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Andakten
«Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker
Gud har glede i!»

Er julen kun de rikes fest?
Advent er en tid hvor de fleste er over
gjennomsnittet travle og stresset. Slik
har det til alle tider vært. Prøysen
synger om å vaske gulv og bære ved.
Det var ikke rolige adventsstunder i
gamle dager heller. Ei heller unnlot de å
meske seg i det dyreste og flotteste de
kunne skaffe seg når julekvelden
endelig kom. Appelsiner var for eksempel noe av det mest eksotiske som fantes
for hundre år siden. Vi skal ikke ha
dårlig samvittighet for adventsstresset
eller at vi feirer jul med rike gaver. Selv
Maria og Josef stresset i sin adventstid
før Jesu fødsel, de reiste av gårde til
tross for at Maria var høygravid. Og da
barnet ble født, fikk de feire med kun det
beste. De ble badet i hellig stjernelys og
barnet ble overøst med dyre gaver fra de
vise menn: gull, røkelse og myrra.
Men betyr det at julen kun er de rikes
fest? Den natten Jesus blir født vandrer
det noen gjetere ute på markene.
Gjetere var blant de absolutt lavest
rangerte yrkesgruppene på Jesu tid. De
var på mange måter utstøtt av
samfunnet, sett ned på, lukket ute. Men
den natten Guds Sønn blir født, er det

nettopp disse fattige omstreiferne som
får se og oppleve det himmelske
englekoret som synger: Ære være Gud i
det høyeste, og fred på jorden blant
mennesker Gud har glede i! Gjeterne
drar og får se det hellige barnet, og de
har med seg annet enn fortellingen sin
om englenes sang. Disse ordene blir
dypt skattet av Maria. Gjeterne, blant de
laveste i samfunnet, blir verdsatt på lik
linje med de tre vise menn som kommer
med sine rike gaver av gull, myrra og
røkelse. Vi skal heller ikke glemme at
den hellige familie selv kom fra enkle
kår, og denne spesielle natten hadde de
ikke annet sted å bo enn en stall, et fjøs!
Når den store festen kommer skal vi
uten dårlig samvittighet unne oss det
beste vi har. Problemet i dag er ikke at vi
slipper oss løs med det beste vi har, det
er nettopp det vi skal gjøre!
Utfordringen er heller den at vi alltid
unner oss det beste – hele året.
Forskjellen på hverdag og fest, advent
og jul viskes ut. Dermed mister julen sin
glans, vi blir lei av den alt før den har
kommet i gang. Balansen er borte. Når
nøysomheten ikke får prege vår

Sokneprest
May Ingunn
Thorleifsdotter
hverdag, da legger ingen merke til
festen lenger. Og når materialismen slik
får sitt grep om oss, da mister vi evnen til
å verdsette det som er ikke-materielt.
”Det beste vi har” blir forstått som noe
materielt. Vi bekymrer oss for om
gavene er dyre og gode nok for de
andres smak. Vi har kun fokus på gullet,
røkelsen og myrraen – de materielle
gavene – og glemmer gjeteren som kom
uten gaver, men med gode ord og
tilstedeværelse. Forstår vi verdien av
vakre, gode ord og nære, varme
fellesskap?
La oss ikke glemme stedet der
Jesusbarnet ble født. Blant alt det vakre
de vise menn kom med, så var den
utstøtte og det fattigslige til stede. Den
hellige familie var selv fattige og bodde i
en stall, men åpnet sitt enkle gjesterom
for både gjetere og rike vismenn.
Åpne ditt hjem frimodig, for det er alltid
godt nok. Ta i mot den ekstra gjesten
som ikke hadde noen å feire sammen
med i år. Når julekvelden ringes inn, da
skal du unne deg festens luksus, både
den materielle og den åndelige, uten et
snev av dårlig samvittighet.

Søre Ål Kirka er Lys Våken 26.- 27. desember

H

elgen første advent håper vi på en kirke
full av lys våkne 6. klassinger! Menigheten inviterer 6.klassingene til overnatting fra lørdag til søndag. Vi skal ha lek og fellesskap, bli bedre kjent med kirka vår, og med
hverandre. Og til slutt skal vi ha en kjempefin gudstjeneste 1.søndag i advent, som alle 6.klassingene
er med på å utforme. Lys Våken er en del av
trosopplæringsplanen, hvor mange kirker i hele
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Norges land inviterer denne aldersgruppen til å
overnatte i kirken, lære gjennom fellesskap og lek.
Vi håper at kirken kjennes mer som hver og en sitt
hjem, når vi til og med har overnattet der! Vi som
arbeider med dette håper på så full kirke som
mulig, og vi gleder oss veldig til en helt Lys Våken
opplevelse!
Hilsen Ingunn prest

Vår Fedrearv

Måtte jeg aldri bli en dør...
...som oppsøker min neste
for at han skal gå gjennom meg.
Måtte jeg aldri forplikte han
til å følge mine veier,
gjøre mine innganger til sine,
behøve mine nøkler
for å komme inn.

Menighetsblad for Lillehammer og omegn
Skoletorget 8, 2609 Lillehammer

Adventstid og jul
Er det ikke fint at julen kommer på et tidspunkt da det er som mørkest !
Da blir det enda mer symbolikk i lysene som tennes i adventstiden, og som
«eksploderer» når julehøytiden ringes inn !

Hvis min dør er Kristus,
er det viktig
at jeg hjelper min neste
til å vandre mot Faderen
og likevel forbli seg selv.

Det er mye nytt som ligger foran oss :
Nytt kirkeår
– med muligheter til å tenke litt nytt, kanskje ?
Det blir på en måte å «snu arket» for dette kirkeåret
og til en ny side, og den er jo blank, eller….?
Ny Bibel

Ny gudstjeneste
ordning

Dom Helder Camara:
«Tusen grunner til å leve»

– spennende, og for noen av oss, litt utrygt,
«finner jeg igjen tekstene jeg er så glad i»?

Nytt kirkeår –
Nye dager – Nye muligheter….

– store endringer for mange menigheter
– «Det er viktig å huske på at gudstjenesten skal være
hele menighetens gudstjeneste, Ikke en ordning for
noen interesserte», skriver Tormod Kapelrud i en
artikkel her i bladet.

Denne morgon
denne timen for deg
skal lyftes på sterke
og hardføre armar
Du !

Nye menighetsråd – Nye og «gamle» rådsmedlemmer som skal prege
«sin» menighet..

I samtida
står eit menneske
og ventar.
Grip du ei feil hand
Går du inn feil dør
Er du på den rette klode?

Det blir ikke noe kjedelig år dette, 2012 !
Men først og fremst : God advent med både maset, forventningene og
roen til hver av dere, god jul, om noen uker !

Elise B. Bulie
Ansv. redaktør

Alt er avgjerande
alt er bare denne eine gongen
då du fekk eit hjarte
og ei harpe
og ei hand til bruk.
Ingebjørg Kasin Sandsdalen
«Plukk dager» 1976

Telefonliste menighetskontorene:
www.kirkekontoret.no
Kirkevergen/Lillehammer kirkelige fellesråd
Skoletorget 8, 2609 Lillehammer
Kirkeverge Magnar Pettersen
61 27 08 90
Ass. kirkeverge Reidun Bjørke
61 27 08 93
Sekretær Arnbjørg Brusveen
61 27 08 89
Prosten i Sør-Gudbrandsdal
Skoletorget 8, 2609 Lillehammer
Prost Per Halstein Nielsen
61 27 08 80
Saksbehandler Anne Berit Riisehagen
Kontortid mand., onsd., fred.
61 27 08 87

Lillehammer
Skoletorget 8, 2609 Lillehammer
Menighetssekretær tirsd., onsd., torsd. 09-15
Menighetsekretær Anne Berit Riisehagen
Sokneprest Tormod Kapelrud
Organist Tim Collins
Kateket Thea Kamfjord Eriksen
Kirketjener Helge Haugom
Lillehammer kirke

61 27 08 88
61 27 08 82
61 27 08 85
61 27 08 83
90 65 86 09
61 25 67 71

Søre Ål
Kontortid menighetssekretær tirs., onsd., fre. 09-15
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
Sokneprest May Ingunn Thorleifsdotter
Kantor Sjur Magnus
Kirketjener Bjørn Stræte
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61 05 43 43
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NORDRE ÅL

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

HYGGESTUND
Torsdag 8.desember kl.11.00.
Sokneprest Tormod Kapelrud forteller om
«Advent og jul».
Bevertning og åresalg. Velkommen!

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

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

HYGGETREFF I NORDRE ÅL KIRKE
Kirkestua
Tirsdag 6. desember kl 11.00
FØRSTE SØNDAG I ADVENT
27. november
Familiegudstjeneste kl 11.00, Bok til 4åringer.

NORDRE ÅL
Hyggetreff i Nordre Ål kirke
Tirsdag 6. desember kl 11.00 –
Adventssamling
Andakt: Ingunn Dalan Kosnes
Tirsdag 3. januar kl 11.00
Gang rundt juletreet. Bolstad
Tirsdag 7. februar kl 11.00

ORGELMEDITASJONER:
Nordre Ål kirke kl 20.30
Tirsdag
6. desember
Tirsdag
10. januar
Tirsdag
14. februar
Tirsdag
13. mars
Tirsdag
17. april
Musikkansvarlig: Ole Lauvli

SPESIELLE ARRANGEMENTER
I NORDRE ÅL MENIGHET:
Første søndag i advent kl.11.00

BABYSANG

Søndag 11. desember kl 11.00

Det vakre kirkerommet i Nordre Ål fylles
med vakker sang når babyene rykker inn
med fedre og mødre til nytt kurs som
varer fra 19. januar og fram til påske.
Kurset er på 10 torsdager 12.30- 14.00
Fri i vinterferien uke 9.
Påmelding : geirole@kirkekontoret.no

De 7 lesninger.
Vi synger Jula inn i Nordre Ål kirke

FAMILIEMIDDAG MED
KORØVELSER

Julaftengudstjenester kl 14.00 og

Velkommen til populært tiltak på torsdager
i Nordre Ål menighet.
Vi inviterer familier med små og store
barn, nyetablerte foreldre, nyinnflyttede

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

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,
sludring, 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!!

Ingjerd Vorkinn,

Familiegudstjeneste med bok til 4-åringer

Torsdag 13. desember kl 07.00
Luciafeiring med Resonance og N.Ål
Minitensing

Søndag 18. desember kl 18.00
Salt Lillehammer Tensing, N.Ål,
Minitensing,,
Salmekameratene Band og solister.
Bli med og syng julesangene våre.
16.00 Nordre Ål Minitensing
Høytidsgudstjeneste Juledag kl 11.00

JULETREFEST/
Hellige Tre Kongersfest søndag 8.
januar kl 17.00
God gammaldags juletrefest for hele
familien med underholdning
Av Brødrene Hals, poser, juletregang,
bevertning med mer.

FØLG ELLERS MED i annonser hver
torsdag i BYAVISA, GD-Puls/Det skjer
og Kirkens hjemmesider
www.kirkekontoret.no

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
24. FEBRUAR 2012
FØLG MED på kirkens hjemmesider www.kirkekontoret.no samt
i annonse på nest siste side hver torsdag i Byavisa og GD-Puls/«Det skjer».

vår fedrearv

Bankgiro: 7877.08.78275

Forming: Martha Resset • Trykk: Dale-Gudbrands Trykkeri. • Utdeling: Lillehammer Distribusjon
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BABYSANG
i Nordre Ål kirke
Våren 2012
Oppstart 19. januar
10 kursdager - torsdag 12.30-14.00
Påmelding kirkekontoret.
geirole@kirkekontoret.no

Vår Fedrearv
LYS VÅKEN

SØRE ÅL
SØRE ÅL MENIGHET
Følg med på « hva skjer i Søre Ål
menighet» på facebook

JULETREFEST SØNDAG 8 JAN.
Vi tar med rester fra julebakst til felles
bord. Drikke ordner vi. Pepper deltar, det
blir salg av lodd, juletregang, andakt og
kanskje får vi besøk...
Tidspunkt kommer i byavisen og i
gd.puls/det skjer

SØNDAGSSKOLE
15. jan, 29. jan og 11. mars. under
gudstjenesten.
Kontaktperson: Kjell Bjørnbekk
91 35 00 87
kjebjo56@online.no

for 6 klassinger i Søre Ål kirke . Lørdag
26 -27. des. kl. 14.00 til søndag etter
gudstjenesten. Se egen omtale i menighetsbladet
Tårnagenter 3 klasser blir også invitert
til kirken en helg i vår. De får innbydelse

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 skattemyndighetene, 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

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

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 tlf 90237554.
Småbarnssang starter opp 9. januar,
har øvelser 23.jan., 6. og 20. febr, ,5.
og 19. mars, 16. og 30 april og 14.
mai.

BARNEGOSPEL

og ber sammen hver fredag kl. 11.00 til
11.30 i kirkekroken
Etterpå kan vi spise matpakke sammen om
du har tid.

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 12. januar. Velkommen
til nye og "gamle" sangere!

RASTEPLASS,

GULLFISKEN

en hvilestund i hverdagen.14 januar,
18. februar og 24 mars.
Vi starter kl. 12.00 med en innledning ved
Lise Hyldmo, deretter mediterer vi over en
bibeltekst. Det hele avsluttes med et godt
måltid hvor de som ønsker kan dele det de
har opplevd. Påmelding til Lise Hyldmo,
95023847 lise.hyldmo@tele2.no

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 starter opp 14. januar, møtes
etter dette 28. januar, 11. februar, 10.
og 24. mars og 21. april.
Kontaktpersoner er Gunvor Øfsti
(99016115) og Ane Skullerud
(97614822).

VI LESER SØNDAGENS TEKST

MUSIKALEN, IZIBONGO,
fremføres 10. og 11. februar kl. 19.00
Stykket handler om den første misjonær i
Sør Afrika. Stykket er aktuelt for vår tid.
Det handler om ulike kulturer som møtes.
Misjonærens opptreden er til etterfølgelse i
dag
Gled dere.

Søndag 04.12, 2.s.i advent kl.11:

Familiegudstjeneste v/ M. Langset
Julaften 24.12 kl.14:
Julaftengudstjeneste v/
M. Langset m. flere
Torsdag 29.12. kl.18:
“Julesang fra mange land” v/ M. Langset
Rudsbygd Brass m.flere.
Gløgg og pepperkaker serveres.

PEPPER, SØRE ÅL MINITENSING,
et kor for barn fra ca 5 år og oppover,
øver hver onsdag. kl. 18.00 til 19.00, i
Søre Ål kirke.
Vi deltok på Dølajazz i høst og på noen
familegudstjenester.
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

VELKOMMEN TIL
GUDSTJENESTER
I NORDSETER FJELLKIRKE!

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.
Oppstartdato i januer er ikke bestemt, ta
kontakt med menighetskontoret.

VINGROM
THOR KVANDE
Vingrom kirkes guttekor øver hver onsdag
i Vingrom kirke fra kl 1800. Fokuset
ligger i å ha det fint sammen mens vi
jobber med forskjellig musikk, både
geistlig og verdslig. Siste øvelse før jul er
onsdag 16. desember. Det blir en liten
konsert i Vingrom kirke med guttekoret
onsdag 23. desember klokken 1830.
For tiden er det 8 gutter i grunnskolealder
som er med i koret. De som er interessert
i å delta fremover kan ta kontakt med
Lillehammer Kirkekontor på telefon
61 27 08 88 mellom 10 og 14.
Korets dirigent er Thor Kvande.

KRISTEN BØNNESPIRITUALITET

i Nordre Ål kirke – tid til stillhet og bønn
Bønn er ofte omtalt som åndedrettet i
kristentroen og er med å gi forankring og
retning på livet.
Onsdag 11. januar, 8. februar og 7. mars
kl. 19.00 i Nordre Ål kirke er kvelder hvor
vi henter inspirasjon fra ulike kristne bønnetradisjoner for å styrke og utvikle vår egen
gudsrelasjon.
Dette er kvelder hvor kirken er åpen for
stillhet, ettertanke, bønn og samtaler.
For mer informasjon kontakt
sogneprest Oddgeir Bolstad.
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«Vi kommer tilbake til Ukraina»
19 ungdommer og voksne fra menighetene Søre Ål, Fåberg, Vingrom og
Saksumdal deltok på en 10 dagers
tur til Ukraina i høstferien. Turen
var arrangert av konfirmantprosjektet i Kragerø og bibelselskapene i
Norge og Ukraina, og det var til sammen 47 deltakere fra menigheter i
Hamar bispedømme.
Reisen besto av sterke opplevelser i
møte med mennesker som er så fattige
at de ikke har råd til en bibel. Deltakerne
hadde med seg bibler på ukrainsk og
russisk, arrangerte gospelkonserter og
delte ut fotballer, fotballdrakter, vanlige
klær, sko, leker og mat.
Det ble knyttet sterke vennskapsbånd
med ungdommer i menigheten i Poliana, der nordmennene bodde. Besøket
ble dekket både i lokale og riksdekkende media i Ukraina.
Og det er allerede gjort avtale om at
noen av lederne for det ukrainske
bibelselskapet skal komme til Lillehammer 3. og 4. desember! Flere
ukrainske tenåringer kommer også til Fra aldershjemmet der to ukrainere har fått bibler for første gang, her sammen
konfirmantleiren i Kragerø til sommer- med Johanne Stensvold Rønning fra Fåberg.
en, der det er ungdommer fra Fåberg,
Saksumdal og Vingrom. De skal på «I Ukraina husker jeg best den dagen vi det var ikke det som gjorde størst
forhånd bo hos familier i Lillehammer. besøkte en sigøyner-landsby. Det gjorde inntrykk! Det som jeg vil si er det beste
Her er inntr ykkene fra noen av veldig inntrykk. Husene der var dårlige, minnet fra turen, var kjærligheten og felhvis de i det hele tatt kan kalles «hus”. lesskapet som oppsto der. Alle barna
deltakerne fra vårt distrikt:
Folk hadde slitte, møkkete klær. MEN – klengte seg på oss, og trengte så utrolig

Norske og ukrainske ungdommer utenfor kirken i Poliana etter en ungdomsgudstjeneste. Her ble det knyttet sterke vennskapsbånd, og noen av disse kommer også til Norge neste år.
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mye oppmerksomhet og kjærlighet. Det
var så godt og meningsfullt å gi kjærlighet til de stakkars barna som ikke
hadde så mye. Fordi: mat og klær blir
spist opp og slitt ut, men KJÆRLIGHETEN er der alltid.»
(Thea Berg, 17, Fåberg)
«Inntrykkene jeg har fått, ting jeg har
sett og opplevd har åpnet øynene mine.
Jeg ser ting på en annen måte. Gleden
små barn viste over så lite som en ny
trøye, et smil eller en lek/sang var så
rørende og vakkert. Hvordan de viste
omsorg for hverandre på gamlehjemmet
var så vakkert og det at de viste glede
når vi sang, gjorde meg så utrolig glad!
Alle biblene vi har delt ut er blitt mottatt
med smil og åpne armer. Jeg er så
takknemlig for at dette prosjektet ble satt
i gang og gjennomført.»
(Kristine Strandum, 16 , Saksumdal)
«Forholdene i sigøynerleiren var skremmende, vi var forberedt på det, og alle
har vel sett bilder. Men jeg har vært der.
Jeg har sett det. Jeg har følt det på kroppen og det kan bare ikke forklares.
Kontrastene er store. Etter å ha vært i
dette fattige landet reiste vi bare tre
timer og stappet i oss pizza og brus. Vi
skal ikke gå rundt og være skamfulle for
det vi har, men tenk for en forskjell!»
(Margrete Taarud, 18, Vingrom)
«Denne turen har vært kjempekul og
lærerik. Det har vært sterke, morsomme
og koselige øyeblikk. Jeg kommer til å
reise til Ukraina flere ganger».
(Simen Brennhaug, 16, Fåberg)
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De norske ungdommene la merke til at barna har evnen til glede over de små ting.
Her er Margrete Taarud fra Vingrom sammen med noen barn i sigøynerleiren.
«Aldri i mitt snart 20 år gamle liv har
jeg sett en slik entusiasme over å få en
bibel. Den gamle ukrainske damen med
rosa hodetørkle, røde bollekinn og skinnende øyne tviholder på den nye boka
hun har fått og hele mennesket glitrer!
Hun har kanskje aldri eid en bibel på sitt
eget språk….Takk til alle som har holdt
omkring hverandre etter reaksjoner på
Europas fattigdom og historiske grusomheter. Takk til alle som lovpriste Gud
når vi ventet i timesvis ved grenseoverganger».
(Mari Skullerud, 19, Fåberg)

«Jeg husker best gleden som alle barna i
sigøynerlandsbyen viste oss…dette håper
jeg at jeg selv vil lære noe av, for jeg har
så altfor mye, men vil stadig ha mer. På
denne turen fikk vi mye større innsikt i
hvordan fattige har det enn vi noen gang
har fått gjennom medier».
(Kristin Sollien, 17, Fåberg)
”Om kvelden hørte vi på en mann som
hadde sittet i fengsel på grunn av sin tro
på Gud. En sterk historie som gjorde
inntrykk på mange… Akkurat nå må
bare alle tankene og inntrykkene synke
inn, så jeg faktisk kan fatte hva jeg har
vært med på».
(Lasse Thoresen Fadum, 18, Vingrom)

Fra et av barnehjemmene der det
ble delt ut
barnebibler, leker,
t-skjorter og sko.
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Fra førskole til trosopplæring

Møyfrid Brenn (bildet) er den nye
lederen for trosopplæringsprosjektet
«Etter skoletid» på Fåberg. Hun har
startet opp i en 80 prosent stilling
som menighetspedagog, og er leder
for barn i 5.-7. klasse som kommer
til menighetshuset rett etter at
skolen er ferdig på onsdager og torsdager.
Møyfrid er Oslo-jente, utdannet førskolelærer, og har jobbet i barnehage siden

1998. Hun har jobbet i barnehager i Ås i
Akershus, Biri og Nordre Ål, og har vært
hjemme med to små jenter i til sammen
to år. Denne høsten har hun startet på
deltidsstudium i menighetspedagogikk
for å bli bedre rustet til jobben på
Fåberg.
På Fåberg har hun ingen fritidsproblemer, i og med at hun er leder på tredje året i teaterlaget Henrik Wergelands
Minne, der hun også har vært instruk-

tør for barneteateret. Hun har tatt dramafag både i videregående skole og på
førskolelærerutdanninga, og bruker
erfaringer derfra bl.a. under «Småbarnssang» i menigheten.
Stillingen innebærer også å jobbe mot
en helhetlig trosopplæringsplan som
omfatter alle døpte fra 0 til 18 år, og
samarbeide med frivillige som gjør en
viktig jobb for barne - og ungdomsarbeidet i menigheten.

Menighetsrådene 2011-15
LILLEHAMMER
Elise Birch Bulie
Solveig Heim
Kristin Loe Kjelstad
Per Helge Nordskog
Anne Holbø Wendelbo
Jorun Krukhoug Kilvær
Johan Henry Mathiesen
Alf Martin Johnsen
Inger Tølløfsrud
Gundersen
Eivind Thoresen
Varamedlemmer:
Gerd Kari Andersson
Stein Johansson
Åshild Bikset
Jan Torleif Bakken
Svein Petter Klausen
FÅBERG
Leif Olav Aurlien
Hilde Brathovde
Gunvor Merete Øfsti
Sissel Vik Granseth
Einar Bredo Dahl
Grete Wedum

Sverre Brodshaug
Per Holje
Varamedlemmer:
Inger Berit Kjernlie
Erling Moan
Nina Meland Flesjø
Agnes Lenes
Tone Berit Dannemark
NORDRE ÅL
Asta Skogestad
Jostein Gravdahl
Torunn Elise Kvisberg
Helga Marie Stigen Sørhagen
Frøydis J. Angard Ulateig
Elisabeth Lønning Bueie
Øistein Lind
Gunvor Kraft
Varamedlemmer:
Reidunn Johanne Hauge
Terje Abrahamsen
Ragnfrid Hasund Dahl
Gunnar Johan Løkting
Sølvi Anni Vatle
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VINGROM
Ann Cathrin
Aarseth Madsen
Kristian Aasen
Knut Erling Eriksen
Edith Helene Linn
Regnor Slåen
Bjørg Gundersen
Varamedlemmer:
Gunnar Gravdal
Heidi Diana
Granlien Mathisen
Per Rasmussen
Heidi Kristin Berntsen
Maren Gilberg
SAKSUMDAL
Anders Solvang
Randi Nordengen
Solfrid Hauklien Brekke
Jon Erik Duenger
Marianne Berg
Odd Helge Ødegård
Varamedlemmer:
Aud Jorunn Hammershaug
Hagesveen

Per Arne Enger
Elisabeth Killi
Torfinn Engevold
Thomas Enger
SØRE ÅL
Siw-Anette Heen
Håkon Aulie Nettum
Jo Narve Træthaug
Kjell Bjørnbekk
Kristin Landmark
Anne Mari Råbøl
Bjørn Magnus Graff
Rùni`ur Àrantsstovù
Varamedlemmer:
Nina Mageli Rydjord
Kristin Marie
Fjeldbraaten
Inger Helen Kind Haave
Anne Feiring
Else Marie Tveter
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Fargerikt på Fåberg
Skolebarn i full gang med acrylmaling på trosopplæringsprosjektet «Etter skoletid» på Fåberg.
Nyansatt menighetspedagog Møyfrid Brenn (bildet) har et allsidig
program denne høsten med maling, tegning, fotball, leker, teater, baking, quiz, turer og små
bolker med trosopplæring.
«Etter skoletid» ble satt i gang i 2005,
og har siden blitt et vel etablert tilbud
på Fåberg for 5.-7. klassinger som
kommer dit når skolen er ferdig. Alle
aktivitetene foregår med utgangspunkt i Fåberg menighetshus, og i
høst har i alt 23 barn deltatt.
- I år vil jeg bruke «Kristuskransen» som gjennomgangstema. Dette
er en krans som består av ulike perler som kan være med på å minne
oss om viktige sider i livet, og bidra
til at vi blir bedre kjent med Gud,
oss selv og hverandre. Den første
perlen vi har begynt å snakke om er
«jeg-perlen» med fokus på at hver
enkelt er unik og helt spesiell i positiv forstand, sier Møyfrid.
- Fram til jul vil vi snakke om
«Gudsperlen», den svarte perlen,
den blå perlen for bekymringsløshet og en «stille perle». Vi stiller
spørsmålet om hva og hvem Gud er
og hvordan vi kan oppleve Gud. Hver gang avslutter vi «Etter skoletid» med stille minutter, hvor alle
ligger helt rolig på madrasser,
hører på musikk og tenker uten å
prate med andre.
«Etter skoletid» har i høst hatt besøk av bandet «Humming People»
fra Toten, som blant annet er opptatt av vårt sosiale ansvar og prøver
å skaffe faddere til Misjonsalliansen.
I år er fem ungdomsledere med
og hjelper Møyfrid. Dette er ungdommer som er 2-4 år eldre enn
«Etter skoletid»-barna, og dette er
en viktig del av lederopplæringen i
menigheten.

«Etter skoletid»-barna prøver seg med acrylmaling på Fåberg menighetshus.
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Musikalen, Izibongo, fremføres 10. og 11. februar kl. 19.00
i Søre Ål kirke. Det er gratis, men de som vil kan gi en gave ved utgangen.
Her er det skuespillere i alle aldre, fra 6 til 60 år.
Her ser dere 3 av Zuluvaktene til Kong Mpanda.
Ane Runningen, Emma Bjørnbekk, Trine Runningen

Pepper, Søre Ål minitensing på Dølajazz
Først sang de 25 sangglade barna
«Det kimer nå til julefest» sammen
med bandet RAS i teltet på
Lilletorvet. RAS skal ha julekonsert
17. des, og Pepper var med på å
drive PR for konserten.
Med et helt nytt banner deltok vi i Dølajazztoget og sang om at vi er levende
reklame for Gud, på Stortorget. Dagen
avsluttet vi med egen konsert med eget
band, også dette i teltet på Lilletorvet.
Med et fullsatt telt med publikum ble
dette en inspirerende dag for både barn
og voksne i koret. Vi deltok på dette i fjor
og kommer gjerne tilbake neste år.
Koret deltok også på en gudstjeneste
dagen etter, hvor 4-åringer fikk kirkebok. Planer videre fremover er å synge
på julemessa i kirken 20. november, på
julaften og på juletrefesten 8. januar.
Koret har plass til alle som har lyst til å
synge i alderen 5 til 12 år.
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Adventslysene peker mot stallen
Kirkeåret starter ikke 1. januar, men
1. søndag i advent. I en av kirkens
bønner for 1. søndag i advent heter
det: «Allmektige Gud, vi lover og
priser deg fordi du har satt din
Sønn, Jesus Kristus, til konge over
oss og igjen lar oss begynne et
nådens år i din kirke».
Advent betyr ankomst og er en
forberedelsestid for å ta i mot Jesus.
Bibeltekstene i adventstiden fokuserer
på to ankomster. Den første er da Jesus
kom som et lite barn. Og den andre er da
Jesus skal komme igjen for å skape en ny
jord. Julens bibeltekster peker på hva det
vil si at Gud ble menneske gjennom sin
Sønn, Jesus Kristus.
Lysene tiltar i styrke
Å markere adventstiden med å tenne et
nytt lys på hver av de fire søndagene er
en gammel og fin skikk. Lyset tiltar i
styrke jo mørkere det blir ute og jo
nærmere vi kommer det store lyset:
Kristus som fødes i en stall.
Det er ikke store sjanser for at jula skal
ramle overraskende over oss. Mange
butikker har hatt juledekorasjoner på
plass siden midt i november, og
julemarsipanen dukket opp nesten før vi
gikk over til vintertid. Bare kirken
henger litt etter. Den byr ikke på mer
enn fire ukers oppkjøring mot jul, nemlig
adventstiden.
Han som kommer
Julekvelden kommer ikke fordi handelsstanden har lagt opp til det. Jula kommer
fordi det er én som kommer. Jesus
kommer. Han blir aldri ferdig med å
komme. Bibeltekstene i adventstida forteller om ulike måter han kommer på.
Og juleevangeliet forteller om at han
kom som et menneske. Gud ble som en
av oss, født som et spedbarn. Han delte
vanlige menneskers levekår. Han hjalp
syke, mettet sultne og demonstrerte hva
Guds rike har å by på.
I julehandelen kan vi dra våre betalingskort til de går varme og taste våre koder
til fingrene verker. Men adventstiden vil
hjelpe oss til å rette blikket mot noe
viktigere enn betalingsterminalene. Den
vil vise oss Gud som kommer. Til oss.

fastens farge, og tidligere ble adventstiden markert som fastetid også i vår
kirke. I våre dagers forbrukerorienterte
juleforberedelser er den tradisjonen noe
å minne hverandre om. I adventstiden er
det tid for å si at det enkle livet er det
gode livet. Å være sammen er viktigere
enn å rekke over mye. Å gi hverandre tid
er viktigere enn å gi hverandre dyre
gaver.
Første søndag i advent
er det den voksne Jesus som
står i sentrum. Prekenteksten
forteller oss at han er oppfyllelsen av Det gamle testamentets profetier om Messias. Det er han det handler om, når profeten Sakarja forteller om
kongen som kommer ridende på et esel.
Andre søndag i advent
handler om at det skal komme
falske profeter som urettmessig kaller seg Messias. Men
først når evangeliet er forkynt for alle
folkeslag, skal enden komme, det vil si
tiden da Jesus kommer synlig tilbake til
jorda.
Tredje søndag i advent
er vi tilbake til spørsmålet om
den voksne Jesus fra Nasaret
virkelig er den Messias som
folk har ventet på. Jesus svarer med å
peke på hva som hender der han er:
Blinde ser og lamme går, spedalske
renses og døve hører. Kan dere ikke
legge sammen to og to?
Fjerde søndag i advent
lar kirken døperen Johannes
komme til orde. Han sier noe
om at han selv er uviktig, og at
Jesus er den det hele dreier seg om. Han
er så enestående, sier Johannes, at jeg
ikke engang er verdig til å løse sandalremmen hans.
Og så kommer jul
Først da stanser kirken ved barnet i
krybben. Profetene har sagt sitt, den
voksne Jesus har sagt sitt, og noen
signaler fra fremtiden har nådd oss. Det
var advent.
Jul handler om at Gud ble som en av oss.
Et barn, en bror.

Luk 2,1-14:

Det skjedde i de dager at det gikk ut
befaling fra keiser Augustus om at
hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble
holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å
la seg innskrive, hver til sin by.
Josef dro da fra byen Nasaret i
Galilea opp til Judea, til Davids by
Betlehem, siden han var av Davids
hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som
ventet barn. Og mens de var der, kom
tiden da hun skulle føde, og hun fødte
sin sønn, den førstefødte, svøpte ham
og la ham i en krybbe. For de fant
ikke husrom noe sted.
Det var noen gjetere der i nærheten
som var ute på markene og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en
Herrens engel foran dem, og Herrens
herlighet lyste om dem. De ble
overveldet av redsel. Men engelen sa
til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner
dere en stor glede, en glede for hele
folket: I dag er det født dere en frelser
i Davids by; han er Messias, Herren.
Og dette skal dere ha til tegn: Dere
skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen
omgitt av en himmelsk hærskare,
som lovpriste Gud og sang: «Ære
være Gud i det høyeste, og fred på
jorden blant mennesker som Gud har
glede i!»

Viktigere enn gavene
I adventstiden er den liturgiske fargen
fiolett, - kirkeårets botsfarge. Fiolett er
Nr. 3 • 2011
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Finn 5 feil

Sudoku

REBUS
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Hva skjer i søndagsskolen?
Søndagsskolen lever og er ved god
helse i 2011, hvis noen lurte på det.
Ja, faktisk er den sprell levende.
Kontinuitet og forandring går hånd i hånd.
Fast står bibelfortellingene, med sentrum i
det gode budskapet om Jesus, barnas spesielle venn. Måten å formidle dette på har
utviklet seg fra da dagens foreldre og besteforeldre var i søndagsskole alder. Selve den
muntlige fortellingen, gjerne illustrert med
flanellograf, er fortsatt viktig. Men, i tillegg
varierer vi med bilder, animasjoner, hørespill, små dramatiseringer, overraskelser og
mer.
Disse bildene er tatt fra søndagsskolen i
Søre Ål, der de benytter nettopp "Sprell levende"-opplegget fra søndagsskoleforbundet. Lederne synes dette har vært til god
hjelp når de skal planlegge og gjennomføre
søndagsskolen.
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Hei! Vi har fått ny Bibel!
Reaksjonene har ikke latt vente på
seg. Jeg har hørt og møtt følgende
tre kommentarer:
«Ny Bibel? Hva er det som står i den
da? Er det lignende innhold som i den
gamle? Hva er forskjellen?»
Det innholdsmessige er det samme.
Noen vil nok finne noen språklige
nyanser som kan skape noe debatt fordi
man mener at innholdet og betydningen
ikke blir det samme. Det er viktig å
kjenne til at den nye Bibelen har akkurat
det samme utgangspunktet og samme
hensikten som alle nye bibelutgaver: Å
være en norsk oversettelse av den
hebraiske og den greske teksten i
henholdsvis Det gamle og Det nye
testamentet og på den måten formidle

Guds ord med det samme gamle, gode
og dagsaktuelle budskapet som før.
Gjennom det Bibelen formidler blir vi
kjent med hva som er Guds vilje med oss
og hva han selv har gjort for oss i Jesus
Kristus.
«Hva? Er det kommet en ny Bibel nå
igjen? Det er jo ikke så lenge siden vi
fikk ny Bibel!»
Jeg skjønner godt en slik måte å møte en
ny Bibel på. For jeg synes heller ikke det
er så lenge siden vi fikk den siste
bibeloversettelsen. Men det er faktisk 33
år siden. Det skjedde i 1978. Siden er det
kommet en justert utgave. Den kom i
1985 og det nærmer seg faktisk 30 år
siden det også.

Den siste reaksjonen er:
«Tenk så fantastisk! En Bibel i moderne
språkdrakt! Den blir enda lettere å
forstå innholdet i og god å lese.»
Ja, det er stort det som skjedde den 19.
oktober da den nye Bibelen ble sluppet
løs og var klar til å kjøpes både på nett
og i bokhandlene.
Nå er det viktig at vi alle tar imot fordi
den er en viktig kulturbærer i det
norske samfunnet. Det bibelske budskapet har preget landet vårt i over
tusen år innen rettsvesen, språk og
kultur. Det norske folk har vært
bevisst på at Bibelen og vår kristne kultur har vært grunnlaget for tro og
tradisjon. Glemmer vi vår kristne kultur og Bibelen som kjernepunkt i livet
vårt, blir vi mindre i stand til å leve
med det flerkulturelle og flerreligiøse
samfunnet. Den som er trygg i tro og
tradisjon kan lettere ta imot det som er
fremmed og ukjent.
Vi tar imot den fordi denne utgaven
av Bibelen har som mål å bli lettere
tilgjengelig for dagens mennesker.
Det er brukt mye ressurser og mange
penger for at dette skulle bli den nye
folkebibelen. Noen av dagens fremste
forfattere har, sammen med dyktige
oversettere, lagt ned et stort arbeid for
at vi språklig og innholdsmessig skulle
få den aller beste utgaven.
Vi tar imot den som en bekreftelse
til Det norske bibelselskap om at vi
verdsetter det store arbeidet som er
gjort på et økumenisk grunnlag:
Denne boken samler alle kristne
trossamfunn.
Til slutt tar vi imot den fordi den
formidler evangeliet i en ny språkdrakt og på en ny måte. Det skal som
før kalle oss til tro på den som er den
eneste sanne Gud og ham han har
sendt, Jesus Kristus. Joh. 17,3.
Derfor håper jeg at det blir mange
Bibler under årets juletrær og at hvert
hjem og hver kristen skaffer seg den
verdifulle gave, vi har fått i den nye
bibeloversettelsen. Jeg gleder meg til å
bli bedre kjent med den!
Per Halstein Nielsen
Prost
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JULEN er et steinkast unna,
ADVENTSTIDEN er adskillig nærmere
Hva gjør det med oss ?
Er vi begynt å lage lister over alt vi må
rekke før jul ?
Er vi begynt å finne fram oppskrifter på
kaker og julemat….
Er adventskalenderen ferdig med
pakker for hver dag fram til jul ?
Har vi forventninger om advent i ro og
ettertanke, kanskje med en fin konsert
eller to ?
Hvordan feirer vi jul ?
Vår Fedrearv har snakket med 2 om
tanker og tradisjoner :
Asbjørn Dahl, ( tidligere redaktør av Vår
Fedrearv), og
Janna Brenden, som har en 10% stilling
som kirketjener i Lillehammer kirke.

Asbjørn Dahl, født og oppvokst på
Fåberg i en søskenflokk på 6.
Adventstradisjoner var andre, og ble ikke
definert som tradisjoner i samme grad
som vi tenker nå.
Ukene før jul var fylt med arbeid for å
få mat til mange juledager og mange
mennesker.
Det skulle slaktes, fiskes etter lågåsild
og sik, og det skulle bakes mange slag.
Støping av lys foregikk også disse
dagene, det trengtes mange lys til
høytiden.
Tradisjonen med adventskranser, og
tenning av ett lys hver søndag i advent
var ukjent.
Når julehøytiden ble ringt inn julaften

om ettermiddagen, var alt klart, kornband var satt opp på låvebrua, og
granbar lå rundt inngangsdørene.
Ved middagen ble det lest en bønn fra
den gamle salmeboken, og deretter
juleevangeliet.
Julegavene skapte like mye forventning
som nå, og de bløte pakkene var , som
nå, ikke like spennende som de harde….
1. juledag var kirkebesøk, og så kunne
alle juleselskapene for familiene begynne, og de varte hele julen !
– Hva tenker du om ukene før jul hvor
englesang og julepynt invaderer oss, og
forretningene overdøver hverandre i
iveren etter å fortelle oss hva vi simpelthen MÅ ha denne julen?
– Jeg synes ikke det gjør noe, sier
Asbjørn Dahl, så lenge vi vet hvorfor vi
feirer jul!
Juleevangeliet spenner en himmel over
livet, og gjør hverdagene annerledes ….
Zhanna Bezpalko, kom fra en liten by
ved Svartehavet, Yevpatoria i Ukraina i
2005. Hun giftet seg med barndomsvennen fra Russland, og bosatte seg i
Lillehammer. Hun er journalist av utdanning, men er ved siden av sin stilling
i Lillehammer kirke, ansatt i deltidstilling
i Lillehammer kommune.
Zhanna, som nå har skiftet navn, og
heter Janna Brenden, har en ganske
annen bakgrunn enn de fleste av oss.
Hun er ortodoks kristen, og er oppvokst med kirkeliv og sterke tradisjoner fra Ukraina.
Adventstiden var fastetid, 40 dager
fram til 6.januar, som er deres julaften
ifølge den Julianske kalenderen som
følges. Dette skulle være både en fysisk
og en mental renselse.
«Den hellige natten» mellom 6. og 7.
jan. ble innledet med et felles måltid i
familien, og som besto av en grøt og en
kompott laget etter en spesiell oppskrift. Dette måtte spises først, deretter
annen mat.
Etter måltidet gikk barna med grøt og
kompott som gaver til sine faddere.
En liten tallerken grøt skulle stå over
natten til den 7. jan. for å minnes de
avdøde slektningene.
6. jan holdes det messe i kirkene hele
natten, 7. januar er kirkene stengt.
Da begynte festene med slektninger,
det skal stå 12 retter som skal symbolisere de 12 apostlene på bordet.

– Feirer dere jul både 24.12 og 7.1?
– Ja vi gjør det, vi har en datter som er
3 år, og som går i norsk barnehage, og
hun får tradisjoner både fra Ukraina og
fra Norge. Vi snakker russisk hjemme,
slik at hun får begge språk og kan kommunisere med familie og venner i
Russland og Ukraina.
– Er det store forskjeller på kirkeliv, slik
du er oppvokst med ?
– Kirken er et hus hvor en tilber Gud,
og hvor det aldri holdes konserter eller
andre arrangementer. Presten har stor
autoritet, og er opphøyet på en måte.
Det er dessuten ingen benker i våre
kirker, en skal stå, ikke sitte når en
snakker om Gud..
– Er det noe du savner når du tenker
tilbake på juletradisjoner du er vokst
opp med ?
– Ja, jeg savner de store bordene med
masse glade mennesker rundt, det
hørte julen til.
– Heldigvis er det mange ukrainere
her på Lillehammer, så vi kan holde på
tradisjoner vi er vant med.
En god jul ønskes både Asbjørn og
Janna , med ulike tradisjoner, men med
juleevangeliet som det sentrale, og som
betyr nytt liv for alle som tror !
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Familienytt
Lillehammer
Døpte:
Ella Marie Tuhus Sektnan
Liv Modalsli
Teodor Grytting,
døpt i Gjerstad kirke
Ludvig Jansen
Kevin Sveen
Maria de Aguiar Ingul,
døpt i Hoff kirke
Une Helen Svoen Solheim
Jenny Feren Kaltenborn
Adrian Fedreheim Dahlsveen
Jakob Dreyer
Olav Solheim Hattestad
Cornelius Jevnheim Håvemoen
Herman Holt Borgen,
døpt i Skåbu kirke
Vilde Fretland Danielsen,
døpt i Lunde kirke
Vilde van Zanten,
døpt i Vang kirke
Hennie Hjelmstadstuen,
døpt i Øyer kirke
Sivert Holberg
Madeleine Kavli
Celine Antonisen
Aage Bjørnebo Jensen
Emil Lunde Dahl
Daniella Svensson Granum
Julie Ranke
Ida Sæterlid Sæterbakken,
døpt i Brøttum kirke
Hedda Eng Stangvik
Jesper Nordstad,
døpt i Tynset kirke
Vigde:
Laila Berger Holmström og
Kenneth Holmström
Anette Falkenberg og
Thomas Nyland Longva
Inger Raanaa og
Mauritz Mjøen
Marthe Sofie Noss Gunnari og
Marius Craig Foshaug
Jannicke Bøe Moer og
Håvard Espelund
Ann Kristin Sivesind og
Ståle Myrann
Anne Therese Syvertsen og
Morten Røros
Trine Andersen og
Aasmund Skarderud Jensen
Andrea Lamprecht og
Finn Løkken
Hanne Tjønnfjord Haaland og
Aril Carlson
Marion Christensen og
Dag Ulven
Døde:
Frank Morten Torgersen
Oddlaug Pedersen
Valborg Olivia Larsen
Olaug Nordli
Hildur Reidunn Pedersen
Stein Richard Wangen
Margit Edvardsen
Oddveig Myhren
Tore Aasbø
Ivar Øversveen
Gerd Gaukstad
Gerd Elisabeth Krokmoen

Håkon Moen
Edith Imerslund
Knut Samuelsen
Ellen Bertha Sandberg
Arve Nylund
Audhild Lindstad
Erik Andersen
Kari Therese Karlsen
Odd Rønning
Bjørn Randsted
Nordre Ål
Døpte
Markus Sægrov Djupvik Hyen kirke
Ole Magnus Engensbakken
Haavemoen – Fåberg kirke
Alissa Penna Johnsen –
Kanebogen kirke
Arne Engen
Maiken Almås Åssveen
Ina Pedersen Stenshagen
Herman Constantin Vietheer
Sina Jenhaug Ringlund
Kevin Sveen –
Lillehammer kirke
Johannes Heltmark –
Nordseter Fjellkirke
Elias Skaarseth-Hallberg –
Nordseter Fjellkirke
Jakob Dreyer Lillehammer kirke
Morgan Konstad
Sofie Bye Olsen
Leander Flaten Torgersen
Maya Myrseth Bendiksen
Mie Louise Nymoen Bjerke
Emil Lunde Dale –
Lillehammer kirke
Magnus Løkken Solberg
Torjus Harildstad Elvestad
Anders Skjølås

August Berg Pedersen
Iver Gaassand Skårholen
Filip Voytovich Bye
Signe Mythen
Eline Kjøs
Adrian Sunde
Olav Evensen Johansen
Madeleine Olstad Ellevold
Thale Nymoen Børresen
Mari Egset
Vigde

Unni Moen og
Tommy Magnar Mathisen

Døde

Ingebjørg Odny Rusten
Martha Irene Iversen
Inge Andreas Thorsveen
Hans Andreas Mikkelsen
Olga Tandberg
Audun Knut Humborstad

Vingrom
Døpte:
Mathias HauklienBjerkehagen
Julie Johannessen
(døpt i Skei fjellkirke)
Therese Myklebust-Vårvang
Vigde:

Hanne Liljebäck og
Erik Owren Christiansen
Lene Gutubakken og
Per Morten Brusveen

Døde:

Brit Stormorken
Egil Hofsødegård
Hildur Reidun Pedersen
Aud Synnøve Haslum

Fåberg
Døpte:

Vigde
Anne Stine Danielsen og
Kjell MoenNordseter Fjellkirke
Lillian Jakobsen og
Anders Fossum Nordseter Fjellkirke
Døde
Seremoni i Nordre Ål kirke og
Lillehammer Helsehus kapell
Thor Johan Haugen
Jenny Veggumsløkken
Bjørn Helfjeld
Eldbjørg Knapp Haraldsen
Gerd Gaukstad
Signe Bjørnerud
Turid Gai
Aud Synnøve Trotland
Sigrunn Kjølgård
Magne Sæther
Ruth Winther
Else Lindbach
Liv Kristiansen
Audhild Lindstad
Arne Magne Mikkelsen
Ragnhild Brekken Riise
Søre Ål
Døpte
Emil Mørdre Olsen
Edvin Arnestad Bjørnbekk
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Mathea Rimstad Bleken
Sindre Foss Sørhagen
Ulrik Aursand Stigen
Oscar Sandven Huuse
Selma Rydberg Rustad
Aleksander Lier
Gryttingslien
Heine Tronstad

Vigde:

Anne Grete Rimstad og
Kristian Bleken
Hildegunn Bakken og
Geir Asbjørn Sveen

Døde:

Berit Kaasen Thoresen
Hjørdis Bratteng
Håkon Peder Hammershaug
Kirsten Alvilda Korsrud
Anne Aurlien
Harry Steinar Mathisbråten
Magnhild Slåen
Terje Thunæs
Toralf Alsberg

Saksumdal
Døpte:
Andrine Raae Brekke
Kristian Nordengen (16.10)
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Gudstjenestereformer i Den norske kirke
På avslutningsdagen, 10. april, vedtok Kirkemøtet en ny ordning for
hovedgudstjeneste i Den norske
kirke. Denne skal innføres i alle
menigheter fra 1.s.i advent 2011,
med rom for justeringer fram til 1.s.i
advent 2012.
Med jevne mellomrom har både vår
kirke og andre kirker arbeidet med nye
gudstjenesteordninger. Dette er et viktig
arbeid og viser at gudstjenestelivet også
må reflektere utviklingen i samfunnet
ellers. Den norske kirke (Dnk) har i
erkjennelsen av dette opplevd flere
viktige endringer av gudstjenesten i
løpet av det siste hundreåret. Den første
gikk over en 40-årsperiode, som ble
innledet med innføring av ny høymesse i
1886 og avsluttet med innføringen av ny
alterbok i 1920. I denne perioden gikk
kirken bort fra salmemessen fra 1685,
der alle de liturgiske leddene kom i form
av salmevers. I stedet fikk vi den såkalte
”prosamessen”, med de liturgiske leddene i mer klassisk form, slik vi kjenner
dem i dag. Denne messeordningen la
med andre ord grunnlaget for dagens
ordning i Dnk. Alterboken av 1920 er en
meget stram ordning, så å si uten
valgmuligheter og med sterkt fokus på
presten. Eneste lekmannsinnslag var
klokkerbønnen ved begynnelsen og
slutten av gudstjenesten.
Da ny ordning ble innført i 1977, ble
noe av denne stramheten løst opp, selv
om en også da hadde et ønske om en
enhetlig gudstjeneste over hele landet.
Men nå var menigheten langt sterkere
deltakere i gudstjenesten, ved at flere
ledd som tidligere var forbeholdt
presten ble menighetsledd, så som
syndbekjennelse, trosbekjennelse og
Fadervår. Viktigere var det at lekfolk
fikk være tekstlesere og at menigheten
fikk velge mellom flere måter å utføre
noen av gudstjenesteleddene på.
Kirkebønnen fikk mer preg av å være
forbønn, og nattverden fikk et mer lovprisende preg. Det var da lesepulten
ble innført som et nødvendig møbel i
kirkerommet.
Selv om reformen i 1977 førte til en
sterk endring av gudstjenestelivet i
menighetene, er det blitt sagt at årets
kirkemøtevedtak vil bety en enda
større endring av gudstjenesten i Dnk.
Så langt har gudstjenesten til tross for
visse endringer under veis, hatt et
sterkt individualistisk preg. Ordningene har fokusert på den enkelte, slik

det særlig kom fram i klokkerbønnen i
1920-liturgien: ”Herre, jeg er kommet
inn i dette ditt hellige hus for å…” Det
er den enkeltes møte med Gud som
står i sentrum. Som et svar på dette er
det i den nye ordningen lagt langt
sterkere vekt på at det faktisk er en
menighet som samles. Samlingen av
enkeltpersoner til et kollektiv i
menigheten måtte komme sterkere
fram, ble det sagt. ”Vi er kommet til
Guds hus for å…” gjennomsyrer den
nye ordningen langt sterkere. Det vil
kunne gjøre noe med hele menighetsforståelsen.
Et annet trekk som en vil merke i
tiden som kommer, er den lokale tilpasningen som vil prege gudstjenestene.
Mens en tidligere har hatt en sterkt
enhetlig gudstjeneste med stor likhet
enten en tilhørte Nidarosdomens
menighet eller gikk til kirke i Bødalen,
er det opp til de enkelte menigheter å
fastlegge en grunnordning for gudstjenesten lokalt. Det betyr at en er nødt
til å arbeide mye tettere i team med
gudstjenesten enn tidligere. Det er
menighetsrådet som skal fastsette
grunnordningen i samarbeid med
gudstjenesteutvalg, kantor, prest og
andre deltakende i gudstjenestelivet.
For noen vil det antakelig høres ut
som om det kan bli det reneste kaos,
når menighetene skal lage sine ordninger lokalt, eller at en ikke vil kjenne
seg igjen om en ferdes til en annen
kirke for å delta i gudstjeneste der. En
del forskjell vil det bli, for menigheter
er forskjellige både i størrelse og
engasjement, musikalske ressurser og

gudstjenestefrekvens. Vektleggingen
av fleksibilitet og stedegengjøring har
vært et viktig element i gudstjenestereformen. Likevel er det ikke fritt fram.
Menigheten kan ikke lage en helt egen
gudstjeneste eller veksle mellom forskjellige gudstjenesteformer fra gang
til gang. Det skal fastsettes en grunnordning som biskopen skal godta. I
denne grunnordningen skal det imidlertid sies noe om hvor ofte en ønsker
ungdomsgudstjenester, familiegudstjenester, temagudstjenester osv.
Den nye gudstjenesteordningen har
en samlende grunnstruktur, en ordo,
som danner basis for de lokale ordningene. Hovedgudstjenesten består av
disse hoveddelene: I Samling, II Ordet,
III Forbønn, IV Nattverd og V Sendelse. Følgende elementer skal være
med i alle hovedgudstjenester: Salmer,
inngangsord, samlingsbønn, syndsbekjennelse, tekstlesning, preken, trosbekjennelse, forbønn, Fadervår og velsignelsen. Normalt skal det også feires
nattverd i hovedgudstjenesten. Det
skal også komme frem av ordningen
hva som er fast og hva som er variabelt.
På grunnlag av denne grunnordningen skal soknepresten så utarbeide årsog halvårsplaner i samarbeid med
øvrige ansatte i kirken, og planen skal
godkjennes av menighetsrådet.
Det er mange brikker som skal på
plass før en slik grunnordning blir utarbeidet og godkjent. De kirkelige ansatte skal kurses, det samme vil skje for
gudstjenesteutvalgene, og en bør
bruke god tid på dette arbeidet for å få
et godt resultat. Samtidig er det viktig å
huske på at gudstjenesten skal være
hele menighetens gudstjeneste, ikke
en ordning for noen interesserte.
Gudstjenestelivet i Dnk er et av de viktigste kulturuttrykkene i vårt samfunn.
Hver søndag møter rundt 100 000 fram
til gudstjeneste i landets kirker og ca
450 000 lytter til radiogudstjenesten.
Det er å håpe – og et viktig forbønnsemne i menighetens gudstjeneste - at den nye ordningen vil gjøre
gudstjenesten både deltakende, aktuell
og trosstyrkende.
I innledningsavsnittet i Den norske
kirkes gudstjenestebok sies det mye
om hvordan kirken tenker omkring
gudstjenesten. Dette vil være god
lesning for mange som på en eller
annen måte deltar i kirkens gudstjeneste.
Tormod Kapelrud
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Dåpsopplæringspris til Åse Mari
Den store nasjonale dåpsopplæringsprisen gikk i år til en i vårt distrikt! Åse Mari Kessel fra Fåberg er
prosjektleder for de store konfirmantleirene i Kragerø, og ble tildelt
Dåpsopplæringsprisen 2011.
Statsråd Rigmor Aasrud sto for den
høytidelige utdelingen 27. oktober
på Trosopplæringskonferansen i
Lillestrøm for ansatte i kirken.
- Jeg vil benytte anledningen til å takke
Y’s Men i Lillehammer, som helt fra
starten av vårt prosjekt i 1997 har
støttet oss økonomisk, og dermed
sikret at vi fikk en god start, sier Åse
Mari. – Det er så viktig å fremheve de
som så mulighetene allerede i starten,
og som dermed ga dette ungdomsarbeidet et skikkelig løft.
Y’s Men er en forening som bidrar
med støtte til ungdomsarbeid i
Norges KFUK-KFUM. Konfirmantprosjektet var de første 11 årene en
del av arbeidet i Oppland KFUKKFUM, men i 2007 ble konfirmantleirene et eget trosopplæringsprosjekt, med Åse Mari som leder.
Prosjektet og KFUK-KFUM samarbeider nå om leirer for fjorårskonfirmanter og ungdomsledere.
- Jeg vil også «dele» denne prisen
med alle konfirmanter, ungdomsled-

Statsråd Rigmor Aasrud deler ut prisen til Åse Mari Kessel. I bakgrunnen leder i
IKO, Egil Morvik.
ere og voksne støttespillere som har
bidratt til å gjøre dette arbeidet så
inspirerende. Dette har i høyeste grad
vært et teamarbeid.
- Prisen gir oss et kjempeløft for å fortsette å lage åpne, rause, inkluderende
og tr ygge miljøer, hvor unge mennesker, uansett funksjonsnivå og bakgrunn, skal bli møtt med respekt og

forståelse og få styrket sin tro på Jesus
Kristus, sa hun i sin takketale i Lillestrøm.
I alt 40 menigheter i Hamar bispedømme deltar på konfirmantleirene i
Kragerø. I Lillehammer prestegjeld er
Fåberg, Vingrom og Saksumdal med
hvert år.

Ny benk og nyoppusset skilt ved S. Ål kirke
Søre Ål Grendeutvalg vedtok på styremøtet sitt 26.09. at de ønsket å bruke
noe av midlene sine til oppussing av
skiltet – SØRE ÅL KIRKE – ved
nedgangen til kirkegården ved Søre Ål
kirke og videre til et bord med benker
som skulle plasseres ved Kirkekroken.
Da vil det bli mulighet for flere til å nyte
kirkekaffen ute når været tillater det
eller bare ha et sted å sette seg ned eller
ta en rast når en går en tur eller er på
kirkegården.
Etter å ha hatt kontakt med leder i
menighetsrådet og kirkekontoret om
at dette var i orden, ble det satt fortgang i saken.
I Grendeutvalget sitter Per Ekre og
da var det helt naturlig at «hans
menn» på LIPRO ble tatt med på dette
prosjektet! Skiltet viste seg å være råt-

Per Ekre, Guri-Anne Wahl, Ole Anders Steine, Geir Olav Mosenget og Hans Erik
Bergesveen.
tent da det ble tatt ned, så her er det
laget nytt skilt – lik det gamle.
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Grendeutvalget håper at menigheten
får glede av begge deler som er gjort!
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Kongelig sølv til Elisabeth
- Hvem er det som har funnet på
dette…? spurte Elisabeth Walmann
på speidermøtet 7. november.
Speiderveteranen ble overrasket av
ordfører Espen Johnsen som troppet opp og overrakte Kongens fortjenestmedalje i sølv.
Elisabeth fikk hedersbevisningen etter
33 år som speiderleder og 42 år som
spesialpedagog. Som 66-åring er hun
fortsatt hovedleder for KFUK-KFUMspeiderne i Lillehammer, og fikk applaus gjentatte ganger under møtet.
- Dette er så fortjent, så fortjent, sa
flere av foreldrene som var til stedet
under det de trodde skulle bli et vanlig
familie-speidermøte med underholdning og bevertning. I stedet møtte
forslagsstillerne opp og ”kuppet”
møtet, slik at hele opplegget måtte
legges om.
- Du har gjort en innsats i samfunnet
langt ut over det man kan forvente og
langt over normalen, sa ordføreren
under sin tale. – Du har gjort dette
fordi du syns det er viktig med arbeid
blant barn og unge.
I 1978 kom fire ungdommer til henne
og spurte om hun ville blir speiderled-

Elisabeth Walmann og ordfører Espen Johnsen sammen med en rekke speidere
under festen på speidersenteret.
er. Hun svarte ja og startet opp KFUKspeiderne på Lillehammer. Siden da
har hun holdt koken og stått på i all
slags vær og med skiftende ledere.
«Ledere kommer og går, men Elisabeth består». Nå seinest i sommer var
hun leder på speiderleir på Nordtangen i Gran (se forrige utgave av
menighetsbladet).
Utover kvelden ble det etter hvert
klart for henne hvem som «hadde fun-

net på dette her». Det var Elise Bulie,
tidligere landssjef for KFUK-speiderne, Gunnar Kjeverud, tidligere
speiderleder og rektor på Hammartun
og Kari Korsæth, tidligere speiderleder og rektor. I all hemmelighet hadde
de sendt søknad, og måtte bytte om på
avtalene for en rekke personer da
Elisabeth flyttet speidermøtet en uke
på grunn av Halloween…

settes opp busser fra hele bispedømmet
slik at alle som vil kan delta.
”Bobrafting” i Hunderfossen bob- og
akebane var ett av mange tilbud. I tillegg var det skyting med pil og bue,
paintball og fredelig kappestrid man
slår puter på hverandre på en tømmerstokk over bakken. Det var også
labyrint og trapes, der det er
strikkhopp fra 7 meter.
Flesteparten av deltakerne var årets
konfirmanter, men det var også med
80 fjorårskonfirmanter og ungdomsledere.

På Jorekstad var det samlinger med
bibelen i fokus, stille kveldsavslutninger, lovsang, leirdans, leker, underholdningskvelder, ballspill, teatersport og
team building.
På søndag inntok leiren Lillehammer
kirke, der også 50-års-konfirmantene
fra 1961 var med. Leirdeltakerne deltok med sang og musikk.
- Forrige søndag var det fem her, i
dag er det 500, sa sogneprest i Lillehammer, Tormod Kapelrud, under
åpningen.

Bønn,
bibel
og bob

Spente konfirmanter
klare til bobrafting
under action weekend i
Hunderfossen.

250 ungdommer fra 35 menigheter
i vårt bispedømme har hatt «action
weekend» på Jorekstad og Hunderfossen. Trosopplæringsprosjektet
som arrangerer konfirmantleir i
Kragerø, inviterte til samling 21.23. oktober, der også den nye
bibeloversettelsen sto i fokus.
Dette er et av flere arrangementer
gjennom året der deltakerne som har
vært i Kragerø kan holde kontakt med
hverandre. På leiren blir det også holdt
lederkurs for de som kan tenke seg å bli
ledere på neste års konfirmantleir. Det
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StilleByrom – Gatekapell
Kirkens SOS markerte sitt 15 års jubileum ved å åpne kapellet ved Lillehammer
kirke for arrangement og besøkende
under litteraturfestivaluka i slutten av
mai. Et godt tiltak og initiativ som ble
satt pris på av publikum.
Menighetene i Lillehammer fenget også
på ideen med å åpne kapellet og ved
iherdig innsats, spesielt fra Jan Bakken,
har kapellet vært åpent hver fredagskveld i hele sommer. Mange har vært
innom for å se igjen kapellet som tidligere var brukt som gravkapell, men nå i
mange år har vært benyttet til helt andre
formål, hovedsakelig som lager.
Rommet bærer tydelig preg av manglende vedlikehold både utvendig og innvendig, men at det nå vises at rommet
kan brukes og vil brukes av menighetene får kanskje utløst midler til vedlikehold.
Gatekapellet har gjennom sommeren
hatt besøk av 10 – 15 personer hver
kveld. Ønsket om å se, tenne lys, skrive
en bønn, få servert en kaffekopp, ha en
stille stund for seg selv eller en prat med
et medmenneske har vært påskudd for å
gå inn i kapellet. Kl 2100 hver kveld ble
det gjennomført veksellesning av en
kveldsbønn, en god avslutning av en
travel uke for mange.
Kapellet egner seg også for arrangementer av type minikonserter og gudstjenester eller andakter, som også ble
gjennomført i sommer med god oppslutning.
Erfaringene som er gjort ved å åpne
gatekapellet i Lillehammer er positive,
både ved de som har besøkt rommet og
ikke minst ved alle positive kommentarer som har kommet fra mange hold.
En prosjektgruppe arbeider nå frem
planer for fortsettelse av et lignende
tilbud neste sommer, og de har høyest på
lista midler for renovering av kapellet.

Jan Bakken tenner det siste lys på alteret i gatekapellet for i år.

Stor minnegave til Nordseter Fjellkirke!
Bjørnar Olsen har, ved siden av
mange andre aktiviteter, også vært
gratis organist i Nordseter fjellkirke
gjennom mange år. Til vår store sorg
døde han plutselig søndag den
30.oktober. Ved hans begravelse ble
det gitt en raus gave til Nordseter
Fjellkirke.

Styret for Nordseter fjellkirke ser
med stor takk tilbake på Bjørnar
Olsens gode og uegennyttige innsats
på orgelkrakken gjennom mange år,
og vi er overveldet av at han også
ved sin død har gitt oss en så hjelpende hånd!
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Hjertelig takk til Sofie Buer Olsen og
sønnene Kjetil og Tord som har
bestemt dette og ordnet opp med det
hele !
For styret i Nordseter Fjellkirke
Magnor Langset
leder
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Overnatting på veg til Nidaros…?
Pilegrimsovernattingen på Fåberg
har hatt sin andre sommersesong, og
har hatt besøk av tyskere, nederlendere, australiere – og nordmenn. I
menighetshuset er det innredet et eget
«pilegrim room», og gjestene kan selv
bestemme om de vil ha oppredd seng
og eventuelt selvbetjent frokost inkludert.
I alt 31 vandrere har vært innom – i
fjor var det 5. I gjesteboka skriver de
om ”a good place to relax”, og forteller
for eksempel at de skal videre til
Ringebu. Den sprekeste - en nederlender –skriver at bestemmelsesstedet er
Nidaros! Er man pilegrim så er man
pilegrim.
Fåberg menighet har en egen vaktordning for pilegrimsovernattingen.
Om sommeren går det på omgang med
hvem som disponerer «pilegrimstelefonen», der folk ringer og varsler at de
er på veg. Så blir det å prøve å besvare

spørsmål på norsk, engelsk, eller i verste fall tysk, og etter hvert ta imot vandrere med gnagsår og sterkt behov for
dusj.
Og akkurat de sanitære forholdene
skulle det ikke være noe å si på.
Menighetshuset har nyinnredet dusj,

toalett og kjøkken, og det er ikke kommet noen klager på standarden.
Pilegrimsprosjektet i Norge har de
siste årene trappet opp markedsføringen for hele strekningen, og laget
brosjyrer med informasjon om historikk og turistattraksjoner.

52% oppslutning i Saksumdal
Menighetsrådsvalget i Saksumdal ble en
suksess. Det var 249 stemmeberettigede
og av disse stemte 131. Det gir en
valgdeltagelse på over 52%.
Glimt fra valget: Gunvor Berg avgir
stemme og Marianne Enoksen passer
på.

«Jul i
svingen»
på Fåberg
Fra årets pilegrimsvandring mellom
Saksumdal og Fåberg. Det var mange
deltagere og Kari Kristiansen var en av
dem.

Fåberg menighet inviterer til
”Jul i svingen” også denne
jula. Her er ”Maria” (Thea
Berg) og ”Josef” (Simen
Granseth) fra fjorårets
forestilling.
Fåberg menighet gjentar suksessen
fra i fjor og inviterer til ”Jul i svingen”
utenfor/inni menighetshuset.
22. desember kl. 1800 er det bare å
møte opp, med varme klær og god
julestemning. Det blir nemlig program

Ivrige saksumdøler
utendørs først, deretter er det litt væravhengig hva som skjer videre.
”Jul i svingen” består av fakler og bål,
julesanger og drama rundt juleevangeliet. Programmet er tilpasset
både store og små, og burde være en
fin opptakt til julehøytiden.

Det er lett å få til dugnader i Saksumdal.
Ved kirken har det ofte vært over 30 som
stiller opp. En av de ivrigste er Kari
Kristiansen. Kari er en ildsjel i menighetsarbeidet Hun har vært med flere perioder i
menighetsrådet. Hun er alltid med på dugnader og stiller opp både på oppfordring og
når hun selv mener noe burde vært gjort.
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DATO

KIRKE

KL

GUDSTJENESTE

Søre Ål
Søre Ål
Søre Ål
Søre Ål
Søre Ål
Søre Ål
Søre Ål
Søre Ål
Søre Ål
Søre Ål
Søre Ål
Søre Ål
Søre Ål
Lillehammer
Håkons Hall
Søre Ål
Søre Ål
Søre Ål
Søre Ål bo- og
servicesenter

11.00
19.00
11.00
11.00
13.00
14.30
16.00
11.00
18.00
11.00
11.00
19.00
11.00
11.00

IDK
ØL
IDK
IDK
IDK
IDK
IDK
IDK
IDK
ØL
IDK
IDK

11.00
19.00
11.00
11.00

Høymesse. Sønd.skole
Lysmesse
Høymesse. Sønd.skole
Høymesse. Sønd.skole
Fam.gtj.
Fam.gjt.
Fam.gtj.
Høytidsgudstjeneste
Høymesse
Høymesse
Høymesse. Konf.pres. Sønd.sk.
Taizé
Høymesse. Sønd.skole
Felles økumenisk gtj.
Felles gudstjeneste
Familiemesse
Askeonsdagsmesse
Høymesse
Høymesse

LILLEHAMMER
27.11.2011
Lillehammer
04.12.2011
Lillehammer
11.12.2011
Lillehammer
18.12.2011
Lillehammer
23.12.2011
Lillehammer
24.12.2011
Lillehammer
24.12.2011
Lillehammer
25.12.2011
Lillehammer
26.12.2011
Lillehammer
31.12.2011
Lillehammer
01.01.2012
Lillehammer
08.01.2012
Lillehammer
15.01.2012
Lillehammer
22.01.2012
Lillehammer
29.01.2012
Lillehammer
05.02.2012
Lillehammer
12.02.2012
Lillehammer
19.02.2012
Lillehammer
26.02.2012
Lillehammer
04.03.2012
Lillehammer

11.00
11.00
11.00
11.00
21.00
14.30
16.00
11.00
11.00
23.15
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

Fam.gtj.
Høymesse
Høymesse
Høymesse
”Jul i ord og toner”
Høymesse
Høymesse
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Midnattsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Høymesse, konf.pres.
Felles økumenisk gjt.
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Høymesse. Ely Cathedral Choir

TK
TK
TK
PHN

NORDRE ÅL
27.11.2011
04.12.2011
11.12.2011
18.12.2011
24.12.2011
24.12.2011
24.12.2011
24.12.2011

11.00
11.00
11.00
18.00
12.00
14.00
14.00
16.00

Fam.gtj. Minitensing. 4 årsbok
Høymesse
Høymesse .7-lesninger
”Vi synger jula inn”
Høymesse
Familiegudstjeneste
Familiegudstjeneste
Familiegudstjeneste

SØRE ÅL
27.11.2011
04.12.2011
11.12.2011
18.12.2011
24.12.2011
24.12.2011
24.12.2011
25.12.2011
01.01.2012
08.01.2012
15.01.2012
22.01.2012
29.01.2012
05.02.2012
12.02.2012
19.02.2012
22.02.2012
26.02.2012
04.03.2012

Nordre Ål
Nordre Ål
Nordre Ål
Nordre Ål
Lhmr.helsehus
Nordre Ål
Nordseter
Nordre Ål
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OB
ØL
OB
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MIT
OB
ML
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DATO

KIRKE

KL

GUDSTJENESTE

PREST

25.12.2011
08.01.2012
15.01.2012
22.01.2012
29.01.2012
05.02.2012
12.02.2012
19.02.2012
22.02.2012
26.02.2012
04.03.2012

Nordre Ål
Nordre Ål
Nordre Ål
Nordre Ål
Nordre Ål
Nordre Ål
Håkons Hall
Nordre Ål
Nordre Ål
Nordseter
Nordre Ål

11.00
11.00
11.00
11.00
19.00
11.00

Høytidsgudstjeneste
Høymesse
Høymesse
Høymesse, konf.pres
Tomasmesse
Høymesse
Fellesgudstjeneste
Høymesse
Askeonsdagsmesse
Høymesse
Høymesse

OB
OB

FÅBERG
27.11.2011
04.12.2011
11.12.2011
24.12.2011
25.12.2011
01.01.2012
15.01.2012
29.01.2012
05.02.2012
12.02.2012
19.02.2012
26.02.2012
04.03.2012

Fåberg
Fåberg
Fåberg
Fåberg
Fåberg
Fåberg
Fåberg
Fåberg
Lillehammer
Håkons Hall
Fåberg
Fåberg
Nordseter

11.00
11.00
19.00
16.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

Fam.gtj. 4 årsbok
Høymesse
Lysmesse
Høymesse
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høymesse
Fam.gudstj. Tårnagenthelg
Felles økumenisk gtj i Lhmr
Fellesgudstjeneste
Fam.gudstj. 6-års bok
Høymesse
Høymesse

MIT
Jon Arne Lund
MIT
MIT
MIT
MIT

VINGROM
27.11.2011
11.12.2011
23.12.2011
24.12.2011
25.12.2011
08.01.2012
18.01.2012
22.01.2012
29.01.2012
05.02.2012
12.02.2012
19.02 2012
22.02.2012
04.03.2012

Vingrom
Vingrom
Vingrom
Vingrom
Vingrom
Vingrom
Vingrom
Vingrom
Vingrom
Lillehammer
Håkons Hall
Vingrom
Vingrom
Nordseter

17.00
19.00
22.00
16.00
11.00
11.00
19.30
11.00
19.00
11.00

Fam.gtj. Babysang
Lysmesse
Konsert
Familiegudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høymesse
Kveldsgudstjeneste
Høymesse
Ungdomsgudstjeneste
Felles økumenisk gjt
Fellesgudstjeneste
Karnevalsgudstj., 6-årsbok
Askeonsdagsmesse
Fellesgudstj Nordseter

REF
REF

SAKSUMDAL
04.12.2011
24.12.2011
26.12.2011
15.01.2012
05.02.2012
12.02.2012
19.02.2012
26.02.2012
04.03.2012

Saksumdal
Saksumdal
Saksumdal
Saksumdal
Lillehammer
Håkons Hall
Saksumdal
Saksumdal
Nordseter

11.00
19.00
11.00
11.00

11.00
11.00
11.00

11.00
19.30
11.00

17.00
14.00
11.00
11.00
11.00
19.00
11.00
11.00

Lysmesse. 4- og 6-årsbok
Familiegudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høymesse
Felles økumenisk gtj.
Felles gudstjeneste
Musikkgudstjeneste
Høymesse, kanefart
Fellesgudstj. Nordseter

OB
OB

OB

MIT

MIT

REF
REF
REF
REF
REF

REF

REF
REF
REF

REF
REF
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Adventsleir 2.- 4.desember Nyttårsleir Mesnali 2011/2012
Juleverksted, venner, god mat, snølek og juleevangeliet. Du
kan bare begynne å glede deg og melde deg på årets
adventsleir på Mesnali.
Start: Fredag 2. desember 2011
Avsluttes Søndag 4. desember 2011
Påmeldingsfrist Fredag 25. november 2011

Nyttårsleir er for deg som går i 8.klasse- 18. år. Mye gøy på
Mesnali, på fjellet og vi går sammen inn i 2012!
Nyttårsleir på Mesnali 2011/2012
Nyttårsleir er for deg som går i 8. klasse- 18. år.
Mye gøy på Mesnali, på fjellet og vi går sammen inn i 2012!
Starter: onsdag 28. desember 2011
Avsluttes søndag 1. januar 2012
Påmeldingsfrist onsdag 7. desember 2011

I
L
A
N
S
E
M

Dette er kanskje den koseligste leiren det går an å dra på for
deg som er mellom 2.-7.klasse. Tenk hvilken start på
adventstiden å få være på leir med venner, lage ting som kan
bli julegave og base i snøen! Du vil få høre om juleevangeliet
og få være med å hjelpe noen i et annet land.
Pris: 600 kr
Hovedleder er Inger Marie Ringsbu og hun har med seg
gode ledere som er med på å gjøre dette til en topp leir for
deg.

Nå er den endelig her igjen. Nyttårsleir på Mesnali!
Det er bare å melde seg på med det samme, så slipper du å
stå på venteliste. Spre beskjed til de du vil ha med deg på leir,
for dette kommer til å bli årets og neste årets høydepunkt!
Det blir ski, nye venner, god forkynnelse, god mat, bra
lovsang og veldig mye mer som vi klarer å putte inn i fire
døgn.
Tema på nyttårsleiren er I TRO. Vi tror at Gud har noe å si til
DEG gjennom både ord og handling på denne leiren.

BØRLI ANLEGG AS
- graving og transport

2607 Vingrom • Tlf 908 46 006/901 47 490

Postboks 52, 2607 Vingrom - Tlf 61 05 43 80

Hamarvn. 45,
Lillehammer
Tlf. 61 25 21 47

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

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

2607 Vingrom - Tlf. 61 24 80 50

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

Ole 900 61 735 - Morten 901 35 657

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

95 11 15 80 - 95 76 20 63

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

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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Konfirmanter i Lillehammer 2011

Foto: Øistein Lind

Konfirmanter i Nordre Ål 2011

Foto: Øistein Lind
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Konfirmanter i Søre Ål 2011

Foto: Øistein Lind

Saksumdal feiret konfirmantjubileum

Foto: Øistein Lind
50-års jubilanter: Fra venstre: Inger Margot Berg, Kjell Einar Bergsjordet, prest Ragnhild E. Floberg, Bård Jostein Myhren,
Anna Elise Engeland Finsrud og Bjørg Lien Johnsrud.
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60-års jubilanter: Fra venstre:Astrid Ødegård f. Hammershaug,
Gunvor Margit Opsahl f. Myren, prest Ragnhild E. Floberg,
Petra Oddny Myhrer f. Husum og Kari Synnøve Bergsjordet f.
Kval.

Begge foto: Øistein Lind
70-års jubilanter: Fra venstre: Aslaug Nordal f. Dalby, prest
Ragnhild E. Floberg, Helge Kval og Astrid Duenger f.
Engeland.

50-årskonfirmanter i Lillehammer

Foto: Øistein Lind
1. rekke fra venstre: Anne Brettingen Sandbukt, Sigrid Norman Engen, Reidun Christensen Berget, Hanna Rustadstuen,
Inger Line Lysbakken Thallaug, Tone Ramsøy Nagelsett.
2. rekke fra venstre: Gunnar Olav Elstad, Marit Hattestad Larsen, Brit Nordskogen Lishagen, Elisabeth Hamborg Kulsveen,
Inger Johanne Myhren Bergseng, Anne Holbø Wendelbo, Anders Reistadbakken, Arne Olav Berg.
3. rekke fra venstre: Torbjørn Skrefsrud, Åse Margrethe Løkken Ødegården, Live Haave, Torill Lindholm, Anne Marie
Langseth Gunnerød, Toril Margrethe Larsen Haugen, Randi Hagen, Karin Louise Haakenstad, Marit Helene Lillerud,
Rigmor Husemoen, Einar Lundgaard.
4. rekke fra venstre; Helge Egil Hovde, Anders Norman, Knut Wæhler, Per Otto Bækkevold, Jan Erik Aamillom, Tom F.
Laursen, Jan Olav Wardberg, Kåre Kullsveen, Ivar Olsen, Harald Moen.
5. rekke fra venstre: Anders Ivan Vangli, Magnus Andreas Skjellerudsveen, Terje Svendsrud, Bjørn Arne Thoresen, Bjørn
Bredesen, Gunnar Grandalen, Egil Karsten Paulsen, Jon Ramberg, Ole Madslien, Bjarne Olav Sæther, Egil Vidar Steinum.
Nr. 3 • 2011

Konserter i kirkene

Mer info om konsertene finner du på www.kirkekontoret.no
underfanen ”Menighetene” – Lillehammer.

lSøndag 27. november kl.19.00
– Kor Bare Damer
Tirsdag 29. november kl.19.00
– Good Gospel
Onsdag 30. november kl.19.00
– Hanne Krogh og 3 tenorer, med Vingar Vocale
Lørdag 3. desember kl.19.00
– Brøttum Brass med solist Rein Alexander
Søndag 4. desember kl. 19.00
– Mannskoret KLANG
Onsdag 7. desember kl. 19.00
– Jule-CD-lansering ”Fryd” med
Vestoppland Kammerkor.
Mandag 12.desember kl. 19.00
– Helene Bøksle
Tirsdag 13. desember kl.19.00
– Ole Edvard Antonsen med gjester
Torsdag 15. desember kl.18.00
– ”Stille natt” med Rune Larsen, Anita Skorgan,
Marian Aas Hansen og Tor Endresen.
Søndag 18. desember kl.19.00
– Lillehammer symfoniorkester og Opera koret
Onsdag 21. desember kl.19.00
– ”Vinterbilder” med Anne Vada, Dennis Storhøi og
Alexander Rybak, med musikere.
Du får kjøpt billetter til konsertene 30. november,
12. desember, 13. desember, 15. desember og
21. desember på www.billettservice.no eller ved
inngang hvis ikke utsolgt

Konserter
i Nordre Ål kirke
7. desember kl 19.00
Kringsjå Skolemusikk
9. desember kl 18.00
Lillehammer Kulturskole
13. desember kl 07.00.
Luciakonsert med
Resonance og N.Ål Minitensing
14. desember kl 19.00
Julekonsert med
Sing Song Singers
29.desember kl 19.00
Romjulskonsert med unge musikere

Velkommen til
førjulskonserter
i Vingrom kirke!
Torsdag 8. desember kl. 18.00 møtes vi igjen til
adventkonsert.
Aktører er Vingrom Barnekor under sin nye dirigent
Emanuel Manolov og Vingrom Seniorkor under dirigent Gerd Rindal. Vingrom kirkes egen velspillende
kirketjener Anne Holen Aasen blir med på kornett, og
arrangør er Vingrom Menighetsråd.
Korene synger hver sine avdelinger, men de synger
også noen sanger sammen. Det blir gjenhør med
mange kjente og kjære julesanger.
Sogneprest Ragnhild vil dele noen adventtanker med
oss og det blir anledning til å delta i salmesang.
I Vingrom kirkes jubileumsår 2008 ble konserten
holdt for første gang, så dette begynner å bli en tradisjon. Årene før har også Vingrom kirkes guttekor
deltatt, men i år var dette praktisk vanskelig, så guttene holder sin konsert under dirigent Thor Kvande og
hans Carol onsdag 23. november.
En måned etterpå er det igjen duket for det som er
den virkelig store tradisjonen i Vingrom kirke, nemlig
Lillejuleaftenskonserten. Den holdes i år for 24. gang.
I år under Vingrom Sangkors nye dirigent Ragnhild
Skundberg.
Kirken gir rom for stillhet og ettertanke, for lystenning og bønn, men også for frydefull lytting til unge,
friske barne- og ungdomsrøster, glitrende messingtoner og menneskerøster fulltonende og rike etter et langt
liv.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til kirken og
håper Vingrom kirkes benkerader fylles ved alle
arrangementer i forbindelse med advent og jul.

