menneskes valg. Disse signalene tar vi alvorlig. Vår oppgave fremover er å gi videre det kristne budskapet
og slik formidle hvilken viktig plass kirken kan ha i menneskers liv,
sier Helga Haugland Byfuglien.
Hun er opptatt av at Den norske kirke også i fremtiden vil være
bevisst sitt ansvar som en nær og åpen folkekirke.
– Dette har vært og vil fortsatt være en svært viktig oppgave,
særlig for den lokale kirken, sier Byfuglien.
Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum understreker også
betydningen av folkekirken.
– Vi skal fortsatt ha en bred og åpen folkekirke. Men ingen skal
være medlem i et trossamfunn mot sin vilje, og derfor er jeg glad
for at denne selvbetjeningsløsningen er på plass. De som feilaktig

er oppført som medlem i Den norske kirke eller som ikke ønsker å
være medlem kan nå enkelt endre sin status, og det vil gi oss et mer
korrekt register, sier Raaum.
Direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet tror mange som allerede hadde bestemt seg, benyttet anledningen til å melde seg ut
elektronisk, og at dette er årsaken til det høye antallet utmeldinger
på mandag.
- Selv om det aldri har vært vanskelig å melde seg ut av kirken,
har mange latt være å sende utmeldingsskjema eller rette feil i registeret. Denne selvbetjeningsløsningen gjør det enklere å melde
seg ut, sier Jens-Petter Johnsen.
Tilgangen til medlemsregisteret via ID-porten legger til rette
for enklere feilretting og mer direkte kommunikasjon med folk, og
er et viktig ledd i kirkens digitale satsing. Johnsen mener likevel
ikke det er blitt for enkelt.
– Målsetningen med bedre digital tilrettelegging er at folk ser at
kirken er der for dem. Den norske kirke har 3,8 millioner medlemmer, eller omkring 73 prosent av landets befolkning. Alle som er
døpt og ønsker å høre til i kirken er velkommen som medlemmer,
sier kirkerådsdirektøren.
Den elektroniske selvbetjente løsningen er et supplement til
andre måter å melde seg inn i eller ut av kirken på. Dette vil si at
folk fremdeler kan sende forespørsler om utmelding til det lokale
menighetskontoret, og disse blir behandlet på samme måte som
tidligere.
Kilde. Den norske kirkes nettsider

Anna Sophie Strandli – ny sokneprest
i Vingrom og Saksumdal
Født midt i Oslo sentrum med Domkirken og Trefoldighetskirken som barndomskirker. Jeg gikk på St. Sunniva skole hos
St. Josephs nonnene – den gang Norges eneste internasjonale
skole. Besteforeldrene sto i frikirken og min bestefar drev søndagsskole. Tanken om økumenisk samarbeid ble tidlig plantet.
Jeg har en voksen datter og to barnebarn på 7 og 11 år.
Etter forberedende var jeg interessert i flere typer studier,
også legestudiet, men det ble det teologiske fakultet og teologistudier fordi det er så mangfoldig og var vel det som best dekket min kunnskapshunger – mine interesser.
Det var ingen selvfølge da at jeg skulle bli prest. Det har
modnet i meg gjennom mange år. Jeg ble ordinert i januar i år.
Presteyrket er veldig mangesidig og jeg føler at det er en stor
fordel å ha den erfaringen jeg har. Ikke minst med tanke på
alle menneskemøtene. Selv om vi går i noen ringer og er innom
ulike ting – jeg har vært lærer og redaktør, blant annet – så går
det gjerne en linje. Fordelen med å bruke tid på noe er at man
oppnår en forståelse som bare livet selv kan gi – og at det blir
en overenstemmelse mellom egne erfaringer og forkynnelsen.
Jeg er veldig takknemlig for kollegene på Lillehammer. Arbeidsfellesskapet er kanskje ikke så stort i antall, men det er
stort når det gjelder menneskelig mangfold og personligheter.
Kunnskapsrike folk som er til inspirasjon og berikelse. Tiden i
Fåberg menighet har vært veldig fin.
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Jeg gleder meg til å være Sokneprest i Vingrom og Saksumdal og ser nå frem til et gjensidig og tillitsfullt samarbeid. Og så
håper jeg jo på at folk vil komme i kirken, da.
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MIN SALME

Endelig full stilling til Paul

Nr. 22 i salmeboken.
Grunnen til at jeg velger denne salmen, er en
opplevelse i gudstjenesten 1.søndag i advent hvert
år i kirken i Finland hvor jeg bodde i noen år. 1.
søndag i advent er den store kirkesøndagen i den
finske kirken, hvor små og store er tilstede, og hvor
hele menigheten reiser seg og flerstemt synger
denne salmen. Lovsangen jubler og når høyt over
kirketaket! Det er en altoverskyggende opplevelse
som har fulgt meg, og følger meg fortsatt.
Magnar Pettersen

Hosianna, Davids sønn,
Velsignet være han.
Hosianna, Davids sønn
Som kommer i Herrens navn.
Hosianna, hosianna
Velsignet Davids sønn
Som kommer i Herrens navn!

]
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Stillingskabalen i Lillehammer for de kirkelig ansatte har ført til at
organist Paul Wilmot (35) går opp fra 60 til 100 prosent stilling, og
at hovedvekten skal ligge på tjeneste i Nordre og Søre Ål menigheter. - Dette betyr veldig mye for meg og min framtid her i Lillehammer. Det gir en helt annen økonomisk trygghet, sier Paul.
Den «nye» stillingen til Paul innebærer at det blir spilling ved
flere brylluper og begravelser. Han skal også dirigere Pepper Minising i Søre Ål til høsten.
Da Paul kom til Fåberg i 2014, hadde han vært to år i Vega i
Nordland som organist. Før det var han fem år på øya Mauritius øst for Madagaskar. Der hadde han piano- og orgeltimer for
enkeltpersoner. I tillegg var han repetitør for solister og kor ved
Opera Mauritius. En repetitør er en som spiller musikkstykkene på
for eksempel piano for vokalister de gangene orkesteret ikke er til
stede under øvelsene.
Han er vokst opp i Brighton på sørkysten i England, og har sin
utdanning fra Oxford University.
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Glade givere under Fasteaksjonen 2017
– med eller uten Vipps
Hvert år bidrar konfirmanter i Norge til at Kirkens Nødhjelp får inn
store beløp til sin fasteaksjon. I år var slagordet «Ja, vi elsker dette
vannet», og pengene går til prosjekter som bidrar til rent vann i
fattige land. De seks menighetene i Lillehammer har Fasteaksjonen
som en av oppgavene konfirmantene skal gjøre i løpet av året.
Konfirmantene forteller at bruken av Vipps øker. Mange av
dem som får besøk av konfirmanter med giverbøsser, sier at de
ikke har kontanter i huset, og da får de informasjon om Vipps.

Beløpene som kom inn:
Fåberg: 		
25 112,Søre Ål:		
38 391,Lillehammer:
13 476,Nordre Ål:
30 194,Vingrom:
10 370,Saksumdal:
2934,I tillegg kommer Vippsbidrag

Konfirmanter fra Fåberg bidro til det gode resultatet under Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2017.
Bakerst fra v.: Håkon Sørheim, Øystein Engeli, Sebastian Kornby og Petter Feiring Ellingsen.
Foran fra v.: Simen Pettersen, Are Marius Svehagen og Andreas Kjetlien.
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Lillehammer K-Forum,
med røtter i fortiden og program for nåtiden
Røttene strekker seg helt tilbake til 1855, da det første YWCA (Young Women’s Christian Association) startet i England for å tilby
unge kvinner som kom fra landet for å jobbe i byene et trygt fritidstilbud. Ikke bare «et sted å være», men undervisning med tanke på
kristen vekst og bedre muligheter i arbeidslivet. Denne typen arbeid spredte seg raskt utover Europa og USA, også til Norge. I 1890
ble det første KFUK møtet holdt på Lillehammer i regi av Margith
Tande. Hun var en pioner. På den tiden var det stort sett menn som
var ledere i kvinneforeninger. Margith holdt den posisjonen i 32 år!
De driftige kvinnene bygde Søndagshjemmet, forsamlingslokale
med eget bibliotek og hybler for unge enslige yrkeskvinner og eldre damer som ikke kunne greie seg selv.
Da det ikke lenger var kapasitet til å drive arbeidet og vedlikeholde huset, ble det overdratt til Lillehammer menighet som noen
år seinere solgte det til kommunen. Nå er det revet for å gi bedre
plass til Hammartun skole. Et siste fysisk minne derfra er den store
kobberkaffekjelen på Lillehammer kirkesenter.
En annen typisk KFUK-virksomhet var hjelpekassen. Alle betalte inn et beskjedent fast beløp, og så kunne det deles ut midler til
syke og trengende kvinner.
Gjennom skiftende tider har arbeidet hatt forskjellig uttrykk,
men alltid basert på å gi kvinner mulighet til å bli det de er skapt
til, basert på likeverd og kristen tro. Fordi kulturer og nasjoner er
forskjellige, ytrer også arbeidet seg forskjellig fra land til land. Hele
veien har KFUK-arbeidet både her i Norge og internasjonalt tatt
sikte på å svare på behov en har sett i samfunnet.
Da Norges KFUK feiret 100 års jubileum i 1987 startet ni voksne Lillehammerjenter med KFUK-fortid et nytt arbeid: K-forum.
Møtene gikk på omgang i hjemmene, og et av målene var å samle
penger til støtte for Palestinsk KFUKs arbeid blant kvinner og barn
på Vestbredden. Det ble også holdt 8. marsgudstjeneste flere år på
80- og 90- tallet.
Etter noen år gikk en over til å holde møtene i kirkestua i Nordre Ål kirke. Det gikk bra noen år, men døde ut da det ble vanskelig
å få nye til å ta et tak for å holde det gående.
Mange savnet dette møtestedet, og høsten 2014 ble det ny start.
Møtene holdes i kirkestua i Nordre Ål kirke en gang i måneden. Ca

20 kvinner møter hver gang, men
kontaktflaten er adskillig større.
Livet er travelt for de fleste, så det
er ikke alltid en får til å sette av
kvelden om en aldri så gjerne vil.
Tanken er å gi voksne kvinner
et fellesskap der de både kan være
med på å støtte det internasjonale
KFUK i mange land, få impulser
som utvider horisonten, og kvelder med lave skuldre og hygge.
Alle disse elementene ser vi på
som likeverdige KFUK-verdier.
Programmet favner vidt, fra tro til
Eli Kristensen
kirkepolitikk, kunst, solidaritet og
kultur. Siden dette er et kvinnearbeid, er det også bare kvinnelige
talere. Mang en mann har uttrykt misunnelse for det fine programmet med mange spennende tema! Kvelden avsluttes alltid med felles kveldsmat, og da går praten lett!
For tredje gang arrangeres det i år et felles møte med K-forum
på Hamar og Gjøvik. Disse besøkene er inspirerende, og det gir en
opplevelse av å høre til i et større fellesskap.
Lillehammer K-forum har røtter langt tilbake. Vårt eldste medlem, Eli Kristensen, har delt minner fra tidligere tider på et av møtene. Hun er et godt eksempel på den trofastheten som er med på å
gjøre et arbeid bærekraftig. Styret valgte derfor å hedre henne med
æresmedlemsskap på 95 årsdagen hennes i vinter. Så vidt vi vet, er
hun den eneste som har blitt den æren til del gjennom alle de årene
det har eksistert et KFUK på Lillehammer!
KFUKs verdensforbund er verdens største økumeniske kvinneorganisasjon med 3 millioner medlemmer i 120 land. Lillehammer
K-forum er en liten gruppe i det store verdensvide fellesskapet,
men hvert medlem er et viktig ledd i søsterkjeden. Vi har plass
til mange flere medlemmer, eller bare kom på møtene og bli kjent
med et verdifullt treffsted for kvinner! Møtene holdes 2. tirsdag i
måneden, og kunngjøres i GDpuls.
Bergliot Urdahl

Sprudlende vårkonsert med Pepper
Det er blitt en tradisjon at Pepper har vårkonsert før de tar sommerferie. Her spares det ikke på noe, for at publikum skal få en
sprudlende og givende time. De hovedansvarlige i koret, Maria
Stiegler og Marianne Træthaug har tatt fri hele dagen for å pynte
kirken og ordne alt det praktiske. Dagen før rigget de til utstyret og
øvde sammen med bassist Håkon Nettum og pianist Jakob Poulsen.
Bak konserten/koret ligger det en stor frivillig innsats. Men denne
dagen var også lyd/lysmann Ole Jonny Myrsveen og trommeslager
Simen Strand innleid for å få til en konsert hvor barna kunne vise
sitt beste, alle med hver sin mikrofon.
Konserten startet med at ca 20 Pepperbarna kom dansende inn.
Deretter sang de av full hals om at blant annet Gud kaller oss alle, at
at ikke klærne betyr noe for din verdi og om vennskap. Så i tillegg
til fantastisk korsang , hvor alle som går på skolen får være solister,
satt publikumet igjen med budskap som at vi elsket for den vi er og
at vi er skapt fordi Gud ville ha oss her.
Etter konserten ble lederne takket for strålende og trofast inn-
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sats med koret,både fra menigheten og foreldrene. De som nå har
drevet Pepper hver onsdag i fra 8 til 20 år takker for seg. Nye krefter vil heldigvis før Pepper videre.
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!
Dette har skjedd i Trosopplæringa...
Trosopplæringsplanene er endelig innsendt!

!Nå er det tid å rope et hurra! Fire års arbeid har endt opp i en felles trosopplæringsplan.

Trosopplæringsmidlene ble tildelt byens seks menigheter i 2013 og siden da
har det vært vår jobb i trosopplæringen sammen med prester, organister og
menighetsråd å utforme en læringsplan for hvert av årskullene fra 0-17 år.
Slik skolene har utarbeidet læringsplaner for hvert enkelt fag har også vi
laget en plan som tematisk, pedagogisk og teologisk skal lære opp barna
i den kristne tro, kultur og historie.

!

Måter å gjøre dette på er blant annet med velkjente
tiltak som dåp, babysang, 4- og 6-årsbøker, Lysvåken, Tårnagenthelg,
konﬁrmanttida og ledertreningen.
Men også alle nye tiltak som vi har startet opp og som kommer i
gang i løpet av de neste årene, er med på å gjøre planen helhetlig.
Nå er trosopplæringsplanene for hver enkelt menighet sendt inn
til gjennomlesning hos biskopen på Hamar og vi avventer tilbakemeldingene en gang ut
på sensommeren.
Vi takker for alle positive og konstruktive tanker og
tilbakemeldinger som vi har fått underveis. Vi takker
alle ungdomsledere og hver menighet for å stille
opp mange ganger i løpet av året på diverse tiltak
og for å være ﬂeksible når nye tiltak skal prøves ut.

Kongebarn på Lillehammer Læringssenter

!Siste helgen i mars møtte det opp 30
!forventningsfulle kongebarn. Alle var

klare for å møte Darwin, Hr. Kristus og
en ﬂott gjeng med ungdomsledere som
gjennom helga sørget godt for at barna
ﬁkk lekt, malt, snakket, spist, danset,
sunget og fortalt historier.

Sammen med bandet var også tre ﬂotte sangere fra Nordre Ål menighet; Johannes,
Ingeborg og Frida. Kjempekult med formidling i øyenhøyde :-)
10
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Krølletreff - en søt og hyggelig suksess!

Tenk deg barn i alderen 5 mnd - 3 år som sitter helt stille og venter på
at vi skal tenne et lys for dem, armer og ben som vrikker i takt med
musikken, såpebobler som blåser av sted i kirkerommet, saksofon,
ukulele, sang og rytmeegg, en fortelling fra Bibelen fortalt med enkle
ord og konkrete hjelpemidler, leting etter den rampete sauen Krølle
som liker å gjemme seg.
Dette er Krølletreff som vi nå har
arrangert to ganger.
Barna blir invitert til å komme til kirka
sammen med foreldre/ faddere/
besteforeldre til en halvtimes samling, med påfølgende
kaffe, saft, frukt og prat. Foreløpig inviterer vi til Krølletreff i
2 eller 3 kirker, men vi har planer om å utvide til ﬂere kirker
etter hvert. Neste Krølletreff blir i november.

Dette kommer å skje…

!
4-årsbok !
For de ﬂeste !kirkene
!
er utdeling av! 4årsbok ﬂyttet til
!
oktober.

Barna inviteres til
samling en ettermiddag, og en
gudstjeneste med utdeling av 4årsbøker 15. okt. eller 22. okt.
Tema for samlingen blir «Gud
skaper», og vi skal på oppdagelsesferd i kirkerommet. Alle
døpte og foreldre får en egen
invitasjon til samling og gudstjeneste i
posten.

Krølletreff

!

!

Ungdomslederne - for en gjeng!
Det er ikke ofte at de omtales
eller blir nevnt, men denne
gjengen av ungdomsledere møter
trofast opp annen hver onsdag
og på ALLE trosopplæringstiltak.
De bruker helger, kvelder
og ferier på å skape gode
rammer, opplevelser og
minner for byens barn og
unge.
Når du
møter dem
på tiltakene rundt omkring er det helt
innafor å gi et klapp på skulderen og
et smil til oppmuntring!
Har du lyst å være med er det bare
å ta kontakt til kateketen.

!

I oktober sendes
det ut invitasjoner
til Krølletreff i
november.

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 ønsker å få invitasjon,
kan du si ifra til Jakob jl674@kirken.no eller Møyfrid mb983@kirken.no
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HVA SKJER?
SØRE ÅL
Følg med «Hva skjer i Søre Ål»
på facebook, Byavisa,
Det skjer i GD og GD puls

Søndagsskole under gudstjenesten.
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
95023847 e-post: lise.hyldmo@gmail.com
Høsttakkefest ute ved Ringsvegutua, Ringsveen søndag 10. september kl. 11.00.
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

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: 97991303.

NORDRE ÅL
Hyggetreff i Kirkestua
i Nordre Ål kirke kl 11.00
Andakt, sang, musikk og underholdning
Det serveres deilig påsmurt mat
Tirsdag 5. september
Tirsdag 3. oktober
Tirsdag 7. november
Fredagssamling i kapellet i Nordre
Ål kirke
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.
Første gang etter ferien er 25. august
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Babysang i Nordre Ål kirke
Kurset starter torsdag 12. oktober kl 12.30
til 14.00
Påmelding til menighetskontoret 97991315
Følg med på hjemmesidene våre
Facebook Nordre Ål menighet og i Menighetsbladet/pressen.
SMASHING Nordre Ål mini-tensing
øver hver torsdag som før - 18.00 - 19.30.
Barna får synge i mikrofon og trener 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 koser seg og strikker.
Ledere er: Hilde Reitan Hansen, Thea
Kamfjord Eriksen, Magnus Beite og Geir Ole
Dahlen. Oppstart 7.september kl 18.00 :
Følg også med på Facebook og gdpuls.no
Søk også opp Smashing Nordre Ål Minitensing på Facebook og bli venner med oss.
K-Forum Nordre Ål Kirke
2. tirsdag i hver måned kl 19.30 i Kirkestua
Nordre Ål.
13. juni "Mer om Sigrid Undsets forfatterskap" ved bibliotekar Astrid Stuve.
Høstens datoer: 12. sept, 10. okt., 14. nov.,
12. desember. Gjennom K-forum er vi en
møteplass for kvinner i alle aldre som ønsker
seg et 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.
VELKOMMEN!
Spesielle gudstjenester og arrangementer i Nordre Ål menighet
Sommerturnus Gudstjenester i Nordre Ål
2. juli – 16. juli – 30. juli – 13. august.
Søndag 27. august (Pilegrimsvandring med
Fåberg og Lillehammer til Sundgården)
Konfirmasjon i Nordre Ål
Lørdag 9. september kl 11.00 og 13.00
Søndag 17.september drar vi til
Nordseter Fjellkirke
TOMASMESSE i Nordre Ål kl 19.00
Søndag 8 okt. og søndag 26. november
Kan du tenke deg å være frivillig medarbeider på Tomasmesse, så har vi behov
for det.
Ta kontakt med Kirkekontoret i Nordre Ål

KNØTTEKOR – MINITENSING –
FAMILIEMIDDAG
Fra 0 – 110 år på 2 1/2 time!!
Første gang 14. september kl 17.00 og
annenhver uke framover ut november
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. Mellom øvelsene kl 17.30 serveres
det enkel middag til en rimelig pris for
hele familien, – om du synger eller ikke.
For mere orientering ta kontakt med
menighetskontoret 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.

Følg oss på Facebook
Nordre Ål menighet.
Sjekk også GD-Puls/Det Skjer og
på våre hjemmesider
www.kirkekontoret.no
og klikk deg inn på Menighetene/
Nordre Ål.

LILLEHAMMER
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/+ 47 48 06 89 56,
arantsstovu@live.com
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HVA SKJER?
Øvrige kontaktpersoner:
• Lillehammer misjonsforening NMS
v/Birgit Langset, tlf 61 25 81 15
• Lillehammer Y’s Men’s Club,
kontakt John Arne Lund 95 27 99 10

HYGGESTUND
På Lillehammer Kirkesenter blir det hyggestund en torsdag i mnd. Følg med i byavisa
og gdpuls for datoer. 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.

FÅBERG

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 Kirke
senteret 2.hver onsdag kl. 19.30. Kontakt
menighetssekretær.

	
  

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. Samlingene er 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

Ungdomsmiddag kl 15.00 hver tirsdag.
Ungdomsmiddag for alle tenåringer på
Fåberg menighetshus, og med bibelgruppe
etterpå. Deretter ca 18.30 er det anledning
til å få skyss til Salt-øvelse, som begynner kl
19.00. Innimellom er det god tid til å gjøre
lekser, spille brettspill og bordtennis.
Fåberg gospelkor
Er for alle sangglade fra 15 år og o
 ppover.
Koret øver hver torsdag på Fåberg
menighetshus kl 19.00-21.00. Ingen
opptaksprøve.
Koret har konsert 15. juni kl. 19.30
i Vingrom kirke.

For mer informasjon
følg med på våre hjemmesider,
www.kirkekontoret.no og klikk deg
inn på Menighetene/Lillehammer .
Sjekk også GD-Puls og Det Skjer.

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.

Miljøfiendtlige lykter ved gravsteiner
Denne typen plastlykter er populære ved flere kirkegårder, men den er mer miljøfiendtlig og
brannfarlig enn du tror. Den er så lett at den kan blåse av gårde med vinden, og den er så
skjør at den lett kan gå i stykker. Ved Fåberg kirke har dette ført til at skjærer frakter biter over
store avstander, og man finner skarpe rester av lykter på jorder i nærheten. Dette kan føre til at
både husdyr og ville dyr tråkker på dem.
De ansatte oppfordrer alle til å ta hensyn og bruke lykter som er tyngre og mer s olide. Noen
modeller leveres også med et «spyd» som stikkes ned i bakken.

Invitasjon 50-års konfirmanter Søre Ål kirke 17. september.
Alle som ble konfirmert i Søre Ål kirke (den gang Mesna Sokn) i 1967 inviteres spesielt til gudstjenesten i Søre Ål kirke
17. september kl. 11 med påfølgende kirkekaffe.
Påmelding til kirkekontoret, e-post ko677@kirken.no eller telefon 61 27 08 88.

på kirkebakken
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FAMILIE-NYTT
Lillehammer
Døpte: Elna Vorkinn Jensen
Lauritz Jevnheim Håvemoen
Ole Hanstad Kristiansen
Thomas Bøckmann Kynnø
Liam Sørhage Amrud
Leah Sofie Tonheim
Håkon Kenyon Bronstad
Mathias Røsåsen Vorkinsen
William Rølla-Breiland
Alvar Oliver Ragneson Robak Stauri
Leah Noelle Pedersen Sandvold
Robin Strandenes
Nine Moen Hauger Beck
Andrine Charlotte Sørlie
Erle Roset-Tofthagen
Mathea Nilsplass
Elida Tranvåg, døpt i Ås kirke
Vigde: Hilde Ekeberg og Ole Rolstad
Døde: Svein Olav Tønnesen
Håkon Olav Regland
Lars Ulsaker
Tor Arne Lund
Arne Kummenje
Bjørn Haug
Trygve Andersen
Anne Marie Viig Syversen
Magnar Wangen
Harald Bjørn Mathisen

Fåberg
Døpte: Mille Steinsland Haara-Ragde,
døpt i Røldal kykje
Sander Vinje Brodshaug
Syver Michal Kalvøy
døpt i Iskatedralen, hunderfossen
Tuva Volden Hansen
Vigde: Siv Iren Eilertsen og Jørn Synstrud
Døde: Mildrid Oline Rudin
David Hestsveen Kjernlie
Nora Rustad
Kristine Walbø
Kirsten Aaseth

Søre Ål
Døpte: Ivar Berget Røhne
Susanna Bungum Thorsplass
Marie Riise Alver
Sander Johansen
Thomas Bjerkeland Eggen,
døpt i Udland kirke
Noel Wiker Venåsen,
døpt i Nordre Ål kirke
Ask Jubskås,
døpt i Notodden kirke
Oline Haug Hveem,
døpt i Furnes kirke
Vilja Kokslien,
døpt i Røldal stavkirke
Leah Sofie Andersen
Olav Dahlbak Biørn
Emma Skogstad Lech
Joakim Aasen Frich
døpt i Stensgård kirke
Vigde:	
Maria Camilla Fosse og
Roy Sagstuen Erlandsen
Døde: Karl Gustav Olsen
Knut Rydjord
Randi Fauskrud
Anne Lise Stubrud
Grethe Ingeborg Hansen
Gudveig Sønsteli
Erland Lien

Nordre Ål

Døde:
Seremoni i Nordre Ål kirke og
Lillehammer Helsehus Kapell
Åsta Mjogdalen
Øyvind Myrdahl
Bergljot Bjerklien
Anna Elisabeth Brandt
Alfred Ødegård
Solveig Johannessen
Vidar Larssen
Hedvig Sofie Håvemoen
Marit Landro Olstad
Magnhild Røste

Vingrom
Døpte: Leah Westin Bakken
Frida Ringsrud
Ella Marie Rundfloen Haugen
Mathea Nilsplass, Lilleh. Kirke
Kenneth Myrhaug Sandvold
Petter Hordvik Eide
Inger-Else Strand Larsen
Liam Sørhage Amrud, Lilleh. Kirke
Henrik Ensrud
Teodor Efraimsen Backsæther
Døde: Marthe Hattestad
Oline Johansen
Anne Cathrine Karlsen Ugland

Saksumdal

Døpte: Alvilde Åberg
Olivia Frikstad Hanslien
Andrine Charlotte Sørli,
Lillehammer Kirke
Noel Wiker Venåsen
Vinter Torbjørnsson Garli,
Øyer kirke
Oliver Birkekland Johansen
Gina Tangen Sjoa Kapell
Lavrans Ytredal
Iver Nyløkken
Mathias Pedersen Stenshagen

Døpte: Hanne Marte Berg
Døde: Oddrun Berget
Kåre Nordengen
Kjell Amund Solvang

Konfirmanter
Saksumdal kirke 2017
Jens Arlien, Elias Austgarden, Anita Dalehavn prost,
Christian Ho Edvardsen, Mina Johanne Enger Nedberg ,
Michael Ho Edvardsen.
Fotograf Lind 2017.
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Konfirmanter Vingrom kirke 2017

1. rekke fra venstre: Thea Lien Bjørnstad, Hanne Iren Krokengen, Ane Rudi Dahl, May Ingunn Thorleifsdotter prest,
Dina Rolvsen, Ronja Engevold Nordhagen, Emilie Holmstrøm Sterri.
2. rekke fra venstre: Magnus Thorsplass, Henning Reiss Semb, Sarah Tomter, Lise Hansen, Thale Fjellengen, Sara Enger Lunn,
Signe Emilie Hofseth Rindal, Juliane Bakken Mobæk, Sine Åssveen Olsen, Thomas Mathisen Hansen.
3. rekke fra venstre: Sebastian Strøm, Kristian Simen Moen Borud, Aksel Sagstuen Birkeland, Simen Meldal Grothe, Daniel Bakkestuen
Strøm, Elias Rud, Sander Hagen Gudbrandstuen, Petter Hordvik Eide, Christoffer Åsheim Strøm.
Ikke tilstede på bilde; Gustav Skjåk Tønnesen og Åsne Rudi Dahl.
Fotograf Lind 2017

Konfirmanter Fåberg kirke 2017

Første rekke (nederste) f.v: Siv Holmedal, Hanne Skyberg, Sara Kristine Ringen,
prest Anna Sophie Strandli, Tonje Nyengen Larsen, Thea Brevik
Andre rekke f.v: Anna Aanstad, Are Marius Svehagen, Simen Pettersen, Stephan Olstad Bekkevold, Mari Kjærem, Lars Jakobsen,
Erik Lund, Håkon Sørheim, Marcela Wedum
Tredje rekke f.v: Johannes Haave, Fredrik Formo, Håvard Tho, Andreas Gjerdet, Petter Feiring Ellingsen, Øystein Engeli,
Jon Håvardslien, Sebastian Kornby, Andreas Skillebekk Kjetlien. Foto: Kirsti Hovde.

på kirkebakken
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Gudstjenesteliste sommer og høst 2017
Dato

Dag i kirkeåret

Lillehammer

Søre Ål

Nordre Ål

JUNI
18. juni

2.s. i treenighetstiden

11 Felleskirkelig gudstjeneste

11 Høymesse

25. juni

3.s. i treenighetstiden

11 Høymesse

11 Høymesse

02. juli

4.s. i treenighetstiden

11 Høymesse

09. juli

5.s. i treenighetstiden

11 Høymesse

16. juli

Apostelsøndag

11 Høymesse

23. juli

7.s. i treenighetstiden

11 Høymesse

30. juli

8.s. i treenighetstiden

11 Høymesse

06. aug

9.s. i treenighetstiden

11 Høymesse

13. aug

10.s. i treenighetstiden

11 Høymesse

20. aug

11.s. i treenighetstiden

11 Høymesse

11 Høymesse

27. aug

Luther tema

11 Høymesse

11 Høymesse

11 Høymesse

JULI
11 Høymesse
11 Høymesse
11 Høymesse
11 Høymesse
11 Høymesse

AUGUST
19 Høymesse
11 Høymesse

10 Pilegrimsvandring

SEPTEMBER
02. sept

Lørdag etter 12 sit
Lørdag etter 12 sit

11 Konfirmasjon/Lillehammer kirke
13 Konfirmasjon/Lillehammer kirke

03. sept

13.s. i treenighetstiden

11 Høymesse,

11 Konfirmasjon/Lillehammer kirke 11 Høymesse

10. sept

Vingårdssøndag

11 Høymesse

11 Ute Høsttakkefest

11 Høymesse

16. sept

Lørdag etter vingårdss.

11 Konfirmasjonsgudstjeneste

17. sept

Luther tema

11 Høymesse

11 Høymesse

11 Høymesse

24. sept

16.s. i treenighetstiden

11 Høymesse

01. okt

17.s. i treenighetstiden

11 Høymesse

11 Høymesse

11 Høymesse

08. okt

18.s. i treenighetstiden

11 Høymesse

11 Høymesse

19 Tomasmesse

15. okt

Luther tema

11 Høymesse

11 Høymesse

11 Høsttakkefest

22. okt

20.s. i treenighetstiden

11 Familiegudstj. 4 års bok

11 Høymesse

11 Høymesse

11 Høymesse

OKTOBER

Gudstjenester i Nordseter Fjellkirke sommer og høst 2017
Dato
17. sept:

Gudstjeneste kl 1100 v/Nordre Ål

24. sept:

Gudstjeneste kl 1100 m/Vingrom seniorkor

01. okt:

Gudstjeneste kl 1100

08. okt:

Gudstjeneste kl 1100 v/Fåberg

24. des:

Gudstjeneste kl 1400
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Gudstjenesteliste sommer og høst 2017
Dato

Dag i kirkeåret

Fåberg

Vingrom

Saksumdal

JUNI
18. juni

2.s. i treenighetstiden

25. juni

3.s. i treenighetstiden

11 Høymesse

JULI
02. juli

4.s. i treenighetstiden

09. juli

5.s. i treenighetstiden

16. juli

Apostelsøndag

23. juli

7.s. i treenighetstiden

30. juli

8.s. i treenighetstiden

11 Høymesse

11 Setermesse Ute
11 Høymesse

11 Høymesse
11 Høymesse
11 Høymesse

AUGUST
06. aug

9.s. i treenighetstiden

13. aug

10.s. i treenighetstiden

20. aug

11.s. i treenighetstiden

27. aug

Luther tema

11 Høymesse
11 Høymesse
11 Høymesse
10 Pilegrimsvandring

11 Pilegrimsvandring

SEPTEMBER
02. sept

Lørdag etter 12 sit
Lørdag etter 12 sit

03. sept

13.s. i treenighetstiden

10. sept

Vingårdssøndag

16. sept

Lørdag etter vingårdss.

17. sept

Luther tema

11 Høymesse

11 Høymesse

24. sept

16.s. i treenighetstiden

11 Høymesse

11 Nordseter fjellkirke

11 Nordseter fjellkirke

11 Høymesse

19 Konfirmantpresentasjon

11 Høymesse,

11 Høymesse
11 Høymesse

OKTOBER
01. okt

17.s. i treenighetstiden

08. okt

18.s. i treenighetstiden

11 Høymesse

15. okt

Luther tema

11 Høymesse konfirmantjub.

22. okt

20.s. i treenighetstiden

11 Høymesse

11 Høymesse
11 Høymesse konfirmantjub.

Redaksjonen
øsnsker alle våre lesere

en riktig god sommer!
på kirkebakken
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Bli med på

Sommerfestuke
Sjusjøen fjellkirke 19. til 23. juli 2017

Onsd 19. juli Kl 18.00 Åpning av sommerfestuKen - Gospelkonsert ved Kristin Asbjørnsen og Olav Torget. Spennede intervjuer
Biletter (kr 200) reserveres ved å sende SMS til tlf 46 88 64 41. Restsalg ved inngang.
Kl 20.00 Kveldsmesse v/ Ole Amund Gillebo

Tors 20. juli Kl 12.00 BiBelvandring i sjusjøfjellet v/ Magne Mjærum. Oppmøte ved Fjellkirka. Billett kr 50 pr person, maks kr 100
pr famile. Betales ved fremmøte. Ingen påmelding.

Kl 18 og 20: 2 Konserter i fjellKirKen i samarBeid med prøysenfestivalen. ”Pizza og Paiso i Prestvegen” .
Anne Flugstad og Anders Rønningen.Forhåndssalg av billetter (kr 220)via Ticketmaster.no. Skriv Sjusjøen i søkerfeltet.
Restsalg ved inngangen

Fred 21. juli
Lør 22. juli

Kl 12.00 HistorisK Hotellvandring pÅ sjusjøen ved Brøttum historielag. Kaffeservering ved Rustad fjellstue.
Oppmøte ved fjellkirka. Billett kr 50 pr person, maks kr 100 pr famile. Betales ved fremmøte. Ingen påmelding.
Kl 19.00 salmeKveld i fjellKirKen v/ Øystein Wang m.fl. Fri inngang.
Kl 12.00 familietur med fuglemerKing.

Ingvald Ekeland tar oss med på spennende opplevelser
Oppmøte ved Fjellkirken. .Billett kr 50 pr person, maks kr 100 pr familie. Betales ved fremmøte. Ingen påmelding

Kl 19.00 lørdagsKveld i fjellKirKen m/ Frida Ånnevik - Billetter (kr 200) reserveres hos Visit Sjusjøen på
e-post: post@visitsjusjoen.no eller tlf 62 33 43 80. Restsalg ved inngang

Sønd 23. juli Kl 11.00 festgudstjeneste i fjellKirKen v/ Per Anders Nordengen. Jordbær på kirkebakken. Fri inngang.

Kl 14.00 festmiddag pÅ mesnali leirsted. Påmelding direkte på e-post: post@mesnali.no eller SMS til 46 88 64 41 senest 21/6

Kunstutstilling i Fjellkirka alle dager - servering ved alle arrangementer
MER INFO PÅ www.nms.no/kalender og på
Sjusjøen Fjellkirke sin Facebookside

kultur
konserter
inntrykk fra en verdensvid kirke
gudstjenester

vandringer

Arrangør: Sjusjøen fjellkirke i samarbeid med Det Norske Misjonsselskap, Prøysenfestivalen, Brøttum historielag,
Mesnali leirsted, Rustad fjellstue, Ringsaker kommune og Destinasjon Sjusjøen.
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VINGROM
BYGG A•S

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

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

Postboks 52, 2607 Vingrom - Tlf. 61 05 43 80

T. J. STRAND

Storgata 47

Jernbanegt. 13
2609 Lillehammer
Tlf: 61 22 10 00

LILLEHAMMER GLASMAGASIN

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

JORD • PRYDBARK

Vakt hele døgnet: 61 18 31 03

Jens Barlund AS
Hageanlegg

2607 Vingrom - Tlf. 61 24 80 50

Andreassen Blomster

Begravelsesbyrå
Bekkelund

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?

Plass for DIN
annonse her?

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. 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

Eiendom og dagligvarer

Telefon 61 26 70 00 • www.byggøst.no

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

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

Gave til menighetsbladet

Kvittering
Innbetalt til konto

Blankettnummer

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Betalt av

Vi er takknemlig for at du overfører beløpet i
NETTBANK eller om du klipper ut annonsen
og tar den med til banken/posten.

Betalt til

På kirkebakken
Fåberggata 128
2615 Lillehammer

Belast
konto

Tusen takk for ditt bidrag!

Kundeidentifikasjon (KID)

H
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Betalerens kontonummer

Betalingsinformasjon

Vi vil gjerne alltid bli bedre. Din gave til
menighetsbladet er viktig for videre derift.
Alle husstandene i Lillehammer k ommune får
"På kirkebakken" gratisk tilsendt.

på kirkebakken

Beløp

7877.08.78275

"På kirkebakken" har mye å fortelle fra arbeidet
i de seks menighetene i kommunen. Vi håper
bladet er viktig informasjon for mange.

Kvittering
tilbake
Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

7877.08.78275
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Lillehammer kirke

Sommerkonserter 2017
Konsertene begynner kl. 19.00

Mandag
Onsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

26. juni
28. juni
2. juli
9. juli
16. juli
23. juli
30. juli
6. august
13. august
20. august

Maggini Quartet kl.20.00
Maggini Quartet kl.20.00
BareBarokkbandet
Tim Collins (orgel)
Moscow Chamber Music Academy
Paul Wilmot (orgel)
Berliner Camerata
Espen Melbø (orgel)
Halgeir Schiager (orgel)
Dieter Böttcher (orgel)

