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Sammen for Guds ansikt
I løpet av dette året skal alle menigheter bestemme seg for hvordan man
vil feire gudstjeneste. Det dreier seg
om å utarbeide en lokal grunnordning
som bygger på fem faste hoveddeler
som er; samling, ordet, forbønn,
nattverd og sendelse. Alle disse fem
delene må være med i den lokale
grunnordningen hvor hver del har et
uttal av variasjoner. Vi står midt oppe i
dette arbeidet og vi ønsker at så mange
som mulig kommer med innspill. Det
er viktig, for gudstjeneste er samhandling eller tjeneste for fellesskapet som
man kan oversette ordet liturgi med.
Vi har ulike grunner for å gå til gudstjeneneste, men den dypeste grunnen
ligger ikke i oss selv men i at Gud
kaller oss sammen.
Sammen for Guds ansikt. Det er

arbeidstittelen for gudstjenestearbeidet som nå pågår, men det er også
innholdet i hva en gudstjeneste er. Et
møte med Gud, ansikt til ansikt, et tjenende felleskap, hvor Gud gir oss sine
gaver og hvor vi i bønn og lovsang kan
få takke, et kjærlighetens fellesskap
hvor vi i vår tilmålte tid møter evigheten.
Gudstjenesten begynner med en samligsbønn, som hjelper oss til å åpne opp
våre hjerter og tanker og våre liv for
påskens store mysterium. Ord og
preken lar oss høre og se mer av Guds
ansikt gjennom bl.a. historiene om
Jesus. I bønnen kan vi takke for Guds
gode gaver og i nattverden får vi motta
gavene i brød og vin. Gudstjenesten avsluttes med den urgamle velsignelsen
som Moses mottok fra Gud. En vel-

Andakten
signelse som minner oss om Guds
nærvær i våre liv. En velsignelse som
hjelper oss i å holde fast i livet, leve
livet og takke for livet.
”Herren velsigne deg
og bevare deg.
Herren lasitt ansikt lyse over deg og
være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg
og gi deg fred”
(4 Mos 6,24-26).

Sokneprest
Oddgeir Bolstad

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012
Ifølge FN lever over 1 milliard mennesker fremdeles i ekstrem fattigdom.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012 setter fokus på økonomisk rettferdighet i
Guatemala og Tanzania. Aksjonen
arrangeres 25.- 27.mars.
Over hele verden kjemper mennesker
for en fremtid uten fattigdom. Det er
ikke rettferdig at en liten andel av verdens befolkning har kontroll over
mesteparten av jordens ressurser, mens
én av fem lever i så dyp fattigdom at de
ikke har råd til å spise seg mette.
I 2012 løfter vi frem Kirkens Nødhjelps
arbeid med økonomisk rettferdighet i
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Guatemala og Tanzania, og setter fokus
på:
• Bærekraftige jordbruksprosjekter i
Guatemala som bidrar til at kvinner får
dyrke næringsrike grønnsaker i
drivhus. Dette gir både mat og inntekt
slik at kvinnene kan forsørge familien
sin og klare seg selv.
• Spare- og lånegrupper, såkalte VICOBA-grupper, i Tanzania hvor medlemmene sparer små beløp og kan ta
opp lån for å investere i en bedre
framtid.
• PETS-grupper i Tanzania, hvor medlemmene trenes i å overvåke lokale
budsjetter, og stiller myndighetene til
ansvar for at tilgjengelige ressurser
brukes til fellesskapets beste.
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DET FINNES ET DIKT
Menighetsblad for Lillehammer og omegn
Fåberggata 128, 2615 Lillehammer

Redaktørens hjørne

V

i lever blant de store ordene, de store overskriftene, flosklene,
ordene som skal imponere, men som isteden sår tvil og
usikkerhet……..
Men de små ordene ? Ord av barmhjertighet, som gir trøst og oppmuntring, sterke ord som løfter og bærer, ord som gir tro,
Har vi dem, og bruker vi dem, vi mennesker imellom ?
Ikke så mye å stille opp mot verdens problemer kanskje, men det går
an å bygge i det små, i hverdagene, i menighetene våre, tro at det nytter
da litt……
I dette nummeret av Vår Fedrearv vil du finne mye som gleder !
Om gudstjenestene på søndagene ikke er overfylte, så foregår det mye
for alle aldersgrupper i menighetene våre. Les og bli glad !
Når dette nummeret er kommet i postkassene rundt om, er april og
våren rett utenfor vinduene !
Våren med nytt liv og vekst som gir glede og forventning, men ikke
nødvendigvis for alle. Våren er også en vanskelig årstid for mange, de
mollstemte tonene er de som overdøver….
Diktet jeg har valgt, har ord som gjenspeiler alle følelsene, som gir meg
gjenkjenning og som hjelper meg å sette ord på tanker og følelser som
det iblant er vanskelig å finne ut av selv.
Et dikt kan være et «bruksdikt», ta det imot som det!

Jeg vet at det finnes
et dikt for ethvert menneske
det finnes ord etsteds
også for din forvirring
også for din glede
et ord hist og her
til å sanke sammen
også for din sorg
finnes det sammenhenger
finnes det rop og hvisking
stor ord og små ord
harde bitre ord
som også må utsies
og ord som fuglekvitter
ord som kveldsdugg og barnelatter
også for din fryd
også for ditt livs-to
finnes det en sang
jeg vet at det finnes
en egentone inni deg
det er den du skal lytte til
bakenom ordene mine
den som skal tone videre
som ditt dikt
når ordene er glemt.
Carl Fredrik Prytz : «Bruksdikt»

Elise Bulie
Ansvarlig redaktør

Telefonliste menighetskontorene:
post@kirkekontoret.no
www.kirkekontoret.no
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Menighetssekretær
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LILLEHAMMER, SAKSUMDAL, SØRE
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Anne Berit Riisehagen:
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PROSTEN
I SØR-GUDBRANDSDAL PROSTI:
Fåberggaten 128, 3.etg.
2615 Lillehammer
Prost Per Halstein Nielsen: 97 99 13 08
Prostiprest Øystein Lied:
97 99 13 23
Saksbehandler
Anne Berit Riisehagen:
97 99 13 07
KIRKEVERGEN I LILLEHAMMER
Fåberggaten 128 3 etg.
2615 Lillehammer
Kirkeverge
Magnar Pettersen:
97 99 13
Ass. kirkeverge
Reidun Bjørke:
97 99 13
Sekretær
Arnbjørg Brusveen:
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Kateket
Thea Kamfjord Eriksen:
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Hanne Marie Engdal:
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SOKNEPREST I SØRE ÅL MENIGHET,
Ingunn Dalan Kosnes:
97 99 13 09
Menighetssekretær
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Kantor Ole Lauvli:
97 99 13 04
Kirketjener Helge Haugom: 97 99 13 13
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Derfor har vi trosopplæring
De nye menighetsrådene i Lillehammer, Nordre Ål og Søre Ål har
begynt arbeidet med å utvikle
trosopplæringsplaner for barn og
unge fra 0 – 18 år. Trosopplæring
er et omfattende innsatsområde for
menighetene og krever ressurser både penger og folk - for å drive det
fram. Stortinget vedtok i 2004
Trosopplæringsreformen som har
vært finansiert via Statsbudsjettet.
Til nå har 900 menigheter av landets totalt 1.285 menigheter fått
tildelt midler til trosopplæringstiltak. Menighetene i Lillehammer
håper at det snart er deres tur til å
få tildelt midler.
I statsbudsjettet for 2012 fant ikke
regjeringen rom for å avsette nye friske
midler til trosopplæring slik at flere
menigheter kunne sette i gang arbeidet. Det er å håpe at dette var et unntak
fra regjeringens side, og at det ikke
betyr et brudd på løftet om at alle døpte
skal få tilbud slik det er nedfelt i
Trosopplæringsreformen. Reformen
fikk bred støtte på Stortinget da den ble
vedtatt.

Hvorfor trosopplæring?
Langt inn på 1990-tallet ble det undervist i kristendom på skolen. Så kom
KRL-faget – Kristendoms-, Religionsog Livssynskunnskap i 1997 som i 2008
ble erstattet med faget Religion,
Livssyn og Etikk (RLE). Behovet for å
følge opp de døpte med opplæring i
kristen tro ble stadig mer åpenbart
måtte skje utenfor skolens rammer. Og
kirken ble lovet å få midler gjennom
Stortinges trosopplæringsreform for å
gjøre menighetene i Den norske kirke i
stand til å undervise barna og ungdommene våre i kristen tro, tradisjon
og livsmestring.
Formålet med trosopplæringen
Kirkerådet har utarbeidet en trosopplæringplan ”Gud gir – vi deler” som er
et godt arbeidsredskap for menighetene når de begynner å utforme sine
egne trosopplæringsplaner med prioriteringer og aktiviteter.
Det viktigste formålet med planarbeidet er å vekke og styrke kristen tro
blant barn og unge. Dette gjøres gjennom å gi kjennskap til den treenige
Gud, bidra til kristen livstolking og
livsmestring – og utfordre til engasje-

Fra kanefart i Saksumdal.
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ment og deltakelse i kirke og samfunnsliv. Selv om trosopplæringstiltak
er rettet inn mot døpte, inviteres alle i
aldersgruppen til flere av aktivitetene,
for eksempel konfirmasjonsforberedelse, utdeling av 4 og 6 års bøker osv.
Utgangspunktet for arbeidet er misjonsbefalingen (Matt 28,18-20). Menighetene må legge til rette for å åpne
kirken for barn og unge så de føler seg
trygge i tro og i kristne fellesskap.
I dette trenger vi å tenke og inkludere
flere perspektiver, bl.a.: diakoni, misjon, gudstjenesten, musikk og kultur,
samvirke med hjemmet og familien,
barn og unges medvirkning, inkludering og tilrettelegging.
Menighetsrådene arbeider nå for å
systematisere det videre trosopplæringsarbeidet, og gjøre forarbeidet
godt for å bli tildelt nye statlige midler
til trosopplæring. Dette vil kunne bidra
til å gi alle døpte muligheten for å vokse
seg inn i troen og finne sin plass i
menighetsfellesskapet. Vil du bidra –
har du lyst til å være med å forme
trosopplæringen i menigheten din, ta
kontakt med menighetsrådet ditt eller
kirkekontoret på Lillehammer.
Eleanor Brenna
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Vi har laget en fotomontasje av
noen aktiviteter som er omtalt i
teksten.
Dette er bilder til saker vi har
hatt med i menighetsbladet de
siste 3 år, og alle bildene unntatt
ett, har stått på trykk før.

Trosopplæring – for deg og meg
I vårt prestegjeld finnes det trosopplæring i mange ulike varianter i
våre seks menigheter. Det starter
med de aller, aller minste som kan
delta på babysang i kirken. Deretter
er det mulighet for knøttekor eller
barnegospel. Flere menigheter har
også fast tradisjon med utdeling av
bøker til 4- og 6-åringer, eller skattejakt i kirken for den samme aldersgruppen. Det er også vanlig
søndagsskoletilbud i flere menigheter, og noen deler ut bibler til
elever i 5. klasse.
Andre eksempler er familiemiddager
og Hellige trekongers fest i Nordre Ål
eller påskefest og ”Lys våken” (overnatting i kirken for 11-åringer) i Søre

Ål. Det er også flere som planlegger
oppfølginger av tårnagent-helgen fra i
fjor.
I Fåberg er det en egen trosopplæringsstilling som blant annet har
ansvaret for tilbudet ”Etter skoletid”
(se forrige nummer av menighetsbladet). Det er også ungdomsklubb på
menighetshuset.
Vingrom guttekor er også et eksempel på hvordan trosopplæring foregår
gjennom sang og musikk, og det
samme gjelder tilbudet om småbarnssang.
Flere av menighetene har egne
barnekor.
KFUK-KFUM-speiderne sentralt har
sagt at de ønsker å være en del av
trosopplærings-arbeidet i kirken. Dette
er blitt fulgt opp i Lillehammer, og flere

av menighetene har barn og unge som
deltar i de aktivitetene som speidergruppa arrangerer. ”Speider’n” er
trosopplæring under alle værforhold…
Tensingbevegelsen har sine røtter
tilbake til 60-tallet her i Norge, og i
Lillehammer har SALT vært et samlingspunkt for ungdom fra alle de seks
menighetene – i tillegg til noen fra
Øyer og Gausdal. Gjennom sang og
musikk – på norsk og engelsk – har
ungdom fått anledning til å uttrykke
sin tro i den musikkstilen de setter pris
på. Ledetråden har vært ”ungt ansvar
og voksent nærvær”. Dermed er dette
blitt ledertrening for mange tenåringer.
Alle detaljer om tilbudene i de seks
menigheten finner du på side 18. og 19.
i ”Vår fedrearv”.
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Salt, et trivelig sted for ungdom
I det jeg åpner døra og kjenner varmen fra kirkekontoret treffe annsiktet
mitt kjenner jeg hvor glad jeg er i Salt.
De som allerede har kommet står som
en velkomstkomité i døren og du
rekker knapt komme inn før samtalen
er i full gang. Noen av jentene står i en
gjeng og oppdaterer hverandre på det
som har skjedd siden sist samtidig
som en annen gjeng får i gang billiardspillingen. Etter noen korte oppdateringer på det som skal skje begynner vi å synge mens bandet går
opp å øver for seg selv. Som dirigent
kan jeg med hånden på hjertet si at
dette er en helt fantastisk gjeng. Etter
én øvelse kjente jeg meg hjemme, og
tirsdager ble fort ukens lille høydepunkt. Når jeg tok over som dirigent fikk jeg en helt annen rolle, men
stemningen og følelsen av felleskap
sitter fremdeles igjen.
Salt øver fra klokkaen 19.00-21.30
hver tirsdag. Her har du muligheten
til å synge i kor, spille i band, danse og
ha drama. Medlemmene våre er mellom 13-19. Selv om det er et stort
alderspenn er alle kjempegode venner. Det er enkelt å komme inn i gjengen om du bare er åpen for nye mennesker. Selv om det vi gjør mest av er
å synge er det mange som kommer på
øvelsene for felleskapet, og uten det
fantastiske miljøet vi har hadde Salt
vært noe helt annet. Fokuset ligger

ikke på å synge perfekt, men ha det
gøy når man synger.
I tillegg til dette har vi andakter. Dette
er som regel at noen snakker om noe
de er opptatt av, og vi får en innblikk i
deres tanker. Alle som vil kan ha andakter, og noen ganger kommer det folk
utenifra Ten Singen og snakker. Noen
av disse øyeblikkene er så fine at du
kan leve på dem hele uken.
Akkurat nå jobber vi frem mot vår
store forestilling som i år kommer til å
bli en musikal. Det blir veldig spennende, og jeg tror alle gleder seg like

Kanefart
I Saksumdal er det mange som har hest
og det er også en egen hesteklubb. For
noen år siden kom ideen om en
kanefartsgudstjeneste. Sledeføret var
like spennende i år som det har vært tidligere, men det gikk og vi hadde
strålende vær. 26. februar stilte hesteklubben opp med flere hester. Etter
hvert som klokka nærma seg 11 hørte vi
dombjellene klinge bortover vegen. I
tidligere t ider var det slik hver gang det
var messe forteller Jostein Brekke. Da
var det stall til 10 hester utenfor kirka.
Denne dagen kjørte vi med hest og
slede til Dalby der vi hadde friluftsgudstjeneste og grilla pølser.

Tekst og foto: Ragnhild Flodberg.
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mye som meg. Den er satt sammen av
dans, drama og koret vårt. I tillegg
spiller bandet vårt. Om ikke lenge skal
vi ha en øvingshelg og konserten blir
den 21. april. Her er så klart alle
velkomne til å se på.
Jeg håper dette høres morsomt ut, og
at du kanskje får lyst til å ta en tur
innom oss for å se hva vi gjør. Vi er på
kirkesenteret hver tirsdag fra 19.0021.30, og alle er velkomne når det
skulle være!
Av Anna Michaelsen
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Kirkens dag
i Anders Sandvig-jubileet 2012
Kirken vil være med å feire Anders Sandvigjubileet dette året! Maihaugen har jo en
enestående samling av gudshus som viser fire
forskjellige uttrykk for hvordan kirke og gudstro har stått sentralt i Gudbrandsdalen.
Vi er en gruppe som består av Morten Jostad,
Tormod Kapelrud og undertegnede som, i samråd
og forståelse med Maihaugen, foreløpig har laget
en programskisse for Kirkens dag på Maihaugen.
Datoen er bestemt til den 20. mai 2012.
Vi tenker oss:
Kl 10.45
Samling på kirkebakken på Garmokirken.
Sammenringing. Prestene, kanskje
med familie, går fra Vågå prestegård
til kirken.
Kl 11.00

Gudstjeneste i Garmokirken.
Siden 2012 også er et 200-årsjubileumsår for L.M. Lindeman, kan det
være naturlig å bruke salmer fra
ham.

Kl 12.30:

Kirkekaffe på Skrefsrudstua med
kåseri om Lars Skrefsrud.
Blomster ved bautaen. M.m.

Fra kl 13.30: Vandringer til ulike stasjoner:
•
Fiskerkapellet. Orientering om
huset.
•
Isumkapellet. Vi håper å få til en
minikonsert.
•
Prestegården fra Vågå. ”Faderen” av
Bj. Bjørnson
Med Vibeke Horsberg og Morten
Jostad.
•
Garmokirken. Avslutning med orientering om kirkens gjenreisning og
inventar. Opplesning fra Anders
Sandvigs erindringer om arbeidet
med kirken.
Det understrekes at dette er en foreløpig skisse og
at det meste ikke er ferdigtenkt og avgjort. Men vi
ønsker allerede i dette menighetsbladet å gjøre
mange oppmerksom på denne dagen så kan
samles i hopetall for å feire denne siden av Sandvigjubileet.
Per Halstein Nielsen
Foto: Kristian Hosar.
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Fåberg Eldretreff 40 år
Eldretreffen på Fåberg startet på
Menighetshuset i 1972, så i år kan
vi feire 40 år. Foreningen har vært
selvfinansierende, bortsett fra et
kommunalt tilskudd, de siste årene
på kr. 5000,- til å dekke husleie. Det
er heller ingen medlemskontingent,
så her får de eldre mye for pengene!
Litt historikk hører med ved denne
anledning:
Det var tre foreninger som sto bak i
starten: Fåberg Husmorlag v/ Mathea
Sletten, Fåberg Bondekvinnelag v/
Målfrid Rustad og Fåberg Indremisjon
v/ Kristi Gunnestad. Helga Stenshaug
ledet samlingene på Fåberg i mange år,
senere tok Reidun Skullerud over.
Husmorlaget på Fåberg ble lagt ned for
noen år siden, og Indremisjonen gikk
sammen med Santalforeningene i
bygda til Normisjon. Nå er det Fåberg
Bygdekvinnelag og Fåberg Normisjon
som står bak Eldretreffen, men fortsatt
hjelper tidligere medlemmer fra
Husmorlaget til.
Eldretreffen har møter 2. tirsdag i
hver mnd og samler rundt 25-30
deltakere fra Fåberg og Rudsbygd.
Programmet for dagen kan se omtrent
slik ut:
1. Trim 1/2 11 – 11 v/Elen-Anne Brobakken, ledsaget av pianomusikk.
2. Underholdning – sang – opplesning –
kåseri o.a.
3. Kaffe m/ påsmurt mat v/ to damer på
kjøkkenet.
4. Åresalg.
5. Allsang – andakt. Slutt ca. kl. 13.00.
En ordning som fungerer meget bra er
skysstjenesten. For en rimelig penge,
for tiden kr. 20,- tur – retur, kan en
ringe og bestille skyss. Ansvaret er
fordelt på fire personer, to hver gang.
Det samme gjelder kjøkkentjenesten.
Vi har tatt en prat med noen av de trofaste møtedeltakerne for å høre hva de
synes om Eldretreffen. Marie Ellingsberg har vært med i mange år, og hun
synes det er vanskelig å framholde en
bestemt ting. Alt er like bra av det som
foregår, og avslutningsturen om våren
pleier å være alle tiders! Helga Stenshaug, som selv ledet Eldretreffen i
mange år, synes dette er et enestående
tilbud. Trimmen er alle tiders, og trivselen og det sosiale som følger med, er
helt enestående! Magne Ringen er også

Mange møtte opp til 40-årsfeiringen.
blant veteranene i denne sammenheng
og har vært fast kjører for de som
trenger skyss i alle år. «Jeg synes det er
godt å være her, og det er en godt sammensveisa gjeng som møtes. Jeg vil gi
særlig honnør til de som jobber på
kjøkkenet, til ledelsen og Elen-Anne
med trimmen. Alt glir så godt og fungerer så bra» sier Magne. Oskar
Nordby, som ellers har fast tilhold på
Tabernaklet i Øyer, fyller 91 år i

Nr. 1 • 2012

jubileumsåret, men kjører bil selv og
ser fram til hvert nytt møte i Eldretreffen. Her blir en tatt vel imot, og her
er det trivelig og godt å være. Hvis han
en sjelden gang er forhindret, synes
han det er trist.
Som leserne sikkert har fått med seg:
Om Eldretreffen på Fåberg er det bare
en mening: Helt topp!
Asbjørn Dahl.
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Musikal, et spennende og sosialt arbeid

Sigurd Skogum Riise som pianist
utenom sangene.

Greta Rakvåg spilte piano til alle sangene.

Eirik Byrknes, som også tar stort ansvar
for teknikk både på musikalen og i Salt.

Dette er 4 gang Søre Ål menighet setter opp musikal. Vi håper det ikke blir
siste gang, selv om alle nå synes det er
godt med en pause etter en hektisk
innspurt. Ca 35 mennesker i alderen 6
til 60 år har samarbeidet og blitt bedre
kjent ved å øve sammen over tid. For
oss voksne har det vært berikende å få
arbeide med barn og ungdommer, som
på alle måter var flinkere enn oss voksne, til å lære seg alle replikker og
sanger. Rundt musikalen stilte foreldre
opp med mat, ungdommer opp med
teknikk og pianospill. I det hele tatt er
det rom for alle og de som er flinke til
eks. teknikk får brukt sine kunnskaper
til stor glede for oss andre, kostymer

ble til av flinke sydamer. Kolleger av en
skuespiller stilte opp for å sminke oss
før forestillingene. Vi opplevde stort
samhold på tvers av generasjoner .
Fredag 10 febr og lørdag 11. febr ble
stykket endelig fremført etter ganske
mange øvelser. Da stykket var litt
vanskelig å forstå , startet fremvisingen
med en innledning, hvor det bel forklart noe om konflikten mellom boere (i
Natalprovinsen) og zuluer. Kong
Mpande, zuzlukongen og Schreuder
(misjonæren) kom til slutt til en slags
enighet om de trodde på forskjellige
guder. Men misjonæren fremholdt sin
tro på sin Gud, men fikk stor respekt
for sin vilje til å ville hjelpe alle uansett

tro og rase. Schreuder endte opp som
mekler i konflikten mellom Zuluer og
boere.
Etter siste fremføring lagde noen fest
for alle som på ulike vis hadde bidratt
og forfatteren Thor Rummelhoff med
familie var med og feiret.
Her noen av publikums reaksjoner:
på forestillingen:stort engasjement,
godt komponert/regissert, budskapet
kom godt frem, smidig gjennomføring,
flinke barn/voksne, kanskje litt for
lang?, gode enkeltprestasjoner i sang,
mange fine melodier/sanger, spennende/interessant historie. Ylva (10
år) ble bedt om å oppsummere med tre
stikkord og hun sa da: bra, rar og spennende. Nå kan alle aktører hvile en
stund, men begynne å glede seg til
neste musikaloppsetning. Her er det
bare å bli med, det er plass til alle,
uansett alder og egenskaper.

Sjømennene som ler av Schreuder.

Sindre Bjørnbekk styrte lys.
Nr. 1 • 2012
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Kirkekontorene flyttet til Fåberggata
Kirkekontoret i Lillehammer har fått
nye lokaler. 1. februar ble kontorene i
tredje etasje i den såkalte Gjensidigebygningen i Fåberggata 128 tatt i
bruk.
- Her har vi fått 14 kontorer, møterom
og spiserom sammen med de andre
som holder til i huset, sier kirkeverge
Magnar Pettersen.

De moderne lokalene har 14 kontorer,
blant annet for kirkevergen i Lillehammer,
prosten i Sør-Gudbrandsdal, soknepresten
i Lillehammer, kateketen i Lillehammer,
diakonen i Lillehammer, menighetskontorene i Lillehammer, Søre Ål, Vingrom og Saksumdal og organistene i Lillehammer, Søre Ål og Nordre Ål.
- Vi har også fått nytt sentralbord med
felles nummer til alle de ansatte i alle
menighetene. Fåberg og Nordre Ål beholder sine gamle lokaler, men er tilkoblet
sentralbordet, sier Pettersen. I tillegg er
det direkte innvalg til alle medarbeiderne.
- Det har ikke vært noe tema denne gang
å flytte kontorene i Fåberg og Nordre Ål,
der har vi greie lokaler fra før.
- Hvorfor flytte til Fåberggata, kontorene
på Skoletorget ligger sentralt til?
- Vi kan si at det har vært tre hovedgrunner til flyttingen: Vi hadde for få
kontorer, dette ble blant annet prekært da
Lillehammer fra 1. mars fikk ny diakon.
Kontorene holdt til over to i etasjer i et
gammelt bolighus og var svært uhensiktsmessige, med bratte trapper og dårlig

Kirkeverge Magnar Pettersen ønsker velkommen til Fåberggata 128: Kirkekontoret
har overtatt Gjensidiges tidligere lokaler i tredje etasje i bygningen i Fåberggata.
Bygningen er lett tilgjengelig for funksjonshemmede med heis rett opp til kontorene.
varme og lydisolasjon. At det er så lytt
mellom kontorene, var ikke minst et
problem ved sorgsamtaler. Det tredje problemet er tilgjengeligheten, rullestolbrukere kunne for eksempel ikke komme opp i
andre etasje, der kirkevergen holdt til.
- Måtte mye nytt inventar kjøpes?
- Vi har prøvd å bruke opp igjen det meste,
men noe har vi måttet anskaffe. Huseieren,
Mengshoel Eiendom, har imidlertid vært
svært forkommende overfor våre ønsker
og behov.

- Hva med de tidligere lokalene?
- De tilhører Lillehammer menighetsråd,
og det er ennå ikke klart hvordan lokalene
skal brukes fremover. Menighetsrådet har
vært i kontakt med flere for eventuell leie,
og ser nå på hva som skal skje med
lokalene fremover, sier Magnar Pettersen.
Kirkekontoret har holdt til på Skoletorget
8. siden 1972. Tidligere hadde soknepresten kontor i sakristiet i kirken, delvis
også hjemme. Fra 1997 fikk også kirkevergen tilhold på Skoletorget.

SENTRALBORDET:
En del av staben samlet
rundt det nye sentralbordet. Fra venstre foran
kirkeverge Magnar
Pettersen og sekretær
Gunvor Kraft. Bak fra
venstre saksbehandler
Anne Berit Riisehagen,
prostiprest Øystein Lied,
sokneprest Tormod
Kapelrud, prost Per
Halstein Nielsen og assisterende kirkeverge Reidun
Bjørke.
Tekst og foto:
Kristian Hosar
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Skigudstjeneste på Værskei
Fåberg, Vingrom og Saksumdal
menigheter inviterer til skigudstjeneste på Værskei.
Palmesøndag, 1. april.
Vi møtes på P-plassen på
Værskei kl. 13. Derfra går vi til
løypekrysset fra Astridbekken
og finner et fint og lunt sted.
Ta med niste og pølser til
bålet. Det blir skileik.
Blir været dårlig blir vi inne på
kafeen på Værskei.

Påskekonsert med Stabat mater
i Lillehammer kirke

«Alltid fint med speiderbål.»

K-M-speiderne
i Lillehammer
Speidergruppa har hatt årsmøte og kan
se tilbake på et godt år 2011
- fine naturopplevelser i nærmiljøet
- leir på Nordtangen på Hadeland,
roverlandsleir på Karmøy og
- en var på Verdensspeiderleiren i
Sverige.
Nytt år og nye opplevelser venter - vinteren gir oss muligheter på ski,
skøyter, truger og akebrett
- våren er tid for kart og kompass og
skattejakt med GPS.
Fem speidere skal på patruljeførerkurs i
mars.
I mai planlegger vi å delta på Vår- og
fugleleir på Mesnali. Det blir gruppeleiren for oss dette året.
St. Georgsdagen er 23. april. Da er det
åpent for alle å være med på friluftsgudstjeneste og aktiviteter sammen med alle
Lillehammerspeiderne.
Vi tar gjerne imot nye medlemmer speidere og ledere!
Elisabet Walmann

For fjortende år på rad gjester
vokalensemblet Cantarelle og kammerensemblet Mjøsmusikk Lillehammer kirke palmesøndag med Stabat
mater for soli, kor og str ykere.
Konsertsamarbeidet med Lillehammers kirkemusiker Tim Collins er
godt og grunnfestet. De siste årene
har sangerne og musikerne vekslet
mellom Pergolesi, Scarlatti og
Brunettis Stabat mater. Sistnevnte
verk fikk for øvrig sin nordeuropeiske
førstegangsframføring i Lillehammer
kirke i 2010. I år er turen igjen kommet til Pergolesis mesterverk fra komponistens siste leveår 1736.
Solister er Anna Sundström Otervik
og Anna Gunnarsson.
Vokalensemblet Cantarelle teller åtte
kvinnestemmer fra Hedmark og
Oppland og ledes av Anna Sundström
Otervik.
Mjøsmusikk mønstrer ved årets
påskekonserter fiolinistene Olaf
Aasen og Lars Strømmen, bratsjisten
Johannes Skyberg, cellisten Kristina
Renolen, kontrabassisten Eilert
Kolberg og Roger Andreassen på
orgel.
Mariamusikk fra mange land og
ulike stilepoker vil klinge a cappella
under Anna Sundström Oter viks
ledelse.

For sangerne og musikerne er disse
påskekonsertene i middelalderkirken
i Ringsaker og Lillehammer kirke fra
1882 blitt viktige oppgaver, og de to
ensemblene er så å si alene om å vie
pasjonstidas og påskens klassiske
musikk oppmerksomhet i Hamar
bispedømme.
Tradisjonen tro holdes påskekonserten fredag før palmesøndag i
Ringsaker kirke før sangerne og
musikerne forflytter seg til Lillehammer kirke palmesøndag kveld.
Ringsaker kirke
fredag 30. mars kl. 18.00
Lillehammer kirke palmesøndag
1. april kl. 19.00

STABAT MATER
av Giovanni Battista Pergolesi
Vokalensemblet Cantarelle
Kammerensemblet Mjøsmusikk
Konsertmester: Olaf Aasen
Orgel: Roger Andreassen
Solister: Anna Sundström Otervik og
Anna Gunnarsson

Programbilletter ved inngangen
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Hekta konfirmanter i Håko

Ungdomslederne hadde et eget kor som sang gospel under åpningsshowet.
1000 konfirmanter, ledere og foreldre inntok Håkons Hall under
historiens første «Hekta»-konfirmant-weekend 10.-12. februar.
Konfirmanter fra ca. 60 menigheter i Hamar bispedømme hadde
dette som en del av sin konfirmantunder visning.
Slagordet ”Hekta” handler om å være
overbevist og engasjert i det man tror

på, og leirledelsen var tydelige på at
dette er en del av Kirkens trosopplæring.
Fra vårt prestegjeld deltok konfirmanter fra Vingrom, Fåberg og
Saksumdal, og på den store gudstjenesten på søndag var det med konfirmanter fra alle seks menighetene.
Opprinnelig var det meningen at
biskopen skulle komme, men hun
måtte melde sykdomsforfall, og da ble

det domprost Ole Elias Holck (som er
vikarierende biskop) i stedet.
Helga startet med et forrykende åpningsshow i Lysgårdsbakken der Holck
fikk gleden av å tenne ”OL-ilden”.
Showet hadde et også ubeskjedent
fyr verkeri, snødans og solosang,
deretter var det stemningsfullt fakkeltog tilbake til Håkons Hall.
Både fredag, lørdag og søndag kveld
var det sceneshow med videosnutter

"Take it all!" - allsang under kveldsmøte i Håkons Hall. Fra v.: Christian Løsnesløkken, Silje Borøy og Mari Skullerud.
Nr. 1 • 2012

Vår Fedrearv

kons Hall
fra dagens aktiviteter , lovsang og vitnesbyrd fra ungdommer.
Forkynnelsen besto av en stor bibeltime, miniandakter fra unge ledere,
rolige kveldsavslutninger, drama og
gruppearbeid. Først var det bibelundervisning i store møter, deretter små
samtalegrupper der ungdomsledere
sto for gjennomføringen. Mange syns
det er vanskelig å finne noe kristent
miljø på hjemstedet, og syns det er en
stor inspirasjon å snakke med nesten
jevnaldrende gruppeledere. Så å si alt
program var planlagt og gjennomført
av folk under 30 år.
Det var ikke noe å si på aktivitetstilbudet under leiren. Det var muligheter
for alpint, paintball, bobrafting,
kjelkekjøring, klatring, bading og
idrettsaktiviteter på Jorekstad, og alle
de tilbudene som finnes i Håkons Hall.
I tillegg var det band, dans, forming
og teatersport.
Hele helga er avhengig av dugnadsinnsats og konfirmantforeldre sto
for alt av vakthold og bespisning.
Hvordan finner man overnattingsplass til 1000 mennesker? De fleste
under 20 år bodde i Håkons Hall, og
noen av lederne og ansatte i
menighetene bodde på Birkebeineren
Hotel.

13
13

Stille kveldsavslutning med tid for bønn og ettertanke.
Tilbakemeldingene fra menighetene
går på at dette var til stor inspirasjon og
at ungdommene har lyst til å fortsette i
det samme trosopplæringsprosjektet
når konfirmanttiden er slutt. Da har de

har tilbud om teen camp i Kragerø og
oppfølgingshelger på Jorekstad og i
Hafjell. De kan også gå på lederkurs og
bli ungdomsledere.

Konfirmantene lærte mange nye sanger under weekend'en i Håkons Hall. Alle foto: Eirik Walmann Byrknes.
Nr. 1 • 2012
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Lys Våken på Fåberg
2.-3. juni arrangerer vi Lys Våken for
første gang i Fåberg kirke.
Dette er et tiltak som er satt i gang av
kirkerådet, og arrangeres mange steder i landet. De fleste steder arrangeres
Lys Våken i forbindelse med advent,
men av praktiske årsaker ønsker vi nå
å prøve dette på våren i Fåberg kirke.
Vi ønsker også at flere skal få bli bedre
kjent med hvorfor vi feirer pinse, og
tror L ys Våken vil være en god
mulighet til dette.
Lys Våken handler ikke om å være
oppe hele natta, vi må sove litt, så vi er
klare for å delta på gudstjenesten på
søndagen, men vi skal trene oss i å
være Lys Våken for hverandre, for verden, for Gud, og det han vil si oss.
Vi skal ha mange morsomme aktiviteter og leker i og utenfor kirka, spise
god mat sammen, forberede gudstjeneste, lære mer om den Hellige Ånd og
hvorfor vi feirer pinse, kanskje se en
film, og ikke minst overnatte sammen.
Lys Våken vil i år være for alle som
har vært med på Etter skoletid (5-7
klasse)

For å få til dette arrangementet er vi
avhengige av å få med mange frivillige,
som kan hjelpe til med praktiske oppgaver som å ordne mat, være nattevak-

ter (englevakter), sette i gang leker
o.s.v. Har du lyst til å være med, ta
gjerne kontakt med menighetspedagog Møyfrid Brenn tlf 97991320

Hverdagsmesser i Vingrom
Det er fortsatt to hverdagsmesser
igjen før sommeren i Vingrom. Den
første blir 18.april kl.19.30. Da viser
Ragnhild bilder og forteller om

Lalibela, en by med noen underverk av
noen kirker fra 1000-tallet. Er dette
bygd av mennesker eller er det en by
bygd av engler slik sagnet sier……
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fra Vingrom til Vingnes via Vingrom
kirke. En vandring i vårskogen med
gode ord og sang underveis.
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Kvinner danser til Guds ære

45 kvinner fra fire distrikt er samla til tre
dagers leir på bibelskolen i Bafoulabé.
Dette er et misjonsprosjekt i Mali som Fåberg
menighet støtter gjennom Nor-misjon.
Det er mye sang og dans når kvinnene i
Mali samles til leir. I år er det første gang
kirken selv arrangerer leiren, kun med
støtte til transport fra Normisjon.
Det er nærmere 40 grader i rommet,
men det hindrer ikke kvinnene på leir fra
å reise seg så snart trommene begynner.
Alle synger med, de fleste klapper og

Sommerkonserter
Også i år blir det sommerkonserter
i Lillehammer kirke i følge organist
Tim Collins. Lillehammer kantori
åpner serien søndag 17. juni sammen med Mjøsmusikerne, i en konsert hvor det framføres blant annet
Pergolesis Magnificat og Handels
Orgelkonsert i F-dur. Som vanlig er
Maggini Quartet på plass med to
konserter, 25. og 27. juni. I tillegg
er det besøk av Moscow Chamber
Ensemble (8. juli), så vel som en
rekke organister fra inn- og
utlandet- disse inkluderer konsertorganister Johan Hermans fra
Belgia (29. juli) og Darcy Trinkwon
fra
London
(5.
august).
Lillehammer kirkes organist avslutter serien som vanlig i egen konsert 12. august.

flere beveger seg fram for å danse. De
går i sirkel, løfter armene, småhopper og
noen vrikker på rumpa. Alt for å
lovsynge og ære Gud som de tror på og
setter sin lit til. Rommet er fylt av glede
og latter, og ingen rygg er tørr. Da er det
godt med kaldt vann som er satt fram i
store baljer.
«Den gode kone»
45 kvinner fra fire distrikt er samla til tre
dagers leir på bibelskolen i Bafoulabé.
Flere har med seg små barn som sitter
på fanget eller ryggen, eller leker. På
grunn av varmen velger de fleste å sove
ute på en bambusseng eller matte. Ved
daggry går de litt etter litt ned til elva for
å vaske seg selv og klærne sine, som så
rekker å bli tørre før frokost. To kvinner
står for matlagingen og alle er svært

fornøyde. Formiddag og ettermiddag er
det sang og undervisning. «Å følge
Jesus» og «Den gode kone» er årets
tema.
Lokalt initiativ
Det er tre år siden Normisjon arrangerte
forrige kvinneleir, og da sa misjonærene
at det var for siste gang. I år var tiden
moden for EELM, den lokale
samarbeidskirken, til å ta initiativ selv.
Og på tre uker ble leieren planlagt og
gjennomført med stort hell. Normisjon
gav kun støtte til transport. Alle var
veldig fornøyde med alt, men unntak av
varmen. Det ble enstemmig bestemt at
det blir leir til neste år også, i
Oussoubidiagna i mars!
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Familienytt
Lillehammer
Døpte
2011: Filip Grønås
Sebastian Sagen-Hansen
Vetle Henriksen Broløkken
Eline Kolflåth Stenberg
Jenny Loraas Wilberg
Edith Sara Claudine Jarret
Anne Emilia Hosar Runberg
2012: Thea Steen Dalen,
døpt i Lyskapellet
på Beitostølen
Odin Jensen
Nora Lie
Maryam Bayat,
døpt i Meldal kirke
Karoline Krogrud Syversen
Christopher Jøines Rude
Fillip Paternoster
Vigde:
2011: Ella Dekkerhus og
Thomas Skogstad
Døde
2011: Bjørnar Nikolai Olsen
Eystein Bellingmo Brandt
Trude Merete
Backstrøm Strandenes
Marit Klerke
Maria Sundet
Anne Marie Kristiansen
Bertha Gunlaug Herstad
Roar Magne Reistad
Jofrid Rud
Kristina Bauer
Ragna Åmot
Mary Larsen
Sigfrid Odden
Bjørg Othelie Mellemberg
Guri Flesvik Simonsen
2012: Knut Leif Ørstavik
Solveig Klara Buen
Aslaug Lund
Stig Sæterbakken
Jan Vidar Lie Pedersen
Signy Iversen
Oluf Fuglerud
Ingeborg Ramsøy
Marit Bergljot Slaatsveen

Sondre Vold-Engesli
Iver Jøranli
Øyer kirke
2012

Synne Hoff Hansen
Follebu kirke
Birk Aron Eikanger
Maiken Pedersen
Anna Andersen Siksjø
Max Bernhard
Andersen Strangstad
Thea Løkkum Traaseth
Fåberg kirke
Casper Rusten Gjerstad
Øyer kirke
Bjørner Granbu Kommisrud
Nordseter fjellkirke

Døde

Søre Ål
Døpte 2011:
Tuva Hovdenakk Sørbøen
døpt i Sykkylven kirke
Ingeborg Stensrud døpt i Sør-Fron kirke
Mathea Wik –
døpt i Kvam kirke
Andreas Nylund Høstmælingen
2012: Casper Nyhus-Engelstad
Bernhard Carolin
Mille Elise Staurust Stomperud
– døpt i Lesja kirke
Matheo Brendløkken
Høyesveen
Emil Rosenborg Marstein
Thea Caroline Berg
Mari Haugen
Peder Timenes Rasmussen

Seremoni i Nordre Ål kirke og
Lillehammer Helsehus Kapell
2011

Ottar Mathisen
Randi Håveødegård
Øyvind Pettersen
Marit Klerke
Gyda Marie Barman Wold
Gunhild Nyeggen
Martha Øversveen
Ragnhild Stensen
Arne Vang
Kirsten Blom Frydenlund
Ola Petter Mellem
Solbjørg Sundnes
Kaspar Inge Kleven

2012

Einar Sæther
Karin Svegården
Kirsten Kumle
Knut Erik Karlsen
Marie Jakobsen
Gunnar Hanssveen
Øivind Reiersen
Børre Løvseth
Ågot Lindstad
Marit Løkke

Nordre Ål

Edel Hansen

Døpte 2011

Per Mohaugen

Adrian Slåen Bakkom
Sverre Ellingsen Jacobsen
Håvard Kopstad

Selma Danielsen

Døde 2011:
Liv Langseth
Ottar Mathisen
Eystein Bellingmo Brandt
Hedvig Gerd Eriksen
Berit Pedersen
Trygve Bjørge
Ingeborg Hakvåg
Johan Gjørlihagen
2012: Magda Skjellerudsveen
Inga Søbak
Ingerid Wiik
Hans Andreas Andresen
Aase Berit Ouren
Jenny Larsen
Rolf Hartvig Gjørlihagen
Leif Nordeng
Arve Magne Husa
Liv Otilie Barlund
Vingrom
Døpte 2011:
Viktoria Karoline
Flygel Owren
Niklas Bakken Brusveen
2012: Håkon Fallingen
Theo Skyttermoen
Aksel Løvseth Hauge
Kari Oda Rugsveen
Vigde 2012:
Silje Aaen Anderson og
Alf Johnny Egenes

Inger Skjenstad
Gudrun Sofie Halstad

Brage Retterholt
Adrian Slåen Bakkom
Nr. 1 • 2012
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2012:

Erling Liberg
Anna Berg Evensen
Ole Kristian Berntsen
Hans Jørgen Haslum
Astrid Åssveen
Kjell Storlien

Fåberg
Døpte 2011:
Ingeborg Brustuen Nordby
Eva Hedalen
Olav Braadland-Brobakken
Oscar Grimsrud Steinslien
2012: Jeremy Moragabe Hauklien
Thea Løkkum Traaseth
Kristine Smestad Høgh
Vigde 2012:
(I Iskatedralen, Hunderfossen)
Astrid Veronica Bjordal og
Ole Kristian Svenheim Rydland
Cathrine Snarud og
Fredrik Øverby
Kjersti Skaug og
Stein Håkonsen
Ni Luh Fitri Anastari Sukarta og
Inge André Magnussen
Døde 2011:
Marit Stenseng
Asveig Husemoen
Helge Hammershaug
Olave Jonassen
Ragnhild Hojem
Marie Kollstad
Harald Granseth
2012: Inger Dahl
Håkon Haugseth
Børre Løvseth
Ottar Grothe
Åse Andersen
Hans Jørstad
Asbjørn Fredrik Fjellstad
Kjell Tormod Haug
Saksumdal
Døpte 2011:
Kaja Torgersen Storhaugen
Trygve Haugen Holtklimpen
Døde 2012:
Anne-Margrete Solvang

Konfirmanter i Fåberg
12. og 13. mai:
Ola Alsberg
Jonas Rundsveen Arntzen
Sindre Tøftum Berntsen
Øystein Dahl
Øyvind Dahl
Joakim Furulund
Lars Sigmund Holen
Sondre Olsøybakk Kolstad
Sondre Aarholdt Moan
Mats Bjerke Myhren
Emil Andreas Lund Nyhus

Emil Skullerud
Hallvard Sollien
Tomas Risvoll Valen
Stine Gutsveen Berg
Marte Gjestvang Grønberg
Renate Hagen
Live Agnethe Haugen
Andrea Holm Karlsen
Synøve Strengen Karlsen
Ane Killi Korsrud

Konfirmanter i Vingrom
19. 20. og 27. mai:
Geir Jenssveen Brubakken
Torstein Furuseth Brusveen
Øyvind Berg Engvoll
Nikolai Fauskrud
Fredrik Andersen Finstad
Roald Floberg
Einar Førisdal
Håkon Lundberg Grønolen
Herman Birgersønn Guldvik
Emil Eriksson Herstad
Martin Johansen
Mats Jonhaugen
Christoffer Jøndal
Torstein Lund
Svein Martin Myklevik
Emil Bakken Ottosen
Ingvar Owren
Torstein Vigen Reistad
Edvard Hofseth Rindal

Christian Solvang
Ola Wottestad
Veronica Løvlund Andersen
Ingunn Berntsen
Henriette Baglo Brekke
Hanna Worum Brekken
Silje Hoffsbakken
Stine Camilla Husom
Sina Marie Karlsen
Kristina Børresen Kjølgård
Tÿÿne-Nikoline Laakso-Antonsen
Elise Lien
Live Paulsen Løvbugt
Oda Emilie Bakken Ottosen
Stine Eggen Persson
Mari Rolstad
Hanna Taarud
Katarina Karlsen Ugland
Ingeborg Elise Vorkinn

Konfirmant i Saksumdal 3. juni
Iver Kval-Engstad
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LILLEHAMMER
HYGGESTUND
på Kirkesenteret
Torsdag 19.april - Kristian Hosar vil
fortelle om livet i de gamle
prestegårdene, fra Lillehammer og
videre oppover Gudbrandsdalen.
Torsdag 24.mai – Program ikke fastsatt.
Sommertur i samarbeid med Nordre Ål i
juni.
Bevertning og åresalg på hver
hyggestund. Alle er hjertelig velkommen!
Med hilsen Lillehammer diakoniutvalg
TÅRNAGENTHELG
Lillehammer menighet vil i løpet av våren
arrangere Tårnagenthelg for 8-åringene i
menigheten.
Invitasjon kommer.
Se www.tarnagenthelg.no for mer
informasjon.
KONSERTER
I LILLEHAMMER KIRKE
Søndag 1. april er det konsert med
Mjøsmusikerne og koret Cantarelle.
KORSVEI
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. Høsten 2009 gjennomførte vi
Korsvei-kurset "Spor". Vi ønsker alle
interesserte hjertelig velkommen til å ta
kontakt!
Kontaktperson er Solveig Heim, tlf 926
81 404, e-post: solvehei@online.no

NORDRE ÅL
HYGGETREFF I NORDRE ÅL KIRKE
Tirsdag 8. mai kl 11.00
Tirsdag 5. juni kl 11.00
Tirsdag 19. juni Vårtur
Avreise fra N.Ål kirke kl 09.30
Påmelding Kirkekontoret. N.Ål
GUDSTJENESTEUTVALG
I forbindelse med innføring av ny liturgi i
menigheten er det fint om vi får
tilbakemeldinger og reaksjoner fra våre
medlemmer.
ORGELMEDITASJONER:
Tirsdag 17. april
Nordre Ål kirke kl 20.30

FAMILIEMIDDAG MED
KORØVELSER
Velkommen til populært tiltak på
torsdager i Nordre Ål menighet.
Datoer som er satt opp i vår er:
12. april, 26. april og 3. mai. Dato for
oppstart til høsten vil vi komme tilbake til.
Vi inviterer familier med små og store
barn, nyetablerte foreldre, nyinnflyttede
foreldre, besteforeldre, tanter og onkler,
forsterforeldre og andre som vil være
med på å lage et nært og familiekjært
og vennlig miljø i Nordre Ål menighet.
Målet er å etablere et kristent miljø hvor
barn og voksne i alle aldre kan trives.
Knøttekoret, barn mellom 2/3 - og 7 år,
synger fra klokken 17.00 - 17.30, mens
bordene dekkes og middagen lages.
Minitensing 2. – 7. klasse
øver kl 18.00 – 19.30
Drømmen er å etablere en gjeng av folk
som sammen vil være med å holde
menigheten levende, så hvis du vil være
med å bidra med noe; matlaging,
handling, veggflytting, snekring,
sluddring, baking, hekling, leking, lesing
ja hva som helst... vil du være med
så heng på.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen, og
gleder oss til å se dere.
VEL MØTT!!
SPESIELLE ARRANGEMENTER
I NORDRE ÅL KIRKE
Søndag 1. april kl 11.00
Palmesøndag, legger vi gudstjenesten til
Nordseter fjellkirke.
Onsdag 25. april kl 17.30 er det
6-åringssamling i kirken.
Alle som fyller 6 år i 2012 er invitert til å
bli kjent med kirken og de som arbeider
der.
Søndag 29. april kl 11.00
Familiegudstjeneste med utdeling av
bok til seksåringene i menigheten.
Tirsdag 8. mai kl 17.00
Dugnad på kirkegården.
Ta med rive.
Torsdag 17. mai kl 19.00
Lillehammer kirke
Nordre Ål Minitensing deltar på
Gospelnight.
Søndag 17. juni
Pilegrimsvandring
Fra Sjusjøen til Nordseter
Oddgeir Bolstad

SALT, ET KOR FOR TENÅRINGER
De øver på Lillehammer kirkesenter hver
tirsdag kl. 19.00.
Her er det godt miljø og muligheter for
enten å synge, spille, drive med teknikk
eller bare være med.
21. april, konsert på Steinerskolen
17. mai, gospelnight i Lillehammer
kirke.
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SØRE ÅL
Følg med på «Hva skjer i Søre Ål
menighet» på facebook.
SØNDAGSKOLE
under gudstjenesten, når det ikke er
familiegudstjeneste. Ikke i skoleferier.
Datoer: 29 april, 6 mai, 20 mai og 10
juni. 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 deltar på noen gudstjenester og skal
ha vår egen konsert fredag 20 april
Ledere er:Håkon Nettum, Bjørn Tore
Paulen, 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 2-3 uke.
Kontaktperson:
Brit Sigvor Bjørnbekk: 98 63 56 70
brit.sigvor@hotmail.com
VI LESER SØNDAGENS TEKST
og ber sammen hver fredag
kl. 11.00 til 11.30
Vi møtes i kirkekroken, og de som har tid
spiser matpakke sammen etterpå. Har du
noe du vil vi skal be for si fra til
Brit Sigvor Bjørnbekk : 98635670,
brit.sigvor@hotmail.com
SØNDAG 15 APRIL:
Frokost kl. 10.00 og en egen samling for
alle aldre, i stedet for gudstjeneste, siden
alle prestene er borte denne søndagen.
Spørsmål? Kontakt:
Asbjørn Svensen, 61600755,
asbjorn.myren.svensen@c2i.net
se nærmere info i byavisen og på
Gdpuls
KONSERT MED PEPPER
fredag 20. april kl. 18.00 i Søre Ål
kirke.
Alle er hjertelig velkommen
ALLE 3 KLASSINGER
inviteres til: Tårnagenter. 21. til 22. april
Dersom du er 3. klassing og ikke har fått
innbydelse er det bare å melde seg på
til:
Kjell Bjørnbekk, mobil 98635670 eller
kjebjo56@gmail.com

Vår Fedrearv
GIVERTJENESTE
Menigheten har lyst til å satse på mange
ting. Blant annet ønsker vi å kjøpe
projektor til kirkerommet og utfordrer dere
til å bli med på fast givertjeneste. Kontakt
Kari@kirkekontoret.no

Kongens fortjenestemedalje
tildelt Bergljot Urdahl

ØNSKER DU Å BIDRA
med noe? Kirkeskyss, tekstleser, bake,
være med på trosopplæring eller noe
annet, ta kontakt med kirkekontoret.
kari@kirkekontoret.no

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.
Leder: Ane L Skullerud. (97614822)
Møyfrid Brenn (90237554).
Småbarnsang har sin siste samling denne
våren mandag 16. april.

BARNEGOSPEL
Fåberg barnegospel er et kor for barn fra
1.-7. klasse som øver på Fåberg
menighetshus annenhver tirsdag kl. 1819.30. Her det glade sanger, lek og
andakt. Ledere er Kristin Sollien, Eirin
Jørstad Stavheim og Åse Mari Kessel
(90141225). De neste datoene blir
tirsdagene 10. og 24 . april, lørdag 28.
april (kl. 11.30-15.30) og tirsdag 15. mai.

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.
Gullfisken blir med på den store
palmesøndagssamlingen på Gaustum
gård 1. april kl 18.00. Deretter blir det
siste samling før sommeren lørdag 21.
april.
Kontaktpersoner er Gunvor Øfsti
(99016115) og Ane Skullerud
(97614822).

TORSDAGSTREFF PÅ
FÅBERG MENIGHETSHUS
En gang hver måned er det «åpent hus»
på menighetshuset. Der kan man møtes
for å treffe andre og snakke sammen
rundt enkel, medbrakt servering. Et annet
mål er å dele tanker om tro, synge og be
sammen. Av og til leses det litt fra Bibelen
eller fra ei andaktsbok.Torsdagstreff er for
unge og eldre i alle aldre.
Den siste samlingen denne våren blir
palmesøndagssamlingen på Gaustum
gård 1. april kl 18.00.

Etter gudstjeneste i Nordre Ål kirke
11. mars, ble en svært overrasket
Bergljot kalt fram av ordfører Espen
Johnsen for å få utmerkelsen.
Hun har gjennom hele sitt voksne liv
vært engasjert i kirke og menighet,
gjennom menighetsråd og som leder i

kirkelig fellesråd, og som mangeårig
representant i Norges KFUK-KFUM`s
utenlandsarbeid, både i Midtøsten og i
Russland. «Det er lettere å si hva hun
ikke har vært engasjert i», sa kirkeverge
Dag Landmark fra Gjøvik, på vegne av
KFUK-KFUM.
Vår Fedrearv gratulerer !!

Lillehammer har fått diakon
Hanne Marie Engdal, født og oppvokst på Nes på Hedmark startet i
ny stilling ved kirkevergens stab
7.mars !
Hanne Marie har utdanning fra
Menighetsfakultetet, Høgskolen i
Volda og ved Diakonhjemmet Høyskole i Oslo. Vigslet som diakon
høsten 2005 i Nord Rana menighet i
Mo i Rana. Der har hun vært siden.
Hovedansvarsområdet hennes har
vært konfirmanter, i tillegg til at hun
har drevet kafe for rusmisbrukere, i
samarbeid med Frelsesarmeen, Pinsemenigheten, og de forskjellige menighetene i Rana.
Hva skal hun gjøre her?
Først gjøre seg kjent med enkeltpersoner og institusjoner/organisasjoner,
dernest å samarbeide med Nordre Ål,
Lillehammer og Søre Ål menigheter
for å finne ut behov og utfordringer.
Det vil bli en utfordring å arbeide for
3 menigheter, og det blir viktig å lage

strukturer som kan gjøre at arbeidet
blir meningsfylt og levelig! Menighetsrådene vil ta den oppgaven alvorlig !
Det vil komme et inter vju med
Hanne i et senere nummer, foreløpig
bare et glimt og et bilde slik at vi skal
kjenne henne igjen når vi møter henne
i full fart rundt om i byen.
Velkommen er du, Hanne.
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«Sjefen over alle sjefer»
Bjørn Graff er den nye lederen av Kirkelig
fellesråd. Han er sivilingeniør av yrke og
har drevet et byggeteknisk konsulentfirma firma på Gol i Hallingdal i 30 år, før
han flyttet med familien til Lillehammer
for 4 år siden. Han har vært medlem i
menighetsrådet i Gol, og var leder av
Forliksrådet i Gol kommune i 4 perioder.
Her på Lillehammer har han bygd opp
eget firma og ble valgt inn i Søre Ål menighetsråd høsten 2011. Da menighetsrådet
konstituerte seg, ble Bjørn menighetens
representant i Fellesrådet, og derfra var
veien kort til ledervervet i Fellesrådet.
Han har ikke båret ledertrøya i veldig
mange uker, men har mange tanker om
det å sitte i Fellesrådet, og ha ansvaret
som forgrunnsskikkelse.
Hva er forskjellen mellom å være medlem
av et menighetsråd og et fellesråd ?
I et menighetsråd er vi ansvarlig for vår
egen menighet, hvilke aktiviteter, tilbud
og tjenester vi ønsker å ha, og hvordan vi
skal få pengene til å strekke til!
I fellesrådet er alle 6 menighetene i Lillehammer kommune samlet rundt bordet,
og «teller likt», det vil si at behov og
ønsker fra alle menighetene legges fram.

Det krever at en løfter blikket litt, og iblant
være villig til å se at behovene i de andre
menighetene må gå foran «min menighet». En utfordring !
Hva er de viktigste oppgavene du har
som leder i fellesrådet ?
Å ha et bevisst forhold til det å være
arbeidsgiver for ansatte som er lønnet
over fellesrådets budsjett. Det handler om
å bli kjent med menneskene og deres
arbeidsoppgaver, og være med å legge til
rette for gode arbeidsforhold.
Økonomi er et nøkkelord ! Sammen med
kirkeverge og ass.kirkeverge styre trange
budsjetter!
Det er viktig å ha et tett samarbeid med
kommunen som blant annet skal bevilge
penger til drift og vedlikehold av kirker og
kirkegårder.
Deretter, når det skal settes opp et
budsjett, legge vekt på enighet blant
rådets medlemmer i prioriteringene som
må gjøres.
Det er viktig med et godt samarbeid mellom menighetsrådene og fellesrådet for å
føre kirkens arbeidet fremover.

Har du spesielle egenskaper som gjør deg
til en god leder for fellesrådet ?
Som mangeårig leder av Forliksrådet i Gol
kommune har jeg lært at å lytte for å forstå
ulike sider ved en sak, noe som er avgjørende for gode og brukbare løsninger.
I fellesrådet sitter 6 valgte medlemmer fra
menighetsrådene, i tillegg til biskopens
og kommunens representant. Det sier noe
om at ulike oppfatninger og interesser
iblant kan gi temperaturøkning, men jeg
liker engasjement, og gleder meg til
samarbeid !
Vår Fedrearv gratulerer fellesrådet med
valget av leder Bjørn Graff, det synes å
være et klokt valg
Elise B. Bulie

LILLEHAMMER KIRKELIGE FELLESRÅD 2011 – 2015
Ved kirkevalget høsten 2011ble det valgt nye menighetsråd
i de 6 menighetene i Den norske kirke i Lillehammer.
Menighetsrådene har valgt sin representant og vararepresentant til kirkelig fellesråd. I tillegg til disse representantene er en representant oppnevnt av kommunen, og
likeså oppnevner biskopen sin representant.
Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og
økonomiske oppgaver på vegne av sognene, og har bl.a

ansvar for bygging, drift og vedlikehold av kirker samt
anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder. Videre har
kirkelig fellesråd arbeidsgiveransvar for alle tilsatte som
lønnes over fellesrådets budsjett, dvs alle kirkelig ansatte
utenom prestene.
Medlemmer av Lillehammer kirkelige fellesråd i denne
perioden er:

Menighet

Fast medlem

Varamedlem

Fåberg menighet
Lillehammer menighet
Nordre Ål menighet
Saksumdal menighet
Søre Ål menighet
Vingrom menighet

Einar Bredo Dahl
Per Helge Nordskog
Torunn Elise Kvisberg
Odd Helge Ødegård
Bjørn Graff
Regnor Slåen

Grete Wedum
Elise Birch Bulie
Frøydis J.Angard Ulateig
Jon Erik Duenger
Anne Mari Råbøl
Kristian Aasen

Kommunens representant
Biskopens representant

Rolf Kristiansen
Per Halstein Nielsen

Jytte S. Juliussen
Tormod Kapelrud

Bjørn Graff er fellesrådets leder og Einar Bredo Dahl er nestleder.
Kirkevergen er daglig leder av fellesrådets virksomhet.
Fra 01. februar 2012 har virksomheten følgende adresse og telefonnummer:
Lillehammer kirkelige fellesråd
Fåberggt.128, 2615 Lillehammer
Tel.: 61 27 08 88. Direkte innvalg: se www.kirkekontoret.no
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Min påskesalme «Å salige stund uten like»
«Hils til dine», sier jeg, og så håper
jeg at vedkommende husker å hilse.
Fordi det er viktig for meg å signalisere til dem at de betyr mye for meg, at jeg husker på dem.
Jeg stoler på at vedkommende som
får oppdraget , gjør sitt og formidler
mine gode tanker videre til «folka
sine». Hilsener skal vi ta på alvor! De
skaper gode nettverk og fornyet kontakt.
Jesus ber oss hilse, - han også !
«tenk, jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut!
Vi kan føle oss små av og til, - i mange
sammenhenger, - betydningsløse.
Men nå er det noen som ønsker at
jeg skal hilse videre, og da er jeg ikke

betydningsløs, jeg er betrodd!
Vi skal ikke føle oss som «ringest
blant ringe, den minste han kjenner på jord» Vi skal se på oss selv
som formidlere av en hilsen fra Ham
som utstråler bare kjærlighet og godhet.
Salme nummer 189 Å salige stund
uten like, er en salme som treffer og
utfordrer meg, både med sitt kraftfulle
innhold og sin tidløse melodi. Den er,
i alle betydninger, oppbyggende.
Håper den også treffer deg i påsken
2012.
Hilsen !!! Geir Ole Dahlen

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, 2609 Lillehammer - Tlf. 61 05 75 70

2607 Vingrom - Tlf. 61 24 80 50

Jernbanegt 13,
2609 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
Fåberggt. 154, Lillehammer. Tlf. 980 86 000

JORD • PRYDBARK
JENS BARLUND A/S HAGEANLEGG
Alt innen: stein, mur, trapper, plen, planter, vedlikehold

Serviceboks 2626 Lillehammer • Tlf 03100 • gjensidige.no

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

95 11 15 80 - 95 76 20 63

Ole 900 61 735 - Morten 901 35 657

Storgt. 161 B, 2615 Lillehammer
Tlf 61 25 44 36/Faks 61 25 54 75

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

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
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DATO

KIRKE

KL

GUDSTJENESTE

01.04.2012
08.04.2012
15.04.2012
22.04.2012
29.04.2012
06.05.2012
13.05.2012
20.05.2012
27.05.2012
03.06.2012
10.06.2012
17.06.2012
24.06.2012
08.07.2012
22.07.2012

Søre Ål
Søre Ål
Søre Ål
Søre Ål
Søre Ål
Søre Ål
Søre Ål
Se annonse i Byavisa
Søre Ål
Lillehammer
Søre Ål
Søndre Park
Søre Ål
Søre Ål
Søre Ål

11.00
11.00
10.00
11.00
11.00
11.00
19.00

Familiemesse
Høytidsgudstjeneste
Menighetssamling
Familiemesse, Tårnagenthelg
Høymesse
Høymesse
Taizé-gudstjeneste

AS
AS
Else Moen
ØL
IDK
PHN
IDK

vikar
GOD

11.00
19.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

Høytidsgudstjeneste
Ung messe
Høymesse
Felles økumenisk gudstj.
Høymesse
Høymesse
Høymesse

IDK
OB/TK/TKE
PHN
TK
IDK
OB
?

GOD

01.04.2012
05.04.2012
06.04.2012
07.04.2012
08.04.2012
09.04.2012
15.04.2012
22.04.2012
29.04.2012
06.05.2012

Lillehammer
Lillehammer
Lillehammer
Lillehammer
Lillehammer
Lillehammer
Lillehammer
Lillehammer
Lillehammer
Lillehammer

11.00
20.00
11.00
23.30
11.00
11.00
11.00
11.00
19.00
11.00

SJ
TK
TK
OB/TK
TK
PHN
S. Tofte
TK
TK

TC
TC
TC
OL
TC
OL
TC
TC
TSK

TK
PHN
TK

TC
TC
TC
GOD

TK
TK
ØL
TK/OB/TKE
TK
TK
PHN

OL
OL
OL
GOD
TC

13.05.2012
17.05.2012
17.05.2012
20.05.2012
27.05.2012
28.05.2012
03.06.2012
03.06.2012
10.06.2012
17.06.2012
24.06.2012
27.06.2012
01.07.2012
08.07.2012
11.07.2012
15.07.2012
22.07.2012
25.07.2012
29.07.2012
08.08.2012

Høymesse
Høymesse
Langfredagsgudstjeneste
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Familiegudstjeneste
Høymesse
Familiegudstjeneste,
6-års bok. Tårnagenthelg
Lillehammer
11.00
Høymesse
Lillehammer
12.30
Festgudstjeneste
Lillehammer
19.00
Gospel-night
”Kirkens dag” på Maihaugen, se annonse i Byavisa
Lillehammer
11.00
Høytidsgudstjeneste
Lillehammer
11.00
Høytidsgudstjeneste
Lillehammer
11.00
Høymesse
Lillehammer
19.00
Ung messe
Lillehammer
11.00
Høymesse
Søndre park
11.00
Felles økumenisk gudstj.
Lillehammer
11.00
Høymesse
Garmo
19.00
Kveldsgudstj.
Lillehammer
11.00
Høymesse
Lillehammer
11.00
Høymesse
Garmo
19.00
Kveldsgudstj.
Lillehammer
11.00
Høymesse
Lillehammer
11.00
Høymesse
Garmo
19.00
Kveldsgudstj.
Lillehammer
11.00
Høymesse
Garmo
19.00
Kveldsgudstj.

01.04.2012
05.04.2012
08.04.2012
22.04.2012
29.04.2012
06.05.2012
13.05.2012
20.05.2012

Nordseter fj.k.
Nordre Ål
Nordre Ål
Nordre Ål
Nordre Ål
Nordre Ål
Nordre Ål
Se annonse i Byavisa

11.00
19.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
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Høymesse
Høymesse
Høytidsgudstjeneste
Høymesse
Familiegudstjeneste, 6-års-bok
Høymesse
Høymesse

PREST

ORGANIST

GOD
SM
OL
TC

SM
GOD

OL

TK
TK
TK

PHN

ØL
OB
OB
OB
OB
OB
ØL

GOD
OL
OL
OL
GOD
GOD
OL
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DATO

KIRKE

KL

GUDSTJENESTE

PREST

27.05.2012
03.06.2012
10.06.2012
17.06.2012
24.06.2012
01.07.2012
15.07.2012
29.07.2012

Nordre Ål
Lillehammer
Nordre Ål
Sjusjøen fj.k.
Nordre Ål
Nordre Ål
Nordre Ål
Nordre Ål

11.00
19.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

Høytidsgudstjeneste
Ung messe
Høymesse
Pilegrimsvandring Sjusjøen-Nordseter
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Høymesse

OB
OB/TK/TKE
ØL
OB
OB
OB

01.04.2012
05.04.2012
06.04.2012
08.04.2012
29.04.2012
12.05.2012
13.05.2012
17.05.2012
20.05.2012
27.05.2012
03.06.2012
17.06.2012
24.06.2012
15.07.2012
22.07.2012

Vestfjellet
Fåberg
Fåberg
Fåberg
Fåberg
Fåberg
Fåberg
Fåberg
Fåberg
Fåberg
Fåberg
Fåberg
Fåberg
Fåberg
Fåberg

13.00
18.00
19.00
11.00
19.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

Fellesgudstj.
Høymesse
Pasjonsgudstjeneste
Høymesse
Høymesse. Samtalegudstj
Konfirmasjonsgudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjenste
Høymesse
Høymesse
Høytidsgudstjeneste
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Høymesse

REF
REF
MIT
MIT
MIT
MIT
MIT
MIT
MIT
MIT
MIT
MIT
SM
REF
MIT

01.04.2012
05.04.2012
08.04.2012
18.04.2012
22.04.2012
06.05.2012
09.05.2012
17.05.2012
19.05.2012
20.05.2012
27.05.2012
10.06.2012
17.06.2012
01.07.2012
29.07.2012

Vestfjellet
Vingrom
Vingrom
Vingrom
Vingrom
Vingrom
Vingrom
Vingrom
Vingrom
Vingrom
Vingrom
Dovre
Vingrom
Vingrom
Vingrom

13.00
20.00
11.00
19.30
19.00
11.00
18.00
11.30
12.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

Fellesgudstj.
Høymesse
Høymesse
Kveldsbønn.
Ungdomsgudstjeneste
Høymesse
Forenklet høymesse
Høymesse
Konfirmasjonsgudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Høymesse Røine

REF
REF
MIT
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
MIT

01.04.2012
09.04.2012
06.05.2012
17.05.2012
28.05.2012
03.06.2012
08.07.2012

Vestfjellet
Saksumdal
Saksumdal
Saksumdal
Saksumdal
Saksumdal
Saksumdal

13.00
11.00
19.00
10.00
11.00
11.00
11.00

Fellesgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høymesse
Familiegudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste
Setermesse

REF
MIT
REF
REF
MIT
REF
REF
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vikar
OL
vikar

SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
Else Moen
SM

TSK
TSK
TC
TSK
TSK
TSK
TSK
TSK
TSK
TSK
TSK

TSK
TSK
TSK
SM
TSK
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Maria
Magdalenas
jubel
Å salige stund uten like, han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, min sjel hvorfor sørger da du?
Han er ikke lenger i graven, hvor bleknet i døden han lå;
jeg levende så ham i haven, og aldri så skjønn jeg ham så.
Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det levende ord –
tenk, jeg som er ringest blant ringe, den minste han kjenner på jord.
Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, å, kunne jeg synge det ut!
Mer kunne ei engler begjære enn gå med så salig et bud.
Å salige stund uten like, han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, min sjel, hvorfor sørger da du?
Du søkte din trøst i den døde, og dvelte ved gravnatten kun;
så fikk du den levende møte, å salige, salige stund!

Min begeistring for Johan Halmrasts kjente påskesalme
går lenger tilbake enn 1956, men interessen for
Halmrast ble da inspirert av Ivar Welles to kronikker i
Vårt Land. Jeg tror det er riktig å si at Welle hentet
Halmrast fram fra et glemselens slør. Etter den tid er de
biografiske data om Halmrasts blitt mer kjent og
fyldigere. Det meste av dette kan en interessert leser
hente på Internett.
Johan ble født i Fåberg 2. februar 1866 og var nest
eldst av fem søsken. Han var kortvokst og hadde forkrøplede hender, men var oppvakt og intelligent – en kompensasjon for svak fysisk utrustning. Faren Andreas
Halmrast (1825-1917), en holden kjøpmann i
Lillehammer, gikk konkurs da Johan var 12 år. Familien
flyttet da til Kristiania og økonomien ble for dårlig til at
Johan kunne få noen videre utdannelse. Johan måtte
klare seg selv, han skrev sanger, dikt, fortellinger og
romaner som han ga ut og solgte som hefter. Han drev
iherdige selvstudier, lærte seg både tysk og engelsk og
oversatte fra disse språkene. Dette gav ham så vidt nok
til det daglige brød. Allerede tidlig ønsket Johan å bli
salmedikter, og det var han selv som kalte sin mest
kjente salme ”Maria Magdalenas jubel”. Vi får dramatisk del i Maria Magdalenas jublende møte med Jesus
påskemorgenen ved den åpne graven.
Salmen ble utgitt med Kristian Wendelborgs (18631938) tonesetting, en fanfare som løfter teksten til en
jubel med himmelsk lys over dramatikken.

I 1936 gir Johan Falkberget i Kirkeklokkens julenummer, menighetsblad for Røros, en visjonær hyllest til sin
åndsfrende, Johan Halmrast, som han møtte på
Hammersborg i 1908.
Frelsesarmeen, som var Halmrasts tilfluktssted, brakte hans salme ut til de andre nordiske land, og norske
misjonærer fikk gi den nye språk på misjonsmarkene.
Det er interessant at hans andre salme «Hen over jord
et pilgrimstog …» sent på 1950-tallet ble utgitt med
Fridrik Fridriksson (1868-1961) som forfatter (Kristen
Sang 1954).
FF avkreftet bestemt denne misforståelsen, og det ble
Halmrasts 2. salme i NS1985.
Forventningen om gleden i himmelen kastet lys over
Johan Halmrasts grå hverdag. Han var en dypt religiøs
person.
Johan Halmrast døde av lungebetennelse 22. november 1912. Ved begravelsen møtte faren, broren og fire
frelsesoffiserer. Man trodde lenge at graven var slettet,
men Nils Høimyr klarte ved stor innsats i 1960-årene å
finne den på Østre gravlund. Ved en innsamling organisert av Oslo Journalistlag ble det 1. juni 1966 avduket
en minnestein på graven, slik bildet viser. Frelsesarmeen har ansvaret for gravens vedlikehold.
Johan Halmrast var visselig journalist, men forfatter
og salmedikter er et helt selvsagt tillegg.
Øyvind Gjessvåg

