Informasjon
Nr. 1. 2011 • 51. årgang

Menighetsblad for Lillehammer og Fåber g

Åpent kapell fra 23. mai
Pilegrimsvandringer
i sommer

Lillehammer Misjonsforening feiret 150 års jubileum
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Velkommen til åpent gatekapell
- et stilleBYrom i mai
Fra 24. mai vil kapellet ved Lillehammer kirke være åpent for publikum!
I 2011 er det 15 år siden Kirkens SOS i
Hedmark og Oppland startet krisetjenesten på Lillehammer.
Den 24. – 26. mai markerer vi 15årsjubilum gjennom å skape et stille
rom – midt i byens myldrende liv.
Vi mottar i dag rundt 50 henvendelser i døgnet på krisetelefonen. I tillegg besvarer vi SOS-meldinger via
internett.
Jubileet ønsker vi å markere, og i den
forbindelse har vi fått lov til å gjenåpne
kapellet.
Kapellet ved Lillehammer kirke blir
for anledningen omgjort til et kunstprosjekt:
Kapellet skal ryddes, vaskes og framstå som et stilleBYrom hvor alle kan
finne hvile, inspirasjon og fornyet livsmot. Tidebønner vil inngå som en
Kapellet er åpent fra kl 12 – 20 hver dag. Velkommen til en overraskende opplevelse,
naturlig del av dagens rytme.
til ettertanke og meditasjon!
Vi gleder oss til å få ta del i og vise
fram denne perlen i byen som kapellet Litteraturfestivalen, og midt i aksen BYEN i nygotisk stil tegnet av arkitekt
er, plassert like ved Parken og Park- mellom Lillehammer videregående Henrik Tharp-Meyer, og oppført omkafeen som er et av sentrene for skole og Kirken. Et flott bygg midt i trent samtidig med kirken i 1882.

Bevegende barokk på palmesøndag
Tradisjonen tro gjester vokalensemblet Cantarelle Lillehammer kirke
palmesøndag kveld med et pasjonsprogram. Siden 1998 har Cantarelle hvert år framført et Stabat
mater i Ringsaker kirke fredag før
palmesøndag og i Lillehammer
kirke to dager senere.
I fjor kunne lillehamringene lytte til
Giovanni Gualberto Brunettis Stabat

mater. Framføringen var den første
noensinne nord for Alpene. Hilde Granlund i Cantarelle hadde fått fatt i en kopi
av det håndskrevne originalmanuskriptet fra Statsbiblioteket i Zürich.
Mikrofilmen er blitt avlest tone for tone
og skrevet inn i et digitalt notasjonsprogram av Moelv-legen Hilde Granlund med god hjelp av musikerne Olaf
Aasen og Oddvar Eiksund.

Årets pasjonskonsert på palmesøndag byr på et Ave Maria av Johannes
Brahms, Missa brevis av Benjamin
Britten og det avsluttende hovedverk
Stabat mater. Sopransolist er Anna
Sundström Otervik mens Anna Gunnarsson synger altpartiet. De ti sangerne i Cantarelle får tonefølget av det
nystartede kammerensemblet MJØSMUSIKK med fiolinistene Olaf Aasen
og Lars Strømmen, bratsjisten Johannes Skyberg, Sigrun Eng på cello og
Oddvar Eiksund på kontrabass samt
Roger Andreassen på kammerorgel.
LILLEHAMMER KIRKE
PALMESØNDAG 17. APRIL KL. 19.00

STABAT MATER av
Brunetti

Cantarelle & Mjøsmusikk
Anna Sundström Otervik &
Anna Gunnarsson
Programbilletter kr150
ved inngangen fra kl. 18.15
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Menighetsblad for Fåberg og Lillehammer
Skoletorget 8, 2609 Lillehammer

Vår Fedrearv i god gjenge

D

ette nummeret vil være det første av 3 som
planlegges utgitt dette året. Bladet er viktig
som kommunikasjon til både enkeltmennesker
og grupper i de forskjellige menighetene våre, og det
er viktig informasjon til Lillehammers innbyggere.
Statistikken viser at det er nedgang i antallet som går
til gudstjeneste i kirkene våre, men dette nummeret
viser at kirken er mer enn gudstjenestene på
søndager. Kirke og menighetshus er fulle av barn,
ungdom og voksne gjennom hele uka!
Men det ER tankevekkende at så få døpte går til
gudstjeneste…
Det er blitt mange navn på Familienytt-sidene i dette
nr. siden det er lenge siden forrige blad kom ut, men
det er viktig å nevne alle, både i glede og sorg.
Det er mange konfirmanter i år. Vi har tatt med de
som skal stå til konfirmasjon i Fåberg og Vingrom
i mai.
Høstkonfirmantene i Nordre og Søre Ål og
Lillehammer blir presentert i augustutgaven av
bladet.
Barnesidene er på plass igjen, håper de vil falle i
smak !
Gudstjenestelistene er ført frem til 1. juli, etter denne
dato er de annonsert i Byavisa. For andre arrangementer/møter se under vignetten «Det Skjer» i GD.
Fra og med denne utgaven vil Vår Fedrearv ligge ute
på www.kirkekontoret.no
Vi håper at Vår Fedrearv blir ønsket velkommen
tilbake, god lesning!

Nå er vinteren på hell, og vi går mot lysere
tider. Påsken står for døren og skal feires på
ymse vis. I påskesolen er det vel langt vanligere
å tenke på fjell, hytte, solfaktor og appelsiner
enn på selve grunnlaget for vår påskefeiring,
men i etterarbeidet etter en vandring gjennom
Getsemane for noen år siden gjorde jeg meg
følgende refleksjoner som jeg her vil dele med
leserne av Vår Fedrearv:

Langfredagstanker
I Getsemane vandret tolv edsvorne menn,
de vandret omkring og var triste,
de var der sammen med sin leder og venn
og visste at de han ville miste.
De gråt og de sørget og klaget sin nød,
for de så i sitt indre sin Mesters død.
En sviker der var, han var som folk flest
med øye for sølv og for gull,
i hans verden betydde mammon mest,
og hos Mesteren var lønnen lik null.
For tredve sølvpenger han
forrådte sin leder,
og navnet, Judas, er blitt synonymt
med forræder.
Mon er ikke vår verden fortsatt slik
at vi måler i gods og i penger?
Ånden blir fattig mens mannen blir rik
og har langt mer enn han trenger.
Vi forsaker så gjerne vår Mester og venn
som Judas, en av de edsvorne menn.
Med påskehilsen
Anders Stende

Elise Birch Bulie
Ansv. redaktør

Telefonliste menighetskontorene:
Kirkevergen/Lillehammer kirkelige fellesråd
Skoletorget 8, 2609 Lillehammer
Kirkeverge Magnar Pettersen
61 27 08 90
Ass. kirkeverge Reidun Bjørke
61 27 08 93
Sekretær Arnbjørg Brusveen
61 27 08 89
Prosten i Sør-Gudbrandsdal
Skoletorget 8, 2609 Lillehammer
Prost Per Halstein Nielsen
61 27 08 80
Saksbehandler Anne Berit Riisehagen
Kontortid mand., onsd., fred.
61 27 08 87

Lillehammer
Skoletorget 8, 2609 Lillehammer
Menighetssekretær tirsd., onsd., torsd. 10-14
Menighetsekretær Anne Berit Riisehagen
Sokneprest Tormod Kapelrud
Organist Tim Collins
Kirketjener Helge Haugom
Lillehammer kirke

61 27 08 88
61 27 08 82
61 27 08 85
90 65 86 09
61 25 67 71

Søre Ål
Kontortid menighetssekretær tirs., onsd., fred 10-14.
Menighetssekretær Kari Strand Ødegård
61 27 08 91
Sokneprest Ingunn Dalan Kosnes
61 27 08 81
Organist Ole Lauvli
61 27 08 86
Kateket Thea Kamfjord Eriksen
61 27 08 83
Søre Ål kirke
61 25 41 91

Nordre Ål kirkekontor
Blestervegen 1, 2618 Lillehammer
Kontortid menighetssekretær tirs., onsd., fred 10-14.
Menighetssekretær Geir Ole Dahlen
61 24 87 50
Sokneprest Oddgeir Bolstad
61 24 87 52
Kirketjener Lise Sveen
61 24 87 53
Vingrom og Saksumdal
Kontortid menighetssekretær tirs., onsd., fred 10-14.
Menighetsekretær Anna Sylvia Kielland Nielsen 61 27 08 87
Sokneprest Ragnhild Floberg
Organist Thor Solberg Kvande
Kirketjener i Vingrom Anne Aasen
97 67 47 31
Kirketjener i Saksumd Øystein Myhren
97 68 56 59
Fåberg menighetskontor
Carl Haugensveg 2, 2625 Fåberg
Kontortid: Onsd-fred 10-14
Sekretær Anna Sylvia Kielland Nielsen
Sokneprest May Ingunn Thorleifsdotter
Kantor Sjur Magnus
Kirketjener Bjørn Stræte

Nr. 1 • 2011

61 05 43 40
61 05 43 43
61 05 43 42
92 86 45 39

3

Vår Fedrearv
4

LILLEHAMMER

NORDRE ÅL

HYGGESTUND PÅ KIRKESENTERET
tredje torsdagen i måneden fra kl.11.00 –
13.00. Det er bevertning og åresalg på
hver samling. Velkommen til hyggelig
samvær!
14.april 2011: Anne Marie Thorsrud
forteller om turer til Casas Heddy. Per
Arne Strangstad forteller om Lillehammer
Røde Kors.
Ring gjerne Lillehammer kirkekontor for
program.

HYGGETREFF I NORDRE ÅL KIRKE
Tirsdag 5. april kl 11.00
Tirsdag 3. mai kl 11.00
Tirsdag 7. juni - Busstur med avreise
Fra N.Ål kirke kl 09.30 og retur kl
17.00. Mer opplysninger senere.

KORSVEIGRUPPE
Vi er en liten gruppe fra Lillehammer og
omegn som samles ca hver tredje uke, ofte
et par timer på søndag kveld, for å samtale om hvordan Korsveis fire veivisere
utfordrer og inspirerer oss.
Gruppa startet i januar 2008. Form og
innhold vil preges underveis av dem som
deltar.
Søndager kl 18.30 i Bekkefaret 17 B på
Lillehammer. Si i fra dagen før om du
kommer.

FREDAGSSAMLING I KAPELLET
Fredag kl 09.00 har vi samling i kapellet
i Nordre Ål kirke. Mennesker med
forskjellige ståsteder kommer sammen,
leser tekstene for kommende søndag,
synger salmer og ber sammen før vi
samtaler om tekstene rundt en kaffekopp.
Velkommen til en drøy times refleksjon og
spennende samtaler.
Vi tar fri i skoleferien.

Ta kontakt med Solveig Heim på
telefon 926 81 404, eller e-post:
solvehei@online.no

NORDRE ÅL MINITENSING
For barn fra 2. klasse og ut barneskolen
Øver hver torsdag kl 18.00 – 19.30 i
Nordre Ål kirke. Dette er gøy!!

ORGELMEDITASJON
Ved Kantor Ole Lauvli m/gjester
Tirsdag 8. mars kl 20.30
Tirsdag 5. april kl 20.30
Tirsdag 3. mai kl 20.30

LILLEHAMMER SPEIDERGRUPPE NSF

har møte på Lillehammer speidersenter
hver onsdag kl. 1800 - 1930. Jenter og
gutter fra 6-7 år og oppover er velkomne.
Kontaktperson: Arnfinn Roel,
tlf. 61 25 88 25 – 913 97688,
e-mail arnfinnroel@bbnett.no

STILLE KVELD
Onsdag 27. april kl 19.00 inviteres du til
meditasjon over påskens tekster
i Nordre Ål kirke.
Arr: Nordre Ål menighet og kirkens SOS

LILLEHAMMER KFUK-KFUM-SPEIDERE

har møte på Lillehammer speidersenter
hver mandag kl. 1800 - 1930.
Jenter og gutter fra 6-7 år og oppover er
velkomne.
Kontaktperson:
Elisabet Walmann,
tlf. 61 25 06 14 - 472 96 612

FÅBERG
SMÅBARNSSANG
Småbarnssangen er på Fåberg menighetshus og er for barn 3-6 år. Vi synger,
danser og leker annenhver mandag fra kl
18.00-19.00. Ledere er Live Nylund og
Ane L Skullerud. (97614822)

REDAKSJONSKOMITEEN 2011
LILLEHAMMER
SØRE ÅL
FÅBERG
NORDRE ÅL
VINGROM
SAKSUMDAL

Elise Birch Bulie, ansvarlig redaktør,
mob.tlf.95006530 e-post: elisebul@online.no
Brit Sigvor Bjørnbekk, mob.98635670,
e-post : brit.sigvor@hotmail.com
Dag Kessel,
mob. 47842236. e-post: dagkessel@yahoo.no
Erling Brenn,
mob.48191448, e-post: erlingbr@yahoo.no
Ingjerd Vorkinn,
mob.99032356, e-post: ingjerd.vorkinn@gmail.com
Jarle Bergsjordet, tlf.61265115.

Hvis du savner noe i bladet, eller har ønske om saker, nyheter eller opplysninger
som burde være med, kontakt gjerne en av oss.
FRIST FOR LEVERING AV STOFF TIL NESTE NUMMER ER 1. AUGUST.

vår fedrearv

Bankgiro: 7877.08.78275

Forming: Martha Resset • Trykk: Dale-Gudbrands Trykkeri. • Utdeling: Lillehammer Distribusjon
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BARNEGOSPEL
Fåberg barnegospel er et kor for
skolebarn som øver på Fåberg
menighetshus annenhver torsdag. Her er
det glade sanger, lek og andakt.
Kontaktperson er Åse Mari Kessel.
(90141225)
GULLFISKEN
Annenhver lørdag er det "Sprell levende"samlinger på Fåberg menighetshus kl
10.30-12.00. Samlingene er for barn fra
4-12 år, gjerne i følge med voksne. På
Gullfisken har vi sang og musikk,
bibelfortelling, drama, forming og leker.
Kontaktpersoner er
Gunvor Øfsti (99016115) og
Ane Skullerud (97614822).

SØRE ÅL
SØRE ÅL MENIGHET:
Følg med på www.kirkekontoret.no,»
Hva skjer i Søre Ål» på facebook,
Byavisen og Det skjer i GD og GD puls
SØNDAGSSKOLE
under gudstjenesten, når det ikke er
familiegudstjeneste. Ikke i skoleferier. Vi
har siste gang før sommeren den 29 mai.
Kontaktperson: Kjell Bjørnbekk 91 35 00 87
kjebjo56@online.no
PEPPER, SØRE ÅL MINITENSING,
et kor for barn fra ca 5 år og oppover,
øver hver onsdag. kl. 18.00 til 19.00.
Vi skal ha en konsert 30 april og opptrer
på gudstjenester. Vi avslutter for sommeren
11 mai.
Ledere er:Håkon Nettum, Maria Stiegler,
Ingebjørg Boye og Brit Sigvor Bjørnbekk
Kontaktperson
Ingebjørg Boye. 47 02 76 51
ib@heb.no
3 SAMTALEGRUPPER,
SOM ER ÅPNE FOR ALLE
Her snakker vi om tvil og tro og blir bedre
kjent med hverandre. Vi møtes ca. hver 23 uke. Kontaktperson
Brit Sigvor Bjørnbekk: 98 63 56 70
kjebjo56@online.no
MUSIKAL,
som fremføres i november
Musikalen er i gang med øvelser.
Dramaøvelsene starter 1. mai kl 14.00 til
16.00 med felles gjennomgang, Om du
vil være med i band eller sy kostymer,
bare si fra.
Interessert? Ta kontakt med: Siw Anette
Heen. 91311238 si-heen@online.no
FØLG MED
på kirkens hjemmesider
www.kirkekontoret.no samt
i annonse på nest siste side hver torsdag
i Byavisa og GD-Puls/«Det skjer».
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Byste av Leif Solberg avdukes 12. juni
Pinsedagen 12. juni i år avdukes Svein Tore Kleppans byste av
organisten og komponisten Leif Solberg umiddelbart etter
høytidsgudstjenesten i Lillehammer kirke..
Leif Solbergs navn har vært uløselig knyttet til Lillehammer i mer enn 70 år. Som komponist og orgelkunstner er
Solbergs utbredelse og innflytelse ingenlunde begrenset til
Lillehammer og Norge. Hans orgelverk framføres stadig i
mange land, og jevnlig innløper rapporter til TONO om
offentlige framføringer av Solbergs kormusikk i Europa,
USA og Asia.
Det er likevel Lillehammers befolkning som har fått nyte
Solbergs orgelkunst og kunstnerbegavelse i rikelig monn.
Fra 1938 til 1982 var han byens organist. Ene mann spilte
han alle gudstjenester, bryllup og begravelser i både
Lillehammer sokn og Mesna sokn.
I mer enn tre tiår var Solberg den eneste orgelkunstneren
på Østlandet NRK jevnlig kringkastet, og radiokonsertene
fant naturligvis sted i Lillehammer kirke med direkte sending og senere båndopptak for senere utsendelse. Leif
Solberg har også spilt radiokonserter på det store orgelet i
Radiohusets koncertsal i København og i østerriksk radio.
Sin karriére som konsertorganist kronet han i Oslo konserthus hvor han spilte egne orgelverk på Filharmoniens torsdags- og fredagskonserter med direkte utsendelse i NRK.
Mer enn tusen unge jenter og gutter lærte Solberg å
kjenne som sanglærer på Lillehammer gymnas hvor
skolekoret var noe av en oase i skolehverdagen for gymnasiastene. De årlige konsertene med skolekoret og
Solberg fortoner seg som noe av et statussymbol i gymnasets historie.
I spissen for byens kor, korps og orkester har Solberg
trukket tunge lass, og det er desto mer oppsiktsvekkende at
han har funnet tid til å komponere seks store orgelverk, to
ONSDAG 13. APRIL
Påskeverksted for hele familien.kl. 18.00.
Vi lager påskepynt og spiser boller som
ungene baker, og Pepper synger noen
sanger. Kr 25 pr. familie.
Spørsmål kontakt. Brit Sigvor Bjørnbekk
98635670 brit.sigvor@hotmail.com
KONSERT MED PEPPER
med band på Åretta lørdag 30 april.
Se nærmere tidspunkt i byavisen og på
facebook.
NATT TIL 1. MAI
står Søre Ål menighet, sammen med
kirkens sos på Lilletorget og deler ut
gratis vafler og telefonnummer til kirkens
sos. Lyst til å være med, eller lage
vaffelrøre, meld deg til Kristin Berget:
kberget53@hotmail.com,
mobil: 90017535
ØNSKER DU Å BIDRA MED
kirkeskyss, tekstleser, bake, være med på
trosopplæring eller noe annet, ta kontakt
med kirkekontoret. Kari@kirkekontoret.no
Ønsker du mail om hva som skjer i Søre
Ål menighet send mail til:
kari@kirkekontoret.no

Roger Andreassen, Odd Tangen og Tim Collins står i spissen
for å gjøre ære på Leif Solberg. Foto: Per Ivar Henriksbø.
strykekvartetter, en fiolinsonate, en symfoni, Maihaugkantaten og Langfredagsmeditasjon, samt en stor mengde
kirkelig bruksmusikk.
Han kunne ha valgt større forhold for sin komponist- og
utøvergjerning. Solberg valgte Lillehammer til gagn og
glede for byens befolkning. Han har vært raus i sin kunstnergjerning.
Du og jeg får hermed anledning til å gi noe tilbake ved å
yte et pengebidrag til innsamlingskontoen 1503.07. 11774.
For din støtte til Solberg-bystens realisering, takker
innsamlingskomitéen hjertelig.
Tekst: Roger Andreassen

Den stille uke og påsken
i Lillehammer kirke
Den stille uke og påsken er den mest
fortettede tiden i kirkens liv. Det er
da de sentrale sannhetene i den
kristne tro utfolder seg på sitt mest
dramatiske. Dette dramaet ønsker vi
å betone gjennom de gudstjenestene
vi inviterer til i løpet av denne uken.
Palmesøndag, 17. april, innledes den
stille uke ved at vi minnes Jesu inntog i
Jerusalem som opptakten til hans vei
mot kors og død. Gudstjenesten er kl. 11.
Skjærtorsdag, 21. april, blir vi en del
av den flokken som samles med Jesus
rundt bordet og tar imot hans legeme og
blod til fellesskap og glede, frelse og håp.
Gudstjenesten feires kl 20.
Langfredag, 22. april, er den tyngste
av alle dagene i Den stille uke, i
pasjonsgudstjenesten står vi langs veien
hvor Jesus bar sitt kors for oss. Vi samles
til gudstjeneste kl. 11.
Påskenatt, 23. april, er det store
omsvinget i påskens feiring. Da går vi

bokstavelig talt fra mørke til lys, fra sorg
til glede, når vi feirer at Jesus steg ut av
graven til nytt liv. Påskenattsmessen
feires kl. 23.30. I år blir prest og kantor
med gregoriansk kor fra Øyer sammen
med prester og organist fra Nordre Ål og
Lillehammer.
Påskedag, 24. april, samles menigheten i glede over livets seier og i tilbedelse av vår oppstandne Herre. Høytidsmesse kl. 11.
2 Påskedag, 25. april, minnes vi
hvordan påskens seiersbudskap ble en
del av kirkens liv og fremdeles er
grunnlaget for alt liv og arbeid i
menigheten. Gudstjeneste kl. 11.
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Vel møtt til gudstjenestene
i Den stille uke og påsken!
Tormod Kapelrud
sokneprest
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Mystiske tårnagenter på Fåberg
Kirkene i Lillehammer og ellers i
landet er nå undersøkt grundig av
tårnagenter. 29. og 30. januar var
det klart for den store tårnagenthelga, der 8-åringer fikk ID-kort
som agenter.
I Fåberg kirke begynte det hele på
lørdagen, der barna startet med å lage
en tegning av kirken. Deretter lærte de
Tårnagent-sangen. Kirketjener Bjørn
Stræte lærte dem litt om kirkens
historie og tok dem med opp i tårnet.
Der er det to klokker, som er ca. 300 og
900 år gamle.
Hva er stola?
Sogneprest May Ingunn Thorleifsdotter
fortalte hva som er prestens jobb i en
menighet, og barna lærte ordet ”stola” det er det brede båndet som henger
over skuldrene når hun har på
prestekjolen. De ulike fargene på
stolaen sier noe om ulike deler av
kirkeåret.

Godt kledde tårnagenter inspiserer en av klokkene i Fåberg kirke.

Pizza og brus
Alle blir sultne etter hvert, også agenter,
så etter hvert var det tid for lunsj. Det er
alltid bra bevertning på bygda, og barna
fikk pizza, brus og frukt.
Spennende tørris
Flere ungdommer var med som medhjelpere under arrangementet, og Thea
Berg holdt andakt. Men det mest
spektakulære var nok da det sydet og
boblet og kom opp røyk fra tørris som
ble kastet oppi bøtter med vann…
Gode og vonde ballonger
Det ble hengt opp to typer ballonger på
et kors. Noen hang rett ned, og på dem
kunne man skrive om vonde ting. Men
noen var fylt med helium og sto rett opp.
Der skrev man om gode ting.
Gudstjeneste for og med barn
Dagen etter var det gudstjeneste, og da
ble ballongene med de vonde tingene
sprukket og de ”gode ballongene”
sluppet løs. Symbolikken er at vi sprer
det gode og knuser det vonde.
Under gudstjenesten ble det vist
lysbilder fra arrangementet, barna leste
kommentarer og sang Tårnagentsangen
På de hengende ballongene kunne man skrive om vonde ting. Men noen var fylt
med helium og sto rett opp. Der skrev man om gode ting.
Nr. 1 • 2010
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Søndagsskole på lørdag
Finn 5 feil

Dramatisering av ”Den barmhjertige samaritan” – Magnus Kessel er på ”landevegen”, med god instruksjon fra to av lederne, Ane Lundstein Skullerud (med
plakaten) og Sigrun Sollien.
Først var det søndagsskole på fredag
kveld, så ble det søndagsskole på
lørdag formiddag… Fåberg har gjort
det samme som flere menigheter i
Norge, nemlig å prøve ut alternativer til den klassiske søndagsskolen.
Nå har 4-12-åringene i bygda fått et nytt
tilbud, som kalles ”Gullfisken”. Det foregår annenhver lørdag formiddag på
menighetshuset.
Sprell levende
”Gullfisken” bruker ”Sprell levende”opplegget, som er en del av trosopplæringstilbudet til Søndagsskoleforbundet. Hensikten er at barna skal ta i bruk
alle sanser, gjennom drama, hørespill,
bilder, film, gjenstander i rommet som
viser temaet, aktiviteter som knyttes til
temaet osv.
”De mange intelligenser”
Den pedagogiske grunntanke er teorien

om «De mange intelligenser». Det
legges vekt på barnas forskjellighet, der
sanseinntrykk og opplevelser skal være
med og understreke storheten i Guds
skaperverk og i evangeliet.
Men fortsatt brukes den gode gamle
flanellografen, og – ikke minst – gullfiskene som barna kan klistre i heftet
sitt og vise hvor mange ganger de har
møtt opp…
Nytenkning om søndagsskole
Fåberg har prøvd alternativer til den
tradisjonelle søndagsskolen før. I flere år
har det vært fredagstreff om kvelden,
der både voksne og barn har møttes på
menighetshuset.
Men nå er ”søndagsskolebarna” blitt
større og passer egentlig best i ungdomsklubben og KRIK (Kristen
Idrettskontakt) , som har samlinger på
flere fredagskvelder. Dermed var det
naturlig å starte et eget tilbud til 4-12åringene.

REBUS
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Vi ber om at ingen ild og ingen flamme skal brenne deg,
Ingen sjø og intet hav skal drukne deg
At ingen ulykke og ingen onde krefter skal såre deg
At intet menneske og ingen makt skal krenke deg
Men vi ber om at alle fugler skal synge for deg
At dyr og husdyr skal leve med deg,
At alle insektene skal summe for deg og
At Guds engler skal beskytte deg. Amen.

I Guds bilde skapte han oss…
Språket har mye å si for meg når noen
skal si noe om Gud. Bilder skapes i hodet
mitt, gode, trygge, og ikke minst sanne.
Noen ord skaper avstand. Gud som far
eller mor, Gud som familierelasjon er
heller ikke bestandig så godt. Noen tror
det finnes nøytrale ord, men det tror ikke
jeg. Gud er også en metafor, og er igjen
gitt mange navn, herre og fader. Jeg er
vokst inn i dem. De gjør meg ingenting,
der jeg sitter i kirkebenken og hører.
Men de treffer meg sjelden. Da krever
det mer av ordene som sies rundt, av
stemning og måten de sies på.
Et bilde av Gud i det skapte
I mitt møte med keltisk spiritualitet fant
jeg mange både ord og historier som
passet inn i Gudsrelasjoner som er
gjenkjennbart for meg. Helgener som
fant hellige steder i naturen, fant også
sine møter med Gud der. Slik vokste det
frem et språk som snakket om Gud og
min relasjon til Gud på en måte som
gjorde at jeg kjente meg nærmere mine

egne følelser og meg selv i det som var
hellig.
Å snakke om Gud er jobben min. Da
må jeg vite noe om hvem Gud er. Jeg
tror vi er skapt i Guds bilde. Da må jeg
lete etter bildet av Gud i ansiktene og
hjertene på de menneskene jeg møter.
Vi nærmer oss det hellige, og det er
ofte ikke uten ord, men uten våre ord,
og det er vanskelig å akseptere i dette
vårt ordrike samfunn. Akseptere at jeg
ikke kan favne hele min virkelighet i
noen setninger, eller at jeg ikke kan
fange det viktigste av alt i en bok jeg
kunne skrevet. Derfor disse metaforene og bildene som gjør at jeg kan se
det nærmeste jeg kan av Gud.
Gud i naturen…
Forskjellige spiritualiteter opplever
naturen som talende om den åndelige
verden. Naturen er et medium som man
opplever Gud igjennom. Når jeg går inn
på ordene som uttrykker disse
opplevelsene av Gud, vil det uansett være

Andakten

Sokneprest
Ingunn
Dalan Kosnes
min tolkning av andres uttrykk for
Gudsforståelse.
I metaforene om Gud og om en
Gudsforståelse finner vi at naturen har
en sterk plass. Som vi finner hos
Læstadius at menneskehjertene er
harde som is, så harde at ikke isen
sprekker, vil det møte en forståelse hos
alle som har hatt med det naturelementet å gjøre. Jord, gress og blomster
som gror er universelle metaforer, vi vil
finne dem i mange religiøse uttrykk.
Fra keltiske helgeners forståelse av
sammenhengen mellom det skapte,
naturen og alle elementene der, og
Skaperen, finnes klare fellestrekk med
menneskenes nære relasjon til naturen
og betydningen av det guddommelige i
naturen som folk har i store deler av
Norge. Kanskje ingen gjennomtenkt
teologi, men en klar oppfatning av det
hellige i naturen.
Gud i ordene, i liturgien…
Liturgi er livstolkning. Derfor er det
viktig at ordene og handlingene i liturgien gir rom og muligheter til å møte
egne erfaringer og utvikle dem i et fellesskap. Det er kun mulig når elementer
av liturgien er gjenkjennbart for
deltakerne.
Jeg har lyst til å dele en gudstjeneste
med dere, som rommer de samme
elementene, men som bruker et annet
språk. Noe av det som oppleves sterkest for meg er syndserkjennelsen, hvor
jeg får bekjenne og legge fra meg fordi
jeg får beskrevet Guds storhet. Møt
disse ordene som en andakt, og se om
bildene gir rom for dine Gudsbilder.
(Jeg har med hensikt utelatt nattverden, som den viktigste delen av gudstjenesten. Dette fordi jeg mener nattverden er en fysisk handling og er ikke
egnet som andaktslesning).

Utsikt fra «Prestkjerringa».
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Åpning
Vår Gud er for alt. Gud for himmel og
jord, for havet og elvene, for vidda og for
fiskevannene. Gud er for solen og månen
og alle stjernene, for den blå timen og for
lyset som viser seg i mørket. Gud er for
sneen og vinterkulden, for høsten og
fargene, for våren og tint mark og for
sommeren og solen som aldri forsvinner.
Gud har sin bolig i himmelen, og på
jorden, og i hav, vann og elver og alt som
er i dem.
Syndserkjennelse og bønn
om et rent hjerte
Jeg trenger å be om tilgivelse for å bli ren
og skikket for Gud. Svarttrosten som
drikker sammen med meg i bekken,
feller ingen angerens tårer: Han er som
Gud skapte ham, uten en flekk av synd.
Du Guds sønn, gjør et mirakel for meg:
forandre mitt hjerte.
Du som med ditt blod frelser menneskeheten, renvask mitt hjerte.
Det er du som får solen
til å skinne og isen til å glitre.
Du som får elver til å flomme og
laksen til å springe.
Din kyndige hånd får bærene
til å modne og kornet til å gylne.
Din ånd skaper fuglenes sanger og
insektenes summing.
Ditt skaperverk er en million
vidunderlige mirakler, vakre å se.
Jeg ber deg kun om et mirakel til:
gjør min sjel vakker.
Lovprisning
Det er ingen vekster på jorden
uten at de er fulle av Guds dyd.
Det er ingen former på stranden
uten at de er fulle av Guds velsignelse.
Det er intet liv i havet,
det er ingen skapning i elven,
det er ingen fangst i fiskevannet
uten at det forkynner Guds godhet.
Det er ingen fugler på vingene,
det er ingen stjerner på himmelen,
det er intet under solen
uten at det forkynner Guds godhet.
Forbønn
Vi takker deg Kristus, for at du har
skjenket oss så mange gode gaver; dag
og natt, hav og land, og all slags vær, både
storm og stille.
Vårherre, Jesus Kristus, la kjærligheten
flamme opp i våre hjerter, slik at vi kan

elske vår neste, både fiende og venn.
Vårherre, Jesus Kristus, du som gir håp
til alle fattige og lengtende, la
kjærligheten flamme opp i våre hjerter.
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Trosbekjennelse
Vi tror på Jesus Kristus,
Sønn av den ene Gud
som skapte jorden, havet og himmelen
og holder alle ting oppe.
Han ble født av Maria,
Var trofast mot Abrahams og Saras Gud,
helbredet de syke, tjente de fattige
og forkynte himmelens nærvær
på jorden.

Velkommen
til gudstjenester
i Nordseter fjellkirke!

Han ble dømt av de religiøse,
korsfestet av styresmaktene,
overgitt til døden,
men sto opp igjen til evig liv.
Han ga disiplene sine den hellige ånd
og sendte dem ut til jordens ender.
Vi overgir oss selv til Jesus,
til hverandre som brødre og søstre,
til oppdraget vi har fått i verden,
ved Den Hellige Ånds nåde
og barmhjertighet. Amen
Velsignelsen:
Vi ber om at ingen ild og
ingen flamme skal brenne deg,
Ingen sjø og intet hav skal drukne deg
At ingen ulykke og
ingen onde krefter skal såre deg
At intet menneske og
ingen makt skal krenke deg
Men vi ber om at alle fugler
skal synge for deg
At dyr og husdyr skal leve med deg,
At alle insektene skal summe for deg og
At Guds engler skal beskytte deg. Amen.
Gå i Guds fred,
og gjør Guds vilje for verden.
Jeg avslutter med denne velsignelsen.
For meg favnes jeg av skaperverket med
ordene, samtidig som jeg ser farene. Det
som er mystisk og uforståelig i mitt liv får
likevel lov til å være sant når jeg bruker
mer av naturen i mitt språk til og om Gud.
Gud behøver ikke defineres, ei heller mitt
liv. Det krever ord jeg kjenner, men
sjelden bruker. Og det krever ord om det
som er levende også i min historie, av
trygge og gode relasjoner som jeg kan
hvile i.

Styret i Nordseter fjellkirke ønsker
også i vinter velkommen til gudstjenester på søndagene kl.11! Listen
nedenfor viser at det blir ikke gudstjeneste hver søndag i vinter, men
nesten. Og i påsken vil vi gjerne ha
med alle sider ved påskedramaet og
markere de forskjellige dager sin spesielle karakter så godt vi kan.
Vi er takknemlige for de menigheter
som legger sine gudstjenester til fjellkirken, og til de prester, organister og
medhjelpere ellers som stiller opp
gratis eller for en minimal godtgjøring
for å holde det hele gående! -Men like
viktig er det at folk kommer til gudstjenestene, fra både byen, bygdene og
fra fjellet!
Vi inviterer til følgende gudstjenester i
Nordseter fjellkirke vårhalvåret 2011:
27.03.11 kl.11: Maria budskapsdag
v/ Fåberg menighet
03.04.11 kl.11: 4.s.i faste:
Steinar Tofte
17.04.11 kl.11: Palmesøndag
v/ Nordre Ål menighet
21.04.11 kl.11: Skjærtorsdag:
Magnor Langset.
Nattverd
22.04.11 kl.11: Langfredag
Magnor Langset
24.04.11 kl.11: Påskedag
Magnor Langset
19.06.11:
Treenighetssøndag:
Vandregudstjeneste
mellom kirker
v/ Oddgeir Bolstad:
I Sjusjøen fjellkirke
kl.1l.
I Nordseter fjellkirke ca. kl.13,30
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Lillehammer KFUK- Kirkens
KFUM-speidere
kroppsspråk

"Oda og Andrea i teltåpningen: Dette er gøy"
Speiderne kan se tilbake på enda et
aktivt år med lærdom og moro!
Ved årsskiftet går tankene tilbake
til alt som hendte i 2010, og rapport,
regnskap og budsjett utarbeides. Vi
har hatt 30-40 forskjellige samlinger
der barn, ungdom og voksne har
oppdaget naturen gjennom årstidene, lært førstehjelp og prøvd seg
med mat på stormkjøkken. På leir
har vi vært sammen om å få bålet til
å brenne i regnvær eller teltet til å
stå da det var kuling med storm i
kastene. Roen og samtalen med
kakao i koppen ga en god overgang
til å krype i soveposen og la natten
komme.
Men vi ser også framover. Programmet for samlinger og arrangementer er lagt fram til sommeren,
og det inneholder turmøter med
”rett i koppen”, aking på ”storplast”,
naturobser vasjoner, grilling og

teltliv. Til sommeren blir det weekend- og ukeleir, og det er mange
som allerede har meldt seg på.
Ukeleiren er på Nordtangen på
Hadeland der det blir leirbygging,
kanopadling, bading og leirbål.
Hver mandag er vi på eller i
nærheten av Lillehammer Speidersenter, og det er plass til flere jenter
og gutter fra 6-7 år og oppover.
Speiderne er delt i Oppdagere,
Stifinnere og Vandrere der voksne
ledere har regien. Roverlaget er
også i gang. Foreldre kan være
med, og nye medledere er
velkomne! Vennskap, kjennskap og
kunnskap gir grunnlag for godt
samarbeid.
Ta kontakt med:
Elisabet Walmann, tlf 61 25 06 14,
mobil 472 96 612 eller
E-post: eowalmann@c2i.net
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Hvilken kirke vil vi være? Hvilket ”kroppsspråk” har menigheten vår? En visjon for Den
norske kirke er å være en tjenende
folkekirke, - noe som henspeiler på kirkens
diakonale oppdrag. Diakoni er et litt fremmed
begrep, men egentlig noe av det mest
konkrete uttrykk for hva kirka står for. I følge
Den norske kirkes ”Plan for diakoni”, vedtatt
av Kirkemøtet i 2007, defineres diakoni som
kirkens omsorgstjeneste:
Diakoni er evangeliet i handling, og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende
fellesskap, vern om skaperverket og kamp
for rettferdighet.
Kirken omtales i Bibelen som Kristi kropp,
og diakoni kan kalles kirkens kroppsspråk.
Hver av oss er en del av denne kroppen, og
vi har vår spesielle verdi og funksjon.
Lillehammer menighet er for tiden i ferd
med å utarbeide en plan for menighetens
diakoni. Dette er en prosess for å bevisstgjøre oss på handlinger og holdninger, og
konkretisere aktuelle tiltak. Vårt oppdrag er
å være underveis i rett retning, og å bygge
inkluderende fellesskap der det skal være
plass til både å yte og ta imot. Kirka er et levende, organisk fellesskap, med de utfordringer det innebærer. Vi skal bære hverandres byrder, og glede oss med hverandre.
Vi skal fremme rettferdig fordeling og alternativ til forbrukersamfunnets verdier og
livsstil.
Både i Lillehammer menighet og i de
andre menighetene, finnes allerede en
rekke tilbud om fellesskap, og ønsket om å
nå flere har vi felles. I det foreløpige
utkastet til diakoniplan i Lillehammer
menighet, skisseres blant annet muligheten
for følgende tilbud:
Gatekapell betjent av frivillige, miljø- og
rettferdsgruppe, samtale-/selvhjelpsgrupper, bibelgrupper, forbønnstjeneste, oppgaver knyttet til gudstjenesten og kirkekaffen (skyss, tekstlesing, kirkevert), åpen
kirke for stillhet og refleksjon, Ten Sing og
speideraktiviteter, besøkstjeneste med mer.
Noen aktiviteter er i gang, mens andre
først lar seg realisere når folk melder sin
interesse for å delta eller bidra.
Herved er utfordringen gitt: Hva ønsker
du av din menighet? Eller hva har du lyst til
å bidra med? Vi hører gjerne fra deg!
På vegne av
Lillehammer menighetsråd og
diakoniplanutvalget,
Solveig Heim
solvehei@online.no / tlf.: 92 68 14 04
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Konfirmanter for rettferdighet

Martin Klingenberg, Gjermund Øfsti, Morten Paulsen, Eirik Gården Paulsen, Vegard Nordlien og Morten Haugen.

Skaper sitt eget levebrød
12. april banker disse Fåberg-konfirmantene og alle andre konfirmanter i Lillehammer på dørene og spør
om du vil bidra til rettferdighet. De
er i gang med den årlige fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. I Tanzania
hjelper Kirkens Nødhjelp folk i gang
med å skape seg et levebrød gjennom spare- og lånegrupper i
lokalsamfunnet.
- Medlemmene i gruppa sparer penger i
en pott, og de får anledning til å ta opp
små lån fra denne potten slik at de kan
starte sin egen gründervirksomhet og
forsørge familien sin, forklarer <lokal
aksjonsleder/distriktskontakt>.
Godfrey Walalaze, Kirkens Nødhjelps
programrådgiver i Tanzania forteller:
- Siden 2006 har vi opprettet 1000
slike spare- og lånegrupper i Tanzania.
Hele tiden møter jeg mennesker som
imponerer meg med det de har klart å
få til gjennom gruppene. De forteller

den ene suksesshistorien etter den
andre: Om at de kan spise seg mette,
holde barna i skolen, at de har skapt
seg et levebrød.
Kirkens Nødhjelp støtter gruppene
med opplæring, bankbokser og annet
materiell.
Vil fjerne årsakene til fattigdom
Fattigdom har svært mange årsaker,
én av dem er at store, internasjonale
selskaper snyter på skatten i fattige
land.
Fattige mennesker mister helsetilbud
og skolegang på grunn av dette.
Inntekter som kunne kommet landets
innbyggere til gode, gjemmes unna i
skatteparadiser. Gjennom Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon ber vi finansministeren sørge for at ingen norske
selskaper snyter på skatten i fattige
land, forklarer <lokal aksjonsleder/distriktskontakt> og oppfordrer alle til å
støtte opp om aksjonen.

KIRKENS NØDHJELPS
FASTEAKSJON 10. – 12. APRIL

Setter i år fokus på økonomisk
rettferdighet: Sammen kan vi
kjempe for en fremtid uten
fattigdom.
Det er menighetene landet rundt
som står for gjennomføringen.
Kontakt din nærmeste menighet,
hvis du vil bidra ved å gå med
bøsse.
Du kan støtte aksjonen direkte
ved å:
Benytte kontonummer
1594.22.87493.
Ringe givertelefon 820 44 088
(200 kroner)
Sende en sms <KN100> til 2090
(100 kroner)
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Lillehammer misjons

De som arrangerte festen, prosteparene Magnor og Birgit Langset og Per Hallstein og Anna Sylvia Nielsen flankerer her de
to som underholdt, Anne Flugstad og Morten Jostad og festtaleren, leder i NMS Øst-Norge, Magne Mjærum.
Lillehammer misjonsforening ble
stiftet i 1861 og er dermed 150 år.
Det ble først feiret i Frimurerlosjens
lokaler fredag 4. februar, og så på
søndag med gudstjeneste i kirka og
innholdsrik kirkekaffe etterpå. Kristen
misjon handler om trofasthet og galskap, sa Magne Mjærum til slutt på
festen.
Først ble alle møtt med velkomstsmil i
døra av prosten og prostinna, hun alvorlig
foreningskledd, han i pipekrage og
samarie. Gjennom døra kom glade
smilende søndagspynta mennesker –
noen utkledd i svart og blonder som om
de var sine oldeforeldre som skulle i
misjonsforeningsmøte. Ikke bare lillehamringer, folk kom også fra Ringebu,
Øyer, Gausdal, Gjøvik og Hamar, og alle
syntes det var kjekt å møtes på
misjonsfest. Det Norske Misjonsselskap
kunne glede seg over et godt økonomisk
overskudd.
Mens lysene blafret på middagsbordene i Losjen, fikk de nesten 140
gjestene smak etter smak av 1860-tallet,
fra sangene og det kunstneriske til
oksesteika og karamellpuddingen.
Morten Jostad framførte tekster av
Kierkegaard, Bjørnson og H.C. Andersen.
Anne Flugstad sang og var foreningskvinne med dult i nakken i Gustava
Nr. 1 • 2011
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nsforening 150 år
Kiellands første kvinneforening i Lyngdal. Geir Fjerdrumsmoen, leder av frimurerlosjen i Lillehammer, ønsket velkommen og orienterte interessant om
losjen. En håndfast flokk losjemedlemmer av alle grader serverte ved bordene.
Det gode samarbeidet mellom kirka og
frimurerlosjen er verdt å merke seg.
Magnor Langset hadde studert foreningsprotokollen. Ved kirkekaffen søndag
fortalte han engasjert om Lillehammer
misjonsforening, som ble stiftet av pastor
Hesselberg sammen med 56 menn i
1861. Den gang var Fåberg hovedsoknet,
og der fikk de misjonsforening allerede i
1853. I 1900 var det 90 000 kvinner i
foreninger som støttet Det Norske
Misjonsselskap, og der fikk de stemmerett flere år før norske kvinner i 1913

fikk alminnelig stemmerett ved stortingsvalg.
Misjonsforeningene ga mange kvinner
ledertrening, kunnskaper og selvrespekt
- og inngang i samfunnsliv og politikk.
Langsets kåseri antydet at det fins mye
interessant stoff om kristent foreningsliv
i Lillehammer som er ganske ukjent.
Morten Jostad kom med en sterk oppfordring om å arbeide mer med to tidlige
misjonærer fra distriktet, Lars Skrefsrud
i Santalistan og John Engh fra Fåvang på
Madagaskar.
Lillehammer misjonsforening eksisterer fremdeles. Den har 14 medlemmer,
både kvinner og menn, og holder sine
møter i heimene, som slike foreninger
alltid har gjort. I dag er Birgit Langset
leder av foreningen.
Synnøve Mathiesen.
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Pepper, Søre Ål minitensing
– et sprudlende barnekor

Pepper opptrer på familiemesse i november 2010. Fotograf Sverre Asbjørnsen.
Etter en kordag i høst, med fullt
band og mange dyktige musikalske
mennesker kom det mange nye barn
til Søre Ål minitensing. Nå består
koret av ca 30 barn i alderen 5 til
12 år.
Maria Stiegler og Ingebjørg Boye
dirigerer, Håkon Nettum spiller piano og

Brit Sigvor Bjørnbekk lager saft, kaffe
og bidrar der det trengs. Korøvelsene
varer en time og avsluttes med at vi står
i ring rundt lysgloben og synger en fast
sang, tenner lys og ber velsignelsen. Ca
en gang i måneden spiser vi kveldsmat
sammen, ellers serveres det litt saft og
kjeks. Noen ganger bruker vi noe av
øvelsen til å leke.

Sist høst opptrådte vi for et stor publikum på Lilletorvet, under Dølajazz.
Den 30 april blir det ny konsert på
Åretta. Ved slike opptredener har
koret fullt band. Ellers opptrer koret
ved familiemesser i Søre Ål kirke.
Øvelseskveldene på onsdager er en
god time for både barn, foreldre og
lederne.

Søndagsskolen lever
Mange voksne har gode minner fra
søndagsskolen. Om de i dag regner seg
som troende eller ikke, noe bærer de i
seg; bibelfortellinger, en sang, bilder av
Jesus, en varmhjertet leder. Fortsatt
finnes søndagsskolen, fordi nye generasjoner trenger å møte det gamle
budskapet om frelsen i Jesus Kristus.
Flanellografen er der, den gode fortellingen også, men mange nye arbeidsmåter har kommet til. Sprell levende
heter det nyeste opplegget i søndagsskolen, og her spares det ikke på

oppfinnsomhet og kreativitet. Totalformidling, alle sanser og hele kroppen i
bruk, moderne teknologi med bilder,
film, animasjon, lyd og internett.
Viktigst, likevel, er den trygge opplevelsen av Jesus som barnas venn, og den
gode samtalen. Målet er å virkeliggjøre
søndagsskolens visjon ”Jesus til barna”.
I vårt område er det to søndagsskoler:
Søre Ål søndagssskole
møtes i kirkekroken rett ved kirken når
det er vanlig gudstjeneste kl 11. Kjerne-
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alder er 4 - 12 år, men både yngre og
eldre er velkommen. Noen ungdommer
er hjelpeledere. Datoer ut dette halvåret
er 10. april, 1. mai, 22. mai og 29. mai.
Rudsbygd/Fåberg søndagsskole
samles i Fåberg menighetshus annenhver lørdag kl 10.30-12.00. Det er en
times opplegg, pluss litt saft og kjeks
eller bakverk. Alder 4 til 12 år, gjerne i
følge med voksne. Dato ut dette halvåret
er 9. april
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Konfirmanter våren 2011
Konfirmanter i Fåberg 7. mai:
Benedicte Olstad Bekkevold
Hanne Siljehaug Holtesmo
Elisabeth Linn
Martine Lund Nyhus
Anne Britt Nysveen
Charlotte Berg Olsen
Henriette Skarpjordet
Tiril Jørstad Stavheim
Kristian Hølen Ekerhaugen
Martin Klingenberg
Vemund Larsen
Kevin Wilhelm Mathisen
Kristian Kristiansen Melgårdsbakken
Vegard Nordlien
Håkon Senderud
Daniel Skar
Gjermund Øfsti

Marte Kristensen
Mats Christensen Brukstuen
Jonas Johansen
Jens Sønsteby Tobiassen
Konfirmanter i Vingrom 29. mai:
Oddrun Fjeldberg
Caroline Hansen Haugen
Nina Nyløkken Haugen
Suzanne Moen
Agnes Margrethe Strømfors Skjevdal
Dina Sundby
Sigurd Gilberg Andreassen
Even Ditlev Linn
Andreas Rindal

Konfirmanter i Fåberg 8. mai:
Guro Dahl
Ingela Leine
Mina Bjerke Myhren
Petter Berg
Simen Granseth
Even Gutsveen
Morten Haugen
Martin Kval Holmen
David Hestsveen Kjernlie
Remi Nielsen
Isak Kristoffer Nordahl
Eirik Gården Paulsen
Morten Paulsen
Marius Sørheim
Konfirmanter i Vingrom 22. mai:
Nora Bystadhaugen Apelgren
Marthe Kronborg Bakkom
Sigrid Hoddø Bakås
Vibeke Thoresen Fadum

Snåsa kirke 5. juni
Leif- Egil Trondsen Smestad
Konfirmanter i Saksumdal 5. juni:
Geir-Kristian Haugen Melbø
Joakim Engevold Mikkelsen

Flott kunstverk i Nordre Ål kirke

Foto: Gunvor Kraft.
Fjorårets store begivenhet i Nordre
Ål kirke var da det nye, flotte
kirkeskipet var på plass 1. søndag i
advent.
Det er et flott kunstverk laget av den
anerkjente kunstneren Gunnar Torvund.
Han er kjent for flere kirkelige utsmykningsoppdrag, og er en av Norges
betydeligste på sitt felt.
Skipet har en stilisert form og er
bygget i stål og glass. Fargene gjen-

speiler kirkerommets nydelige blågrønne nyanser, samtidig som det gir
assosiasjoner til både vann og luft.
Solstråler fra vinduene i kuppelen gir
et spennende fargespill i skipet.
Et slikt kunstverk er et stort økonomisk løft, og vi har vært avhengige av
gavemidler for å få dette til. Det mangler kr 50.000,- før skipet er fullfinansiert, så vi trenger fortsatt din velvilje.

Ved innbetaling bes kontonummer
2000 09 30238 benyttet.
VI RETTER EN STOR OG HJERTELIG
TAKK TIL ALLE SOM HAR STØTTET
PROSJEKTET SÅ LANGT.
Nordre Ål kirke er vel verdt et besøk
med sin spesielle arkitektur, fantastiske kunst og gode atmosfære.
Velkommen til oss.
Nordre Ål menighetsråd,
Gunvor Kraft, leder
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Familienytt
LILLEHAMMER KIRKE
2010
Døpte
Linus Ribe Olsen
August Kronborg-White
Ilya Nathalie Hesthagen
Johanne Dissen
Mina Guenard Harildstad
Vår Fauske Jørstad,
døpt i Volbu kirke
Wilma Tølløfsrud Nordnes,
døpt i Søre Osen kirke
Oline Berg
Theodor Skar Nylund
Philip Ulven Oskarsen
Ida Kronborg Osvold
Thea Marie Engen Svensson
Olav Thaulow Alhaug
Thale Rønning Kongsrud
Even Trosvik Mæhlum,
døpt i Sirabøl kapell
Casper Kolflåth-Stenberg
Aurora Christensen Ulven
Vebjørn Kjørstad Volden
Alva Austlid
Ada Juul Hamre
Marie Juul Hamre
Alva Olsen-Svenskerud
Torstein Lykstad
Sebastian Bråthen Brekke
Mille Borgestrand Nilsen
Live Flaat Haugen
Arian Snoensgjelen Skartlien
Synne Falkenberg Longva
Linus Johan Arnestad Eidsæther
Elida Tølløfsrud Hulberg

Stein Tore Stavrum
Kåre Torgersen
David Efraim Aasland
Gunnvald Kindem
Joyce Svarstad
Anny Elvira Kristiansen
Joakim Aasen Johannessen
Egil August Rudolf Solheim
Bjørn Grønvold
Bodil Platou
Gunleik Nørsterud
Harald Skrefsrud
Berthe Emilie Sagstuen
Morten Johan Sivertsen
Anita Mulelid
Tale Ragnhild Dølven
Kari Ellingsberg
Signy Kristine Håvemoen
2011
Døpte Sofie Skråtengen Sands
Klara Dahl Hofseth,
døpt i Ringebu kirke
Victoria Grønning Resset,
døpt i Rissa kirke
Hermine Kraby
Mathilde Aadalen Lo,
døpt i Sødorp kapell
Henrik Granberg Johnsen
Axel Karener Heen- Skoglund
Mayla Melbø Gamst
Leah Søvik Pedersen
Emma Helene Øvreås
Vigde
Eirin Wiik og Lars Philip Olausen
Døde

Vigde
Monica Enget og
Mario Nicolas Follestad
Gerd Sylvi Jakola og
Terje Krøtøy Sand
Anne Grethe Johannessen og
Jan Erik Hamre
Tone Helene Aasen Slåsletten og
Espen Joakim Engen
Ingrid Elisabeth Thygesen og
Kåre Ivar Stormoen

Marit Bøhmer
Eivind Melbø
Martha Nyhagebråten
Petra Skjerven
Magne Mathisen
Synnøve Krumsvik
Marie Ellen Stavseth
Reidar Bjarne Ludvigsen
Berit Bergersen
Else Nævdal
Arne Mæhlum Eriksen
Lillian Nordli

Døde
Sonja Aud Walle
Syver Brandsar
Karen Høstmælingen
Egil Grøna
Rigmor Karen Gjerstad
Gudrun Knutsen
Knut Arvid Nyeggen
Arne Håkon Jansen

NORDRE ÅL
Nordre Ål kirke og Nordseter Fjellkirke
Døpte i Nordseter kirke:
2010
Halvard Riis-Torp - Nordseter
Synne Riise Alver - Nordseter
Tuva Mathilda Strangstad Carla Eleonora Mørch Friis
Nr. 1 • 2011

Døpte i Nordre Ål kirke:
2010
Kristian Bergseng Granseth Aurora Henriksen Broløkken
Even Carlsson
Ylva Nyløkken
Jonas Medby
Matheo Emilian
Heimdahl Aukrusttrædet
Alida Johansen Grønnesby
Liv Sofie Sorknes Holme
Jone Rygh Holten
Lucas Eigenwillig Brusveen
Vilde Lium Nygård
Iver Nordby Rueslåtten
Amanda Løkke Olsvik Døpt i Fåberg kirke
Linus Johan Arnestad Eidsæther
Døpt i Lillehammer kirke
Elida Tølløfsrud Hulberg Døpt i Lillehammer kirke
2011
Sondre Bjørkum Westergård
Jenny Rudolph Wahlquist
Ingrid Paalerud Gjone
Thea Sofie Bjørge Pedersen
Marius Indahl
Vebjørn Alrek
Fredrik Kah Astrup
Døde
Seremoni i Nordre Ål kirke og
Lillehammer Sykehjem
Dagny Kjølgård
Oline Enger
Georg Asbjørn Knutsen
Helge Nilsen
Aase Nilseng
Knut Ludvigsen
Åstad Solfrid Bakken
Ruth Nordseth
Gunhild Elfrida Arnesen
Hans Magnus Waet
Torodd Hauer
Svein Tommy Jevnheim
Petra Mary Barkald
Grethe Hallstrøm
Laura Vårdal
2011
Bjørn Olsen
Jan Flyødegård
Tony Abello
Knut Nesset
Kjell Sagbakken
Sonja Sjøøsten

Vår Fedrearv

Familienytt
Knut Olav Haave
Svein Lauritsen
Ruth Gudim
Magne Skotte
Tollef Beitrusten
Signe Rønningen
Cato Ebnes
Reidar Lie Kristiansen
Tora Gudveig Karlsen
VINGROM
2010
Døpte
Ingeborg Brenn
Andrea Pettersen Næstad
Markus Strandvik Myhren
Alfred Stafseng Christiophersen
Oda Sofie Wold Myhren
Casper Hoel Kindlistuen
Ludvig Ouren
2011
Niclas Spidsberg Berge
(døpt i Ringebu stavkirke)
Tinius Erikstein Enger
Evina Fostervoll
Ida Kjølgård Stjer

17

Døde

Henrik Røe
Eirik Tolstad Jensen
Henrik Millenaar Jørgensen
Josefine Christiansen
Andrea Haugen Austlid
Mia Slettum Mjelde
Christer Dahl Reberg
Martin Bergmann
Jade Tofthagen
Nils Røsvik Barlund
Elise Annabel Skjelnes Sørbu
Anna Rossing Nilsen
Maria Botten
Andreas Myklestad Lunder

Lillian Michelle Hattestad og
Anders Bergum
Døde

SØRE ÅL KIRKE
2010
Døpte
Oda Sandodden
Thea Emilie Fjellving Pettersen
Eirik Espelid Svensrud
Elmer Aarseth Madsen
Vigde
Tone Alterskjær og Rune Hytten
Mette Elin Ditløvsen og
Torbjørn Prestmoen Såtvedt

2010
Døde
Signe Ørslien
Kjell Magne Arnesen
Marit Fliflet
Borghild Lund-Riise
Olav Rudsar
Bjørn Olav Hammershaug
Olav Voldbakken
Ragnhild Thoresen
Bertha Plukkerud
Gerda Nøss
Klara Larsen
Aagot Astrid Thoresen
2011
Jan Flyødegård
Martha Nyhagebråten
Ole Simensen
Håkon Skyttermoen
Arvid Raknerud
Anne Marie Myrå
Else Ekerhaugen
Johanne Ørslien
Alfred Slåen

Vigde
Haldis Bakken og
Leif Magne Røe

2011
Eivind Melbø
Ragna Børde
Marit Hansen
Arve Kristensen

I Iskatedralen på Hunderfossen:
Vigde
Marthe Lang-Ree og
Jon Finborud
Evy Storeide og Thomas Terøy
Susanne Agard og
Lars Arve Aas

2011
Døpte

Vigde

Asborg Laakso
Willy Rønningen
Bjørnar Anfinsen
Jahn Hagen
Leif Helge Gutubakken
Marit Wenche Stuksrud

Ida Gorseth Ekerhaugen
Amund Granli Olsen
Vemund Granli Olsen
Nicolas Elster
Amanda Løkke Olsvik
Susanne Hem
(døpt i Nykirke kirke)
Ole Herman Bjerke Bleken
Mikal Leander
Mærsk Gellein Michelsen
Martine Stengrundet Nordli

Grete Engen
Daniel Magnussen
Magne Skårberg
Edit Engen
Kari Oddveig Mathisen
Åse Berit Henriksen
Lise Olaug Holtklimpen
Reidar Pedersen
Egil Arnfinn Vintervold
Rolf Mikkelsen
Ingrid Bové
Laura Vårdal
Osvald Stuksrud
Kåre Løkken
Kristian Skjellerudsveen
Luice Evelyn Egeberg
Dagny Bergum

Døde
Jan Egon Reinhold Dahlberg
Jørgen Lindborg
Charlotte Fjørtoft
Arvid Vangli
Finn Egon Nyborg
Margit Aagaard
Brit Hide Aagaard
FÅBERG
2010:
Vigde:
Aina Helen Skinnerlien og
Gustav Løkken
2011:
Døpte:
Torun Marie Tande Petersen
(døpt i Mesnali kirke)

SAKSUMDAL
2010
Døpte: Viktoria Nordengen
Thorvald Strandeng Kval
Døde

Reidar Ringen

Det har ikke vært dåp, vielser eller
begravelser i 2011.
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-Med landcruiser i bushen
Det er ganske stor kontrast mellom
det å være prest i Vingrom og Saksumdal til å bli misjonær i Blånildalen i Etiopia.
Tekst og foto: Ragnhild Floberg,
sokneprest i Vingrom og Saksumdal
Ute i bushen med små barn
På 90-tallet var jeg og familien min 3 år i
Etiopia for det norske misjonsselskap. Vi
arbeidet i kirkelig arbeid blandt gumuzfolket, ei lita folkegruppe som er blitt
undertrykt og holdt som slaver av
nabofolkene for mindre enn 100 år

siden. De er helt svarte i motsetning til
nabofolkene som er lyse. Det var et
krevende liv med små barn, langt ute i
bushen uten veg. Men siden vi dro
derfra i –97 har jeg alltid hatt et sterkt
ønske om å komme tilbake.
Det fikk vi muligheten til og var der
ett år og kom hjem i august.
Gumuzfolket
Denne gangen bodde vi i hovedstaden
Addis Abeba siden ungene gikk på skole
der, internasjonal skole. For at de skulle
slippe å være alene dro Steinar og jeg

Fra søndagsskoleundervisningen.

hver våre turer til områdene der vi
arbeidet. Steinar drev nybrottsarbeid
sammen med lokale medarbeidere i
kirken med menighetsbygging og
kirkebygging nord for Nilen blandt
gumuzfolket. Der opplevde han en
enorm kirkevekst. Jeg arbeidet i samme
områdene vi arbeidet sist, sør for Nilen.
Min oppgave var oppfølging og opplæring av lokale evangelister og prester.
Synode(bispedømme)ledelsen var mine
overodnede. Selv om pengene NMS
samlet inn til prosjekter blandt gumuzfolket var det ikke uten videre lett å få
forståelse for i kirkeledelsen at disse
pengene faktisk skulle brukes der. Jeg
ble ikke bare populær da jeg poengterte
viktigheten av dette. Det var utfordrende, mildt sagt.
En prest med 21 menigheter
Men mesteparten av tida på disse turene
brukte jeg til å besøke de lokale
medarbeiderne i Blånildalen. Den ene
presten, Dinka hadde ansvar for 21
menigheter. De fleste var kun mulig å nå
til fots, de lengst borte lå 7-8 timers
gange unna. På en av turene var jeg med
og besøkte en av disse menighetene til
fots. For at det ikke skulle bli for varmt
var det meningen at vi skulle begynne å
gå kl.6, men vi kom oss ikke avgårde før
kl.7. Utover dagen ble det opp mot 40 C.
Men vi kom omsider fram. Det var i
begynnelsen av regntida, utrolig frodig
og blomster jeg aldri før har sett. Vel
framme var hele landsbyen på plass for å
ønske oss velkommen. På denne turen
hadde vi med oss barnebibler til alle de
8 menighetene som lå i dette området.
Jeg hadde undervisning i hvordan drive
søndagsskole for frivillige som var
kommet fra hver menighet. Barnebibelen var et ypperlig redskap til dette.
Andre bøker med bilder fantes ikke.
Omkring bålet
under stjernehimmelen
Det var bygd ei egen bambushytte til
meg og følgesvennen min. Luftig og
godt, men ikke så mye privatliv...det
var lokal mat som ble spist av samme
fat, enkel,men god mat. Om kvelden
var det samling omkring bålet under
stjernehimmelen. Ikke et elektrisk lys i
mils omkrets, ganske fascinerende.
Bortsett fra en radio som durte var det
bare gresshopper, naturens lyder og

Presten Dinka holder gudstjeneste i det fri.
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Landsbyen som tar imot oss.
litt småprat. De minste barna sov på
moras rygg eller lå ved brystet.
Ville jeg være villig til
å bytte med dem?
Gode opplevelser å tenke tilbake på.
Tror jeg fikk være litt til nytte dette året
og bety noe for noen. Samtidig får en det
livet en lever her i Norge veldig i perspektiv. Det går an å leve et godt liv og
være fornøyd selv om man ikke har så
mye. Samtidig er det veldig utfordrende
å møte fattigdommen. Jeg tenkte av og
til når jeg kjørte i Landcruiseren langs
vegen og så kvinnene som gikk barbeint
og bar vann, ved eller noe de skulle
selge på markedet; ville jeg være villig til
å bytte med disse. De er mennesker som
er like mye verdt som meg og like høyt
elsket av Gud. Jeg er kvinne og mor som
dem, men jeg har valgt å dra til Etiopia
og kan bare dra hjem igjen når jeg ikke
vil mer, jeg har utdannelse, en jobb,
kommer fra et av verdens rikeste land.
Nå har jeg dratt hjem, utfordringen for
meg og oss alle er å ikke glemme.....
Ønsker du å vite mer om NMS eller gi
en gave, gå inn på NMS hjemmeside og
les mer. Nms.no

FOTOUTSTILLING
i Vingrom kirke
av Ragnhild E Floberg
med bilder fra Etiopia
Se i dagspressen for tidspunkt

Fra Nysetra.
Palmesøndag, 17. april blir det
friluftsgudstjeneste
på Nysetra kl. 13.00 ved
Sokneprest Ragnhild E Floberg
Kjør til Vestre Gausdal, følg skilt til
Værskei.
Det er mulig å gå enten fra Astridbekken eller Værskei, ca 4 km.
Det er også mulig å gå fra Gaustumsetra eller Borudsetra/Sjogen for de
ivrigste.
Ta med niste. Det blir sporleik og

hoppkonkurranse etter gudstjenesten. For de ivrigste er det også mulig å
fortsette til Prestkjerringa.
For dem som ikke er kjent i dette
området fra før kan det anbefales på
det sterkeste, lett og fint terreng, på
deler av turen har man utsikt mot
Jotunheimen og Rondane.
Siden påska er sein i år måtte vi flytte
friluftsgudstjensten litt høyere til fjells
og et sted med fastere vegdekke.
Velkommen!!
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«Rasteplass» i Søre Ål kirke

Hvorfor blir jeg glad, takknemlig,
provosert, sint osv. i møte med teksten?
Hva kan jeg lære av dette om Gud, om
meg selv og om min relasjon til Gud?

Du leder disse samlingene, Lise.
Hvilken bakgrunn og erfaring har du
selv i relasjon til dette?
Jeg har selv reist på retreat i mange år.
Møtet med stillhet og denne formen for
bønn har gitt meg utrolig mye. Så har jeg
bodd og jobbet på Sandom Retreatsenter
i seks år, og har både i de årene og etter
at jeg sluttet der vært med og ledet
retreater. For omtrent ti år siden, ble
begrepet åndelig veiledning noe som
kom mer i fokus i retreatsammenheng.
Hovedfokuset i den åndelige veiledningen er nettopp noe av det vi deler med
hverandre på Rasteplassen. Det handler
om hva som skjer i meg selv i bønn.
Samtalen i åndelig veiledning er altså
min relasjon til Gud, og for meg har dette
vært til stor hjelp når det gjelder å ta vare
på gudserfaringen, i tillegg til “gudsforklaringen” vi møter så ofte ellers i kristen
sammenheng. Jeg trenger virkelig å lære
hvem Gud er, ha bakgrunn for hvordan
Bibelen skal brukes og forståes, men jeg
trenger også å ta vare på og utvikle
relasjonen mellom Gud og meg. Det er
vel noe av det som er hovedfokuset
gjennom åndelig veiledning. Jeg har gått
til åndelig veiledning selv gjennom
mange år. I tillegg har jeg også vært på 8dagers tause retreater der vi daglig har
en samtale med en som har erfaring med
åndelig veiledning. Dette ga meg så mye,
at jeg ønsket å lære mer. Jeg tok en
workshop i England i 2003, og har etter
det vært med som veileder på retreater. I
tillegg tok jeg et tre måneders kurs i
åndelig veiledning for fire år siden. Nå er
jeg med på en del retreater gjennom året,
og har også folk som går fast til åndelig
veiledning hos meg. Jeg har også tatt et
toårig deltidsstudie i sjelesorg på Diakonova i Oslo. Her er jo fokuset litt
anderledes, men samtidig handler det
om å la livet og troen møtes.

Etterpå har vi litt suppe og rundstykker.
Vi har ofte litt stillhet først under dette
måltidet mens vi spiller litt musikk. Det
gir oss rom for å la tankene fra bønnen få
litt rom i oss, få litt tid til å synke. Etter en
stund fortsetter vi måltidet, og deler med
hverandre noe av det vi opplevde i
bønnestunden. Her handler det mer om
å lytte enn å dele. Vi kommenterer ikke,
eller stiller spørsmål til de andres
opplevelser, men lytter til det de deler.
Dessuten er det helt greit å bare lytte, og
ikke dele.

Hva er egentlig forskjellen på åndelig
veiledning og sjelesorg?
I sjelesorgen er det livet som er utgangspunktet for samtalen, men troen
hører jo naturlig med siden troen og livet
er vevd sammen. I åndelig veiledning er
det den personlige gudsrelasjonen som
er hovedfokuset, og utgangspunktet er
samtale rundt det som skjer i bønnelivet.
Når en går til åndelig veiledning, binder
en seg til å ha daglige bønnestunder. Så
forskjellen ligger nok på hva som er
hovedfokuset i samtalen

Noen lørdager i semesteret samles vi til
rasteplass i Søre Ål kirke. Dette er et
møtested som skaper litt rom for stillhet
og bønn. Lise Hyldmo leder samlingene.
Hva er egentlig “Rasteplass”, Lise?
En rasteplass er jo helt konkret et sted vi
stopper opp, hviler oss litt og tar til oss
næring for å ha krefter til veien videre.
Tenk bare på rasteplassene langs veien,
eller de rasteplassene vi finner oss når vi
er ute på tur i naturen. Vi tar en pause,
stopper helt konkret opp litt. I det gamle
testamentet fortelles det om Elia, at han i
frykt for sitt eget liv flyktet ut i ørkenen.
Der kommer det en fugl med mat til
ham, men Elia rører ikke maten. Da
kommer det en engel til ham og sier: Stå
opp og spis, ellers blir veien for lang for
deg”... Tanken med Rasteplass er at det
skal være et sted der vi får tid og rom til
å ta til oss litt av det Gud ønsker å gi oss.
At vi kan få litt påfyll så “veien ikke blir
for lang for oss”.

SOM GNIST I STRÅ
Eg såg ikkje Gud
men eg kjende nærleiken
av det heilage
og eg tok mine sko av
og sa med salmisten :
Mine tider er i di hand
Eg høyrde ikkje røysta
då Han baud og det sto der,
men dragnaden mot det evige
låg som ferdige rørsler
i alt som eg var.
---Mine tider er i di hand.
Eg såg ikkje himmelen open
men lyset nådde meg
som gnist i strå
og eg lyfte hendene
og heldt for sanning
Mine tider er i di hand.
Eg såg ikkje vegane
men portane stod opne
og eg gjekk inn
og bøygde mine kne
og song ein lovsong.
Mine tider er i di hand.
Ingebjørg Kasin Sandsdalen
” Mellom levande” 1978.

Hva gjør dere på disse samlingene?
Aller først har vi litt kaffe og “noe å bite
i”. Vi prater litt sammen, og etter hvert
blir det en liten innledning om ulike
emner innen temaet stillhet og bønn. For
mange kan dette være litt ukjent terreng,
og håpet er at disse korte innledningene
kan være en hjelp til å forstå litt av
tankene bak det å gi stillheten litt rom, også i fellesskap med andre. Så har vi en
enkel liturgi i kirken, før vi har stillhet en
times tid hvor vi som utgangspunkt har
en tekst fra Bibelen. Så lar vi teksten
være med oss i bønn, hvis vi kan si det
sånn. Tanken bak dette er “å la den Store
fortellingen møte den lille”, - altså at
bibelteksten får møte mitt eget liv. Hva er
det som berører meg i møte med
teksten, både på godt og vondt.
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Bo-hjemmeweekend for konfirmantene

Helgen 11.- 13 februar var vi samlet på Hammartun skole til undervisning, til sang og fellesskap.146
konfirmanter, 20 ungdomsledere og
3prester og en kateket, en fantastisk
gjeng som byen og menighetene på
østsiden av Lillehammer kan være
stolte av!
Vi startet helgen på Lillehammer kino
hvor vi så filmen "de usynlige" av Erik
Poppe. Filmen tar opp temaer som tilgivelse, nåde, tro og mellommenneskelige relasjoner i ulike former. En
sterk film, og et godt grunnlag for
undervisning i konfirmanttiden.
Resten av helgen ble brukt til undervisning om gudstjenesten, og gudstjenestens innhold. Med tilbakeblikk til
filmen som ble vist fredag, snakket vi
om Kyrie og gloria, om nattverd, dåp
og konfirmasjon. Å ha en felles referanseramme gjorde det fint å snakke
om temaer som for mange er ukjent og
fremmed.
Hele helgen ble avsluttet med en
Salmegudstjeneste i Lillehammer
kirke. En flott gudstjeneste full av
salmer og musikk som hører til i
kirkene våre.
Gudstjenesten ble løftet av flotte
musikere som satte sitt preg på
salmene som ble brukt, Ole Lauvli

Lystenning er en viktig del av konfirmantundervisningen. Foto: Anne Michalsen
(orgel), Frode Finne (trompet) og en
konfirmant fra fjorårets kull, Mattis
Sander Larsen (trommer).
Å gjennomføre en slik helg krever
ressurser, og vi er velsignet med en
helt utrolig ungdomsledergjeng, som
står på i større grad enn jeg klarer å
beskrive. Først og fremst gjør de oppgaver som vi på forhånd har avtalt,
men ledernes bruk av hjerte og hjerne
i møte med konfirmantene kan man
ikke avtale, og de er uunnværlige i konfirmantarbeidet! Lederne har i løpet av

høst og vinter vært med på noen ledertreningssamlinger, hvor de selv har
fått lære, diskutere og høre hvordan
man på best mulig måte kan bidra i
konfirmantarbeidet, hvilket de gjør
med glans!
Årets konfirmantkull i Søre Ål
Lillehammer og Nordre Ål, er en
nydelig gjeng, og jeg gleder meg til
resten av konfirmantåret!
Tekst: Thea K. Eriksen
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Vår Fedrearv
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DATO
10.04.2011
21.04.2011
22.04.2011
24.04.2011
01.05.2011
07.05.2011
08.05.2011
17.05.2011
22.05.2011
05.06.2011
12.06.2011
26.06.2011
03.04.2011
05.04.2011
10.04.2011
12.04.2011
17.04.2011
19.04.2011
21.04.2011
22.04.2011
23.04.2011
24.04.2011
25.04.2011
26.04.2011
01.05.2011
08.05.2011
10.05.2011
15.05.2011
17.05.2011
17.05.2011
18.05.2011
22.05.2011
24.05.2011
29.05.2011
31.05.2011
02.06.2011
05.06.2011
07.06.2011
12.06.2011
13.06.2011
14.06.2011
19.06.2011
21.06.2011
26.06.2011
03.07.2011
01.04.2011
03.04.2011

KIRKE
KL
Fåberg kirke
11:00
Fåberg kirke
11:00
Fåberg kirke
19:00
Fåberg kirke
11:00
Fåberg kirke
11:00
Fåberg kirke
11:00
Fåberg kirke
11:00
Fåberg kirke
11:00
Fåberg kirke
11:00
Fåberg kirke
19:00
Fåberg kirke
11:00
Fåberg kirke
11:00
Lillehammer Kirke
11:00
Lillehammer Kirke
08:30
Lillehammer Kirke
19:00
Lillehammer Kirke
08:30
Lillehammer Kirke
11:00
Lillehammer Kirke
08:30
Lillehammer Kirke
20:00
Lillehammer Kirke
11:00
Lillehammer Kirke
23:30
Lillehammer Kirke
11:00
Lillehammer Kirke
11:00
Lillehammer Kirke
08:30
Lillehammer Kirke
11:00
Lillehammer Kirke
11:00
Lillehammer Kirke
08:30
Lillehammer Kirke
11:00
Lillehammer Kirke
12:30
Lillehammer Kirke
19:00
Lillehammer Kirke
19:00
Lillehammer Kirke
11:00
Lillehammer Kirke
08:30
Lillehammer Kirke
11:00
Lillehammer Kirke
08:30
Lillehammer Kirke
11:00
Søndre Park (Lhmr. kirke) 11:00
Lillehammer Kirke
08:30
Lillehammer Kirke
11:00
Lillehammer Kirke
11:00
Lillehammer Kirke
08:30
Lillehammer Kirke
11:00
Lillehammer Kirke
08:30
Lillehammer Kirke
11:00
Lillehammer Kirke
11:00
Nordre Ål kirke
09:00
Nordre ål kirke
19:00

08.04.2011
10.04.2011
15.04.2011
17.04.2011
21.04.2011
24.04.2011
29.04.2011
01.05.2011
06.05.2011
08.05.2011
13.05.2011
15.05.2011
20.05.2011
22.05.2011
27.05.2011
29.05.2011
03.06.2011
05.06.2011
10.06.2011
12.06.2011
19.06.2011
03.07.2011

Nordre Ål kirke
Nordre Ål kirke
Nordre Ål kirke
Nordre Ål Nords. Fj Kirke
Nordre Ål kirke
Nordre Ål kirke
Nordre Ål kirke
Nordre Ål kirke
Nordre Ål kirke
Nordre Ål kirke
Nordre Ål kirke
Nordre Ål kirke
Nordre Ål kirke
Nordre Ål kirke
Nordre Ål kirke
Nordre Ål kirke
Nordre Ål kirke
Nordre Ål kirke
Nordre Ål kirke
Nordre Ål kirke
Nordre Ål kirke
Nordre Ål kirke

09:00
11:00
09:00
11:00
19:00
11:00
09:00
11:00
09:00
11:00
09:00
11:00
09:00
11:00
09:00
11:00
09:00
11:00
09:00
11:00
09:00
11:00
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GUDSTJENESTE
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Konfirmasjonsgudstj.
Konfirmasjonsgudstj.
Familiegudstjeneste
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Morgensang
Musikkgudst.
Morgensang
Høymesse
Morgensang
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Morgensang
Høymesse
Høymesse
Morgensang
Høymesse
Høymesse
Gospelnight
Forenklet høymesse
Høymesse
Morgensang
Familiegudstjeneste
Morgensang m/nattv.
Høytidsgudstjeneste
Økumenisk gudstj.
Morgensang
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Morgensang
Høymesse
Morgensang
Høymesse
Høymesse
Morgensang
Ungdomsmesse
Morgensang
Høymesse
Morgensang
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Morgensang
Høymesse
Morgensang
Høymesse
Morgensang
Høymesse
Morgensang
Høymesse
Morgensang
Høymesse
Morgensang
Høymesse
Morgensang
Høytidsgudstjeneste
Morgensang
Høymesse

PREST
Thorleifsdotter
Thorleifsdotter
Floberg
Thorleifsdotter
Thorleifsdotter
Thorleifsdotter
Thorleifsdotter
Thorleifsdotter
Thorleifsdotter
R.Floberg
Thorleifsdotter
Thorleifsdotter
Kapelrud
Kosnes
Nielsen
O.Bolstad
Kapelrud
Thorleifsdotter
Kapelrud
Kapelrud
Kapelrud, O.Bolstad Sagedal
Nielsen
Kapelrud
Floberg
Kapelrud
Kapelrud
O.Bolstad
Nielsen
Kapelrud
T.K.Eriksen
Kapelrud
Kapelrud
Kosnes
Kapelrud
Kapelrud
Bolstad
Ansvarlig P.H.Nielsen

ORGANIST
Magnus
Magnus
Magnus
Magnus
Magnus
Magnus
Magnus
Magnus
Magnus
Collins
Magnus
Magnus
Collins
Collins
Collins
Lauvli
Lauvli
Collins
Collins
Lauvli
Collins
Collins
Collins
Collins
Collins
Dahlen
Lauvli
Collins
Dahlen
Collins
Collins
Collins
Collins
Lauvli
Collins

Kapelrud
Nielsen

Collins
Collins

Kapelrud

Lauvli

Nielsen
Nielsen
Bolstad
Bolstad/Kosnes/Thorleifsdotter/
Floberg/Eriksen
Bolstad
Bolstad
Bolstad
Svilosen
Bolstad
Bolstad
Bolstad
Bolstad
Bolstad
Bolstad
Bolstad
Bolstad
Bolstad
Nielsen
Bolstad
Bolstad
Bolstad
Bolstad
Bolstad
Langset
Bolstad

Dahlen
Dahlen
Dahlen
Lauvli
Dahlen
Dahlen
Lauvli
Lauvli
Dahlen
Lauvli
Dahlen
Dahlen
Dahlen
Dahlen
Dahlen
Lauvli
Dahlen
Lauvli
Dahlen
Dahlen
Dahlen
Lauvli
Dahlen

Vår Fedrearv
DATO
17.04.2011
25.04.2011
17.05.2011
05.06.2011
13.06.2011
03.07.2011
10.04.2011
17.04.2011
24.04.2011
01.05.2011
08.05.2011
15.05.2011
22.05.2011
29.05.2011
05.06.2011
12.06.2011
19.06.2011
26.06.2011
10.04.2011
21.04.2011
24.04.2011
17.05.2011
22.05.2011
29.05.2011
12.06.2011
19.06.2011

KIRKE
Saksumdal kirke
Saksumdal kirke
Saksumdal kirke
Saksumdal kirke
Saksumdal kirke
Saksumdal kirke
Søre Ål kirke
Søre Ål kirke
Søre Ål kirke
Søre Ål kirke
Søre Ål kirke
Søre Ål kirke
Søre Ål kirke
Søre Ål kirke
Søre Ål kirke
Søre Ål kirke
Søre Ål kirke
Søre Ål kirke
Vingrom kirke
Vingrom kirke
Vingrom kirke
Vingrom kirke
Vingrom kirke
Vingrom kirke
Vingrom kirke
Vingrom kirke

KL
13:00
11:00
10:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
19:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
18:00
19:00
11:00
11:30
11:00
11:00
11:00
11:00

GUDSTJENESTE
Forenkl. Høymesse
Høymesse
Familiegudstjeneste
Konfirmasjonsgudstj.
Pilgrimsvandring
Høymesse
Høymesse - Søndagsskole
Høymesse
Høymesse
Familiegudstjeneste
Høymesse - Søndagsskole
Taizè gudstjeneste
Høymesse - Søndagsskole
Høymesse - Søndagsskole
Pilegrimsvandring
Høytidsgudstjeneste
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Familiegudstjeneste
Konfirmasjonsgudstj
Konfirmasjonsgudstj
Høytidsgudstjeneste
Høymesse

PREST
Floberg
Floberg
Floberg
Floberg
Floberg
Floberg
Kosnes
Kosnes
Kosnes
Kosnes
Svilosen
Bolstad
Kosnes
Kosnes
Kosnes
Svilosen
Langset
Floberg
Thorleifsdotter
Floberg
Floberg
Floberg
Floberg
Floberg
Floberg

ORGANIST
Kvande
Kvande
Kvande
Collins
Kvande
Dahlen
Kvande
Kvande
Dahlen
Dahlen
Magnus
Kapelrud
Dahlen
Magnus
Lauvli
Kvande
Kvande
Kvande
Kvande
Kvande
Kvande
Kvande

BØRLI ANLEGG AS
- graving og transport

Postboks 52, 2607 Vingrom - Tlf 61 05 43 80

2607 Vingrom • Tlf 908 46 006/901 47 490

Hamarvn. 45,
Lillehammer
Tlf. 61 25 21 47

Storgt. 76, 2601 Lillehammer - Tlf. 61 05 75 70

2670 Vingrom - Tlf. 61 24 80 50

Jernbanegt 13,
2604 Lillehammer.
Telefon: 61 22 10 00

AASEN BYGG AS
Jevnebakken 7- 2607 Vingrom
Arne Morten Jenssveen
• Alt i graving og transport • Drenering, vann og avløp
• Oppføring av hus og hytter • Rehabilitering

416 07 701

Øversvevegen 100, 2608 Lillehammer

JENS BARLUND A/S HAGEANLEGG
Alt innen: stein, mur, trapper, plen, planter, vedlikehold
Fåberggt. 154, Lillehammer. Tlf. 980 86 000

Serviceboks 2626 Lillehammer • Tlf 03100 • gjensidige.no

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

JORD • PRYDBARK

95 11 15 80 - 95 76 20 63

Ole 900 61 735 - Morten 901 35 657

Industrigt. 13 • Postboks 1119 • 2605 Lillehammer
Tlf. 61 27 94 00 • Fax 61 27 94 01 • www.kontorleverandoren.no

Storgt. 100 - 2615 Lillehammer - 61285600

S. Undsetsplass og Strandtorget, Lillehammer Tlf. 61 05 76 60
Hovemovn. 78 2624 Lillehammer - Tlf. 61 27 06 30

Vakt hele døgnet 61 18 31 03

Torpaveien 18, 2607 Vingrom - Tlf 61 26 70 00

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

Bergseng Thor & Co AS

Eiendom og dagligvare
Storgt. 62, 2609 Lillehammer tlf 61 24 88 20
Nr. 1 • 2011
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Pilegrimsturer i ditt tempo
Du trenger ikke gå til Nidarosdomen
for å bli med på pilegrimsvandring.
Torsdag 2. juni kl. 13.00 starter en
fire dagers pilegrimsvandring fra
Lillehammer kirke. Du kan melde
deg på hele eller deler av turen.
- Vi har ikke spikret programmet ennå i
detalj, men hovedtrekkene er klare, sier
Hilde Brathovde fra Fåberg, som har tatt
initiativet til turen.
- Vi går fra Lillehammer kirke til
Johannesgården på Brøttum, der vi
overnatter og spiser frokost. Så går vi
til Ringsaker kirke og Pilegrimsstuggua, der det er en nyopprettet pilegrimsovernatting. Dagen etter går van-

PILEGRIMSVANDRING
2. PINSEDAG, 13. JUNI
Andre pinsedag blir det pilegrimsvandring fra Saksumdal til Fåberg,
Onsum.
Vi starter kl.11 fra Saksumdal, følger den gamle kjørkjevegen over til
Fåberg via Ruka. Fin sti i flott terreng som passer for alle.
Vi går i rolig tempo. Det blir små
stopp underveis med gode ord og litt
sang. Ta med niste. Menighetsrådet
ordner med biler på andre sia.

dringen videre til Veldre kirke og den
gamle konfirmantsalen, som er pusset
opp til komfortabel overnatting. Vi avslutter søndag med å gå til Domkirkeodden i Hamar,
Påmeldingsfrist er i utgangspunktet 1.
mai, da vil du være sikret overnat-

tingsplass. Prisen er ikke klar ennå, det
vil avhenge av hvor mye støtte det er
mulig å få til turen.
Du får nærmere opplysninger med å
henvende deg til Fåberg menighetskontor. Det er også mer informasjon
om pilgrimsleden på pilegrim.no.

KIRKEVALGET 2011

DIN KIRKE, DITT VALG
Dette året er det valg på menighetsråd og bispedømmeråd samme dag
som kommune-og
Fylkestingvalget, 12.september. De
som blir valgt, skal være med bestemme hvordan Den norske kirke skal
organiseres i framtiden.

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens
virksomhet der du bor. Det betyr at du
som medlem av menighetsrådet kan ha
stor innflytelse på lokale oppgaver og
utfordringer i din kirke, og fremme
saker du selv synes er viktige.
Vil du være med sette preg på din kirke?

- Bli med i menighetsrådet!
- Jeg tar gjerne en ny periode i
menighetsrådet fordi vi har mange
meningsfulle aktiviteter i Fåberg
menighet, og fordi alle tar et tak, sier
Hilde Brathovde. I disse dager er det
flere som får spørsmål om å stille til
menighetsrådsvalget til høsten.
- Det er klart at det blir noe ”papirarbeid”,
men det er overkommelig. De siste to
årene har vi jobbet med mange
meningsfulle saker. Det har skjedd store
forbedringer på menighetshuset, og vi
har fått et allsidig tilbud til mange
aldersgrupper, sier hun.
Mange tror at det bare er presten som
bestemmer hva som skjer i en
menighet. Men menighetsrådene har
faktisk stor innflytelse på hvordan for
eksempel gudstjenesten skal være eller
hva kirkeofringene skal gå til. Rådet
skal også uttale seg ved ansettelse av
prester og andre ansatte.
Det er viktig at menighetsrådene
består av forskjellige mennesker, fra
flere generasjoner og i ulik livssituasjon. Da blir det som regel bedre

avgjørelser og alle føler at de blir hørt.
Menighetsrådsvalget foregår samtidig
med kommune- og fylkestingsvalget 11.
og 12. september. Velgeroppslutningen
økte fra 4,2% av de stemmeberettigede i
2005 til 13% i 2009. Under
kirkevalget.no finner du mer informasjon.
Her er 10 gode grunner for å være i
menighetsrådet:
1. Du medvirker til å holde lokalkirken
levende.
2. Du blir en del av et kristent fellesskap.
3. Du gjør noe uegennyttig, og det gir
deg en god følelse.
4. Du sørger for et trygt og godt
fritidstilbud for barn og unge.
5. Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken.
6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet
ditt.
7. Du kan bidra til at din kirke er en
åpen og inkluderende kirke.
8. Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet.

Hilde Brathovde bor i Rudsbygd i
Fåberg, og er blant dem som stiller til
gjenvalg i menighetsrådet til høsten.
9. Du får styreerfaring og demokratiopplæring som du kan bruke i andre
sammenhenger.
10. Du kan oppdage nye sider ved deg
selv.

