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Det har nå gått flere uker siden
fredag 22 juli. Vi er alle preget av
det som skjedde, både som nasjon

og som enkeltmennesker. Det har vært av-
holdt minnemarkeringer bla. i Stortinget
og regjering. Det har vært minneguds-
tjenester i de fleste kirker i landet vårt.
NRK  har gitt oss bilder og lyd fra en
rekke begravelser. 
Oslo har vært fylt med blomster. Her på

Lillehammer  ble det arrangert minnetog,
minnekonsert i parken og kirkene var
åpne. Det var godt å være sammen, godt
å kunne dele tanker, legge ned blomster
og kanskje skrive en hilsen. Terrorhand-
lingene gjorde oss oppmerksom på noe
vi alle vet, at livet er sårbart. At vi bærer
hverandres liv i våre hender.     
Mange gikk til kirken for å tenne lys, for
å være stille, for å be en bønn eller for
samtale. Oslo domkirke opplevde en til-
strømming man aldri har sett før. Folk
hadde et behov for å gå et sted med sin

sorg, og kirken ble samlingspunktet for
mange som søkte trøst og håp i møte med
det meningsløse. Kirken var der for folk,
kirken ble folkets kirke. 
Ofte er det slik at det er i en krisesitua-

sjon man ser hva som er viktig, og min
opplevelse er at det skjedde noe med oss
alle sammen, både som folk og kirke  -
ikke minst hvordan vi snakker om og med
hverandre. I ukene etter terrorangrepet
hadde vi ikke fokus på ulikheter, men på
det som fører oss sammen. Et eksempel
på dette så vi i den muslimsk kristne felles
begravelsen for en av ofrene fra Utøya.
Her stod prest og iman side ved side og
de representerte med tydelighet hver sin
religiøse tradisjon. Begge var der for
mennesker som søkte håp og trøst i en
svært vanskelig tid. 
Dialog, basert på kunnskap og respekt
kan føre til samhandling på tvers av kultur
og religion. Dette er utfordrende og det
handler ikke om å være enige om alt.

Derimot handler det om å ta ansvar og
omsorg for hverandre samt ta på alvor
menneskers Guds lengsel 
I vårt samfunn snakker vi ikke alltid så

høyt om vår tro og hva den betyr for oss.
Da er det godt å kunne legge ned
blomster og gå inn i en kirke og tenne lys.
Og så får vi ta utfordringen om å fortsette
å søke, samtale og samhandle. Utrolig
hva vi kan få til sammen. 

Etter 22. juli 2011

AAnnddaakktteenn

Jeg leste for en tid siden en bok av en
engelsk biskop med tittelen «Guds
mønster. Hvordan forme vår guds-
tjeneste, vår tjeneste og våre liv.» Boken
er spennende og utfordret meg i for-hold
til de mønstrene jeg og sikkert flere med
meg er blitt vant med i kirkens liv.
Denne bokens anliggende er like aktuell
i dag, nå som vi skal innføre ny guds-
tjenesteordning i kirken. Forfatte-ren tar
utgangspunkt i fortellingen om Em-
maus-vandrerne. Her finner han det han
kaller Guds mønster for all kontakt med
Gud. Det preger alt liv i kirken.

Fortellingen begynner i Guds møte
med mennesker i en ganske hverdags-
lig situasjon. To men-nesker i sorg er
på vei tilbake til hjemstedet sitt etter
Jesu gravferd. Underveis får de anled-
ning til å fortelle sin historie og
komme fram med sine følelser og sette
ord på sine erfaringer. Dette er akku-
rat det Gud gjør når vi møter ham i
våre liv. Han går inn i vår hverdag, lyt-
ter til oss og vil gjerne høre vår
fortelling og lære å kjenne hvem vi er.
Det er hva vi kaller deltakelse, eller
enda finere empati. Gud går med, lyt-
ter og hører nøye etter.

I neste trinn er det Gud som gir men-
nesker del i sin fortelling ved å berette
om de store ting han har gjort og gjør
for oss som skaper, frelser og fornyer.
Dette er kort og godt Bibelens fortel-
ling om Gud, fortalt for at vi skal lære å
kjenne den Gud som tar del i våre liv
gjennom Jesus Kristus. Denne fortel-
lingen knyttes alltid til det vi kan
fortelle.

Tredje trinn handler om hvordan Gud
skaper forvandling gjennom først å
lytte til vår fortelling og vise til sitt
bidrag til vår felles historie. Omsvinget
i Emmaus-fortellingen skjer når de
ukjente disiplene forstår at de faktisk
har vandret med Den oppstandne
Jesus. Det handler om å få åpnet
øynene for den virkeligheten som Gud
bringer inn i våre liv. Den tar alltid
utgangspunkt i vår egen hverdag, i
våre egne liv.

Til slutt finnes et fjerde trinn som er
helt avhengig av alle tre trinnene foran.
Møtet med Gud som lytter, forteller og
skaper forvandling fører til nye hand-
linger. Det går ikke an å forholde seg
passiv. Disiplene i fortellingen hastet
tilbake til Jerusalem for å fortelle de
andre om det som hadde skjedd. Dette

er kirkens ustanselige misjonsopp-
drag.

Men heller ikke der stanser det. For
her begynner vår fortelling. Alle våre
møter med mennesker rundt oss i
ulike situasjoner må ha det samme
mønsteret i seg for at noe nytt skal
kunne skje. Eller for at Gud skal kunne
gjøre noe for oss og i oss. Selv våre
gudstjenester har denne oppbygnin-
gen: vi forteller Gud om oss selv, han
forteller om seg i evangeliet, Gud
skaper forvandling i oss gjennom
nattverden og sender oss ut i nye
møter med virkeligheten. Slik blir
dette Guds mønster en gjentakende
prosess i oss og med oss. Fokus er
først på den enkelte og flyttes først
deretter gradvis over på det Gud kan gi
og skape gjennom sitt nærvær i våre
liv. Guds mønster er derfor et livets
mønster for oss og til oss.

Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg med
ditt råd, og siden tar du meg opp i herlighet.

Sal 73,23f.

«Guds mønster»

Tormod
Kapelrud

Sokneprest

Oddgeir Bolstad
Sokneprest i N. Ål
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Menighetsblad for Fåberg og Lillehammer
Skoletorget 8, 2609 Lillehammer

Lillehammer
Skoletorget 8, 2609 Lillehammer
Menighetssekretær tirsd., onsd., torsd. 10-14
Menighetsekretær Anne Berit Riisehagen 61 27 08 88
Sokneprest Tormod Kapelrud 61 27 08 82
Organist Tim Collins 61 27 08 85
Kateket Thea Kamfjord Eriksen 61 27 08 83
Kirketjener Helge Haugom 90 65 86 09
Lillehammer kirke 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 61 27 08 02
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
Menighetssekretær Anna Sylvia Kielland Nielsen 61 05 43 40
Sokneprest May Ingunn Thorleifsdotter 61 05 43 43
Kantor Sjur Magnus 61 05 43 42
Kirketjener Bjørn Stræte 92 86 45 39

Telefonliste menighetskontorene:

Nye utfordringer
Når du får dette nummeret av Vår Fedrearv, er både som-
meren og sensommeren gått, og vi er på vei mot høsten og
nye utfordringer ! 

Mange har brukt sommeruker til  turer og leirer for barn og
ungdom, får de takk fra oss? Eller tar vi det som en selvfølge
at de følger opp engasjementet og ansvarsfølelsen om som-
meren også ? Kanskje vi er for dårlige til å gi hverandre ros
og oppmuntring ? Positive tilbakemeldinger er viktige for alle
som står på gjennom hele året i trofast tjeneste i sin
menighet.

Kanskje vi kunne øve oss litt i å rose hverandre ?

De siste ukene har Kirken fått et ansikt for mange mennesker
gjennom tilstedeværelse etter dramaet i Oslo og på Utøya. Du
vil finne tanker rundt dette i dette nummeret.

Dag Hareide skriver om «kristen og hedning»  og om guds-
tjeneste-ordninger og ny liturgi skriver Tormod
Kapelrud.

«Hvis kirken er viktig» er utfordringen til valg og valg-
deltakelse, la oss ta det på alvor!

Faste sider som Familienytt, barnesider og oppfordringer  til
å bli med på tiltak og arrangementer i de forskjellige
menigheten, finner du på de faste sidene.

God høst og god lesning !

Elise B. Bulie
Ansv. redaktør

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

KORN 

Eg har bunde kornband
ein gong.
Samla dei lange sterke strå
etter sigdens kvasse tann,
glatt og reint
låg kornbandet i armane
levande og tunge
bøygde aksa seg,
bendelen var sterk og fin
låg som eit belte kring
alt det gyldne.

Så uviktige
mange slag gjerningar blir
for den
som har bunde kornband
ein gong.

Ingeborg Kasin Sandsdalen

”Plukk dagen” 1976.
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Forming: Martha Resset • Trykk: Dale-Gudbrands Trykkeri. •  Utdeling: Lillehammer Distribusjon

LILLEHAMMER NORDRE ÅL
MORGENSANG
Hver tirsdag kl.8.30 samles vi i Lillehammer
kirke til morgensang. Den siste tirsdagen i
måneden med nattverd.
Alle er velkommen!

HYGGESTUND
Hyggestund tredje torsdag i måneden fra
kl.11.00 – 13.00. Det er bevertning og
åresalg på hver samling. Velkommen til
hyggelig samvær! 
Vi annonserer møtene på nest siste side i
Byavisen og under «Det skjer» i GD. Ring
gjerne Lillehammer kirkekontor for program.
Lillehammer diakoniutvalg.

LILLEHAMMER SPEIDERGRUPPE NSF
har møte på Lillehammer speidersenter
hver onsdag kl.18.00-1930. Jenter og
gutter fra 6-7 år og oppover er velkomne.
”Prøvespeidermøte” tirsdag 23. og onsdag
24.august fra kl.18.00.
Kontaktperson: Bente Karin Stormoen Roel
tlf 61 25 88 25 – 934 40 739

LILLEHAMMER KFUM-KFUK-SPEIDERE
har møte på Lillehammer speidersenter
hver mandag kl.18.00-19.30. Jenter og
gutter fra 6-7 år og oppover er velkomne.
Oppstart etter ferien mandag 29.august
kl.18.00.
Kontaktperson: Elisabet Walmann
tlf 61 25 06 14 – 472 96 612

HYGGETREFF I NORDRE ÅL KIRKE
Kirkestua
Tirsdag 6. september kl 11.00
Tirsdag 4. oktober      kl 11.00
Tirsdag 1. november  kl 11.00
Tirsdag 6.  desember kl 11.00

KNØTTEKOR – 
MINITENSING - MIDDAG
Nordre Ål menighet har nå startet 
opp et familietilbud med samling/
øvelser for alle aldersgrupper til
Knøttekor, Minitensing med innlagt
middag.  Det har vist seg som et 
etterlengtet tilbud etter to "prøve-
omganger" i april/ mai.  Vi starter 
opp igjen nå i høst torsdag 8. 
september.   Knøttekoret starter 
kl 16.30 og er for barn fra ett til 6 år, 
og Minitensing kl 18.00  er for de 
som går i 2. klasse og ut barneskolen. 
I mellom øvelsene serveres det enkel 
middag til en rimelig pris for hele familen,  
om de synger eller ikke.  For mer 
orientering ta kontakt med menighets-
kontoret.  Minitensing øver hver torsdag
som før - 18.00 - 19.30.
Middagssamlinger blir annenhver uke 
utover høsten :

8. september
22. september
-    Høstferie

14. oktober
28. oktober
10. november
24. november

SØNDAG 21. AUGUST
Pilegrimsvandring til Sundgården
Vi går fra N.Ål kirke kl 10.00

SØNDAG 4. SEPTEMBER KL 11.00
Vi samles i Nordseter Fjellkirke

vår fedrearv

REDAKSJONSKOMITEEN 2011
LILLEHAMMER Elise Birch Bulie, ansvarlig redaktør, 

mob.tlf.95006530 e-post: elisebul@online.no
SØRE ÅL Brit Sigvor Bjørnbekk, mob.98635670, 

e-post : brit.sigvor@hotmail.com
FÅBERG Dag Kessel, 

mob. 47842236. e-post: dagkessel@yahoo.no
NORDRE ÅL Erling Brenn, 

mob.48191448, e-post: erlingbr@yahoo.no
VINGROM Ingjerd Vorkinn, 

mob.99032356, e-post: ingjerd.vorkinn@gmail.com
SAKSUMDAL 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 20. OKTOBER

FØLG MED på kirkens hjemmesider www.kirkekontoret.no samt
i annonse på nest siste side hver torsdag i Byavisa og GD-Puls/«Det skjer».
ILLUSTRASJONSFOTO: INGRID BIRCH EIDE

FÅBERG

BARNEGOSPEL
Fåberg barnegospel er et kor for barn fra
1. -7. klasse som øver på Fåberg
menighetshus annenhver torsdag kl. 18 –
19.30. Her er det glade sanger, lek og
andakt. Ledere er Kristin Sollien, Thea
Berg og Åse Mari Kessel. (90141225)
Oppstart torsdag 01.09. Velkommen til
nye og "gamle" sangere!

GULLFISKEN
Annenhver lørdag er det "Sprell levende"-
samlinger på Fåberg menighetshus kl
10.30-12.00., første gang 17. sept.
Samlingene er for barn 
opptil 12 år, gjerne i følge med voksne.
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. 
Datoer i høst er 8. september, 20. oktober
og 17. november kl. 19.30 - ca. 21.00.

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. 
Datoer i høst er 5. sept, 19. sept 17. okt, 
31. okt, 14. nov, 28. nov og 12. des. 
Leder: Ane L Skullerud. 
(97 61 48 22)

KORSVEIGRUPPA
for Lillehammer og omegn samles et par
timer ca tredjehver søndag kveld til
fellesskap med fokus på de fire veiviserne:
”Søke Jesus Kristus, Bygge fellesskap, Leve
enklere, Fremme rettferdighet”. Se
www.korsvei.no <http://www.korsvei.no>
Korsveinettverk. 
Kontaktperson: 
Solveig Heim, tlf 926 81 404

SØNDAG 25. SEPTEMBER 
kl 11.00
Høsttakkefest og Familiegudstjeneste

SØNDAG 16. OKTOBER KL 11.00
Babysanggudstjeneste

TOMASMESSER
Søndag 23. oktober og
Søndag  20. november
Kl 19.00

FØRSTE SØNDAG I ADVENT 
27. november
Familiegudstjeneste kl 11.00,  Bok til 4-
åringer. 

FØLG ELLERS MED 
i annonser hver torsdag i BYAVISA,
GD-Puls/Det skjer og Kirkens
hjemmesider
www.kirkekontoret.no 
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SØRE ÅL MENIGHET :
Følg med på www.kirkekontoret.no,
Byavisen og Det skjer i GD og GD puls

SØNDAGSKOLE 
under gudstjenesten, når det ikke er
familiegudstjeneste. Ikke i skoleferier. 
Vi starter opp igjen søndag 28 august.
Kontaktperson: 
Kjell Bjørnbekk 91 35 00 87
kjebjo56@online.no

PEPPER MED BAND 
Arrangerer kordag
for alle skolebarn
SØNDAG 4 SEPT. kl 10.00, med
avslluttende konsert kl. 17.00
Denne dagen passer for alle
skolebarn,som har lyst til å synge og
opptre bare en dag.
Om du har lyst til å synge og opptre mer,
kan du være med i Pepper, Søre ål
minitensing (se under)
Påmelding til: Maria Stiegler, 99040634,
jeg.maria@gmail.com
Det serveres enkel mat og det er gratis.

PEPPER, SØRE ÅL MINITENSING,
et kor for barn fra ca 5 år og oppover,
øver hver onsdag. kl. 18.00 til 19.00. 
Vi starter opp med første øvelse onsdag
31. aug. I tillegg til kordag 4 sept, skal vi
opptre på dølajazz og på noen
gudstjenester
Ledere er:Håkon Nettum, Maria Stiegler,
Ingebjørg Boye og Brit Sigvor Bjørnbekk
Kontaktperson 
Ingebjørg Boye. 47 02 76 51 
ib@heb.no

SAMTALEGRUPPER,
For alle som vil snakke om tvil og tro
og/eller bli bedre kjent med noen. Møtes
ca. hver 2-3 uke.Det er plass til alle som
vil være med. Kontaktperson Brit Sigvor
Bjørnbekk: 98 63 56 70
brit.sigvor@hotmail.com

BØNN HVER FREDAG 
kl. 11.00 til 11.30. i kirkekroken.
De som har tid blir igjen og spiser
matpakke. (Obs. Ny ukedag, ikke
torsdager lenger)

MENIGHETSHELG 
for store og små 16 – 18 sept. 
På Mesnalia. 
Påmelding til Jo Narve Træthaug  
jo_narve@hotmail.com 99250771

BABYSANG 
onsdager kl. 10 - 11.30 på Bjørns Kro
fra 12.10 til 27.11. Ledere er sokneprest
Ragnhild E. Floberg og sanger Carol
Kvande.
Babysang er enkle sanger der hver

enkelt mor eller far synger for sitt barn,
har øyenkontakt, holder barnet og
beveger seg med det ved å gå eller
danse. Vi vil bruke god tid til å prate,
spise og kose oss sammen. Du kan ta
med matpakke eller kjøpe litt på Bjørns
Kro. Kaffe og te er inkludert i prisen.
Dette blir først og fremst et tilbud til barn
i Vingrom, Saksumdal og Fåberg født i
2011, men hvis det er plass, kan barn
fra andre menigheter bli med.
Velkommen!
Pris inkludert CD/ kaffe og te: kr. 200,-.
Påmelding innen 1. oktober 2011.

RASTEPLASS, en liten pause i hverdagen. Lørdag 1. oktober kl 12.00 til ca 15.00
Søre Ål kirke og kirkekrok. Vi starter med en innledning om hva meditasjon er, ved Lise
Hyldmo.Etter en liten time med stillhet samles vi til et godt måltid og deler om vi vil.
Det koster kr. 100.-
Påmelding til Lise Hyldmo: 95023847, lise.hyldmo@tele2.no

VINGROM

MUSIKALEN, IZIBINGO,
fremføres 11 og 12 november

Musikalen er i gang med øvelser. Om du
vil være med i band, sy kostymer eller
bidra med mat på øvelser, bare si fra. 
Interessert? Ta kontakt med: 
Siw Anette Heen. 91311238
si-heen@online.no

UTDELING AV MIN KIRKEBOK 
til 4 åringer, søndag 16. oktober.
Om du ikke får spesiell invitasjon men er
4 år og vil ha bok. Meld deg på til Kari
på kirkekontoret.

GIVERTJENESTE:
For å klare å være en aktiv menighet
ønsker vi å utfordre dere til givertjeneste.
Det ligger brev om det i kirken. Nå kan
dere få det på autogiro og det blir
automatisk meldt inn til skattemyndig-
hetene, slik at dere får skattetrekk. 
Lurer du på mer kontakt:
kari@kirkekontoret.no

HJELP TIL KIRKESKYSS, 
tekstleser eller noe annet du vil bidra
med: ta kontakt med kirkekontoret.
kari@kirkekontoret.no

JULEMESSE 20 NOV 
etter gudstjeneste, Vi har salgsbod med
blant annet julekaker og mange fine
produkter. Det blir loddsalg og åresalg.
Pepper deltar. Har du noe å bidra med
lever det lørdag 19 nov kl. 10.00 til
12.00. Lyst til å være med på forhånd?
ta kontakt med Guri Anne Wahl:
91749609, guri-wa@online.no

Middag og 
fellesskap 
på torsdager 
Torsdag ettermiddag er i ferd med å bli
noe nytt i familien min. Lite kjøkken,
bare oss selv og travel hverdagsrutine
som ender i sofaen og barne-tv, er
byttet ut med store rom, spente unger i
kor-trappen, dampende mat i store
kjeler, kaffedrøs med nye venner og en
følelse av å være midt i det fellesskapet
jeg har ønsket meg.

Fireåringen min møter barne-
hagevenner med en gang vi er innen-
for de store dørene. De er ivrige og
opprømte, og løper og hoier av seg
spenningen før de skal få være med
på korøvelse. Etter øvelsen står pasta,
saus, tallerkenstabler og saftglass
klare. Vi synger bordvers, forsyner
oss, og det blir fullt rundt bordene.
Småbarnsfamiliene har fått selskap av
flere. Større barn skal på Miniten-
sing, og får med seg en middag først.
Noen andre er her for måltidsfel-
lesskapet, den gode stemningen, for å
gi en hjelpende hånd på kjøkkenet.

En gang får jeg ansvar for innkjøp
og forberedelse av maten, en annen
gang kan jeg få sette meg med kaf-
fekoppen eller tøyse med ungene. De
musikalske har ansvar for å gjennom-
føre en halvtimes korøvelse med to-
tre-fire-fem-seks-åringene, og noen
må dirigere opprydding og kjøre opp-
vaskmaskinen til slutt. De aller fleste
er litt nyttige og veldig sosiale.

Da jeg flyttet til Lillehammer for
halvannet år siden med familien min,
ble jeg fort glad i den nye kirken min.
Ikke siden jeg var liten jente, har jeg
hatt en nær tilhørighet til en menig-
het, men etter jeg ble voksen og fikk
barn selv, har jeg ønsket meg en
tilknytning til en menighet som er
noe mer enn å stikke innom på guds-
tjeneste iblant. Derfor var det enkelt å
takke ja til å bli med og stable fami-
liemiddagen på beina. Og det var lett
å bli smittet av engasjementet.

For meg har familiemiddagen i
Nordre Ål kirke blitt et ankerfeste i et
kristent fellesskap med stor
takhøyde. Hvis familiemiddagen kan
bety noe godt for deg også, så håper
jeg at vi sees og prates ved middags-
bordet i høst.

SØRE ÅL
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LILLEHAMMER
Lørdag 17. september kl. 11.00
Benedikte Jakobsen Mathisen
Gunhild Aasen Eide
Jenny Feren Kaltenborn
Joakim Sondre Huseby Marthinsen
Karianne Ingrid 
Rønningen Rognhaugen
Kjetil Bones Oshaug
Magnus Andreas Hveding
Nina Chang Svegården
Signe Svensrud Sørlien
Simen Barlund
Une Helen Svoen Solheim
Åsne Solberg Jørgensen
Live Birkeland

Søndag 18. september kl. 11.00
Adele Murland
Andrea By Ingvaldsen
Andrea Christine Kunz Skrede
Eline Kleiven Brun
Marcus Stubsveen
Martin Bjørklund
Martin Langnes Mossing

SØRE ÅL
Lillehammer kirke
Lørdag 3. september kl. 10.00
Kristine Tansø Hovind
Hedvig Mia Maria Østrem
Vebjørn Tråseth
Ane Høiland Høstmælingen
Stine Victoria Svendsrud
Arve Strøm Sæther
Kristoffer Jonsson
Eirik Konstad Aarvik
Veslemøy Margrethe Selvik
Lars Ahlvard Kalve
Idunn Stabell
Johannes Urdahl Haugen
Eirik Mohr Hansen
Anine Slåen
Einar Lofthus
Espen Løvseth Myrvang

Lørdag 3. september kl. 12.00
Christian Rusten Aabakken
Thea Kraabøl
Oda Drøyvoldsmo Edvardsen
Sofie Evensen
Tonje Eidsvåg Langseth
Eirik Kaasbøll Andresen
Sigrid Lyngved Ødegård
Karoline Østlie
Terje Sung Bum Bergseth
Sturla Huuse

Eirik Bakke
Emilie Hattestad
Marte Grindaker Gjestemoen
Torgeir Sulheim
Christine Wangen
Alexander Eriksson
Ingvill Walmann Byrknes
Marte Håkenstad Bråten
Tora Storesund Tremoen
Arne Eimstad Ekre
Håvard Mo Vaadal

Lørdag 3. september kl. 14.00
Magnus Asskildt
Sondre Wiseth
Eline Myhre Næsseth
Kristiane Granaasen Jørstad
Hanna Kjærnsli
Erlend Lee Thorsrud
Emilie Ulimoen
Bastian Skjelstad
Martin Jakobsen Aasen
Sandra Stokkan
Ingrid Birch Eide
Karl-Erik Bøe Olsen
Lars Morgan Nordby
Tora Kronborg Bakke
Espen Sergej Kofoed.
Morten Dalsbotten Ringlund
Christina Henriksen Dahlen
Kristian Tollan Brelin
Jonas Findalen Røsvik
Selma Selbæk

Søndag 4. september kl. 11.00
Jennifer Stø
Håkon Longva Korsvold
Håkon Lindvik Stubrud
Hedvig Vestad
Halvor Glåmen Hasselknippe
Lillian Andersson Trettsveen
Kamilla Lindgren Sneistrand
Oda Austlid Hagen
Benedikte Wolowiec Hivand
Henrik Skyttermoen
Nora Dagmar Edvardsen
Eivind Holen Jølsgard
Aina Balto
Sindre BerganJakobsen
Mari Kjørstad
Espen Fystro
Jakob Emanuel Truls Rundfloen
Emil Jarmann Larsen
Aksel Martin Norberg
Kristoffer Løvseth Solberg
Oda Irene Frøisland

NORDRE ÅL KIRKE
Lørdag 10. september kl. 11.00
Mats Bergmo Bjørnsletten
Sander Bakken Brekke
Mads Emil Hørlyk Siljehaug
Simen Borgen Wold
Jørgen Bryhn Myhre
Andrea Storholm
Kristoffer Aasen Bjørklund
Lars Arvid Simonsen
Eirik Josten
Erik Rønning Sve
Sina Jenhaug Ringlund
Axel Johan Pallisgaard Enger
Fredrik Eriksen Rønning
Lars Martin Elvland Korslund
Elina Ødegaard Lauen
Sverre Skogvang Andreassen
Even Sætre Granaasen
Martin Noet

Søndag 11. september kl. 11.00
Even Andreas Hjorthol
Andreas Sandberg Nordgreen
Arne Gabriel Gjerland
Silje Bostad
Kristine Aspehaug Høyen
Jonas Nyeggen Vadet
Håvard Sørskog Øien
Markus Olsen Sagbakken
Karl Jakob Nordnæs
Vilde Sylliåsen Lein
Nora Marie Sander Rogstad
Marte Sofie Buraas - 
Konfirmert i Hurdal

Lørdag 10. september kl. 13.00
Martin Hjerkin Hammershaug
Anna Bennin
Petter Lorns Lyngstad
Lars Kristian Skaarseth
Joachim Lillemoen Sandvoll
Amalie Saltnes Øglænd
Janne Elise Årnes Kristensen
Synne Bråten
Mette Rud- Johansen
Andreas Runde
Karoline Rustadstuen
Aleksander Breiby Herseth
Vilde Kristin Johannesen
Anna Bergehagen
Mats Armand Sjøgren Bjørge
Ingrid Olsen
Binna Lisa Borvik Skansen
Marie Formo Klem
Marte Håkenstad Bråten,
konfirmert i Lilleh. kirke 31. julli 2011
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«Ahhh, her var det fint». I det
bussen ruller inn på Hurdal
Folkehøyskole kan man høre konfir-
mantene fra Lillehammer le og
klappe. Alle er klare for en leir de
aldri vil glemme. Lederne begynner
straks å fokusere på sine oppgaver.
Etter et halvt år med forberedelser er
også de klare for å komme i gang.

Etter at alle har kommet seg på plass på
rommene sine er det klart for et åpnings-
show. Med humoristiske presentasjoner
av alle lederne og sanger de skal høre
igjen hele uka er stemningen på vei
oppover. Første kveldsavslutning ble
stemningsfull, men akkurat som for-
ventet ble det bare hyggeligere og
hyggeligere ettersom dagene gikk. Etter
få timer kunne vi tydelig se nye vennskap
blomstre, og humøret var på topp. 

Dag to går med til en kampdag langt
over noens forventning. Eirik Fred-
riksen og Thea Renate Berg hadde
planlagt minutt for minutt, og ting gikk
som smurt. Med en rekke ulike
konkurranser og noe å gjøre for alle på
de fire ulike lagene, virket det som
dette ble en stor suksess. Slitne konfir-
manter avsluttet dagen med en pre-
mieutdeling på kvelden, og kveldsavs-
lutning med sang og tenning av lys. 

Dag tre var første dagen med øvings-
grupper til ung messe. Folk fikk prøve
seg både på dans, show og drama.
Resultatet kan alle se på ung messe
senere dette året. Showet ble i hoved-
sak showgruppa sin oppgave, og de
utførte det svært bra. Alle lo, og hadde
det gøy. Endelig begynte leirstemnin-
gen å komme for fullt. 

Dag fire gikk som dagen før, men
underholdningsshowet ble byttet ut
med talentkonkurranse. Det er rørende
å se hvor mange flinke mennesker som
kan samles på en scene. Gode
musikere side om side med sjonglører
lager et show det blir vanskelig å
glemme. Lederbandet med det kreative
navnet «de forente mosebøker» slo
ikke like godt an som sjongløren
Marcus Stubsveen. Han vant etter
avstemning av alle i publikum. Det er
veldig fint å se hvor støttende dette kul-
let er. De heier på alle, og støtter
hverandre til tusen. 

Dag fem bar preg av at det var siste
dag på leir. Det ble en hyggelig avslut-

ning med film og kortspill. Alle var
slitne etter lange dager, og mange var
klare til å komme hjem til egen seng.

Jeg kan bare snakke for meg selv,
men tviler ikke på at mange andre er
enige, dette var en fin leir! Alle tok vare
på hverandre, og jeg ble stolt langt inne
i meg av å se hvor mye kjærlighet som
finnes inne i de fantastiske konfirman-
tene. Jeg vil også gi en stor takk til
Thea Kamfjord Eriksen som har ledet
denne leiren, og gjort den til den fan-
tastiske opplevelsen det ble. 

Takk for en fin tur!

Anna Michalsen: Tekst og bilder
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• «Nordtangensommer» 25. juni – 2. juli
på KFUK-speidernes ledertrenings- og
leirsted gjennom mange år ved
Jarenvannet på Hadeland. 
• World Scout Jamboré, (WSJ) ved
Kristianstad i Sør-Sverige 27. juli – 6.
august 
• Camp in Camp, «Satellittleirer» for
nordiske gjestespeidere utenfor og
samtidig med Jamboréen 
•KFUK-KFUM-speidernes Roverlands-
leir på Karmøy 6.-13. august, ved rovere
og for rovere. Motto: «Med vaffel i
vinden», der man deler vafler og får
venner.  
«Nordtangensommer » ble arrangert ved
Jarenvannet i Oppland der 120 speidere,
ledere og foreldre fra Østlandet bodde i
telt på årets lyseste tid. Fra Lillehammer
KFUK-KFUM-speidere var det i alt 18
barn 7-15 år, flere foreldre som
medledere og en gruppeleder. Store
regnskyll og 1000-vis av mygg hindret
ikke leirbygging, gourmetmåltider og
lærerike aktiviteter. Aldri smaker laks
med tilbehør. grillet i folie. bedre enn når
den er stekt på bål! Medbrakt mattelt på
18 kvm., bord og klappstoler, samt
innkjøp av Max Smekker mot mygg var
et ekstra pluss på denne leiren! En fin og

utfordrende aktivitet var kanopadling
over Jarenvannet og «pilegrimsvand-
ring» opp til Søsterkirkene. Ved slutten
av leiren kom spørsmålet: «Hvor skal vi
reise på leir neste sommer?» 

Nesten 40 000 speidere fra 150 land
var samlet til Verdensspeiderleir, i pakt
med Speiderlovens ordlyd: «En speider
arbeider for fred og forståelse mellom
mennesker.» En av dem som var med
på Jamboréen, speider Ingvill Walmann
Byrknes, sier: «- dette har vært en fan-
tastisk opplevelse, og jeg har mange
gode minner jeg vil ta med meg videre.
Jeg har lært mye om andre steder og
kulturer. En opplevelse for livet!» 

Gudbrandsdal krets av NSF hadde 17
deltakere på Jamboréen, 4 av disse fra
Lillehammer. Speiderne i kretsen har
etter jamboréen vært verter for 20 spei-
dere fra Taiwan. Dette har gitt flotte og
minnerike opplevelser for både gjester
og verter.

«Camp in Camp» ble arrangert som
satellittleirer på mange steder utenfor
Jamboréen, ca. en times biltur unna.
Gudbrandsdal krets deltok med
omkring 150 på Camp in Camp.
Modellen var at patruljer fra ver-
densspeiderleiren fikk ETT døgn der

de besøkte EN av Camp in Camp-
leirene. Gudbrandsdal krets hadde
slike besøk i 3 dager og fikk besøk av
speidere fra hele 18 forskjellige nasjon-
er. Voksenlederne Bente og Arnfinn
Roel sier dette om sin speideropp-
levelse:

«- disse to leirene har gitt våre spei-
dere en fantastisk opplevelse og erfar-
ing innen internasjonal speiding. De
har deltatt i meget godt planlagte aktivi-
teter der de forskjellige kulturer og reli-
gionsgrupper ble mikset sammen og
der speiderne fikk «lage» nye kulturer
baser på både egen og en annen
nasjons kultur.»

Fra Roverlandsleiren med ca. 300
unge fra 16 år og oppover har vi fått
gode meldinger. Alle 7 rovere fra K-M-
Moskus-patruljen er med, og noen av
dem melder tilbake om mye vær, regn
og vind, fint program og haik i flott
natur! (leiren pågår når bladet er i
trykken). 

Med takk for fine sommeropplevelser 
på vegne av lederne 
Elisabet Walmann  

Lillehammerspeiderne på sommerleirer

Speiderleirene: 
En test på hva
speiding er…
og hva vi 
duger til… 
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Baby-sang
Høsten 2011 på Bjørns kro

Prest i Vingrom 
Ragnhild Floberg og 

sanger Carol Kvande leder

Vi synger og danser 
enkle sanger med barna 

Høsten 2011 blir det babysang,
Onsdager kl.10-11.30 
på Bjørns kro, fra 12.okt.-27.nov.

Prest Ragnhild E Floberg og 
sanger Carol Kvande leder

Babysang er enkle sanger der hver enkelt
mor eller far synger for sitt barn, har
øyenkontakt, holder barnet, beveger seg
med det ved å gå eller danse. Så enkelt at
alle kan klare det! Husk at for barnet ditt
er din stemme den vakreste det hører.

Vi vil bruke god tid på å prate, spise og
kose oss sammen. Du kan ta med niste

eller kjøpe litt der. Kaffe og te er inklud-
ert i prisen.

Dette blir først og fremst et tilbud til
barn  i  Vingrom, Saksumdal og Fåberg
født i 2011. Men har vi plass kan barn
fra andre steder bli med. Kanskje du
kjenner noen du kan spørre!
Håper dere har lyst til å bli med!
Pris inkl. CD/kaffe og te; 200 kroner
Påmelding innen 1.okt.
Lurer du på noe; e-post: 
ragnhild.e.floberg@kirkekontoret.no,
caroltrench@gmail.com / tlf.: 61270892

Hilsen Ragnhild og Carol

Babysang på Bjørns kro

Det er også småbarnssang
på Fåberg menighetshus 
for barn 3-6 år. 

Vi synger, danser og leker
annenhver mandag fra kl
18.00-19.00. 

Datoer i høst er 
5. sept, 19. sept 17. okt, 
31. okt, 14. nov, 28. nov
og 12. des. 

Leder: Ane L Skullerud. 
(97 61 48 22)

Småbarnssang på Fåberg menighetshus
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Sekken pakkes mens jeg følger nyhets-
sendingene som går uavbrutt på TV
gjennom hele helga. Det er en underlig
følelse å skulle begi seg ut i naturen, ut i
en stille, pilegrimsvandring, samtidig
som vårt lille land rystes av de grusom-
me hendelsene på Utøya og i Oslo. 

Tre voksne damer, fra Trondheim,
Sørlandet og Lillehammer, møtes på
Dombås mandag. Damene har litt ulike
tanker om og forventninger til pile-
grimsvandringen, men med et felles
utgangspunkt; dette ønsker vi å gjøre
sammen. 

Fjellskoene snøres og vi går forbi vel-
holdte garder i et frodig kulturlandskap
på Dovre. med vakre markblomster
langs veien. Opp på snaufjellet til Hard-
bakken passerer vi Allmannarøysa,
hvor vi får legge fra oss en bør, sym-
bolisert av en stein. Det kjennes godt. 

Disse tre vandrerne er sosiale damer
som til vanlig er fulle av ord. Vi bestem-
mer oss derfor for å definere en daglig
felles stilletid. Stilletiden innleder vi
med noen ord fra vår lille pilegrimsbok
og ønsker hverandre god vandring. 

Tremannsrom er bestilt på Fokstugu,
og på vei ned dit finner vi sopp som
skal stekes til middag. På tunet kom-
mer Kristiane oss i møte, og vi kjenner
oss ventet. Å møte Kristiane, vertinnen
på Fokstugu er som å treffe en god
venn. Vi inviteres til Completorium i
kapellet på gården. Kapellet har en
spennende historie. Den gamle, for oss
litt fremmede tidebønnen holdes
denne kvelden av Ragnhild Koren,
prest i Oslo bispedømme. Hun kom-
mer direkte fra Oslo hvor hun har
deltatt i minnestunden for ofrene fra
Utøya og Oslo. Det er godt å møte
henne. Hun hjelper oss med å sette
noen få, men viktige ord på noe av det
som tynger oss disse dagene.

Tirsdag morgen er regntung, men
pilegrimene er ved godt mot. Vi går 25
kilometer i bløte myrer, over litt for
store bekker, på gode fjellstier, langs
en trafikkert E6 og gjennom hyggelige
setergrender. Den daglige stille van-
dringen er viktig for oss, og den lille
pilegrimsboka gir oss noen gode
tanker på veien. Etter en lang dags van-
dring ser vi Hjerkinn fjellstue, hvor vi
får middag, varm dusj, badstu og uten-
dørs badestamp. Det utløser en reflek-

sjon i vår lille gruppe om hva en pile-
grim anno 2011 får ta i mot av «luksus»
under sin vandring.

Onsdag skimter vi blå sommerhim-
mel når vi våkner. Vi får låne nøkkelen
til Eysteinskyrkja og starter dagen med
lystenning og Deilig er jorden før vi går
i lett og godt fjellterreng mot Hjer-
kinnshøe. På Kongsvold får vi servert
et nydelig måltid laget av lokale råvar-
er, blant annet av moskus og rabarbra. 

Vårt mål er å komme til Nidarosdom-
en til Olsok. For å nå det, trenger vi

hjelp av NSB fra Kongsvold til Heim-
dal. Gjennom bymarka i Trondheim
passerer vi multemyrer, flotte gårder,
hoppbakken i Granåsen, hestehavning-
er og badevann i flott sommersol. Så
ligger Trondheim under oss, og vi er
på vei inn i et asfaltert boligfelt. Vi ser
på hverandre og skjønner at vi ser litt
malplasserte ut i fullt fjellutstyr. Men
her er de vant til å ha pilegrimer forbi
postkassa, og hilser blidt fra terrassen.

På Sverresborg museum finner vi den
lille, vakre Lo kirke, og ønskes varmt
velkommen til felles kveldsvandring
mot Nidaros. Vi er ca 50 stykker som
vandrer sammen derfra. På veien er vi
innom Ilen kirke, Hospitalkirken og
flere og flere slutter seg til vårt følge,
blant annet statsråd Rigmor Aaserud
med følge. Vår Frues kirke fylles til
randen og på vei ut er vi hundrevis av
vandrere som synger Laudate omnes
gentes. 

Siste stans før Domkirken er Olavs-
kilden, og under en rød kveldshimmel
ønskes vi velkommen til Nidarosdom-
en med saxofonspill. Kirkens kvinner
og menn, prester, biskoper og repre-
sentanter fra Vatikanet ønsker oss
velkommen med fakler. 

Klokken nærmer seg midnatt og
kveldsvandringen avsluttes i en fullsatt
Domkirke. Vi smyger av oss fjell-
skoene, håper det ikke generer de som
sitter rundt oss, og lar føtter, kropp og
sjel hvile.

De aller fleste forlater kirken etter
gudstjenesten. Noen titalls av oss blir
igjen for å gå inn i Olavsvaka, natten til
Olsok, 29. juli. Det er en spesiell
opplevelse å rusle på sokkelesten inn i
natten i Nidarosdomen. Innimellom
bys vi på vakkert fløytespill, tidebøn-
ner, tekster og sang. Natten blir lang og
på morgenkvisten bevilger vi oss litt
søvn før vi er tilbake til formiddagens
Olsokmesse. En messe med øku-
meniske innslag, sterkt preget av at
Norge er et land i sorg. Og med et klart
budskap om håp, fellesskap og
samhold. 

Denne pilgrimsvandringen er over.
Den første for min del, men helt
sikkert ikke den siste.

Av Marit Lang-Ree Finstad

Pilegrimsvandring over Dovrefjell til Nidaros
Pilegrimer  



11

Nr. 2 • 2011

Vår Fedrearv

Søndag 28.august blir det gudstjen-
este på Prestkjerringa i Fåberg
Vestfjell.
Vi starter fra Skjelbreisetra kl.12 og
går opp til Prestkjerringa der vi har
enkel gudstjeneste kl.13. 

Kjør via Saksumdal til skilt til Fåberg
vestfjell, kjør så til Flugstadsetra på
Skjelbreia. 
Eller kjør via Vingrom til Storlondam-
men og til Skjelbreia.
Samkjøring fra Joker Vingar kl. 11 for
dem som ønsker det.

Vi håper å få med noen som kan spille.
Dette er en enkel og grei tur som alle
som kan gå i terrenget kan klare, store
og små, gamle og unge. Ta med niste!

Ragnhild E Floberg 
på vegne Vingrom menighetsråd

Gudstjeneste på Prestkjerringa 
ved prestkjerring Ragnhild

Noen av oss har vært på pilegrimsreise
langs kystleia til Nidaros denne som-
meren.
De fleste norske helligstedene fra krist-
ningstiden lå langs kysten, og i middel-
alderen var «kystleia» den viktigste pile-
grimsruta mot Nidaros. Kysten var
Norges vindu mot vest, og blant annet
gjennom handel med særlig øyene i vest,
oppsto det fra slutten av 600-tallet  men-
nesker som opptok kristen tro her.

Fra utsendelsesgudstjeneste i Stavanger
domkirke til viktige steder i norsk his-
torie som Moster, Gulating, Selje, Veøy,
Kinn med flere, og til Olavsfestdagene i
Trondheim.
Det var en festreise med alvorlige
undertoner av hva det er å være på pile-
grimsreise. Hver dag hadde en over-
skrift: Langsomhet,  Stillhet,  Frihet,
Enkelhet,  Bekymringsløshet,  Felles-
skap, Åndelighet, og hver dag var det
historiske foredrag om stedene vi
besøkte.
Ved hvert sted vi la til, sto lokale guider
ferdige til å ta oss med på vandringer til
gamle kirker, klosterruiner,  minnestein-
er og keltiske kors og stier, hvor
pilegrimer hadde vært før oss. Det var
stunder hvor praten stilnet og enhver
hadde nok med sine egne tanker….
I Gulen kommune fikk vi oppleve litt av
Gulatingets historie og ble møtt med
hilsningen hvor høyre hånd er løftet

med den flate innsiden ut: «Ver helsa. Eg
kjem med fred».
Når kongen samlet mennene til Ting i
Gulen var de der så lenge de trengte ut
fra når de ble ferdige med sakene og
kom til enighet.
Hva som var den aller største opp-
levelsen ? Det var nok da vi møtte andre
pilegrimer fra både inn-og utland og gikk
syngende sammen til Olavsvaka i
Nidarosdomen. Vi hadde nådd målet for
vandringen denne gangen, og den
«indre vandringen» videre ble utford-
ringen til hver av oss.
Gannturene i samarbeid med Stavanger
Bispedømmeråd var arrangører for
denne turen.
Trolig var det første gang siden
reformasjonen at et pilegrimsfølge
ankom sjøveien.!
Stor opplevelse !

Elise Bulie

Pilegrimsseilas til Nidaros
til lands og til vanns
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Lørdag 14. mai var vi samlet til raste-
plass i Søre Ål kirke. Tema denne
dagen var teksten hvor Elia er ute i
ødemarken og bare ønsker å dø. 
Da kommer det ... med mat og vann til
ham, og en engel dytter ham i siden og
sier at han må stå opp og spise så veien
ikke blir for lang for ham. Denne gangen
brukte vi symboler. Brødet og vannet –
Guds gaver til oss når vi selv er i livets
ørken. Det kan hjelpe oss til å tenke
konkret gjennom hva det er Gud har gitt
oss, i tider hvor livet nesten er for tungt
til å bære. Det kan være et håndtrykk, et
varmt smil, et nybakt brød, en nyslått
plen eller andre små og store håndtrykk
som gir et streif av lys og varme i
motgangens tunge bakke. Rosen du ser
på bildet symboliserer Guds kjærlighet, -
som er der, også i mørke og motgang.
Det kan være godt i blant å få stoppe litt
opp, ha tid til å tenke og kjenne litt etter
hva som rører seg i livet vårt.

Denne høsten blir det Rasteplass i
Søre Ål kirke disse lørdagene: 20.
august, 1. oktober og 19. november. Vel
møtt til alle som har lyst til være med!

«Rasteplass» i Søre Ål kirke

Den årlige kirkegårdsdugnaden i
Nordre Ål gikk av stabelen tirsdag
10. mai og samlet i år over 40 frivil-
lige. Under kirketjener Lise Sveens

ledelse ble kirkegården striglet til
17. mai på rekordraske 1 time og 20
minutter. 

Dugnaden på kirkegården i Nordre Ål
har tradisjon for å samle godt med folk,
og i år var også været helt på dugnads-
gjengens side med vakker kveldssol og
sommervarme. Det var forøvrig
særdeles god aldersspredning blant de
som deltok, fra tidlig i 20-årene til
eldstemann på 92 år. 

Menighetsrådet er imponert og svært
glad for den store innsatsen som legges
ned for å holde kirkegården pen, og
serverte til avslutning kaffe og kaker
som takk for innsatsen. Det ble en
munter og trivelig stund før arbeid-
slaget pakket sammen river og kaf-
fekopper og vendte nesa hjemover.
Noen ivrige sjeler var forøvrig i full
gang med å pusse litt ekstra også ved
parkeringsplassen etter kaffepausen. 

Leder i menighetsrådet, Gunvor
Kraft, understreker at kirkegårdsdug-
naden ikke bare er til god hjelp for å
vedlikeholde kirkegården, men at det
er en fin måte for menighetsrådet til å
møte menigheten også utenfor kirke-
rommet. 

Takk for innsatsen til alle som deltok!

Kirkegårdsdugnad i Nordre Ål
Foto: Sverre Asbjørnsen
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Lise Hyldmo som som en kvinne som
snakker med misjonæren Schreuder

(Pim Benschop)

Siden januar har rundt 40 personer i
alderen 7 til 70 år arbeidet med denne
fremførelsen. Bildene er fra oppstarten
av drama- og korøvelsene, mens vi enda
brukte tekstheftene. Men i november
kan vi det utenat, eller så har vi egen
sufflør om vi skulle glemme noe.  Thea
Eriksen dirigerer koret og Lise Hyldmo
har en gjeng som tenker og syr kostym-
er. Drivkraften bak det hele er Pim og
Tea Bencshop.
Stykket handler om den første misjonær
som drog til Sør Afrika. Stykket er
aktuelt også i dag, da han møter nye
kulturer med respekt og klarer å lære de
nye ting uten å tråkke på deres egen
kultur. Blant annet kan han hjelpe til med
sykdom, noe han får stor respekt for.
Gled dere til en drøy time med sang,
drama og action.

Musikalen «IZIBONGO»
fremføres 11. OG 12. november

Ragne Storesund
Tremoen , Linnea

Wiseth og Ane
Runningen som inn-

fødte zuluer.

PEPPER med BAND arrangerer kordag for alle skolebarn
SØNDAG 4 SEPT. KL.10.00, MED AVSLUTTENDE KONSERT KL. 17.00, I SØRE ÅL KIRKE

Dagen er gratis

Påmelding til Maria Stiegler: jeg.maria@gmail.com
Brit Sigvor Bjørnbekk tlf: 98635670

Sverre Asbjørnsen foto
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Solbergbysten avduket i pinsen

1. pinsedag ble bysten av organist Leif Solberg avduket utenfor Lillehammer kirke,  og gleden er stor over at han nå har fått
en fin plass på kirkebakken.  Bildet viser Leif Solberg, fylkesordfører Audun Tron og Odd Tangen. Foto: Tord Buggeland.
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Lillehammer
Døpte

Milla Rindal Walberg
Sebastian Xavier Kvande
Isac Bergstedt
Aksel Magnus Elden Kolstad, 
døpt i Salberg kyrkje
Rosalind Ghafoor Bjerkeland
Sofie Bjørnvolden Dam
Emma Berg Frislie
Maria Jevnesveen
Aleksander Andresen De Bock
Martin Standal Langlo
Emilie Gulstad Larsen
Simon Eikeland Gregusson
Erik Storeheier Leqvamb
Tiril Karine Åmodt Eritsvær, 
døpt i Espedalen fjellkirke
Vilde Kalvatn Steinslien
Even Hagen Wottestad
Thea Emilie Engen
Ella Vibeke Finsrud  Unsgård 
August Hallenstvedt Gausen
Ingvild Martinsen
Mikkel Andersen
Lilly Wen Ledum

Vigde
Hilde Stokke Lothe og 
Terje Lothe
Ann Karin Simensen Leonardsenog
Frode Leonardsen
Linda Bølien og Kristian Nygård
Gro Ytreland og Erik Bjørstad
Teresa Ragni Stranda Kvåle og 
Kristian Wormdahl Kvåle
Inger Elin Paulsen og 
Trond Rune Paulsen
Tone Løvik og 
Gunnar Roger Sandvik
Liv Thon Sletten og 
Bjørn Atle Sletten
Marie Olstad og 
Odd Arild Nærbø
Tonje Jeanette Hitland Eidsnes og 
Even Braut Olaussen
Åsne Hakvåg og Eivind Reke

Døde
Ragnhild Wilhelmine Fjeld
Karin Stanghov
Oddmund Ingvald Jensen
Johanne Jansen
Ingebjørg Walle
Ole Anders Skjønhaug
Hallgeir Brumoen
Martha Marie Skårn

Ruth Magdalena Høiby
Bodil Karlsen
Geir Klevgaard
Anna Johanne Haugan
Nils Petter Ahlsen
Ingeborg Marie Hvoslef
Sigurd Havn
Thor Johan Haugen
Magnhild Linrud
Johan Oddvar Moe
Marie Mæhlum

Nordre Ål 
Døpte

Leander Moen Ørslien
Tiril Braut Eidsnes
Martin Simensen Bakkom
Ulrik Sæves, 
døpt i Heni kirke i Gjerdrum
Fredrik Duns Qvam
Ingeborg Marie 
Daviknes Bekkemellem
Silje Bjørke Valleraune
Hedvig Andvik Haagensen
Lucas Gundersen Hytten
Emil Sørhagen
Isabella Berg
Karoline Antonsen Moen
Elian Alexander 
Nyborg Kristiansen
Sebastian Bye Hammerseng
Tobias Nyheim
Mats Hauer Haave
Mia Svarverud Mæhlum
Ludvig Jensberg Sagbakken
Lotte Hauglund

Vigde
Hege Sagbakken og 
Lars Petter Bergum
Tonje Eidsnes og 
Even Olaussen
Line Susanne Arnestad og 
Joakim Eidsæther
Mari Brustuen og 
Ole Magnus Langseth

Døde
Seremoni i Nordre Ål kirke og
Lillehammer Helsehus kapell.

Aina Nes
Odd Gundersen
Mina Wæhler
Tora Mohaugen
Bjørn Bleken
Ole Petter Nerhagen
Asbjørn Kirkestuen

Olaf Johan Flaa
Magnus Hansen
Leif Granheim
Arne Rønning
Brynhild Hansen
Harald Hunderi
Erik Lindholm Hansen
Ingjerd Johanne Svilosen
Bergljot Olstad
Magne Jørstad
Kirsten Midthaugen
Tobias M Voldbakken
Ingrid Linberg
Trygve Langdalen
Haakon Engemar Skjenstad

Vingrom 
Døpte: Markus Granli Trannum

Halvor Melbø
Aurora Reinvik Vingnesengen
Ole-Magnus Solbakk Haldsrud
(døpt i Biri kirke)

Døde
Petra Skjerven
Arve Oddvar Strandberg
Åge Strandum

Søre Ål
Døpte

Sigurd Asphoug Solbraa
Andreas Lund Read
Adrian Leander Flølo-Sandvik
Ella Gunnarsdotter Sulheim
Emine Owren
Aron Kamp Silkoset
Martin Wedvik-Hansen 
Hanna Høystad
Markus Venstad
Martine Trannum-Lofsberg
Sondre Aasen
Isabella Storesund Bunes
Ulrik Meland
Kristine Lofsberg Fredriksen
Amanda Stakston Rindal
Nora Marie Brunvoll Mork
Tinus Reiten
Silja Lindsø

Døde
Ingrid Schnider Rundfloen 
Åge Amundsen
Marie Lorvik
Signe Kvamsdal
Judith Helene Aasvik
Johannes Myhren
Annie Tølløfsrud

Familienytt
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Marie Fredrikke Halsa
Kirsten Hjørdis Humborstad
Klara Bolette Skårberg
Tor Arne Johansen
Jan Otto Jøranli
Randi Sperstad

Fåberg 
Døpte

Åsmund Flåm-Heggenes 
(døpt i Arnafjord kyrkje)
Oliver Stø
Malin Thingnes
Linus Lillemoen
Alex Moshølen
Anna Lilleengen Brukveen 
(døpt i Nordberg kirke)
Isaac Leonardo Dalen
Markus Berger
Ole Magnus 
Engensbakken Haavemoen
Marie Tomter
Matias Grjotheim Nyberg

Vigde:
I Iskatedralen på Hunderfossen: 

Christine Voldberg Håkenby og
Marius Revhaug 

I Fåberg kirke: 
Kristine Aurlien og 
Christopher Ralph Berry

Døde:
Kristine Besserud
Ester Ruth Kristiansen
Grethe Kari Søbye
Nikoline Julie Traaseth
Runa Malme Thune
Inge Gausemel
Hans Skjeggestad
Harry Sigmund Høydalsnes
Oddvar Olsen
Jørn Olav Lund
Astrid Urdahl
Margit Edvardsen
Berit Kaasen Thoresen

Saksumdal 
Døpte:

Trym Andres Braaten
Magnus Kval-Engstad
Mathias Larsen Dalby 

Vigde:
Eva Beate Norshusstuen og 
Lasse Martin Aamodt

Familienytt

I Fåberg, Lillehammer, Nordre Ål,
Saksumdal, Søre Ål og Vingrom sokn
FORHÅNDSSTEMMING, VALGKORT, ETTERSYN 
AV MANNTALL
Ved Kirkevalget 2011 skal det velges menighetsråd
og et antall leke medlemmer til bispedømmerådet.
Valget finner sted 11 -12.september 2011. 
FORHÅNDSSTEMMING: Det vil være anledning til å
forhåndsstemme alle hverdager i perioden 10.
august 2011 - 09. september 2011 kl.10 – 14 på
Kirkekontoret, Skoletorget 8, 2609 Lillehammer.
VALGKORT: Alle som er oppført i Den norske kirkes
medlemsregister med stemmerett vil motta valgkort
og nærmere informasjon. Valgkortene vil bli distri-
buert i uke 31 og vil nå medlemmene før forhånds-
stemmingen starter onsdag 10. august.  
Den som er medlem i Den norske kirke, og ikke mot-
tar valgkortet, bes kontakte Lillehammer kirkekon-
tor, Skoletorget 8, tlf. 61 27 08 88, for å få rettet
opp opplysningene i Den norske kirkes medlemsre-
gister. Medlemsregisteret er grunnlag for kirkelig
manntall. 
Den som mottar valgkort, men ikke er medlem i Den
norske kirke, bes kontakte sin bostedsmenighet for å
rette opp feilen..
ETTERSYN AV MANNTALL: Kirkelig manntall for
alle sokn i Lillehammer kommune er lagt ut for
ettersyn på Lillehammer kirkekontor, Skoletorget 8,
og er tilgjengelig for ettersyn i kontorets ordinære
åpningstid (10 – 14) i perioden 10. august til 09. sep-
tember. Det er kun anledning til å kontrollere opp-
lysningene som angår en selv, eller en annen person
som en har fått skriftlig fullmakt fra. 
Den som mener at en selv eller noen annen uriktig
er blitt innført eller utelatt fra manntallet i soknet,
kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal
være skriftlig og begrunnet. 
Les mer om valget på www.kirkevalget.no.  
HVA SLAGS KIRKE VIL DU HA?

HYGGESTUND HØSTEN 2011 
- LILLEHAMMER KIRKESENTER

15.sept. – I dag legger vi Hyggestund til Nordseter Fjellkirke, her får vi en orien-
tering om kirken v/Magnor Langset. Det blir program med sang etc., før vi tar
«kirkekaffen». Turen går videre i fint høstvær over Reina til Pellestova hvor vi
spiser  lunsj. 
Pris kr. 250 for transport og lunsj. Avreise fra Lillehammer kirke kl. 10.00 med
minibuss og privatbiler etter behov. Velkommen med!

20. okt. - «Lillehammer-malerne» - Anne Holbø Wendelboe kåserer.
17. nov. - «Helse – glede – daglig brød» - Anne Bjørneby  gir oss gode råd.

8. des. - Advent og jul – sokneprest Tormod Kapelrud er sammen med oss.

Vi starter kl.11.00.

Det er bevertning og utlodning på hver samling.
Velkommen til hyggelig samvær et par formiddagstimer!

Diakoniutvalget Lillehammer menighet
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I september skal vi igjen til valg-
urnene for å velge medlemmer til
menighetsråd og bispedømmeråd.

Kirkevalget gir deg mulighet til å
påvirke utviklingen i Den norske kirke,
både lokalt og nasjonalt. Derfor er det
svært viktig å bruke stemmeretten!

På lokalt nivå i Lillehammer skal vi
først og fremst velge nye menighetsråd
for en fireårsperiode. Menighetsrådets
fremste oppgave er å ”ha sin oppmerk-
somhet henvendt på alt som kan gjøres
for å vekke og nære det kristelige liv i
soknet”, som det sies i Kirkeloven.

Hvert av våre 6 menighetsråd velger
dessuten hver sin representant til
kirkelig fellesråd, som har ansvar for
drift av kirkegårder, drift og vedlike-
hold av kirker, økonomi, personal m.m.

Ved å bruke stemmeretten er du også

med på å bestemme utviklingen på
regionalt og nasjonalt nivå:

Regionalt er det ved å stemme på valg
av bispedømmeråd. Fra vårt prosti har
vi en glimrende kandidat på listen,
nemlig Elise B.Bulie. Hun har lang fart-
stid både i menighetsråd og fellesråd,
og har dessuten sittet både i kom-
munestyre og formannskap, i tillegg til
en rekke andre verv i ulike organisas-
joner.

Nasjonalt er det ved at alle bispedøm-
meråd i landet til sammen utgjør Kirke-
møtet, som er kirkens øverste organ.
Så de som velges til bispedømmerådet
er dermed også valgt til kirkemøtet.

Valget finner sted samtidig som kom-
munevalget, og i umiddelbar nærhet.
På valgdagene er valglokalene åpne
som følger: Søndag 11.09 fra 15:00 –
19:00, mandag 12.09 fra 10:00 – 20:00.

Alle stemmeberettigede har fått
tilsendt et valgkort, og der vil det
framgå hvor du skal møte opp for å avgi
stemme på valgtinget. Valgstedene er
de samme som ved forrige valg, bort-
sett fra på Vingar, hvor valglokalet er
flyttet til Vingartun og i Vingrom, hvor
valglokalet er flyttet til Vingrom skole.
Men som sagt: se på det valgkortet
som du har fått tilsendt!

Det er også mulig å forhåndsstemme.
Det kan du gjøre på Kirkekontoret,
Skoletorget 8, alle hverdager mellom
10:00 og 14:00 i perioden 10.08 – 09.09.

Mer informasjon om kandidatene
finner du på vår hjemmeside
www.kirken.no/hamar

GODT VALG!
Magnar Pettersen
kirkeverge

Spørsmål og svar ved valgkortutsending
Formål med valgkortutsendelsen:
• Valgkortutsendelsen skal gi med-
lemmene kunnskap om at det er valg, og at
det enkelte medlem har stemmerett.
Utsendelsen skal også informere om tid
og sted for valget.
• Engasjere medlemmene slik at de blir
mer bevisste på kirkens rolle i sitt eget liv.

Kanskje den vanligste samtalen:
• Innringer: Jeg har fått valgkort, men er
ikke medlem!
• Du: Er du døpt? I så fall er du medlem,
dersom du ikke har meldt deg ut.
• Du: Er du ikke døpt? Da er du ikke med-
lem. (Dersom vedkommende står i
registeret skal vedkommende tas ut, altså
må du endre medlemsstatus fra medlem til
ikke-medlem i medlemsregisteret)
Praktiske opplysninger
Hvorfor arrangeres egentlig Kirkevalg?
Menighetene har arrangert valg til
menighetsråd siden 1920. I 2009 kunne de
stemmeberettigede for første gang også
stemme direkte på medlemmer til
bispedømmerådene, som samlet utgjør
Kirkemøtet. 
Bakgrunnen for kirkevalgene er at
kirkens styrende organer skal ha
demokratisk basis og legitimitet. Den
folkevalgte rådsstrukturen fungerer

sammen med biskopenes og prestenes
ledelsesansvar.
Er det noe nytt, 
dette med å sende ut valgkort?
Som nasjonalt tiltak er det nytt, ja. (I noen
områder har man regionalt/lokalt sendt ut
valgkort tidligere også). Et samlet storting
ønsker å løsne båndene mellom stat og
kirke. Kirken har fått tildelt midler over
statsbudsjettet for å styrke oppslutningen
om kirkevalgene i 2009 og 2011. Blant
annet sendes det ut valgkort til alle
medlemmene over 15 år, der det gis
informasjon om menighetsrådsvalget og
bispedømmerådsvalget.
Hvorfor får jeg valgkort, jeg som ikke er
konfirmert engang, og aldri er i kirka?
Dersom du er døpt, er du medlem i Den
norske kirke, uavhengig av konfirmasjon
og deltakelse for øvrig. Som medlem har
du mulighet og rett til å være med på å
bestemme hvordan kirken din skal være.

Må jeg ha med valgkortet for å stemme
på valgdagen eller ved forhåndsstem-
ming?
Ikke nødvendigvis. Men det er lurt å ta
med valgkortet dersom du skal forhånds-
stemme. Dette gjør gjennomføringen
enklere for valgmedarbeiderne. Ta
uansett med legitimasjon når du skal avgi

din stemme, på valgdagen eller på
forhånd. 

Jeg kjenner ikke kandidatene, hvor finner
jeg mer informasjon?
På www.kirkevalget.no kan du klikke deg
fram til riktig menighet eller bispedømme
og finne informasjon om de enkelte
kandidater. Mange av
bispedømmerådskandidatene finner du på
Facebook, disse er samlet på Kirkevalgets
egen profil, kalt ”Kirkevalget 2011”. Følg
med lokalt (menighetsblad og lokale
medier?) der kandidater presenteres i
tiden fram mot valget.

Jeg er ikke hjemme på valgdagen, men vil
gjerne stemme denne dagen. Kan jeg
levere inn stemmeseddel til mitt
menighetsråd selv om jeg på valgdagen er
i et annet sokns valglokale?
Nei, det er ikke mulig. Du kan stemme i en
annen valgkrets, men i ditt eget sokn.
Forhåndsvalg kan anbefales, hos oss
foregår det (tid og sted). 

Når og hvor kan man forhåndsstemme?
Forhåndsstemming i vårt sokn skjer
…(fyll ut kirkekontor og andre aktuelle
steder) fra onsdag 10. august. Vi her på
kirkekontoret kan skrive ut stemmesedler

HVIS KIRKEN ER VIKTIG...

Høstens kirkevalg 11. og 12. september
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fra hele landet. Alle stemmesedlene er
tilgjengelig for nedlasting fra internett
www.kirkevalget.no,  slik at den som skal
forhåndsstemme selv kan skrive ut
stemmeseddel for det sokn han/hun har
stemmerett i, og levere den på hvilket som
helst kirkekontor. Fredag 2. september er
siste dato dersom du forhåndsstemmer i et
annet sokn enn der du bor.
Du kan også forhåndsstemme i
forbindelse med gudstjenester eller møter,
på institusjoner, med mer. Her hos oss er
det mulig (fyll ut tid og sted). Perioden for
forhåndsstemming er 10. august til og
med 9. september. 

Hvis jeg forhåndsstemmer, men
ombestemmer meg, kan jeg gi ny stemme
på valgdagen?
Nei, det kan du dessverre ikke. (Dette er
nytt i forhold til forrige valg.)

Hva skjer med forhåndsstemmene?
Ved forhåndsstemming skal det ikke
krysses av i manntalet. Stemmeseddelen
blir lagt i en konvolutt som deretter blir
lagt i en omslagskonvolutt der valgkortet
blir limt på utsiden. Deretter blir den sendt
til valgstyret. En som har forhåndsstemt
kan ikke stemme på nytt på valgdagen. Før
valgtinget må valgstyret krysse av i
manntalet for de som har forhåndsstemt.
Ved kontroll og klargjøring for opptelling
skal forhåndsstemmene åpnes og blandes
med stemmesedlene fra valgtinget. Dette
må skje før selve opptellingen.
Kan man forhåndsstemme også ved
bispedømmerådsvalg?
Ja, ved direkte valg av leke medlemmer
(samme tid og samme sted som
menighetsrådsvalget).

Kan man stemme i et annet sokn enn der
man bor?
Det er mulig for menighetsrådet å søke
biskopen for å gi enkeltmedlemmer rett til
å bruke stemmeretten i et annet sokn
(kirkelovens § 4). Praktisering av dette
regelverket er nokså restriktivt, og må
gjøres i god tid før valget (fristen er satt av
biskopen).

Jeg vil søke om dette nå (i august), 
kan jeg det?
Dette må dere på kirkekontoret avgjøre
selv, om dere rekker å vurdere saken i
menighetsrådet og etter det søke
biskopen.

Jeg fyller 15 år etter valgdagen, kan jeg
likevel stemme?
Alle medlemmer i Den norske kirke, som
fyller 15 i løpet av 2011, kan stemme ved
begge valgene.

Jeg er medlem i Svenska kyrkan i Norge
(eller annen kirke), har jeg stemmerett
ved Kirkevalget?
Nei, hvis du er medlem i Svenska kyrkan i
Norge, kan du ikke stemme ved
Kirkevalget. Du kan bare være medlem i
ett trossamfunn i Norge (pga statlig støtte
til trossamfunn, ingen borgere skal kunne
sørge for statsstøtte til flere trossamfunn),
og må derfor melde deg ut av det andre
trossamfunnet før du melder deg inn i Den
norske kirke. Det må du i så fall gjøre
innen 1. september.  
Jeg har fått valgkortet, men her er noe
feil (oppsiktsvekkende få kandidater, feil
sokn el). Hva gjør jeg?
Du kan få riktig informasjon om valget av
meg her og nå. Vi har ikke mulighet til å
sende ut nye valgkort nå, men husk
legitimasjon på valgdagen.

Om medlemskap og utmelding
Jeg er ikke døpt og altså ikke medlem i
Den norske kirke, hvorfor får jeg
valgkort?
Bakgrunnen for at du får valgkort, er at du
står i vårt medlemsregister. Her kan det
være feil. Feil i medlemsregisteret retter vi
opp for deg her og nå.

Du snakker om oppretting, 
jeg vil melde meg ut av kirka!
Når det er en feil at du står oppført, enten
fordi du aldri har vært medlem eller fordi
du har meldt deg ut, er det ikke nødvendig
med utmelding. Dette er en retting av en
feil i registeret. Dersom du er medlem og
vil melde deg ut, må du følge en prosedyre
beskrevet i Kirkeloven. Dette innebærer
skriftlig utmelding, og det gjør du her hos
oss. 

Jeg ønsker ikke å være medlem i Den
norske kirke, kan du melde meg ut?
Det kan jeg hjelpe deg med. Du kan enten
komme innom og ordne det, eller du kan
sende oss et signert utmeldingsskjema.
Skjemaet finner du på 
www.kirken.no/medlem 

Hvorfor kan ikke du melde meg ut 
her og nå på telefon?
Det følger av kirkeloven, utmelding kan
kun skje ved henvendelse til ditt lokale
kirkekontor. Utmelding kan skje skriftlig
eller ved personlig frammøte (jfr. Kirke-
lovens § 3). Ved utmelding må du oppgi
fødsels- og personnummer. 

Jeg sa fra til dere i 2009 om at jeg ikke
var medlem – hvorfor får jeg dette igjen?
Vi må beklage dette, vi forstår at du er

opprørt, og feilen kan ligge hos oss (Kirke-
rådet). Sendte du valgkortet i retur sist,
med avkryssing og signatur? Kirkerådet
har fått valgkort i retur helt fram til i våres,
signert og datert i 2009. Om mulig, sjekk
om du sendte inn alt, med en intakt
strekkode (mye som kom inn, var ikke
lesbart). Dersom du har gjort alt dette
korrekt, må vi bare beklage, det må da ha
vært en glipp hos oss. 

Jeg skal ikke stå i registeret, 
og det skal ikke barna mine heller. 
Dersom verken far eller mor er medlem,
skal heller ikke udøpte barn stå registrert
som tilhørige i registeret. Slike feil retter
vi opp med en gang. Hvis barnet er døpt,
må det meldes ut på vanlig måte, med
skjema som leveres eller sendes oss.
Skjemaet finner du på
www.kirken.no/medlem 

Hvordan kan jeg vite at dere får det til i
år?
Den norske kirkes medlemsregister er et
stort register som vi har all interesse av å
ha i orden. Nå retter vi opp feil over
telefon, vi ordner opp i medlemsregisteret
her og nå, og du er ute av
medlemsregisteret vårt til du selv skulle
ønske noe annet.

Jeg vil ha en bekreftelse på at jeg er meldt
ut! 
Jeg ser på skjermen at du ikke står som
medlem, og skal sende deg en bekreftelse
på dette i posten. 

Jeg tror dere bevisst surrer med registeret
for å opprettholde et høyt medlemstall, det
er jo sånn dere får penger til kirken?
Nei, vi har alt å tjene på å ha et mest mulig
korrekt register. Den norske kirke mottar
ikke offentlige bevilgninger etter hvor
mange medlemmer kirken har. Utgangs-
punktet for statlige og kommunale over-
føringer til kirken er størrelsen på de for-
valtningsoppgaver kirken har i landet.
Offentlig støtte til andre tros- og livssyns-
samfunn utbetales etter medlemstall på
grunnlag av den offentlige støtten per
medlem i Den norske kirke.

Jeg har ikke fått valgkort, 
men er døpt og medlem, hva gjør vi?
Vi retter det opp i medlemsregisteret nå
med det samme. På valgdagen trenger du
bare å ta med legitimasjon for å få stemt.
Mer informasjon om kandidatene og tid og
sted finner du på www.kirkevalget.no, eller
du kan få informasjon fra meg nå.

Hva slags kirke vil du ha?
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Fåberg sokn
1. Leif Olav Aurlien – 53 år
2. Einar Bredo Dahl – 46 år
3. Hilde Kristin Brathovde – 44 år
4. Per Holje – 38 år
5. Inger Berit Hestsveen Kjernlie – 56 år
6. Gunvor Merete Øfsti – 46 år
7. Sissel Vik Granseth – 49 år
8. Erling Moan – 43 år
9. Nina Meland Flesjø – 56 år

10. Agnes Oddveig Lorentzen Lenes – 50 år
11. Grete Wedum – 47 år
12. Marie Aslaug Torgersen Traaseth – 48 år
13. Sverre Brodshaug – 61 år

Vingrom sokn
1. Regnor Slåen – 53 år
2. Heidi Diana Granlien Mathisen – 49 år
3. Kristian Aasen – 22 år
4. Bjørg Gundersen – 58 år
5. Ann Cathrin Aarseth Madsen – 32 år
6. Per Rasmussen – 70 år
7. Trond Gangnes – 55 år
8. Edith Helene Linn – 49 år
9. Arne Emil Johansen – 46 år

10. Maren Gilberg – 45 år
11. Gunnar Gravdal – 47 år
12. Knut Erling Eriksen – 31 år
13. Heidi Kristin Berntsen – 40 år

Saksumdal sokn
1. Torfinn Engevold – 61 år
2. Solfrid Hauklien Brekke – 45 år
3. Odd Helge Ødegård – 49 år
4. Toril Irene Fremstad – 26 år
5. Jon Erik Duenger – 50 år
6. Aud Jorunn Hammershaug Hagesveen – 42 år
7. Anders Solvang – 37 år
8. Randi Nordengen – 42 år
9. Per Arne Enger – 36 år

10. Marianne Berg – 39 år
11. Thomas Enger – 32 år
12. Gry Jensvoll – 39 år
13. Elisabeth Killi – 50 år
14. Laila Iren Austgarden – 35 år

Lillehammer sokn
1. Solveig Heim 47 år
2. Johan Henry Mathiesen 64 år
3. Elise Birch Bulie 71 år
4. Jan Torleif Bakken 68 år
5. Per Helge Nordskog 68 år
6. Kristin Loe Kjelstad 47 år
7. Alf Martin Johnsen 55 år
8. Eivind Thoresen 56 år
9. Åshild Bikset 64 år

10. Anne Holbø Wendelbo 65 år
11. Stein Johansson 54 år
12. Inger Tølløfsrud Gundersen 60 år 
13. Gerd Kari Andersson 51 år
14. Jorun Krukhoug Kilvær 63 år

Nordre Ål sokn
1. Gunvor Kraft – 58 år
2. Helga Marie Stigen Sørhagen – 35 år
3. Terje Abrahamsen – 51 år
4. Torunn Elise Kvisberg – 44 år
5. Gunnar Johan Løkting – 60 år
6. Elisabeth Lønning Bueie – 32 år
7. Jostein Gravdal – 54 år
8. Ragnfrid Hasund Dahl – 48 år
9. Frøydis Johanne Angard Ulateig – 39 år

10. Øistein Lind – 67 år
11. Sølvi Anni Vatle – 67 år
12. Asta Gundersen Skogestad – 50 år
13. Reidunn Johanne Hauge – 61 år

Søre Ål sokn
1. Bjørn Magnus Graff – 58 år
2. Elisabeth Kristin Løken – 72 år
3. Runi Ur Arantsstovu – 44 år
4. Nina Mageli Rydjord – 37 år
5. Siw Anette Heen – 35 år
6. Jo Narve Træthaug – 32 år
7. Kristin Landmark – 36 år
8. Inger Helen Kind Haave – 42 år
9. Anne Feiring – 57 år

10. Kristin Marie Fjeldbraaten – 33 år
11. Kjell Bjørnbekk – 55 år
12. Else Marie Tveter – 63 år
13. Anne Mari Råbøl – 49 år
14. Håkon Aulie Nettum – 36 år

Kandidater til menighetsrådsvalg 2011
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Lillehammer misjonsforening har møte
den 4. mandag i hver måned. Fore-
ningen er for både kvinner og menn og
er tilsluttet Det Norske Misjonsselskap,
som den også støtter  økonomisk. Vi
følger studie - og samtaleopplegg om
aktuelle emner om kirke og misjon i vår
tid, og blir informert om arbeidet i

forskjellige land og kulturer.  Vi har et
hyggelig og godt fellesskap, vi synger
mye og  samtalene kan nok til tider
bevege seg langt bort fra temaet, men
kan være viktige nok for det. Ei god
kaffepause  hører med, det sosiale er
viktig. 

Har du lyst til å være med, så kontakt
Birgit Langset, tlf. 61258115.           

Søndag den 6. november  arrangerer
foreningen – tradisjonen tro- misjons-
og allehelgensdagsfest på Misjons-
huset kl.18.  Kunngjøring om  festen og
om programmet vil komme i avisene.    

Lillehammer misjonsforening 

Til venstre bak: Magnor Langset, Steinar Tofte, 2. rekke: Anna Sylvia Kielland Nielsen, Kjell Hytten, Liv Hov, Unni Syse, Åse
Bakke. Foran: Inger Johanne Tofte, Marit Høyer, Sofie Buer Olsen, Reidun Buggeland, Ingeborg Amundsen og Birgit Langset.
Foto: Magnor Langset.

Velkommen til høstens gudstjenester  i Nordseter fjellkirke!

Søndag 28.08, 11 s.e.pinse    kl.11 v/ Magnor Langset          
Søndag 04.09, 12.s e.pinse    kl.11 v/Oddgeir Bolstad og N.Ål menighet
Søndag 11.09, 13.s.e.pinse    kl.11 v/Magnor Langset   
Søndag 18.09, 14.s e.pinse    kl.11 v/  ? 
Søndag 25.09, 15.s.e.pinse   kl.11 v/ Magnor Langset og Fåberg menighet
Søndag 02.10, 16.s.e.pinse    kl.11 v/ Magnor Langset 

Se nærmere kunngjøring i dagspressen  om  den enkelte gudstjeneste.
For Nordseter fjellkirkes styre Magnor Langset 

Nordseter fjellkirke vil i høst  fremstå i
bedre forfatning enn tidligere: Taket er
nytt, som mange vet – og har bidratt til.
Kirka har også fått høyttaleranlegg og
teleslynge, granskogen  rundt kirka  er
tynnet ut  så kirka kommer langt bedre til
syne, ny skigard er kommet på plass,
takket være en iherdig  dugnadsgjeng.

Kortvegger og dører er malt, i løpet av
høsten skal  ny grind, portal og opp-
slagstavle være på plass,  og  belysningen
i kirken  -  ikke minst i koret - vil  bli langt
bedre! Alt skal være  ferdig til ca.1. sep-
tember.  Men alt dette  er ikke gratis. Et
imponerende dugnadsarbeid  er – og blir
gjort- av noen få trofaste og dyktige ild-

sjeler, men  likevel  vil det hele koste ca.
kr.80.000. Vi håper at en stor «dugnads-
gjeng» av de som leser dette  vil hjelpe oss
med den kostnaden  - ved å betale inn  på
Nordseter fjellkirkes  gamle  «takkonto»
1201.35.67857. Og  -  velkommen til  selv
å se, høre og oppleve  kirken  i funksjon
under høstens gudstjenester: 
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SØRE ÅL
03.09.2011 Lillehammer 10.00 Konfirmasjons-gudstj. IDK

Lillehammer 12.00 Søre Ål konfirmanter IDK
14.00 i Lillehammer kirke IDK

04.09.2011 Lillehammer 11.00 Konf.gtj Lhmr krk for IDK
Søre Ål konfirmanter IDK

11.09.2011 Søre Ål 11.00 Høymesse
18.09.2011 Søre Ål Menighetsweekend, 

Mesnali leirsted       IDK
25.09.2011 Søre Ål 11.00 Fam.gtj. Høsttakkefest  PHN
02.10.2011 Søre Ål bo-og service-- 11.00 Høymesse IDK

senter
09.10.2011 Søre Ål 11.00 Høymesse ØL
16.10.2011 Søre Ål 11.00 Fam.g. Pepper.  4-årsbok IDK
23.10.2011 Søre Ål 11.00 Høymesse IDK
30.10.2011 Søre Ål 19.00 Taizé-gtj. ØL
06.11.2011 Søre Ål 11.00 Allehelgensmesse IDK
11.11-12.11.2011 Musikal, Søre Ål kirke
13.11.2011 Søre Ål 11.00 Høymesse OB
20.11.2011 Søre Ål 11.00 Fam.gtj.  Pepper. Julemesse IDK
27.11.2011 Søre Ål 11.00 Høymesse IDK

LILLEHAMMER
11.09.2011 Lillehammer 11.00 Høymesse TK
17.09.2011 Lillehammer 11.00 Konfirmasjon TK
18.09.2011 Lillehammer 11.00 Konfirmasjon TK
25.09.2011 Lillehammer 11.00 Fam.messe.  Høsttakkefest TK
02.10.2011 Lillehammer 11.00 Høymesse ØL
09.10.2011 Lillehammer 11.00 Høymesse TK
16.10.2011 Lillehammer 19.00 Høymesse TK
23.10.2011 Lillehammer 11.00 Høymesse TK
30.10.2011 Lillehammer 11.00 Høymesse PHN
06.11.2011 Lillehammer 11.00 Allehelgensgtj. TK
13.11.2011 Lillehammer 11.00 Fam.gtj. Minitensing TK
20.11.2011 Lillehammer 19.00 Musikkgtj. ØS
27.11.2011 Lillehammer 11.00 Fam.gtj. TK

NORDRE ÅL
04.09.2011 Nordseter fj k 11.00 Høymesse OB
10.09.2011 Nordre Ål 11.00 Konfirmasjon OB

13.00 Konfirmasjon OB
11.09.2011 Nordre Ål 11.00 Konfirmasjon OB
18.09.2011 Nordre Ål 11.00 Høymesse PHN
25.09.2011 Nordre Ål 11.00 Fam.gtj. Miniten. Høsttakkefest OB
02.10.2011 Nordre Ål 11.00 Høymesse ACT
09.10.2011 Nordre Ål 11.00 Høymesse OB
16.10.2011 Nordre Ål 11.00 Babysang-gtj. OB
23.10.2011 Nordre Ål 19.00 Tomasmesse OB
30.10.2011 Nordre Ål 11.00 Gudstjeneste IDK
06.11.2011 Nordre Ål 18.00 Allehelgensgtj. OB
13.11.2011 Nordre Ål 11.00 Høymesse PHN
20.11.2011 Nordre Ål 19.00 Tomasmesse IDK
27.11.2011 Nordre Ål 11.00 Fam.gtj. Minitensing. 4 årsbok OB

FÅBERG
04.09.2011 Fåberg 11.00 Høymesse ØL
11.09.2011 Fåberg 11.00 Høymesse ØL
25.09.2011 Nords fjellkrk 11.00 Høymesse ACT
02.10.2011 Fåberg 11.00 Høymesse. Konf.jub. PHN
09.10.2011 Fåberg 11.00 Høymesse. Høsttakkefest MIT
16.10.2011 Fåberg 19.00 Høymesse. Konf. pres. MIT
30.10.2011 Fåberg 11.00 Høymesse. Bibel til 5. klasse MIT
06.11.2011 Fåberg 11.00 Allehelgensgtj. MIT
20.11.2011 Fåberg 19.00 Musikkgtj. REF
27.11.2011 Fåberg 11.00 Fam.gtj. 4 årsbok MIT

DATO KIRKE KL GUDSTJENESTE PREST ORGANIST
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Industrigt. 11, Pb. 1160, 2605 Lillehammer 
Tlf 24 03 37 25

Møller Bil Lillehammer

Postboks 52, 2607 Vingrom - Tlf 61 05 43 80

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

Torpaveien 18, 2607 Vingrom - Tlf 61 26 70 00

AASEN BYGG AS
Jevnebakken 7- 2607 Vingrom 

Hamarvn. 45,
Lillehammer
Tlf. 61 25 21 47

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

Storgt 72, 2609 Lillehammer - Tlf. 61 26 63 00
Industrigt. 13 • Postboks 1119 • 2605 Lillehammer 
Tlf. 61 27 94 00 • Fax 61 27 94 01 • www.kontorleverandoren.no

Serviceboks 2626 Lillehammer • Tlf 03100 • gjensidige.no

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

2607 Vingrom - Tlf. 61 24 80 50

JORD • PRYDBARK

Jernbanegt 13, 
2609 Lillehammer. 
Telefon: 61 22 10 00

JENS BARLUND A/S HAGEANLEGG

95 11 15 80 - 95 76 20 63
Alt innen: stein, mur, trapper, plen, planter, vedlikehold

Hovemovn. 78 2624 Lillehammer - Tlf. 61 27 06 30

2607 Vingrom • Tlf 908 46 006/901 47 490

BØRLI ANLEGG AS
- graving og transport

Bergseng Thor & Co AS Eiendom og dagligvare 
Storgt. 62, 2609 Lillehammer tlf 61 24 88 20

Vakt hele døgnet 61 18 31 03 

Ole 900 61 735 - Morten 901 35 657

VINGROM
11.09.2011 Vingrom 11.00 Høymesse REF
21.09.2011 VINGROM 19.30 KVELDSMESSE REF
25.09.2011 Vingrom 19.00 Høymesse. Konf. pres. REF
09.10.2011 Vingrom 11.00 Høymesse. Konf. jub. REF
23.10.2011 Vingrom 17.00 Høymesse. Høsttakke. 4 årsbok REF
26.10.2011 Vingrom 19.30 Kveldsmesse REF
30.10.2011 Vingrom 19.00 Jazz/gospelmesse.Bibel  til 5. kl REF
06.11.2011 Vingrom 11.00 Allehelgensgtj. REF
13.11.2011 Vingrom 11.00 Høymesse MIT
23.11.2011 Vingrom 19.30 Kveldsmesse REF
27.11.2011 Vingrom 17.00 Fam.gtj. Babysang REF

SAKSUMDAL
11.09.2011 Saksumdal 14.00 Høymesse REF
18.09.2011 Saksumdal 11.00 Høymesse. Konf.pres og  jub. REF
16.10.2011 Saksumdal 11.00 Høymesse. Høsttakkefest REF
06.11.2011 Saksumdal 19.00 Allehelgensgtj. REF

DATO KIRKE KL GUDSTJENESTE PREST ORGANIST

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



Ordet hedning har blitt brukt som et slags skjellsord,
og som en måte å skille «oss» fra «de andre» og fram-
heve oss selv som bedre. I norsk historie er gjerne
nordmenn kristne, mens hedninger var noe du fant i
Afrika og steder langt herfra. Dette passer jo dårlig nå
når de fleste døpte i verden ikke lenger er hvite i
huden, og kristne kirker er mer aktive i Afrika og
Amerika enn i det mer sekulariserte Europa.

På Jesu tid brukte jødene også ordet hedning som
en måte å skille sin gruppe fra de andre, og å
framheve seg selv som bedre. På samme måte kalte
grekerne sine nabofolk for barbarer. Jesus viser i
handling og ord at han overskred slike skillelinjer.
Likevel brukte han ordet hedning noen svært få
ganger. Her vil jeg trekke fram de tre gangene han
i følge Matteusevangeliet brukte ordet i bergpreke-
nen. Det er en underfundig, nesten ironisk bruk av
ordet, som får overraskende resultater – og kan få
oss til å spørre: Hvem er nå egentlig en hedning?

Første avsnittet er slik: «Dere har hørt det er sagt:
Du skal elske din neste og hate din fiende.' Men jeg
sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som for-
banner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og
be for dem som krenker dere og forfølger dere. Slik
kan dere være barn av deres Far i himmelen. For
han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det
regne over rettferdige og urettferdige. Om dere
elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere
for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere
hilser vennlig på deres egne, er det noe
storartet? Gjør ikke hedningene det samme?
Vær da fullkomne slik deres himmelske Far er full-
kommen.»

Hedning på gresk heter «etnos». En hedning er
altså etnosentrisk og fremmedfiendtlig. En kristen
(en som følger Jesus) skal derimot hilse vennlig på
alle og elske sine fiender. Dermed må kristne også
elske hedninger, og elske i stykker etniske og
religiøse skillelinjer. Kristendom er ikke bare neste-
kjærlighet. Den er fiendekjærlighet. Det er noe kon-
stant overskridende i dette: Kristne kan ikke skape
en «meninghet» ut av de som ligner oss eller tenker
som oss, men må stadig åpne opp sine fellesskap.

Andre avsnittet er slik: «Når dere ber, skal dere
ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de
tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord.
Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva
dere trenger, før dere ber ham om det.  Slik skal
dere da be: Vår Far i himmelen! La navnet ditt hel-
liges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jor-
den slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige

brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre
skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men
frels oss fra det onde.»

Dette er vel forskjell på magi og bønn. I magien
prøver vi å få de høyere makter til å gjøre som vi vil.
Vi ber «skje min vilje». Men dersom vi tror at de
høyere makter er som en god Far eller Mor som
elsker oss, så vil eiendomspronomene endre seg.
Ikke min, men din vilje. Ikke mitt, men vårt daglige
brød. Fader Vår er en spesiell bønn fordi den er
mildt sagt krevende å be, men samtidig hviler i noe
trygt.

Det tredje avsnittet er slik: Dere skal ikke samle
skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger og
hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal
samle skatter i himmelen, der verken møll eller
mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler.
For der skatten din er, vil også hjertet ditt være…
Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon… Og
hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene
på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og
spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i
all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler
gresset på marken så fint, det som gror i dag og
kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han
ikke da kle dere – dere lite troende! Så gjør dere
ikke bekymringer, og si ikke: «Hva skal vi spise?»
eller «Hva skal vi drikke?» eller «Hva skal vi kle oss
med?» Alt dette er hedningene opptatt av. Men
den Far dere har i himmelen, vet jo at dere
trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rett-
ferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så
gjør dere ingen bekymringer for morgendagen;
morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver
dag har nok med sin egen plage.

Mammon er den eneste «religion» som Jesus
angriper i Det nye testamentet. Og budskapet skulle
være tydelig nok.

Etter å ha lest dette så merker jeg at det blir ikke
så lett å si at det er de andre som er hedninger. Jeg
kan ikke akkurat med stor frimodighet si at jeg er
den som elsker mine fiender, ber «skje din vilje», og
ikke bekymrer meg for det materielle. Slik har
Jesus med sin paradoksale og radikale måte å
snakke på fått meg til å se innover, og gjort det
vanskelig å bruke ord som kristen eller hedning
som en måte å skille meg og mine fra noen andre.

Dag Hareide

Hvem er hedninger i Lillehammer?


