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Når livet og troen utfordres
Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å 
arbeide som 26 åring etter en akeulykke 
som snudde opp ned på livet hennes. Et-
ter skaden har hun levd med konstante 
smerter, noe som antagelig kunne vært 
unngått om sykehuset hadde tatt røng-
tenbilder av ryggen etter ulykken. Fram 
til 1998 levde hun på sterke smertestil-
lende medisiner. I 1998 fikk hun en bedre 
smertelindring med elektriske impulser. 
Da kunne hun trappe ned på smertestil-
lende og leve mer normalt.

Lise vokste opp med en mor som var 
psykopat og hadde et uforutsigbart og 
skremmende sinne. Et barndomsminne 
var en jul hvor Lise sang: vi har og en le-
destjerne og når vi den følger gjerne kom-
mer vi til Jesus Krist. Hun spurte moren 
hvor den stjernen var. Moren svarte at 
den bare fantes en gang og at den stjerna 
aldri kommer tilbake. Da tenkte Lise på 
7 år at hun aldri kunne møte Jesus. Men 
som 22-åring ble hun en kristen. 

Da hun ble skadet opplevde hun krist-
ne som sa at du bekjenner ikke syndene 
dine, derfor blir du ikke helbredet. Andre påpekte at om hun trodde 
nok, ville hun bli frisk. Dette opplevde hun som fordømmende og 
det ble en ekstra belastning.

Vi spør henne: hvorfor gav du ikke opp troen da? Jeg tilkalte en 
kristen person med helbredende evner. Under forbønnen opplevde 
jeg veldig sterkt at hele situasjonen min ble lagt i Guds hender. Der 
og da skjedde det en stor endring. Tilliten til Gud ble sterkere, og 
fra da av opplevdes det som om Gud bar meg.

En annen ting som hjalp var en kristen venninne som var sterkt 
angrepet av leddgikt. Hos henne møtte hun forståelse og et sam-
hold. Det var ikke bare Lise som ikke opplevde helbredelse, og det 
var godt å ha en nær venninne som visste hva det var å leve med 
konstante smerter.

«Kloke» råd fra mennesker rundt henne kunne være: gå turer, 
ta deg sammen, kom deg ut, mens realismen var at hvis hun gikk en 
tur en dag, var hun sengeliggende de neste dagene. Alle disse gode 
rådene kunne være tøffe å møte. Men mennesker rundt henne som 
trodde på henne og kjente henne hjalp henne videre.

Hva har fått deg til å holde ut og ikke 
gi opp? 

Jeg er utrolig sta, både på godt og på 
vondt, men det har uten tvil hjulpet meg 
gjennom mange tøffe kneiker. I dag, som 
uføretrygdet, har jeg det privilegiet at jeg 
kan jeg bruke krefter og erfaringer på 
det jeg selv velger. Blant annet har jeg 
fått brukt mye tid på  retreater og åndelig 
veiledning.

Men føler du ikke bitterhet for opp-
veksten din og sykdom?

Mor nektet å ha kontakt med meg i 
7 år, men det hjalp meg faktisk til å få en 
distanse til henne og finne meg selv. Jeg 
var ikke lenger den hun definerte meg 
som. Så da jeg var 47 år tok jeg kontakt 
med henne igjen, og da visste jeg også at 
kunne jeg tilgitt henne. Det vil ikke si at 
alt som skjedde er greit eller glemt! Jeg 
mener at ingen barn skal oppleve det mor 
gjorde mot meg, og det er klart at det har 
satt dype spor i livet mitt! Men jeg jobbet 
mye med forholdet mitt til mor og har 
sagt høyt akkurat hva jeg mener om det 

hun har gjort, uten at hun var tilstede. Det var viktig for meg å få 
det ut og ikke bare bære det inni meg. Men dypest sett vet jeg at 
et menneske som har det godt, aldri ville handle slik mor gjorde 
det. Derfor kom jeg dit at jeg kunne tilgitt hvis hun hadde bedt om 
tilgivelse, selv om det ikke ville tatt bort alt det vonde som skjedde. 
Men det å kunne tilgi gjorde noe godt med meg.

Ellers kunne livet mitt kunne vært annerledes om de hadde 
sjekket ryggen grundig rett etter ulykken. Men jeg har lært utrolig 
mye gjennom det livet mitt ble, og har også etter hvert forstått at 
det er viktigere å spørre om hvordan man kan leve livet slik det ble, 
i stedet for å bli sittende fast i spørsmålet om hvorfor. For jeg tror 
aldri vi finner noe svar på spørsmålet om hvorfor ting skjer med 
oss…

Lise avslutter med disse ordene: Min tro, tillit og erfaring med 
Guds nærvær og omsorg gjør at jeg sier at jeg ikke ville hatt et an-
net liv. Jeg hadde aldri fått den tilliten til Gud som jeg har i dag, om 
livet bare hadde vært gode dager.
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Velkommen sola som begynner å varme litt,
Velkommen alle fugler som nå er på vei til Norge,
Velkommen til knopper som spretter på busker og i husveggen,
Velkommen til lave sko og tynnere klær……..

Ja, jeg blir barnslig glad på denne tiden med tanke på mange må-
neder som ligger foran oss med forhåpentligvis sol og varme, og 
«være- ute-vær». Tenk på at vi snart ser igjen naboen som vi ikke 
har sett siden før jul ! I hvert fall ikke mer enn i full fart til eller fra 
bilen til inngangsdøra !

Jeg håper at dette nye nummeret av Vår Fedrearv også kan glede?
«Er menighetsbladet er overlevning eller en mulighet ?» 
Jeg ønsker at det skal være en mulighet til å fortelle om 

 «innsiden» i menighetene våre, fortelle om menneskers tro og 
engasjement, og at vi har et godt budskap å «selge» !
De store kirkepolitiske spørsmålene er det bedre å lese andre 
steder !

I dette nummeret finner du arrangementer og bilder som har 
vært, og oversikt over mennesker som har vært, og er, viktige for 
oss   gjennom dåp, vigsler og dødsfall.
Du finner også ting som skal foregå framover, forhåpentligvis vil 
noe vekke nysgjerrighet ?

Forventningsfull og glad vår ønskes dere alle !

Elise Birch Bulie, Ansv. redaktør

vår fedrearv
Menighetsblad for Lillehammer og omegn
Fåberggata 128, 2615 Lillehammer

Redaktørens hjørne

Telefonliste menighetskontorene:

post@kirkekontoret.no
www.kirkekontoret.no
FÅBERG MENIGHET:
Carl Haugensv.2,
2625 Fåberg  61 27 08 88
Direkte innvalg:
Sokneprest
May Ingunn Thorleifsdotter:  97 99 13 21
Menighetssekretær
Anna Sylvia Kielland Nielsen: 97 99 13 17
Menighetspedagog
Møyfrid Reinsberg Brenn:  97 99 13 20
Kirketjener Bjørn Stræte:  97 99 13 18

NORDRE ÅL MENIGHET
Blesterv.1, 2618 Lhmr. 61 27 08 88
Direkte innvalg:
Sokneprest
Oddgeir Bolstad: 97 99 13 16
Menighetssekretær
Geir Ole Dahlen: 97 99 13 15
Kirketjener Lise Sveen: 97 99 13 14

LILLEHAMMER, SAKSUMDAL, SØRE
ÅL OG VINGROM MENIGHETER:
Fåberggaten 128
3.etg. 2615 Lillehammer  61 27 08 88
 97 99 13 01
Direkte innvalg:
Sokneprest i Lillehammer  97 99 13 12
Menighetssekretær
Gunvor Kraft:  97 99 13 24
Kantor Tim Collins:  97 99 13 05
Kirketjener Ove Brenna:  97 99 13 23

SOKNEPREST I SAKSUMDAL OG
VINGROM MENIGHETER,
Ragnhild Floberg:  97 99 13 10
Menighetssekretær Anna Sylvia
Kielland Nielsen:  97 99 13 17
Kirketjener
Anne Holen Aasen:  97 99 13 19
Organist Thor S. Kvande:  97 16 44 85

SOKNEPREST I SØRE ÅL MENIGHET,
Ingunn Dalan Vik:  97 99 13 09
Menighetssekretær
Kari Strand Ødegård:  97 99 13 03
Kantor Ole Lauvli:  97 99 13 04
Kirketjener Helge Haugom:  97 99 13 13

PROSTEN
I SØR-GUDBRANDSDAL PROSTI:
Fåberggaten 128, 3.etg.
2615 Lillehammer
Prost Per Halstein Nielsen:  97 99 13 08
Saksbehandler
Anne Berit Riisehagen:  97 99 13 07

KIRKEVERGEN I LILLEHAMMER
Fåberggaten 128 3 etg.
2615 Lillehammer
Kirkeverge
Magnar Pettersen:  97 99 13 02
Ass. kirkeverge
Reidun Bjørke:  97 99 13 11
Diakon
Hanne Marie Engdal:  97 99 13 22
Susanne Paulsen, kateket 97 99 13 06
Møyfrid R. Brenn, 
trosopplærer 97 99 13 20
Jakob L. Paulsen, 
trosopplærer 97 99 13 25

Velkommen våren!

Din er dagen, Gud, og din er natten,
Du satte sol og måne på sin på plass.
Du fastsatte alle jordens grenser.
Sommer og vinter er det du som har skapt.
Når sollyset kommer tilbake og dagene blir lengre,
når vinden blir mildere og fuglene trekker mot nord

Da ser vi Skaperens hånd

Gud, vår Skaper, tilgi oss våre øyeblikk av utakknemlighet,

vår åndelige blindhet som hindrer oss i å sette pris på 
skaperverkets under, 
Naturens kretsløp av død og liv.

Tilgi oss for at vi tar uten å gi, for at vi høster uten å så.
Åpne våre øyne så vi kan se,
våre lepper så vi kan lovprise,
våre hender så vi kan dele.

Utdrag fra keltisk liturgi.

Din er dagen»
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-  Dette var vinterens  
høydepunkt!

Jeg heter Hedda og skal konfirmeres i Vingrom menighet i mai. 
I februar deltok jeg på HEKTA-leir i Håkons Hall, en samling av 
kristne ungdommer fra hele Østlandet. På leiren lærte vi om Gud 
og Bibelen, i tillegg til å delta på morsomme aktiviteter og bli kjent 
med andre konfirmanter. På leiren er det plass til alle, og alle blir 
akseptert som de er. Det er alltid utrolig morsomt på leir og alltid 
noe nytt å gjøre. Det var mange morsomme aktiviteter både ute og 
inne som passet for alle, og noen utrolig imøtekommende og hyg-
gelige ledere og voksne til å gi oss deilig mat og passe på oss. Vi 
lærte mange nye lovsanger og danset leirdansen hver eneste dag. 
Det var alt i alt en herlig helg der jeg fikk bli bedre kjent med andre 
konfirmanter, bibelen og Gud.

Hedda Riise

Dette er hva man får utbytte av/lærer på HEKTA-weekend i Hå-
kons Hall: -Man får nye venner fra andre menigheter.
- Lærer nye ting om bønn Jesu liv og fortellinger fra Bibelen.
-  Man er med på masse morsomme aktiviteter som fotball, klatring 
og bading på Jorekstad.

Jeg hadde det veldig morsomt og fint i Håkons Hall og synes det 
var en flott leir med flinke ledere og arrangører. Alle jeg kjenner 
som var med hadde det veldig bra inkludert meg selv.

Ingrid Owren

Jeg synes det var en veldig fin opplevelse å være på leiren i Håkons 
Hall. Vi ble også kjent med nye mennesker fra andre steder. Per-
sonlig tror jeg enda mer på kristendommen. Vi ble på leiren mer 
kjent med det kristne budskapet på en morsom og sosial måte med 
musikk, drama og gruppemøter. Det er alltid noe å gjøre når man 
er der og alle blir inkludert. Dette var nok vinterens høydepunkt. 
Anbefaler alle å melde seg på denne leiren.

Caroline Berntzen

Jeg synes det var veldig gøy og lærerikt å være på konfirmantleir i 
Håkons Hall. Jeg var på konfirmantleiren i Kragerø i fjor sommer, 
og synes det var veldig fint å se igjen mange av lederne og de an-
dre konfirmantene i Håkons Hall. Både åpningsshowet og avslut-
ningsshowet var helt fantastisk, det ble spesielt god stemning da 
det kom fyrverkeri på åpningsseremonien. Det jeg likte best ved å 
være i Håkons Hall var nok aktivitetene. Den ene dagen var jeg og 
vennene mine på klatring og den andre dagen var vi bare i Håkons 
Hall og benyttet oss av aktivitetene som var der. Jeg lærte også 
mye om kristendommen når jeg var der, noe jeg synes var veldig 
fint.

Oda Enberget

For tredje år på rad var det stor konfirmant-weekend i Håkons Hall. 7.-9. februar deltok 1400 
 konfirmanter fra 80 menigheter. Vi har bedt noen  konfirmanter fra Vingrom dele sine inntrykk: 

Inngangspartiet til Håkons Hall bar preg av at det var konfirmantene 
som regjerte denne helga. (Foto: Esben Haakenstad)

Fra et kveldsmøte under konfirmantleiren i Håkons Hall, der lovsangsteamet ledet allsangen. (Foto: Esben Haakenstad).
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Fra Mauritius til Vega til Fåberg

Nyansatte Paul Wilmot ved orgelet i Fåberg kirke.

– Nå har det vært nok reising på en stund, 
sier Paul Wilmot (32), som er den nye or-
ganisten i Fåberg. Paul har vært fem år i 
Mauritius, to år i Vega i Nordland, og – to 
måneder i Fåberg. 

Det er blitt en del britiske organister i Nor-
ge etter hvert, og Paul har sin utdanning 
fra Oxford University. Han er vokst opp i 
Brighton på sørkysten.

På øya Mauritius øst for Madagaskar had-
de  han piano- og orgeltimer for enkeltper-
soner. I tillegg var han repetitør for solister 
og kor ved Opera Mauritius. En repetitør 
er en som spiller musikkstykkene på for 
eksempel piano for vokalister de gangene 
orkester ikke er til stede under øvelsene. 

Deretter gikk ferden til Vega i Nordland, 
som er et øyrike med 6400 øyer. Etter to 
års erfaring med kirke- og menighetsliv i 
denne delen av Norge, søkte han altså stil-
lingen som organist her i distriktet.

På Fåberg har han slått seg til på Lund-
gaard, som ligger i lia ovenfor Jørstadmo-
en. – Her er det fantastisk utsikt, og jeg set-
ter pris på de lokalhistoriske tradisjonene 
som er knyttet til dette stedet, sier Paul.

Rigoberta fikk fredsprisen i 1992 for sin 
innsats for de innfødte indianerne under 
borgerkrigen i Guatemala, som varte fra 
1960 til 1996. Musikalen handler om hen-
nes familie sin skjebne, frem til hun klarte 
å flykte til Mexico i 1981. Hun var da den 
eneste overlevende i sin familie og Rigo-
berta viet sitt liv til å kjempe for folkeret-
tigheter. Kirkens Nødhjelp samarbeider i 
dag med lokale organisasjoner i Guatemala 
for å styrke kvinners og urfolks rettigheter.  
Overskudd fra musikalen blir gitt til dette 
arbeidet.

Musikalgruppen har øvd inn stykket 
i løpet av tre helger og mye egentrening. 
Arbeidet ble ledet og inspirert av tre unge 
instruktører fra Oslo, Christina Bæver, An-
dreas R. Iversen og Glenn Luijbregts. De 
kombinerte et manus av Thor Rummelhoff 
med stoff fra boka «Jeg, Rigoberta Men-
chu» til et format som passet til vår lille 
gruppe. Stykket framstilte kort og klart 
militærregimets brutale undertrykkelse 
av indianerne, med en blanding av alvor 
og skjemt. Reaksjonen fra publikum viste 
at de lot seg berøre av det de fikk se om 

skjebnen til urbolkningen i Guatemala og 
Rigoberta Menchú sin kamp.

Hovedrollen, Rigoberta ble spilt av 
Hanne Marie Engdal, som til daglig er di-

akon i Lillehammer. Hennes foreldre ble 
spilt var Tea og Pim Benschop, som er ild-
sjelene bak musikalene våre. En tradisjon 
de har tatt med seg fra Nederland. 

Søre Ål musikalgruppe fremførte musikalen om  
Nobels fredsprisvinner Rigoberta Menschú 

Pim og Tea Benschop og Hanne Marie Engdal. Foto: Sverre Asbjørnsen.
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Søre Ål kirke feirer sine 50 år!
Søre Ål menighet har som visjon at alle 
skal blir sett. Ved siden av de ansatte er det 
mange frivllige som bidrar. Dermed er det 
tilbud for mange aldre i menigheten. Når vi 
feirer kirken vår ønsker vi at folk i alle aldre 
skal få noen fine opplevelser, noe program-
met bærer preg av.Det hele avsluttes med 
jubileumsgudstjenste, hvor blant annet bi-
skopen vår, Solveig Fiske deltar. Jubileum-
suken avslutte med en stor kirkekaffe hvor 
det skal blir plass til alle, selvom vi gjerne 
skulle hatt større kirke.

Onsdag 23. april kl. 18.00 
starter feiringen med å introdusere 
 jubileumsboken om kirkens historie. Vi 
får smakebiter fra boka og en liten kir-
kevandring. Bak denne boken ligger det 
 mange timers reseach av 6 ivrige «forfatte-
re» og trygg veiledning av Arnfinn Engen 
som er redaktør. Så gled dere. Den blir å få 
kjøpt hele denne uken og senere på kirke-
kontoret.
Kl. 19.00  samles vi til taizégudstjeneste 
hvor sognepresten vår Ingunn Vik deltar.
Vi avslutter med å spise kveldmat sammen.

Jubileumskonsert torsdag 24. april 
kl. 20.00. Sangen om gleden
Vi har samlet et knippe erfarne musikere 
fra Søre Ål for å gi en musikalsk opplevelse 
og hyllest til Søre Ål kirke. Arne Svilosen er 
konfransier.

I Søre Ål menighet har det alltid vært 
rom for at menighetens innbyggere har fått 
bidra sterkt både i gudstjenesten og ellers i 
menighetsarbeidet. I dette har det blant an-
net vært mulig for mange musikalske kref-
ter å være med på å engasjere seg. Noen er 
ofte synlige i gudstjenesten eller på menig-
hetsarrangement, mens andre bidrar mer 
i bryllup, begravelser og konsertsammen-
heng.  Noen er godt kjent for menigheten, 
mens andre er mer ukjente. 

I forbindelse med Søre Ål kirkes 50 års 

jubileum har vi ønsket å samle noen av dis-
se menneskene og vise bredde og styrke 
blant de musikalske kreftene i menigheten. 
Vi er stolte over gjengen vi har samlet. 

Blant musikerne finner vi både unge og 
godt voksne utøvere som alle har rukket å 
samle seg en god mengde musikalsk erfa-
ring. Her møtes profesjonelle musikere og 
glade amatører. Alle med et felles ønske – å 
gi en hyllest til Søre Ål kirke. Med på laget 
har vi også Arne Svilosen som skal lede oss 
gjennom programmet. Vi gleder oss!
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Kveldens utøvere:
• Rebekka Opsal Christiansen-sang
• Selma Selbæk- sang
• Marianne Torp Træthaug - sang
• Maria Stiegler - sang
• Egil Hartberg - tangenter
• Jakob Lund Paulsen - tangenter
• Asbjørn Myren Svensen - tangenter
• Håkon Nettum - gitar
• Halvard Aase - bass
• Even Røhjell - trekkspill
• Selma Hartberg - saksofon
• Synne Hartberg - kontrabass
• Jan Andresen- saksofon
• Thomas Gallatin - trommer
Arne Svilosen er konferansier

 

50 år mellom to permer
Søre Ål kirkes 50 år et tidsrom som knapt er å 
nevne i evighetsperspektivet. Men, for oss er dette 
en milepæl, der vi ser oss tilbake form av en liten 
 jubileumsbok. Her fortelles historien til selve kirken, og 
menighets huset ”Kirkekroken” som stod ferdig først på 
1980- tallet.

Så har det skjedd endringer senere med begge 
byggene, dette er også beskrevet og tidsatt. Men, 
vi har også ønsket å børste støv av minnene om rikt 
 menighetsliv gjennom disse 50 årene. Mye blir nevnt, 
og mye sikkert også glemt. Boka beretter om diakoni 
og kirkeringer, om frivillighetssentral og julemesser, 
om barne- og ungdomsarbeid og menighetsskole, 
om menighetsweekender og musikaler, og om mus 
i orgelet og regnvann inn gjennom kirketaket. Alle 
menighets råd og (hoved-)prester blir presentert. Og 
en tidslinje med viktige begivenheter knyttet til kirken, 
gjennom 127 år(!). Visste du at mens Søre Ål kirke nå 
runder 50, er Søre Ål menighet 38 år gammel?

Fredag 25 april. 
Ungdommens kveld Live - Love - Pray
Kl.18.00 til 20.00 Create
Det blir sang-, male- og bønneverksted 
og black lights til ungdomsguds-
tjenesten senere på kvelden.

Kl.20.00 Mat og fellesskap

Kl.21.00 Ungdomsgudstjeneste

Ungdomsklubben møtes en del 
 fredagskvelder i kirken. Styret i klub-
ben, sammen med kateket Susanne 
Poulsen og diakon Hanne Engdal lager 
denne kvelden for ungdommene våre. 

Alle er velkomne på gudstjensten 
kl. 21.00!!

Lørdag 26 april er det duket for 
barnas egen bursdagsfeiring av Søre 
Ål kirke! 
Her bidrar PEPPER og ChiliPEPPER 
i godt samarbeid med Søndagsskolen.

Kl. 15.30 blir det pølser og is og fest til 
alle barn. 

Kl. 17.00 blir det konsert

PEPPER er menighetens eget barnekor 
med ca 40 medlemmer.  ChiliPEPPER er 
en del av dette, og er korets avdeling for 
barna som er under skolealder.  

PEPPER har lang tradisjon i Søre Ål 
 menighet og har skiftet både navn, 
ledelse og profil flere ganger. Dagens 
gruppe ledes av Maria Stiegler og Mari-
anne Torp Træthaug. Med seg på laget 
har de to gode medhjelpere Brit Sigvor 
Bjørnbekk og Ingebjørg Boye. Begge 
med lang erfaring fra både koret og 
menighetslivet, samt Håkon Nettum som 
er ansvarlig for bandet. PEPPER har fast 
band som pr. tidspunkt er bestående for-
trinnsvis av fedre til noen av sangerne. 

PEPPER har to store konserter årlig i 
tillegg til å delta på arrangement både i 
og utenfor menigheten. Årets vårkonsert 
skal gjennomføres i samarbeid med 
Søndagsskolen. 
 
Søndagsskolen ledes av Kjell Bjørn-
bekk og Asbjørn Myren Svensen og flere 
medhjelpere, har lang tradisjon som et 
fast tilbud til barna i menigheten under 
gudstjenstene på en del søndager.

BURSDAGSFEST er barnas egen 
feiring av kirkens 50 årsjubileum. 
En konsert der musikk, dans, fengende 
rytmer, Jesus, livet, takknemlighet, 
vennskap, kjærlighet, lek og moro er 
viktige ingredienser, godt blandet med 
en mengde sjarm og sprudlende glede.
Både voksne og barn ønskes  hjertelig 
velkommen!

Søndag 27.april kl.11.00 feirer vi jubileumsgudstjeneste
Medvirkende: Biskop Solveig Fiske, Prost Per Halstein Nielsen, Prest  Steinar Tofte, 
Diakon Hanne Marie Engdal, Organist Tim Collins og kantoriet.
Menighetsrådet inviterer alle til bursdagsfest i kirken etter gudstjenesten.

Alle arrangement er gratis, men det blir mulighet for å gi en gave til menigheten 
under gudstjenesten søndag.
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Knut Korsæth gikk på en firedelt folkeskole i Berg kommune (nabo til Halden kommune) og hadde 
en lærer som også var klokker i sognekirken i bygda. Som vanlig på den tiden, måtte de lære 

(pugge)samlevers. Disse sitter i minnet like godt i dag. Det best i minnet sitter likevel første vers av 
kveldssalmen som ble benyttet på barnehjemmet hvor han vokste opp: ”No soli bakom blå fjell”. 
 Bestyrerinnen på barnehjemmet som kom fra Norheimsund i Hardanger fikk han med på se og 

nærmest oppleve på en spesiell måte solnedgangen bak de blåe fjell!
Slike minner sitter og viskes ikke ut!

MIN SALME
No soli bakom blåe fjell
sitt ljose andlet gøymer,
og mørker over heimen fell,
og jordi ligg og drøymer.
Gud, lat di åsyn lysa ned,
så heilag fred
inn i vårt hjarta strøymer!

Kom, Jesus, inn og med meg ver
når det til kvelden stundar!
Og lat din engel standa her
ved lægjet når eg blundar,
og vara vel min kvilestad!
Og vekk meg glad
til song med fugl i lundar!

Men når eg her min nattverd held,
og livet kring meg tagnar,
eg minnast må min siste kveld,
då ikkje meir det dagnar.
Når soli neste morgon stend
opp over grend,
ho meg då ikkje gagnar.

Men Jesus fører meg ved hand,
eg ikkje råd skal sakna.
Han fører meg til livsens land,
der alle stormar spakna.
Når eg i grav er gøymd og duld,
for Kristi skuld
eg skal ein morgon vakna.

  Elias Blix (1836-1902)
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Babysang på Bjørns kro
Siden slutten av januar har ca 10 mødre med sine babyer møttes hver tirsdags formiddag  på Bjørns 
kro.  Vi har sunget og danset med babyene. De var også med på babysanggudstjeneste i januar.
Babysang er enkle sanger som er lette å lære. Det viktigste er kontakten mellom mor/far og barnet. 
Det er morsomt å se hvordan de små kjenner sangene igjen og fryder seg når de snurrer rundt mens vi 
synger.

Det er også mye som skjer iløpet av 10 uker, noen har lært å sitte mens andre krabber  
og har begynt å reise seg.

Vi avslutter alltid med å tenne et lys for hver av barna og synge kjære Gud jeg har det godt. 
Men da må lysa slukkes, for dette er interessant. Så ligger vi på gulvet sammen med barna og hører 
velsignelsen.

Ragnhild E. Floberg

Daniel og Hedda koser i ”båten”.
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“Prestkjerringa” forlater Vingrom

I juni slutter Ragnhild Floberg som sokne-
prest i Saksumdal og Vingrom og flytter til 
Sørlandet.  Der skal hun vikariere et halvt år 
for soknepresten i Tvedestrand. Da er det 
nøyaktig 10 år siden hun og familien flyttet 
hit til Lillehammer. Etter vikariatet håper 
hun å få en fast stilling.

Vi har snakket med Ragnhild og lurer på 
hvorfor hun flytter?

Etter 10 år her kan det være greit med 
forandring. Mannen min, Steinar, fikk en 
prostestilling og flyttet sørover for et halvt 
år siden. Dessuten kommer vi nærmere 
mine foreldre, som bor en times kjøring 
fra Grimstad. Men det blir tungt å starte på 
nytt. Det er mye som går lettere når man 
kjenner folk.

Her i bygda har jeg blitt kjent med og glad i 
folk. Det betyr noe for folk at de har en prest 
de kjenner, selv om ikke alle er like ivrige 
kirkegjengere.  Da vi kom hit, kjente jeg in-
gen her, og det ble litt av en “månelanding”.  
Den første oppgaven var konfirmantleir i 
Kragerø. Det var første året den ble arran-
gert og siden har jeg deltatt hvert år. Jeg er 

med i styret for leiren, som skal bestemme 
hvordan leiren skal utvikles videre.  Denne 
leiren har blitt veldig populær blant konfir-
mantene. I år er det faktisk 95% som velger 
kirkelig konfirmasjon i Saksumdal og Vin-
grom.  Selv om det kan være slitsomt å være 
alene om konfirmantundervisningen, er det 
den største og viktigste jobben jeg gjør. Og 
det gir mye tilbake. Jeg blir oppløftet og 
glad etter møtene med konfirmantene. De 
møter kirka med respekt og alvor, og man-
ge har fått en annen oppfatning av kirka et-
ter konfirmasjonstiden.

Ragnhild blir engasjert når hun snakker om 
barne- og ungdomsarbeid. Samarbeid med 
skole og barnehage er viktig. Det å bli kjent 
med ungene og bli gjenkjent. Tårnagent-
helgene er en fin mulighet for barn til å bli 
kjent med kirka og de som jobber der.

Når jeg kom hit, var det ikke mange barne-
familier i kirka, så jeg har vært opptatt av å 
gjøre noe for barn. Frelsesarmeen hadde et 
kurs i babysang. Jeg meldte meg på og møt-
te opp med dukke! Høsten 2006 ble første 
kurset i vår menighet startet.  Siden har det 
blitt flere kurs, som holdes på Bjørns kro. 

Det er et flott konsept, og vi har et veldig 
godt samarbeid med Bjørns kro. Det er fint 
å treffes på et nøytralt sted. Men det er også 
moro med babysanggudstjeneste, når store 
og små danser rundt i en stor ring i kirka og 
synger babysanger!

Folk har blitt mer positiv til alternative guds-
tjenester. Det er bra å ta tak i nye ting og 
finne ut hva som kan passe for folk. Jeg er 
glad i fjellet og det er godt å være ute i natu-
ren og synge salmer og lese Guds ord. Bud-
skapet kommer nærmere. Derfor var det 
naturlig å starte med friluftsgudstjeneste på 
fjellet Prestkjerringa. Første gangen var det 
80 som møtte opp. Det har blitt en tradisjon 
hvert år i slutten av august. I påska har det 
også blitt arrangert friluftsgudstjenester i 
flere år.

Vi har arrangert pilegrimsvandringer fra 
Saksumdal til Fåberg og fra Vingrom til kir-
ka. Det er spennende med pilegrimsleden 
som går forbi kirka.

Ringenes herre gudstjenesten var fantastisk 
morsom. Der ble det vist klipp fra filmen og 
servert popcorn.
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Fra en av de flotte gudstjenestene på Prestkjærringa i fjor sommer.

2008 var et hektisk år. Da hadde Vingrom 
kirke hundreårsjubileum med mye akti-
vitet, ett arrangement hver måned. Det 
var konserter, skuespill for skoleklassene, 
kunstutstilling og Trønder og Døl forestil-
ling. Selv om det var mange møter, så var 
det morsomt.

Ragnhild er glad for å ha flinke medarbeide-
re og understreker at samarbeidet med Vin-
grom sangkor betyr mye for menigheten. 

Arbeidet mitt gir mye glede, men det er 
også sterke møter når du er sammen med 
folk i sorg. Når det skjer tragiske ting, kom-
mer jeg nær folk på en helt spesiell måte. 
Som prest blir en nær bygda, både i sorg og 
glede. Det er store kontraster fra babysang 
til begravelser!

Det som har vært mest utfordrende her, er 
å bryte ned terskelen til kirka. At det går an 
å gå i kirka uten at en har et ærend der. 
Jeg har blitt veldig glad i Vingrom kirka og 
i altertavla, som er malt av Lars Jorde. En 
vaktmester fra Hammartun ble brukt som 
Jesus-modell.  Bildet tar utgangspunkt i tek-
sten: “Kom til meg alle dere som strever og 
bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile”. 
Jesus blir fremstilt som en sterk mann med 
arbeidshender. Jeg synes bildet favner både 
glede og sorg – hele livet. Jeg tar ofte ut-
gangspunkt i bildet når jeg preker.

Jeg har fått god kontakt med folk i Saksum-
dal.  Selv om det er ei lita bygd og skolen 
bare har rundt 30 elever, har de fått til et 
barnekor med omkring 20 barn.  De har 
sunget ved mange anledninger.

Har du noen råd til din etterfølger?
Bruk tid på å bli kjent og se hva det er be-
hov for. Lytt til råd fra gode medarbeidere 
og fra de som kjenner menigheten.

11. mai blir det avskjedsgudstjeneste, først 
i Vingrom kl. 11, så i Saksumdal kl. 19. 16. 
juni starter jeg i ny jobb. Før det skal jeg 
og ei venninne gå pilegrimsleden i Santia-
go de Compostela i 1 uke.  Hytta i Gausdal 
vil vi fortsatt beholde, så vi vil uansett være 
knyttet til området. Det jeg vil savne når jeg 
flytter, er skiføret, nærheten til fjellet, men 
først og fremst folkene.

Vi takker Ragnhild for alt det gode arbeidet 
hun har gjort i Vingrom menighet og øn-
sker lykke til i ny jobb!
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Nye trosopplæringsmedarbeidere

Fra venstre: Møyfrid L. Brenn, Susanne Paulsen og Jakob Paulsen.

Alle 6-åringene i Lillehammer har blitt, eller blir i løpet av våren invitert til kirka for å 
være med på en samling og få utdelt en helt egen 6-årsbok med sanger, bilder og fortel-
linger. I boka kan du lese mer om hva som skjedde med Jesus i forbindelse med påske 
og pinse, og bli kjent med tegneseriefigurene Bo og Nora. Kirka er en del av hele livet, 
og vi vil gjerne være med på å markere en slik stor overgang i livet, som en skolestart er.
I Vingrom kirke var det karnevalsgudstjeneste ved inngangen til fastetida. I Søre Ål og 
Nordre Ål ble 6-åringene invitert til å markere Maria Budskapsdag 23.03. I Lillehammer 
inviteres 6-åringene til samling og gudstjeneste 27.04 kl 11.00. 
På Fåberg inviteres alle 6-åringer til skolestartergudstjeneste søndag 15.06 kl 11.00. Det 
blir og en samling i forkant. Invitasjoner kommer i posten til de som ikke alt har fått 
tilbudet.

”Trosopplæringen i Lillehammer” er et 
langt og ikke helt entydig navn. Der-
for trenger vi et nytt navn og oppfor-
drer dere til å komme med forslag til 
et bra og tydelig navn. Navnet skal 
gjelde for alle seks menigheter.

Ditt forslag kan sendes til:
jspaulsen@gmail.com

Møt oss på 
Facebook!
Trosopplæringen 

i Lillehammer
www.facebook.com/kirkeliv

☺

6-år og snart klar for skolestart? HVA SKAL 
VI HETE?



13

Nr. 1 • 2014

Vår Fedrearv

Hemmelig beskjed til alle 3. klassinger:

22 9   20 18 5 14 7 5 18  4 5 7   6 15 18  
29  6 9 14 14 5  4 5 14  19 20 28 18 19 
20 5 11 9 18 11 5 19 11 1 20 20 5 14 

Løser du koden er du klar til å bli med på tårnagenthelg 
i Nordre Ål, Søre Ål eller Lillehammer kirke 3-4 mai.  Ta 
kontakt med tros opplæringsteamet for mer info, om du ikke 
får et hemmelig brev i posten i løpet av påska.

De som hører til Vingrom, Saksumdal og Fåberg kirke, ble 
invitert til tårnagent helg i begynnelsen av februar. Til sam-
men var 24 agenter, 16 barn i Fåberg og 6 i Vingrom,  på 
plass for å løse  oppdrag og utforske kirkas skatter, symboler 
og hemmelige rom.

Tårnagenthelg i Nordre  
Ål, Søre Ål og Lillehammer 
kirke 3. og 4. mai.

(Et lite tips: A=1, B=2, C=3…)

Lys Våken
18 spente 11-åringer fra Lillehammer og Søre Ål 
menigheter møtte opp i Søre Ål kirke lørdag 30. 
november, klare for å overnatte i kirka. Og for en 
super gjeng! Vi lo, vi gråt, vi spiste, vi lekte, vi sang, 
vi ba sammen, vi forberedte gudstjeneste, vi så film, 
vi pynta lys, vi sendte opp rislykter, og vi klarte også 
å sove litt i kirkerommet. Gjennom alt dette samlet 
vi perler til Kristuskransen, som alle fikk sette sam-
men selv før vi la oss på lørdagen. Søndag morgen 
kunne vi feire kirkas nyttårsdag med en helt spesiell 
”Lys Våken” gudstjeneste, med drama, sang, bøn-
ner, nattverd og et maleri som alle pekte mot at kirka 
er vårt hjem. Her er vi hjemme, her hører vi til. Til 
slutt var det selvfølgelig kirkekaffe, og mulighet til å 
se bilder fra helga.

”Når kan vi få komme igjen?” var det flere som 
spurte, og en uttalte ”Dette var mye morsommere 
enn å sitte hjemme og spille dataspill”! 

Tusen takk til alle dere som kom og bidro til en helt 
spesiell helg, og takk til alle voksne og ungdomsle-
dere som gjorde dette mulig! 

Dette var første gang Lillehammer menighet var med 
på ”Lys Våken”, og et slikt samarbeid mellom flere 
menigheter frister absolutt til gjentagelse!
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De tre vise menn, med prest Oddgeir Bolstad i spissen, kom med gull, røkelse og myrra på 
juletrefesten i Nordre Ål kirke. Foto: Kari Tone Sperstad

Hva gjør en prest fra mandag til lørdag?
Er det slik at prester bare jobber på søndager fra 11 til 12 og har fri resten av uka, eller har 
de oppgaver hver dag. 

Sogneprest Oddgeir Bolstad i Nordre Ål  møter mennesker i alle livets faser – fra fødsel 
til grav, i glede og sorg. Han bruker mye av arbeidstiden sin på å forberede gudstjenester 
og kirkelige handlinger som dåp, vielser, konfirmasjoner og  begravelser. Gudstjenesten 
utarbeides i samarbeid med kirkemusikeren og andre i menigheten. Samtaler med men-
nesker som vil døpe barna sine eller gifte seg i kirken og med de som har mistet noen, 
hører også med til prestens oppgaver. I tillegg er kontorarbeid og møter i forskjellige råd 
og utvalg en del av arbeidsdagen.

Ulike uker
Ingen uke er lik, for teller Oddgeir. De ukene hvor det er begravelser er mere hektiske enn 
andre, både med samtaler, forbredelser og selvfølgelig selve begravelsen. Og da må ofte 
alle andre oppgaver legges til side og vente til neste uke.

Ikke alle prester har den tradisjonelle me-
nigheten som sin arbeidsplass. Det finnes 
også studentprester, sykehusprester, feng-
selsprester, misjonsprester og prester som 
jobber i Forsvaret og i Sjømannskirken.

Besøktjeneste
Oddgeir har tidligere vært sjømannsprest 
både i  Geneve og i London og der besøk-

stjenesten var viktig del av Sjømannskir-
kens tilbud.  Dette er noe han kunne ten-
ke seg å ha mere tid til. Han skulle gjerne 
bruke mere tid til oppsøkende virksomhet, 
komme på besøk til bedrifter for å snakke 
om tro og liv over en lunsj.

Prest 24 timer i døgnet
Selv om prestene har fri på mandager og 

lørdager, er de prester 24 timer i døgnet. 
Oddgeir har ikke noe imot å være  tigjen-
gelig for en prat om du møter han på butik-
ken eller på en eller annen dugnad. Men de 
dagene Oddgeir har fri fra kirken liker han 
godt å være for seg selv, være ute i naturen 
enten på ski eller beina. Da kommer ofte de 
gode ideene enten til neste søndags preken  
eller til konfrimasjonundervisningen. 

Mandag - Fri

Tirsdag - Morgensang i Lillehammer kirke
 - Stabsmøte i Nordre Ål
 -  Møte med organist, kirketjener  for å forbrede 

 kommende søndagsgudstjeneste
 - Planlegging av 6 års bokutdeling
  -  Diverse administrative arbeidsoppgaver,  

telefoner og svare på epost
 - Samtaler
 - Forbedelse av foredrag
 - Foredrag på kvelden

Onsdag - Samtale med pårørende
 - Forbredelse til begravelse
 - Kontorarbeid
 - Samtale

Torsdag - Møte med de pårørende før begravelsen
 - Begravelse 
 -  Dåpssamtale og kirkevandring med foreldre og 

dåpsbarn

Fredag  -  Morgensang i kapellet med påfølgende samtale om 
søndagens tekst

 -  Forbredelse av neste konfirmantundervisningtime
 -  Arbeid med og forbredelse av søndagens 

 gudstjeneste

Lørdag - Fri

Søndag - Gudstjeneste

En uke kan foreksempel se slik ut:
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”Miljø, 
 forbruk og 
rettferd”
Av Solveig Heim

Som Grønn menighet deler vi visjonen om at Kirken, med ut-
gangspunkt i troen på den treenige Gud, demonstrerer et bevisst 
forhold til miljø, forbruk og rettferd. Gud har skapt alt, ”såre 
godt”, og vil selvfølgelig at vi skal ta vare på det. Alt sammen.  
For vår skyld, for jordens skyld, og for Guds skyld…

Våre tiltak for Grønn menighet er del av det tiårige endrings-
prosjektet ”Skaperverk og Bærekraft”, som Den norske Kirke, 
Kirkens Nødhjelp og Norges Kristne Råd står bak. Et område i 
Plan for Grønn menighet som hver enkelt husholdning har inn-
virkning på, er ”Innkjøp”.  Dagliglivets miljøvern er kraftfullt når 
vi går sammen om positive endringer. Her er noen tips om hvilke 
miljøvennlige endringer vi kan gjøre når det gjelder innkjøp 
og forbruk:

•  Fremme kunnskap og økt bevissthet om hvilken miljøbe-
lastning hvert produkt medfører ved produksjon, transport, 
bruk og som avfall. 

•  Resirkulering av avfall er uansett viktig. Avfall er ressurser på 
avveie.

•  Gjenbruk av ting enda bedre og mindre ressurskrevende. 
Byttemarkedet som arrangeres i Kirkesenteret hvert halvår, er 
et eksempel på tiltak som gjør oss mindre avhengig av å kjøpe 
nytt. 

•  Aller viktigst er at vi kjøper færre ting, for økt forbruk øker 
miljøbelastningen (vårt økologiske fotavtrykk).

•  Andre gode tiltak for et miljøvennlig og etisk forbruk, er å velge 
følgende produkt når slike finnes, og etterspørre dem der de 
ikke finnes: 
- Lokalt produserte matvarer 
- Økologisk dyrkede matvarer 
- Fairtrademerkede produkt 

• Vi kan unngå: 
- bruk av kjemikalier ved rengjøring
- bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel

•  Og vi kan foretrekke miljøsertifiserte leverandører av varer 
og tjenester når det er mulig. Dette er et eksempel for å etter-
spørre miljøengasjement hos andre.  

Alle punktene har med bevisstgjøring å gjøre, og vi kan se nær-
mere på hvert av dem i neste nummer. Det gjelder å minske det 
”økologiske fotavtrykket” som våre handlinger etterlater seg. Det 
sier seg selv at produkter med mange miljøgifter, eller ting som 
har reist rundt halve verden, har negative effekter på miljøet. Det 
samme gjelder når forbruket vårt har et omfang som krever res-
surser tilsvarende flere kloder hvis alle i verden skulle bruke like 
mye som oss. Trenger vi egentlig stadig mer og stadig nytt? Vi 
har både mulighet og ansvar for å ta bedre vare på livsgrunnlaget 
vårt; jorden, havet, luften, klimaet. Og ikke si at det ikke nytter.  
Det som er håpløst er å ikke bry seg om skaperverket. 

Kilde: grønnkirke.no, kirkelig nettverk for skaperverk og bærekraft, 
http://www.gronnkirke.no/index.cfm?id=238339
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Familenytt

Lillehammer
Døpte:   Frimann Hylin Magnussen 
 Julie Oline Åmodt Eritsvær
 Imre Lyander Lien
 Sina Aanstad Bjertnæs
 Heidi Stigbrand
 Siri Stigbrand
 William Engen Svensson
 Helle Strangstad
 Jenny Lindås Braaten
 Mattias Brenne Halvorsen
 Sophia Viborg Halvorsen
 Vetle Sæthersmoen 
 Nordahl-Pedersen
 Fenix Sandal Sørfonden
 Sofia Fossgård Valen
 Nathaniel Annexstad
 Simen Haukan Sørsveen
 Tøren Braut Eidsnes, 
 døpt i N. Ål kirke
 Amanda Blakli
 Justin André Pestanio Ludvigsen

Vigde i Lillehammer kirke og Garmo stavkirke:
 Helene Marie Haug og  
 Eivind Sørensen 

Døde: Torbjørg Klufthaugen
 Lillian Vigdis Ellingsson
 Karen Sveen Halvorsen
 Wenche Paulsen
 Ivar Eck
 Gunnar Alfred Joakimsen
 Per Tore Moen
 Jan Peter Jeremias Stenkvist
 Oddvar Skrefsrud
 Alma Hjørdis Karoline Eide
 Carmen Mary Strand Langseth
 Konrad Melvin Bjørnerud
 Åse Berg
 Torstein Lyngved
 Ester Skriden
 Arne Roar Gulbrandsen
 Else Løvseth
 Kjell Martin Holje
 Kåre Haugen
 Åge Arvid Nordby
 Arne Bergsvendsen
 Helge Schou
 Magnus Dalby
 Helmar Martin Branden
 Else Bjørg Ulsaker
 Sigrid Skjønsberg
 Anne-Grete Lae-Solberg
 Jens Andreas Selmer
 Arnt Roger Ruud
 Magda Torgersen
 Signe Hansen
 Marthe Strand
 Ida Mathisen

Nordre Ål
Døpte Daniel Carlsson
 Signe Skikstad Ottesen
 Rikke Espelien Enger
 Iver Sæther  Akershus Festning
 Caroline Melbye Vist  Stiklestad krk.
 Sondre Hansen Røhne
 Vetle Hagehaugen
 Tobias Borgemoen Bermann
 Sigurd Nordby Skeide
 Marie Cecilia Nordby Skeide
 Benjamin Gundersen Sandberg
 Even Stokke Lothe
 Edvard Maartmann
 Ida Knestang
 Sanna Sels-Agersten   
 Nordseter Fjellkirke
 Simen Haukan Sørsveen  
 Lillehammer kirke
 Mathea Elisabeth Skepp-Havn
 Tøren Braut  Eidsnes
 Magnus Finsveen Dahl
 Justin André Pestanio Ludvigsen

Vigde i Nordre Ål menighet
 Stine Høyer og Kristian Solemsli

Døde
Seremoni i Nordre Ål kirke og
Lillehammer Helsehus Kapell
 Aasta Sørensen
 Finn Ødeli
 Egil Rustadstuen
 Åse Berit Larsen
 Hans Carl Mathisen
 Petra Hanssveen
 Magne Olav Svendsrud
 Trygve Korpberget
 Jack Lunde
 Knut Odlo
 Eva Teigen
 Helge Lorentz Haugen
 Hjørdis Johanne Nyseth
 Else Elvedalen
 Harald Kjeldsrud
 Aagot Sæther
 Arnold Peder Engen
 Trygve Plukerud
 Arne Ottesen
 Henry Kval
 Torbjørg Olava Granum
 Åse Berit Bergsjordet
 Ruth Andreassen
 Torgeir Nygård
 Mary Kleven
 Even Rise
 Bjørn Gudbrandsen
 Edel Solveig Knutsen
 Hans Lund

Søre Ål
Døpte Carina Dahl Reberg
 Sivert Dahl Reberg
 Sina Aanstad Bjertnæs
  døpt i Lillehammer kirke
 Tobias Borgemoen Bergmann  
 døpt i Nordre Ål kirke
 Oskar Monjor Fengås
 døpt i Ski kirke
 Tuva Rossing Nilsen
 Nathaniel Annexstad
 døpt I Lillehammer kirke
 Daniel Rishaug Granli
 Kari Smestad Høgh
 døpt i Fåberg kirke

Vigde:  Silje Bergheim Dahl og  
Bjørn Frode Reberg

Døde: Hans Magnar Hansen
 Ellinor Hovland
 Anna Lunke
 Helga Johansen
 Gunnar Nordtorp
 Marie Engh
 Olga Stulen
 Åse Margrethe Alm
 Nelly Nora
 Einar Gjeitrud
 Tom Nersveen Pettersen
 Marta Kaspersen

Vingrom
Døpte: Adrian Strandvik Myhren
 Torleif Stafseng Christophersen
 Ada Fallingen
 Simen Moen Borud
 Laurits Fliflet Kindlistuen
 Nyaduar David Tut Lam
 Eirik Nilsen
 Oda Enberget
 Emil Berg Veisten

Vigde: Ingen

Døde: Agnes Thoresen
 Kjell Torbjørn Smidesang
 Choung Soon Kari Bøe
 Aase Owren
 Berit Brusveen
 Ninni Brusveen
 Sigrunn Fjellvik
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Familenytt

Fåberg
Døpte:  Mikkel Øvreberg (døpt i Vestre 

Gausdal kirke)
 Kari Smestad Høgh

Vigde:  Cathrine Antonsen Fredriksen og Ste-
fan Martens (viet på Hunderfossen)

  Thea Opshaug Skjeggestad og 
 Mikael Rambjør Onarheim  
(viet på Hunderfossen) 

  Sissel Olsrød og Håvard Orerød  
(viet på Hunderfossen)

 Nina Sundby og Morten Thoen 
 Inderdal (viet på Hunderfossen)
  

Døde: Kari Forseth
 Grethe Karin Sagstuen
 Per Grønlien
 Liv Herbjørg Larsen
 Torgeir Dahl
 Liv Nora Rønning
 Sverre Besserud
 Aud Kari Diserud
 Olav Solberg
 Ottar Korsrud
 Tora Jørstad
 Gunnar Einar Smidesang
 Berit Sigerstedt Pedersen

  

Saksumdal
Døpte: Ingen

Vigde:  Ingen

Døde: Marta Hånsnartredet
 Hallgeir Lien

Konfirmanter i Vingrom 25. mai
Caroline Berntzen
Hanne Brusveen
Astrid Marie Skjeggestad Dale
Oda Enberget
Silje Fjellengen
Pål Kværnø Fosmo
Ingrid Vadet Gravdal
Anne Lundberg Grønolen
Benjamin Sagbakken Johannessen
Mia Ovesen
Vetle Løvseth Øvstehage
Ingrid Vigen Reistad
Eline Rud
Mina Stensgård

Konfirmanter i Vingrom 31. mai
Frida Gundersen Bentdal
Marius Haslum Espeseth
Alvilde Skeidsvoll Granli
Tiril-Eini Laakso-Antonsen
Martin Røsjorde Lindstad

Mads Hermann Linn
Emilie Martin
Eirik Nilsen
Gaute Owren
Hanne Eggen Persson
Hedda Skogum Riise
Marius Ristesund Strandum
Nyaduar David Tut Lam
Simen Elias Lognseth Vinjusveen

Konfirmanter i Vingrom 1. juni
Vilde Sofie Østrem Kristiansen
Ingrid Owren
Peder Owren
Erik Rolstad
Emil Berg Veisten
Tobias Magnus
Hans Iver Traaseth Skogvang

Konfirmanter i Fåberg 10. mai
Åshild Dahl
Beate Bakken Engeli

Ingeborg Gjestvang Grønberg
Jørgen Lotten
Simen Sønsterud Lund
Jesper Nilsen Negård
Steffen Bakken Nilsen
Andreas Narmo Ødegårdstuen
Jon Kristian Sagdalen
Linn Kristin Sjursnes
Eline Huuse Slapø

Konfirmanter i Fåberg 11. mai
Anders Bø
Marit Bråten
Henrik Landgraff Granum
Mari Haugen
Jørgen Håvardslien
Henrik Arlien Høyesveen
Nina Moe

(I Saksumdal er det ikke konfirmasjon i år)

Konfirmanter Vingrom og Fåberg mai/juni 2014:
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SØRE ÅL

Alle 6 åringer inviteres til å få en 
egen kirkebok søndag 23. mars. 
6- åringene inviteres til en egen samling 
onsdag 19. mars, om du ikke får invitas-
jon bare møt opp eller ta kontakt med 
kari@kirkekontoret.no

Alle 8 åringer inviteres til tårn-
agenthelg lørdag 3. og  
søndag 4. mai.
Spennende samling for alle 3 klassinger. 
Får du ikke innbydelse i posten, meld deg 
på til Kjell Bjørnbekk, 91 35 00 87, 
e-post: kjebjo56@gmail.com

Søre Ål kirke 50 årsjubileum, 
23.–27. april
Vi feirer oss selv med ulike arrangementer 
for alle aldre, onsdag til søndag. Se annet 
sted i bladet.

FÅBERG, 

LILLEHAMMER

Fellesmiddag
Vil du komme til ferdig middag og samti-
dig treffe en rekke svært hyggelige men-
nesker? Da er fellesmiddagen på Fåberg 
menighetshus stedet. Kl. 16.15 er midda-
gen klar, og alle generasjoner kan forsyne 
seg. Datoer resten av våren:  Onsdagene 
2. april, 23. april og 14. mai.

Fåberg gospelkor
er et tilbud for alle fra 15 år og oppover, 
annenhver torsdag kl. 19-21 er det øvelse 
på Fåberg menighetshus. Kontaktperson: 
Jakob Paulsen, tlf.  405 13 065.

Ungdomsklubben 
møtes som regel annenhver fredag kveld 
på menighetshuset. Dette er også et tilbud 
til ungdom i Gausdal. Kontaktperson: 
Ingrid Skullerud tlf. 959 66 367.
Etter skoletid er på Fåberg menighet-
shus hver tirsdag kl. 1415-1630. Dette er 
et tilbud til 4.-7. klasse. Her er det leker, 
spill, bibelhistorier og middag.

Palmesøndagssamling
Gaustum gård inviterer til den tradisjon-
srike palmesøndagssamlingen kl 18.00. 
Alle generasjoner er velkomne!

• MORGENSANG
i Lillehammer kirke hver tirsdag morgen  
kl 08.30.

• LILLEHAMMER KANTORI
øver hver torsdag kl 19.15 - 21.30. 
 Interesserte kan kontakte Tim Collins,  
tlf 97991305.

• SALT LILLEHAMMER TENSING
for ungdom 13-19 år, fra Lillehammer, 
Øyer, Fåberg eller Gausdal, og som vil 
være med i et kristent fellesskap. Sang, 
dans, drama, band, teknikk. Vi øver 
tirsdager kl 19.00-21.30 på Kirkesenteret 
nedenfor kirken. 
Kontakt: Ingvill Walmann Byrknes, 
tlf 93 65 71 78 eller Hanne diakon, 
tlf 97 99 13 22. 

• KFUK/M-speidere 
Kontakt   Elisabet Walmann, 
tlf 47 29 66 12

• HYGGESTUND 
på Lillehammer Kirkesenter kl 11.00 
torsdagene 24.april (grunnet påsken), 
22.mai. Det blir tur sammen med Nordre 
Ål 17. juni. Bevertning og utlodning. 
Se avisannonser for tema. For spørsmål 
kontakt Aase Vold, tlf 92 42 28 37.

• KORSVEIGRUPPA
for Lillehammer og omegn samles et par 
timer tredjehver søndag kveld, til måltid og 
samtale om hvordan vi kan følge Jesus i 
hverdagen ved hjelp av de fire veiviserne: 
Søke Jesus Kristus, bygge fellesskap, leve 
enklere og fremme fellesskap. 
Se www.korsvei.no, eller ring Solveig 
Heim, tlf 92 68 14 40.

Kanskje DU skulle leie menighets-
huset på Fåberg?
Hvis du trenger selskapslokaler til kon-
firmasjon, dåpsfest, minnesamvær eller 
jubileum, har Fåberg menighetshus topp 
moderne kjøkken og flott forsamlingssal. 
Det er også fine lekemuligheter utendørs 
og overnattingsmuligheter i 2. etasje. 

Har du en dugnad?
(Altså motsatt av det spørsmålet du pleier 
å få…) Hvis du har noe som «skulle vært 
gjort», er vi i Fåberg menighet interes-
sert i dugnader for å skaffe inntekter til 
menighetshuset. Meld fra til menighetskon-
toret om små eller store oppgaver.

Følg med «Hva skjer i Søre Ål» på 
Facebook,  Byavisen  og Det skjer i GD og 
GD puls

Søndagsskole 
under gudstjenesten. Datoer for våren er  
6. april, 11. mai og 25. mai
Kontaktperson: Kjell Bjørnbekk 91 35 00 87, 
e-post: kjebjo56@gmail.com

Pepper og Chilipepper,  
Søre Ål minitensing - onsdager  
kl. 18.00 til 19.00
To kor for barn i alle aldre, Chilipepper for 
de yngste ledes av Marianne Træthaug, og 
Pepper, for de i skolealder, ledes av Maria 
Stiegler. Vi har en felles saft/kjekspause. 
Koret har et eget band som også er med 
på øvelsene.
Vi opptrer på gudstjenester og skal ha 
kordag med konsert lørdag 26. april 
kl.17.00
Kontaktperson. Maria Stiegler 
mail: jeg.maria@gmail.com

Samtale/bibelgrupper hvor alle 
som vil kan være med.
Her snakker vi om tvil og tro og blir bedre 
kjent med hverandre. Vi møtes ca. hver 2-3 
uke. Kontaktperson Brit Sigvor Bjørnbekk: 
98 63 56 70 brit.sigvor@hotmail.com

Vi ber sammen og leser søndagens 
prekentekst hver fredag kl. 11.00 
til 11.30 i kirkekroken.
De som har anledning kan bli igjen og 
spise matpakka si sammen. Er det noe du 
ønsker forbønn for så si fra til Brit Sigvor 
Bjørnbekk, brit.sigvor@hotmail.com, 
 mobil:98 63 56 70

Rasteplass
En hvilestund i hverdagen. 24. mai kl 
12.00 i Kirkekroken. Innledning ved Lise 
Hyldmo, deretter mediterer vi over en 
bibeltekst. Avsluttes med et godt måltid, 
hvor de som ønsker kan dele det de har 
opplevd. Det koster kr. 100,-. Påmelding til 
Lise Hyldmo, 95 02 38 47, 
e-post: lise.hyldmo@gmail.com

Ungdomsklubb ca en fredag i 
måneden. Datoene er: 
11.04, 09.05, 23.05, 06.06.
Her kan ungdom fra 13 år oppleve et 
inkluderende fellesskap, hvor alle er 
velkommen.
Følg med på facebook: Soffa ungdoms-
klubb
Kontaktperson: Diakon Hanne Marie 
 Engdal,  97 99 13 22 
hanne.engdal@kirkekontoret.no
 

Ønsker du å bidra med noe kirkeskyss,  
tekstleser, bake, være med på 

 trosopplæring, søndagsskole eller noe 
 annet,  ta kontakt med kirkekontoret, 

e-post: kari@kirkekontoret.no
eller på telefon: 97 99 13 03.
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NORDRE ÅL

VINGROM

For mere orientering ta kontakt med 
menighets-kontoret 97 99 13 15

Familiemiddager 2014 
24. april kl 17.00 og vi starter opp igjen 
til høsten

NORDRE ÅL MINI-TENSING 
øver hver torsdag som før - 18.00 - 19.30.
Dette er for barn fra 2. klasse og ut 
barne skolen. Barna får synge i mikrofon 
og trene på å opptre, bli trygge og lære 
sanger som er litt  mer avanserte. Vi har 
det kjempegøy og det er alltid plass til 
flere.

K-Forum  
N ÅL KIRKE KL 19.30 på 2. 
tirsdag hver måned Gjennom K-forum øn-
sker vi å være  en møteplass for kvinner i 
alle aldre  som ønsker seg  fellesskap med 
andre kvinner lokalt. 

Møter i vår 
13.05.   ”The newcomer girl” med en fot i 

hvert land v/ Beverly Stadum og 
10.06.  Da møtes vi på Bjerkebæk. Om-

visning v/ Astrid Stuve.

Møtene er i prinsippet gratis, men vi er 
glad for kr. 30,- per pers til dekning av 
utgifter.

VELKOMMEN!

Spesielle gudstjenester og arrange-
menter i Nordre Ål menighet.
Tårnagenter Nordre Ål menighet
Søndag 4. mai  kl 11.00
Familiegudstjeneste – For alle 8-åringer..
Kirkekaffe

17. mai kl 19.00
Nordre Ål Minitensing er med på Gospel-
night i Lillehammer kirke sammen 
Med SALT Lillehammer Tensing.

Ung Messe 25. mai i Nordre Ål kirke
Felles Gudstjeneste v/konfirmantene og 
prestene i byen.

Pilegrimsvandring mellom Sjusjøen til Nord-
seter Fjellkirker  Søndag 15 juni kl 11.00
Menigheten vandrer og har sin Gudstjen-
este i de vakre fjellområdene mellom våre 
to kirker på fjellet. 

Avskjedsgudstjeneste  
for Ragnhild Floberg  

11. mai kl. 11.00 i Vingrom krike og 
kl. 19.00 i Saksumdal kirke.
Sett av datoen og møt opp!

Hyggetreff i Kirkestua
Andakt, sang og musikk og underhold-
ning. Servering av  kaffe og smørbrød
Hver første tirsdag i måneden kl 11.00
Tirsdag 1.april
Tirsdag 6. mai
Tirsdag 3. juni
Tirsdag 17. juni ”Tur ut i det blå”

Fredagssamling i kapellet
Kl 09.00 hver fredag.  Vi samler oss om 
søndagens tekster, salmer og bønner. 
Kaffe og samtale i Kirkestua etterpå.
Det er ikke fredagssamling ved skolefri.

KNØTTEKOR – MINITENSING – 
FAMILIEMIDDAG
Nordre Ål menighet fortsetter med det 
populære familietilbudet annenhver 
torsdag med samling/øvelser for alle barn 
til Knøttekor og Minitensing med innlagt 
middag. Dette er et tilbud til hele familien, 
fra 0 -100 år. 
Knøttekoret starter kl 17.00 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 familien, 
om de synger eller ikke. 

Vingrom kirkes guttekor 
øver i Vingrom  kirke hver onsdag klokken 
1830 til 1930 i  perioden mellom første 
uke etter høstferien til medio mai. Koret er 
for gutter fra ca 6 år og ledes av organist i 
Vingrom kirke Thor Kvande med god støtte 
fra Carol Kvande.

• Y’s Men har møter på Kirke-
senteret 2.hver onsdag.  Møter i vår 
er 30.04. og 14.05. og første møte for 
høsten er 27.08.

• 6-åringer får sin egen Kirkebok 
under gudstjenesten 27.april og inviteres 
til egen samling i kirken tirsdag 22. april. 
Om du ikke har fått brev, men ønsker å 
delta, meld fra til 
susanne.paulsen@kirkekontoret.no 

• TÅRNAGENTER.  
3.klassinger inviteres til en spennende 
helg i kirken 3.-4.mai. Om du ikke får in-
nbydelse i posten, kontakt 
moyfrid.reinsberg.brenn@kirkekontoret.no 
Se mer info om Tårnagenter midt i bladet.

ØNSKER DU Å BIDRA 
med kirkeskyss, tjeneste som kirkevert, 
kakebaker, tekstleser eller noe annet 
knyttet til gudstjenesten eller menighetslivet 
forøvrig, ta kontakt med Kirkekontoret, 
gunvor.kraft@kirkekontoret.no  

Øvrige kontaktpersoner: 
•  Lillehammer misjonsforening NMS  

v/Birgit Langset, tlf 61258115

•  Lillehammer Y’s Men’s Club, kontakt 
Karin Holck, tlf 61255363 / 90792430

Følg også med i GD-Puls/Det Skjer 
og på våre hjemmesider 
www.kirkekontoret.no 
og klikk deg inn på  

Menighetene/Nordre Ål.
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Konfirmanter på Fåberg 2013

Det var meningen at bildet av Fåberg-konfirmantene skulle  vært med i forrige utgave, men dessverre skjedde det en glipp.  
Her er det i hvert fall, konfirmantprest er May Ingunn Thorleifsdotter. (Foto: Kirsti Hovde)

Gudstjenesteliste – våren 2014 
Dato Uke Lillehammer Søre Ål Nordre Ål

APRIL

13-april Palmesøndag 15 kl 11.00 Høymesse kl 11.00 Høymesse Kl 11.00 i Nordseter fjelkirke

17-april Skjærtorsdag 16 kl 20.00 Høymesse kl 19.00 Høymesse

18-april Langfredag 16 kl 11.00 Høymesse

20-april Påskedag 16 kl 11.00 Høytidsgudstj. kl 11.00 Høytidsgudstj. kl 11.00 Høytidsgudstj.

21-april 2.påskedag 17 kl 11.00 Høymesse

24-april 17 kl  19.00 Jubileumsgudstj.

27-april 2.s. i påsketiden 17 kl 11.00 Høymesse kl 11.00 Jubileumsgudstj. kl 11.00 Høymesse

MAI

04-mai 3.s. i påsketiden 18 kl 11.00 Tårnagentgudstj. kl 11.00 Tårnagentgudstj. kl 11.00 Tårnagentgudstj.

11-mai 4.s.i påsketiden 19 kl 11.00 Høymesse kl 11.00 Familiegudstj. kl 11.00 Høymesse

17-mai Grunnlovsdag 20 kl 12.30 Grunnlovsgudstj.

20 kl 19.00 Gospelnight

18-mai 5.s.i påsketiden 20 kl 11.00 Høymesse kl 11.00 Høymesse kl 11.00 Høymesse

25-mai 6.s. i påsketiden 21 kl 11.00 Høymesse kl 11.00 Høymesse kl 19.00 Ungmesse

29-mai Kristi Himmelf.dag 22 kl 11.00 Høymesse
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Gudstjenesteliste – våren 2014 
Dato Uke Lillehammer Søre Ål Nordre Ål
JUNI
01-juni Søndag før pinse 22 kl 11.00 gudstj. i parken kl 19.00 Høymesse kl 11.00 Høymesse
08-juni Pinsedag 23 kl 11.00 Høytidsgudstj. kl 11.00 Høytidsgudstj. kl 11.00 Høytidsgudstj.
09-juni 2. pinsedag 24 Kirkens dag, Maihaugen
15-juni Treenighetss. 24 kl 11.00 Høymesse kl 11.00 Høymesse kl 10.00 Pilerimsvandring
22-juni 2.s.i treenigh.tiden 25 kl 11.00 Høymesse kl 11.00 Høymesse
25-juni 26 kl 19.00 i Garmokirken
29-juni 3.s. i treenigh.tiden 26 kl 11.00 Høymesse kl 11.00 Høymesse
JULI
06-juli 4.s. i treenigh.tiden 27 kl 11.00 Høymesse kl 11.00 Høymesse
09-juli 28 kl 19.00 i Garmokirken
13-juli 5.s. i treenigh.tiden 28 kl 11.00 Høymesse kl 11.00 Høymesse
20-juli Aposteldagen 29 kl 11.00 Høymesse kl 11.00 Høymesse
23-juli 30 kl 19.00 i Garmokirken
27-juli 7.s. i treenigh.tiden 30 kl 11.00 Høymesse kl 11.00 Høymesse
29-juli Olsok 31 kl 19.00 i Garmokirken
AUGUST
03-aug 8.s. i treenigh.tiden 31 kl 11.00 Høymesse
10-aug 9.s. i treenigh.tiden 32 kl 11.00 Høymesse kl 11.00 Høymesse
13-aug 33 kl 19.00 i Garmokirken
17-aug 10.s. i treenigh.tiden 33 kl 11.00 Høymesse kl 11.00 Høymesse
24-aug 11.s. i treenigh.tiden 34 kl 11.00 Høymesse kl 11.00 Høymesse kl 11.00 Høymesse
27-aug 35 kl 19.00 i Garmokirken
31-aug 12.s. i treenigh.tiden 35 kl 11.00 Høymesse kl 11.00 Høymesse kl 11.00 Høymesse

Dato Uke Fåberg Vingrom Saksumdal
APRIL
13-april Palmesøndag 15 kl 13.00 Friluftsgudstj. Felles m/Vingrom
17-april Skjærtorsdag 16 kl 17.00 Høymesse kl 19.00 Høymesse
18-april Langfredag 16 kl 19.00 Høymesse
20-april Påskedag 16 kl 11.00 Høytidsgudstj. kl 11.00 Høytidsgudstj.
21-april 2. påskedag 17 kl 11.00 Høytidsgudstj.
27-april 2.s. i påsketiden 17 kl 19.00 Samtalegudstj. kl 11.00 Høymesse
MAI
04-mai 3.s. i påsketiden 18 kl 19.00 Samtalegudstj.
10-mai 19 kl 11.00 Konfirmasjon
11-mai 4.s. i påsketiden 19 kl 11.00 konfirmasjon kl 11.00 Høymesse kl 19.00 Høymesse
17-mai Grunnlovsdag 20 kl 11.00 Grunnlovsgudstj. kl 11.30 Grunnlovsgudstj. kl 10.00 Grunnlovsgudstj.
25-mai 6.s. i påsketiden 21 kl 11.00 Konfirmasjon
31-mai kl 12.00 Konfirmasjon
JUNI
01-juni Søndag før pinse 22 kl 11.00 Konfirmasjon
08-juni Pinsedag 23 kl 11.00 Høytidsgudstj. kl 11.00 Høytidsgudstj.
09-juni 2.pinsedag 24 kl 11.00 Høytidsgudstj.
15-juni Treenighetssøndag 24 kl 11.00 Høymesse
22-juni 2.s. i treenigh.tiden 25 kl 13.00 Pilegrimsvandring kl 11.00 Pilegrimsvandring
29-juni 3.s. i treenigh.tiden 26 kl 11.00 Høymesse
JULI
06-juli 4.s. i treenigh.tiden 27 kl 11.00 Setermesse
13-juli 5.s. i treenigh.tiden 28 kl 11.00 Høymesse
20-juli Aposteldagen 29 kl 11.00 gudstj. på Røine
27-juli 7.s. i treenigh.tiden 30 kl 11.00 Høymesse
AUGUST
03-aug 8.s. i treenigh.tiden 31 kl 11.00 Høymesse
17-aug 10.s. i treenigh.tiden 33 kl 11.00 Høymesse kl 13.00 Høymesse
24-aug 11.s. i treenigh.tiden 34 kl 13.00 Prestkjerringa
31-aug 12.s. i treenigh.tiden 35 kl 11.00 Høymesse kl 11.00 Høymesse
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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

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

Industrigt. 13 • Postboks 1119 • 2605 Lillehammer 
Tlf. 61 27 94 00 • Fax 61 27 94 01 • www.kontorleverandoren.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

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 dagligvarer

Vakt hele døgnet 61 18 31 03 

Ole 900 61 735 - Morten 901 35 657

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

Storgata 47

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

• LILLEHAMMER VARMESENTER •

 

Redaksjonen ønsker alle 
lesere av  menighetsbladet en 

Plass for  
DIN bedrift her?

Riktig God 
Påske!
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Fellesskap og grågås

Jeg tenker mye på fellesskapet, kanskje for-
di jeg er så avhengig av det selv. Jeg møter 
stadig mennesker som lever mer eller min-
dre innenfor eller utenfor et fellesskap av 
et eller annet slag, og ser hva det gjør med 
dem. Det er som med VG: ingen dag er den 
samme uten…

Jeg liker godt å bruke bilder når jeg skal 
formidle noe, og det bildet jeg nå skal vise 
dere, har jeg lånt av Razia Sultan Ismail, en 
kristen indisk kvinne som var president i 
KFUKs verdensforbund tidlig på 90-tallet.

Snart er det vår, og flyttetid for noen. Er 
vi heldige, får vi se grågåsa fly nordover i 
V-formasjon. Hadde vi bodd på den sørli-
ge halvkule, hadde vi sett dem fly sørover. 
Kanskje kan det lære oss at hva vi ser og 
oppfatter er avhengig av vårt eget ståsted.
Vi kan være opptatt av om de flyr sør eller 
nordover. Sannheten er at de flyr korteste 
veien hjem fra sin landflyktighet nærmere 
ekvator.

V-formasjonen har sin egen hemmelig-
het. Vitenskapen har funnet ut at hver fugls 

flaksing med vingene skaper oppdrift for 
nabofuglen. Det er såpass at hele flokken 
legger minst 71% til sin rekkevidde og ka-
pasitet i forhold til om de hadde flydd en og 
en. Med en følelse av felles retning og mål 
flyr gjessene lengre, fortere og med større 
letthet fordi de har tillit til hverandre. Uten 
tilliten ville formasjonen gått i oppløsning.

Hvis en gås faller ut av V’en, kjenner 
den plutselig tyngden og motstanden når 
den flyr alene, og den vender tilbake til for-
masjonen hvor den har fordelen av oppdrif-
ten fra fellesskapet. 

Hvis en gås blir sliten, syk eller såret 
så den faller ut av formasjonen, vil to andre 
gjess slutte seg til den for å hjelpe og be-
skytte den. De blir hos den til den kommer 
seg, og så flyr den lille V-trioen etter de an-
dre.

Ledergåsa kan også bli sliten og trenge 
å trekke seg tilbake for en stund. Når den 
flytter seg bakover i V’en kommer en annen 
gås fram og flyr i spissen til lederen er resti-
tuert.

Gjessene bak i flokken oppmuntrer de 
som flyr forrest med sine ”honk-honk”, så 
de ikke skal miste farten eller retningen. 
Kanskje forsikrer de lederne om at de har 
hele flokken bak seg.

Skal vi lære av villgjessene? La oss være 
som dem. Til og med når vi ikke kan se 
hverandre skal vi være overbevist om at vi 
beveger oss framover i en stor V. La oss hol-
de den formasjonen som gir oss oppdrift på 
ferden ved at vi flyr sammen.

La oss bevare troen mens vi flyr, og være 
sikre, slik gjessene er det. Vi kan komme til 
å havne i ukjente strøk og uprøvde høyder. 
Vær trygg på at det er ikke bare en fugl som 
flyr foran. Det er en annen, langt sterkere 
og mer utrettelig som er foran oss, uendelig 
mye sikrere på hva som er vårt mål.

Husk at horisonten er ikke slutten, den 
er bare grensen for vårt syn. La oss derfor 
fly sammen og med besluttsomhet mot en 
framtid hvor himmelen alltid er lys.

Bergliot Urdahl



Sommerkonserter  
i Lillehammer kirke 2014
Søndag 22. juni  kl.19 - Paul Wilmot (orgel)
Mandag 23. juni  kl.20 - Maggini Quartet
Onsdag 25. juni  kl.20 - Maggini Quartet
Søndag 29. juni  kl.19 - Torkil Skille (orgel)
Søndag 6. juli  kl.19 - Mons Michael Thommessen (fiolin)
Søndag 13. juli  kl.19 - Guy Poupart (orgel)
Søndag 20. juli  kl.19 - Berlin Master Soloists
Søndag 27. juli  kl.19 - “Les Menstruelles”
Søndag 3. august  kl.19 - Espen Melbø (orgel)
Søndag 10. august kl.19 - Gail Archer (orgel) 
Søndag 17. august  Moscow Chamber Music Ensemble
Søndag 24. august  Tim Collins (orgel)

Konsert i Sjusjøen Fjellkirke
Tirsdag 15. april kl 19.00

Inngang kr 100,- 
½ pris for barn u/15 år

Område-stemne for NMS
Øyer laurdag 3. mai

Samling i Øyer kyrkje kl.12.00. 
Middag (kr.150) i Prestegårdssalen. 

Kl.13.30: Misjonsmøte. «Skapt for å dele». 
Sang og musikk.

Misjonskollekt  •  Årsmøte m/valg.

Påmelding til Områdestyret v/ Reidun Brønmo,  
Givrav. 24, 2640 Vinstra, 

tlf 612 90 924 el 993 05 739 innan laurd 26.april
(Misjonsmøtet er ope for alle, utan påmelding)

Områdestyret

 

Magne Mjærum er talar på område-stemnet.  
Han var i mange år styrar på Mesnalia Ungdomssenter,  

og er no regionleiar for NMS Øst.

Kirkens dag på Maihaugen
Tradisjonen tro, vil man også i år 
 arrangere Kirkens dag på Maihaugen 
2. pinsedag 2014. Det er enda tidlig 
i planleggingsfasen, men så langt vil 
man ha rettsoppgjøret etter 2. verden-
skrig som tema. Forfatteren av boka 
“Prosten” Jan Jakob Tønset vil komme 
og holde foredrag over temaet  
“En prest – i motstrøms”

Velkommen til en flott dag!

“ORGELHALVTIMEN” 
i Lillehammer kirke,  

lørdager kl. 12.30 (gratis)

26. april: Tim Collins
24. mai: Paul Wilmot

I gudstjenesten i Lillehammer kirke, Langfredag 18. april, framfører Lillehammer kantori  
Leif Solbergs “Langfredagsmeditasjon” – i anledningen at komponisten fyller 100 år.

Solistene blir Anna Gunnarson og Ola Dahl. Roger Andreassen akkompagnerer på orgelet.
Langfredagsmeditasjon blir også å høre i reprise samme kveld i Ringsaker kirke.


