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Ja, jeg tror på korsets gåte

Ja, jeg tror på korsets gåte, sies det i en salme den danske salmedikteren Grundtvig skrev, fritt 
etter Arnulf fra Louvain fra før 1250.

Korset er Jesu Kristi merke, tegnet på kjærligheten som er sterkere enn døden.  Kirkens tro er at 
Jesu død var i dypere berøring med alle menneskers død, fordi han var Guds sønn. 

I området for det gamle handelsstedet på Mjøsstranda er det funnet et gammelt kors, kalt Hamarkorset. Det er en av de eldste 
 gjenstandene som forteller om at kristendommen kom til vår del av verden. Lignende kors er funnet i Sverige, Baltikum og østover i 
Europa. Det ser ut til å være et kvinnekors. Noen brakte det hit. Noen som hadde erfart korsets gåte.

Ja, jeg tror på korsets gåte

Korset som symbol tar opp i seg både Jesu liv, og kristendommens dypeste mysterium. Det er gjennom korset Gud viser sitt ansikt 
i verden. I korset som symbol samles all verdens krenkelse, ondskap og død. Samtidig er korset tegnet for den oppståtte Kristus, 
 kjærligheten sterkere enn døden. 

Ja, jeg tror på korsets gåte

Jesus gikk inn i all verdens lidelse og enkeltmenneskets smerte.  
Jesus så menneskene. Han forsto hva de lengtet etter. Både de rikes og de fattiges lengsel kunne han møte. Menneskene ble sett og ble 
invitert til gudstro og et annerledes liv.
Jesus stilte seg på det lille menneskets side i kampen mot ondskap, lidelse og død og  utfordrer oss til det samme.

Den stille uke og påska er tett på både liv og død, tett på sorg og glede, tett på alt det som hører med i et menneskeliv. Apostelen Paulus 
samler «korsets gåte» - med alt som er i dybden, høyden og bredden - på denne måten:

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, 
verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, 
vår Herre (Romerbrevet 8, 38-39)

God påske! 

Med hilsen Solveig Fiske
Hamar biskop

Påskehilsen
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Velkommen vennlighet
– sto det i Adresseavisa i Trondheim for et par år siden

Trondheim hadde vedtatt å bli en vennlighetens by, turister og byens egen befolkning skulle merke at det hadde skjedd en endring i 
mentaliteten! Det traff meg på et vis, hvordan står det til med vennligheten hos oss ?
Vennlighet er ikke nødvendigvis det motsatte av uvennlighet, det handler mer om åpenhet, interesse, ja til og med et smil !
Jeg tror at vennlighet handler om å strekke seg utover seg sjøl, se andre, være interessert i andre, gi en hjelpende hånd til noen, kan-
skje?  Inkludere noen nye i fellesskapet ?

Hvordan står det til med vennligheten i våre menigheter?
Vi snakker så mye om fellesskap i kirken, fellesskap i gudstjenesten, felleskap under kirkekaffen, men vennligheten, interessen,  
er den der ? Er det ikke sånn at vi velger de vi kjenner fra før, og ikke er så overveldende  interessert i nye som dukker opp ?
Det krever jo litt å smile og være interessert, men i verste fall går  noen ut av kirken uten å være smilt til og sett !
For noen år siden satt jeg på en trikk i Oslo og  ble stående foran et lyskryss, og en trikk i motsatt retning ble stående 
«vegg i  vegg».  Plutselig smilte en eldre herre i den andre trikken til meg, og det var så uvant at jeg snudde meg for 
å se om det satt en kjenning av mannen bak meg, noe det ikke gjorde! Det var meg mannen smilte til, og jeg kjente 
han ikke !
Det var en merkelig opplevelse, og det skjedde i brøkdelen av et sekund, men det gjorde at dagen min ble 
varmere og mer optimistisk! Det er stor synd ikke å være vennlig, enten det gjelder ukjente eller kjente 
medmennesker. Vi må ta vare på vennligheten, så velkommen vennlighet her hos oss også !

I dette nummeret av bladet finner du arrangementer av ulik slag som HAR  foregått og som vi syns er viktig å  
fortelle om fordi det har betydd noe for deltakerne som har vært med.
Nye arrangementer og aktiviteter blir presentert, både i trosopplæringens regi og andres. Det er fine påskekonserter  
både i byen og på fjellet, og det er selvfølgelig påskestoff både fra biskopen og fra Arne Svilosen.

God påske til alle, og la oss glede oss over at vintern snart er historie !

Elise Birch Bulie
Red.
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Organist Paul Wilmot 41491719
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NORDRE ÅL MENIGHETSKONTOR
Blesterv. 1, 2618 Lillehammer 61270888 
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NORDRE ÅL MENIGHET
Sokneprest Oddgeir Bolstad 97991316
Menighetssekretær Geir Ole Dahlen 97991315
Kirketjener Lise Sveen 97991314

SYKEHUSPREST LILLEHAMMER
Ingunn Dalan Vik 91711891
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Flere og flere Lillehammerbarn døpes
Tall fra alle menighetene i Lillehammer viser at det er flere og flere 
foreldre som velger å døpe barna sine i kirken.

Antall døpte i Nordre Ål i 2014 var 56. I 2013 var det 31 som ble 
døpt. 

I Saksumdal var det 3 dåp i 2013 og 5 i 2014. I Vingrom var det 
16 dåp i 2013 og 19 i 2014.

I Søre Ål kirke ble det døpt 29 barn i 2013, mens i 2014 ble det 
døpt 18, men her er det også en økning siden 29 barn som er bosatt 
i Søre Ål, men ble døpt i andre kirker, i sammenligning med bare 
15 i 2013. I Lillehammer menighet ble det i 2013 døpt 23 barn, mens 
tallet i 2014 var 64.

Hvorfor døper foreldre barna sine
En av grunnene til at dåps statistikken er økende er selvfølgelig 
at det har vært en solid befolkningsvekst i Lillehammer. Tall fra 
SSB viser at per 30. september 2014 var vi 27294 lillehamringer, en 
økning på 1 %.

Oddgeir Bolstad sogneprest i Nordre Ål har et inntrykk av at 
det snakkes også ofte om både tro og tradisjon. Noen snakker mer 
eksplisitt om tro andre mer om tradisjon. Han tar det som uttrykk 
for at begge dimensjonene hører med i vårt forhold til Gud. Det ute-
lukker ikke hverandre, men står side om side og skaper identitet 
og en plattform å leve livet på. I tillegg er det mulig at økningen kan 
skyldes at kombinasjonene dåpsinvitasjon og folks eget ønske om å 
høre til et sted spiller inn.
 
Hvordan nå frem til de nybakte foreldrene 
Når et barn blir født får menighetene melding fra sykehuset. De 
får også informasjon om den nyfødte har en eller begge foreldre 
i Den norske Kirke og om de bor i sognet. Disse barna får da en 
dåpsinvitasjon fra den aktuelle menigheten. Denne invitasjonen er 
derfor første treffpunkt med den nyfødte og familien – og slik tidlig 
kontakt og informasjon er viktig.
  
Hva skjer i en dåpssamtale 
Før dåpen er det vanlig å ha dåpssamtale med presten. Denne fin-
ner som oftest sted en uke eller to før dåpen. Da snakker presten 
sammen med foreldrene litt om hvordan dåpen foregår, hva dåpen 
betyr og hvordan vi kan hjelpe barnet til å vokse opp i den kristne 
tro. Det er en stor takk til Gud for barnet som er døpt, at det er en 
hellig handling, (et sakrament,) og at man innlemmes i den kristne 
kirke, man blir kristen i dåpen. I tillegg gis det praktisk informasjon 
om hva som skjer, når man skal møte opp osv.

 I Nordre Ål har de felles månedlige dåps samlinger. Det betyr 
at noen ganger er det en familie andre ganger kan det være fem/
seks. Oddgeir Bolstad velger å ha dåpssamtalen som en vandrings-
samtale. De begynner i kapellet og går igjennom hele kirken, stop-
per ved symboler og utsmykking hvor han forteller litt om hva de 
betyr og familiene kommer med sine tanker, tenner lys for barnet 
og blir kjent med kirken og dens historie.   

I bibelteksten som blir lest i dåpsliturgien, sier Jesus: "Jeg har 
fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folke-
slag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige 
ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, 
jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." (Matteusevangeliet 
kapittel 28, vers 18-20).

Ole Martin Sjetne og Silje Plassen valgte å døpe sin sønn Emil i 
Nordre Ål kirke både pga av tro, men også pga tradisjoner.  

 Foto privat

Noen har kanskje trodd at 
hun har vært assisterende 
kirkeverge i alle disse åre-
ne, men hun startet som 
klokker med tilleggsfunk-
sjoner i N. Ål menighet  
01.01.1990 ! Tilleggsfunk-
sjonene var barne-og ung-
doms klubb en dag i uka. 
Da N. Ål kirke ble tatt i 
bruk i 1994, ble hun ansatt 
som menighetssekretær + 
klokker + kirketjener !

Disse årene i mange ulike funksjoner i kirken, gjør at hun 
kjenner godt menighetenes  muligheter og utfordringer, og hun 
snakker varmt om menighetsarbeid i mange fasonger…

I mange år å arbeide på søndagene, ga mye glede, det var en 
fin måte å få kontakt med kjente og ukjente som kom til guds-
tjeneste !

I 2007 ble hun ansatt som assisterende kirkeverge med an-
svar for personal og økonomi, og som stedfortreder for kirke-
vergen, men sitt frivillige engasjement fortsatte hun helt fram til 
dags dato som leder for minitensing i N.Ål menighet.

Nå er hun «bare» ass.kirkeverge, og det er mer enn «bare», 
det vet alle som har vært hos henne for å få et godt råd!

Vi gratulerer både deg og oss med 25 år, og håper det blir 
mange fler !

Red.

Reidun Bjørke i 25 år!
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Påskemåltid i Saksumdal kirke

Mursteinsdeig, persilleblad, lammegryte, fotvask, sang, påskelil-
jer, påskeegg (på flere måter) og en helt uvanlig påskeduk… Dette 
er noen av ingrediensene når vi inviterer 5., 6. og 7 klasse i Sak-
sumdal til et helt spesielt måltid i kirka, rett etter skoletid torsdag 

26.03.  Gjennom å bruke alle sanser skal vi finne ut mer om hva 
som skjedde med Jesus i påskedagene, og kanskje opplever vi også 
noe som er aktuelt i våre liv.

99 000 kroner fra Gjensidige-stiftelsen og hundrevis av dug-
nadstimer…dermed var Fåberg miljøpark en realitet. I mange 
år har ildsjeler på Fåberg tenkt at bakgården ved menighets-
huset burde brukes til noe annet enn villnis og hittegods.  Nå 
er stedet blitt helt nytt.

Søknadsgrunnlaget var «Uteområde for alle». Alle generasjo-
ner, med og uten funksjonshemming, skal kunne bruke den, 
også hvis du har barnevogn, rullator eller rullestol, skal heller 
ikke det være noe problem.

I tillegg til beløpet fra Gjensidige-stiftelsen, bidro også en rek-
ke bedrifter med sponsing. Det gjelder Byggmakker Skattum, 
Litra Grus, El-Installasjon og GD-fondet. Det er nedlagt 
hundrevis av dugnadstimer for å lage platting, heller, scene, 
bålplass, gressplen, vegger, utelys og strømuttak.

Resultatet er et uteareal som kan brukes alle årstider, men 
så var også åpningen av stedet lagt til det tradisjonsrike «Jul i 
svingen», som alltid er 22. desember. Der var det underhold-
ning, andakt, sang og musikk, og særlig var det solide bidrag 
fra utflyttede ungdommer som var hjemme på juleferie.

Navnet Fåberg miljøpark er ikke tilfeldig valgt. Meningen er 
at den skal kunne brukes av hele nabolaget. Beliggenheten er 
midt i Brunlaug på Fåberg, like ved bussholdeplassen som hø-
rer til menighetshuset.

Bakgården ved menighetshuset ble 
Fåberg miljøpark

Thea Berg (t.v.) og Ingrid Skullerud var to av dem som hadde 
 innslag på «Jul i svingen» 22. desember. Her ser man hvordan 

 plattingen kan brukes som scene.

Helleganger gjør det lett 
for funksjonshemmede 
å bevege seg i Fåberg 
miljøpark.
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«At så mange ungdommer kan møtes som dette, og bare ha det 
fett, er så utrolig kult. Ikke nok med det, alle er venner, og in-
gen baksnakker hverandre» sier Marius Ristesund Strandum fra 
Vingrom (15). Han var en av de 300 ungdomslederne på konfir-
mant-weekenden i Håkons Hall 6.-8.februar.

I alt 1100 konfirmanter fra 79 menigheter deltok. Hvis man in-
kluderer alle konfirmanter, ungdomsledere og lederkurs for fjor-
årskonfirmanter, var det til sammen 1500 deltakere på det som nå 
er blitt Norges største konfirmantleir. I tillegg kommer foreldre på 
dugnad og kirkelig ansatte.

For tredje gang ble gudstjenesten på søndag sendt direkte på 

nettsiden til NRK Hedmark og Oppland, www.nrk.no/ho. Guds-
tjenesten finner du på www.nrk.no/video/PS*195416.

Leiren er ikke bare et konfirmanttreff, men også et opplærings-
prosjekt for ungdomsledere. Derfor var også mange av fjorårets 
konfirmanter hjelpeledere og fikk ledertrening av ungdommer som 
er 1-3 år eldre.
Vår Fedrearv hadde i fjor en del sitater fra konfirmanter, i år tar vi 
med noen uttalelser fra ungdomsledere i ulike aldre. Hvert år er 
ungdommene med og evaluerer leiren på et ark, og sitatene neden-
for er derfra.

Norges største konfirmantleir i 
Håkons Hall

«Som leder fikk jeg muligheten til å lære bort nye ting til konfirmanter, og være et forbilde».  
Mia Ovesen,  Vingrom (15)

«Alt var sjukt bra, og jeg ville ikke dra hjem». Erika Caspersen, Vingrom (14)

«Det eneste som var dumt, var at det var veldig kaos første dagen , når vi skulle finne konfirmantgruppa vår, 
 hadde noen tatt min gruppe». Runa Meli, Fåberg (16) 

«Jeg fikk mange nye venner som jeg kommer til å ha resten av livet! Dette er et minne for livet!»  
Kristine Thujord, Fåvang (14)

«Jeg syns Håkons Hall var en leir som ga meg veldig mye, alt fra nye relasjoner til mange nye ledere og 
 konfirmanter og masse påfyll av Gud.» Petter Berg, Fåberg (18)

«I Håkons Hall fikk jeg virkelig kjenne at Gud er nær, både under lovsangene, gudstjenestene og på gruppe
møtene. Det er et fint sted å snakke om troen sin, for alle tror på Gud og har forskjellige erfaringer med troen». 
Ingrid Vadet Gravdal, Vingrom (15)

Fra avslutningsshowet søndag kveld under konfirmantleiren i Håkons Hall. (Foto: Kristoffer Grindheim)
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Liv og håp får ny mening
For den kristne kirke er påskens innhold den viktigste begi-
venhet siden skapelsen. Det betyr at omlag 2,2 milliarder men-
nesker  under alle himmelstrøk, på ulike måter feirer skjærtors-
dagens innstiftelse av nattverden, langfredagens forsoning og 
påskedagens oppstandelse fra de døde.

Påske stammer fra det hebraiske ordet pesach som betyr ”å 
gå forbi”. Det går tilbake til Det gamle testamentet der påsken 
feires for jødene den dag i dag til minne om Moses som førte 
israelittene ut av Egypt.

I alle hus der det var strøket blod på dørstolpen og dørbjel-
ken gikk døden forbi. Men der ikke det var gjort, gjestet døden 
huset. Da skjønte Farao at han ikke lenger kunne holde på Is-
raelsfolket og Moses kunne føre dem gjennom Rødehavet og 
ørkenen til det lovede land.

Jesus feirer påske sammen med sine venner på jødisk vis. 
Og mens de sitter sammen rundt bordet og spiser, gir Jesus 
påskemåltidet et nytt innhold. Det gjør han ved å relatere det 
som nå skjer til sin død på langfredag. Jesus død og blod betyr 
at døden går forbi vår dør.

De ulike kirkesamfunn har sin måte å feire påsken på. Både 
den katolske og den ortodokse kirken har en mer sanselig på-
skefeiring enn den lutherske kirken har.

Pasjonsspillene er viden kjent i sin måte å formidle påskens 
budskap på. Store musikkverker med pasjon og lidelse som 
tema fremføres rundt om i verden. Ellers preges gudstjeneste-
livet av bevegelser, gester, prosesjoner, røkelse, lys, sang, bil-
der, ikonografi og liturgi. I den ortodokse kirke betegnes guds-
tjenesten som ”den jordiske himmel”.

For noen år siden var jeg til stede ved messen i Peterskirken 
på palmesøndag der paven forrettet. Det var en sterk opplevel-
se. Palmegrener, sang, musikk, prosesjoner, lys – ja et vell av 
sansbare effekter tydeliggjorde palmesøndagens budskap. Det 
var en merkbar kraft som strålte fra denne mannen som står i 
rekken etter den første biskop av Roma, apostelen Peter. 

Det må sies at også den lutherske kirke har de senere år 
tatt i bruk mer av symboler, i tillegg til det som alltid har stått 
sentralt i den protestantiske kirke – nemlig ordet og ordets for-
kynnelse og de mange gode påskesalmer.

Påskens symboler er betegnende. Det tomme kors er livets 
symbol – gjerne omslynget av spirende kvister og grener. Tor-
nekronen henspiller til Jesu lidelse, fornedrelse og død. Påske-
liljen er symbolet for det nye livet som spirer fram.

Det er to linjer som er viktige i den kristne påskefeiring. 
Den ene er at Jesu lidelse og død betyr at han har sonet alles 
ondskap, skyld og synder. Alt har han tatt på sin kropp, korsfes-
tet det og brakt det til død. Jesu død betyr at en er død for alle.

Det andre er at påskedagen forteller at døden har møtt sin 
overmann. Jesu oppstandelse fra de døde betyr at liv og håp har 
fått en ny mening. Liv har fått et nytt fortegn. Håp har fått et nytt 
fortegn. Død har fått et nytt fortegn.

På skapelsens første dag skilte Gud mørket fra lyset. På den 
første dag i uken skilte Jesus døden fra livet. På den måten viste 
han at han som den levende Gud fortsetter sin evige skaper-
gjerning.

Påskedag kappsprang Jesu mor og noen av hans venner til 
 graven. Deres sorg var som vår sorg når vi møter døden. I møte 
med den tomme grav ble alt forandret. Oppstandelsen fra de 
døde ga en ny livstolkning. Det som gir mening og håp er ikke 
smerte og død, men kjærlighet, liv og oppstandelse.

Nøkkelen til å få tak i innholdet bak ordene som beskriver 
 påskens drama ligger i Jesu liv, i Jesu død og i Jesu oppstandel-
se. Her møter vi den levende Gud som kaster solrenningens 
lys over våre liv. Påsken holder fast at livet er evig, ikke som 
sjelevandring, men som oppstandelse.

Den kristne tro og hele den kristne kirkes tro handler om at 
”vi har et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde”. 
Påsken forkynner at liv og håp får ny mening.

Arne Svilosen

Helgen den 31. januar – 1. februar hadde konfirmanter fra Søre Ål, 
Lillehammer og Nordre Ål Kick-of- helg. Denne helgen var oppstart 
på undervisning, møte hverandre, konkurrere, synge og ha det gøy 
sammen.  Dagen startet med at Geir Ole Dahlen lærte oss låter, 
salmer og liturgisk musikk som vi skulle bruke i gudstjenesten om 
søndagen. Deretter fikk den ene halvpart av konfirmantene under-
visning i kirken og kirkerommet. Den anden halvpart av konfir-
mantene var på kirkesenteret. Her skulle vi beskrive Gudsbildet 
vårt og konkurrere i allmenn viten om kirken. I kampen om å vinne 
bamsemums ble det både mye latter, juks og litt svette…

Kick-Off for 
konfirmantene

Søndag feiret vi gudstjeneste sammen og konfirmantene brukte alt 
de hadde lært om lørdagen. Flott å høre kirken bli fylt med ung-
dommenes sangstemmer!    
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Familenytt
Lillehammer
Døpte:  Noelle Larsen Bergstedt
 Anna Christensen Ollestad
 Marie Teigen Dugstad
  Erik Kristian Ellison,  

– døpt i Ringebu stavkirke
 Benjamin Vassbotten Tvete
 Sigurd Thoresen Sørum,  
 – døpt i Fåberg kirke
 Sofie Weberg Gundersen
 Helleik Nymoen Waage
 Tirill Hallum Gravdal
 Kaja Sveen
 Claudia Espenhahn,  
 – døpt i Nordre Ål kirke
 Tuva Høstmælingen Vågsether
 Gustav Nyquist Vatn
 Lucas Nordsted Sveen
 Eldrid Sofie Hovden Skarstad
 Iver Galaasen Aas
 Henrik Kenyon Bronstad
 Ine Haugli Dompen 
 Noah Roset Tofthagen
 SebastianNordstad
 Ola Falkenberg Longva
 Emil Armand Lien
 Sverre Koksvik-Engen

Døde: Asbjørn Andreas Wiseth
 Ole Prestrud
 Berit Oddgunn Lyftingsmo
 Åse Martgrethe Mathisen
 Aase Margrethe Olaussen
 Knut Kleiven
 Anne Karin Mortensen
 Solveig Lund
 Aase Ørstavik
 Silje Fauskerud Mathisen
 Gunvor Marit Gudbrandsen
 Inger Johanne Owrenn
 Anders Reistadbakken
 Synnøve Aagot Eriksson
 Hallstein Fjellvang
 Ragnhild Rambæk
 Liv Marstein
 Gunvor Austlid
 Eva Synnøve Brekke

Søre Ål
Døpte Hannah Ruud
2014 Elin Sara Christina Havik
 Marie Teigen Dugstad 
 – døpt i Lillehammer kirke
 Jenny Lillesæter 
 døpt i Vågå kirke
 Marlene Indahl 
 – døpt i Nordre Ål kirke
 Sofie Weberg Gundersen 
 døpt i Lillehammer kirke
 Helleik Nymoen Waage 
 – døpt i Lillehammer kirke
 Kaja Sveen 
 – døpt i Lillehammer kirke

2015: Iver Galaasen Aas 
 døpt i Lillehammer kirke
 Sebastian Nordstad 
 – døpt i Lillehammer kirke
 Emil Armand Lien 
 – døpt i Lillehammer kirke
 Henrik Mathias Berg
 Even Hovemoen

Døde Jenny Haug
2014 Olav Samir Daabous
 Arne Bergh

2015: Brede Rognstad
 Arne Vermund
 Erling Rudihagen
 Eva Vanghagen
 Marit Flesli

Nordre Ål
Døpte Arvid Edsberg Titlestad
 Mille Tomine Andersen Strangstad
 Marlene Indahl
 Solveig Brenne Pettersen
 Alicia Ebbesen Andreassen 
 – Brønnøysund kirke
 June Søberg-Rudi – Heidal Kyrkje
 Mari Sægrov Djupvik  
 – Gimmestad Kyrkje
 Tiril Hallum Gravdal – Lilleh. Kirke
 Claudia Espenhahn
 Gustav Nyquist Vatn – Lilleh. Kirke
 Ola Falkenberg Longva Lilleh. Kirke
 Othilie Birkeland Johansen 
 – Fåberg Kirke
 Aksel Leander Sachse Reme  
 – Nittedal kirke
 Ingrid Rundsveen Bratli
 Eskil Frøisland  
 – Nordseter Fjellkirke
 Fredrik Lien Sponberg  
 – Nordseter Fjellkirke

Vigde  Anette Lien og Arild Sponberg 
 –  Nordseter Fjellkirke

Døde  Seremoni i Nordre Ål kirke og
 Lillehammer Helsehus Kapell
 Tom Lorang Parthaugen
 Jorun Aasen
 Gudrun Nora Hovhaugholen
 Jon Nustad
 Kristine Johnsen
 Asbjørg Thoresen
 Håkon Johan Larsen
 Oddvar Hamnes
 Helge Thoresen
 Tor Ingvald Olsen
 Lisbeth Wæhler
 Lars Birkeland
 Dagny Håbrekke
 Bjarne Kvamme

 Inge Olav Kristiansen
 Olga Bergljot Slåen
 Cecilie Rolid
 Bjarne Bakken
 Kari Høiby

Vingrom  
Døpte: Philip Strand Glomstad
 Matheo Sørli Teigen
 Olav Hjelleset Melbø
 Lars Sperstad Ramstad  
 (døpt i Skjåk kirke)
 Ingrid Haugen Hølmo  
 (døpt i Sel kirke)

Døde: Åse Margrethe Mathisen
 Leif Jordhøy
 Anne Karin Tørhaug
 Aslaug Ringfoss
 Anne Kirsten Krukjordet
 Ingeborg Strandum
 Solveig Vollan
 Ingunn Granseth Rugsveen

Døpte: Theo Vang Aure
 Teo Sebastian Vangli

Døde: Johannes Duenger

Fåberg
Døpte: Tomine Vinje Brodshaug
 Sigurd Thoresen Sørum
 Emma Nathalie Jørstad Andersen
 Ronja Haugom Repp  
 (døpt i Lom stavkyrkje)
 Hanna Marie Brennhagen
 Othilie Birkeland Johansen 
 Elise Jørstad Larsen
  
  
Vigde:  Cecilie Iseline Leivestad og   

Gard  Audun Johansen  
– (viet på Hunderfossen)

 Marianne Kolsrud og 
 Stephan Sesseng Fogh  
 – (viet på Hunderfossen)
 Nina Iversen og Lidvar Budal  
 – (viet på Hunderfossen)
 Henriette Bjerke og Anders Ganes 
 – (viet på Hunderfossen)
 Marte Oline Pettersen og  
 Torbjørn Siem (viet på Hunderfossen)
 Ann-Elisabeth Nørstebø  
 og Thomas Rom  
 – (viet på Hunderfossen)
 Anne-Gina Ødegård og  
 Per Arne Ånsløkken
  Linda Susann Danielsen og Kjetil 

André Johannessen  
– (viet på Hunderfossen)
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Familenytt

Døde: Einar Magne Hagen
 Kåre Øverland
 Nils N Bakke
 Lisa Agnethe Bleken

 Per Ørslien
 Helge Solbrå
 Dorothea Emilie Thomassen
 Astrid Synnøve Brattbakken

 Berta Annie Smedsrud
 Torbjørg Bergersen

Konfirmanter i Fåberg 2015
9. mai:  Martin Brevik
 Sunniva Dahl
 Julia Furulund
 Marte Jørgensborg Gudbrandsen
 Inga Jørgensborg Gudbrandsen
 Martin Delphin Gulbrandsen
 Ida Delphin Gulbrandsen
 Trym Søyset Holmestad
 Kristine Kopperud
 Thomas Kopperud
 Justine Kornby 
 Teodor Rustad Kvisberg
 Martin Remmen Langseth
 Synne Linn
 Sondre Moastuen
 Pål Larssønn Mork
 Sander Negaard
 Mari Torbjørnsdatter Nygren
 Emma Dalgaard Odland
 Frida Marie Brænden Olsen
 Alvar Myrdal Paulsrud
 Erik Pettersen
 Eivind Høiland Randby
 Line Nysveen Søreng

10. mai: Lasse Gutuen Ekre
 Johanne Holmedal Karusbakken
 Linn Marie Fjeldstad Larsen
 Elias Nordlien Rudsar
 Sander Nordlien Rudsar
 Johanne Klynderud Sundfør

Konfirmanter i Vingrom 2015
24. mai:  Vilde Marie Berntsen
 Simen Berntsen
 Trym Sagstuen Birkeland
 Henriette Børli
 Oda Marie Slettaløkken Fagerjord
 Nicklas Hagen Gudbrandstuen
 Christer Kindlistuen
 Jennifer Kolden 
 Aleksander Risdal Løvseth
 Ida Myklevik
 Martin Sæther
 Ole Stensgård
 Marcus Kolstad Strand
 Johannes Rindal Vorkinn

30. mai:  Emilie Ingeborg Larsen Andersson
 Lina Stenheim Bergersen
 Anders Christensen Brukstuen
 Torunn Gilberg
 Janicke Jøndal
 Ørjan Garverhaugen Løken 
 Nora Rindal
 Edward Haugen Sørgjerd

31. mai:  Sofie Moen Borud
 Erika Hoff Caspersen
 Elise Hoff Caspersen
 Ivar Gilberg
 Håkon Gilberg
 Markus Eriksen Grytten
 Jørgen Karlsen
 Mia Lien
 Niclas Engevold Nordhagen
 Simen Slåen
 Markus Solvang

Konfirmanter i Saksumdal 2015
7. juni:  Fredrik Berg Hansen

!

 

Vibeke&Horsberg&

Vibeke!er!en!lokal!fiolinist!og!har!i!
løpet!av!årene!oppbygd!seg!et!stort!
nettverk.!Vibeke!er!kjent!fra!sitt!
mangeårige!samarbeid!med!
Morten!Jostad!og!ulike!orkester=!og!
solistengasjementer!både!i!
Lillehammer!og!i!Norge!for!øvrig.!
!

Kristin&Sevaldsen&

Kristin!er!en!kjent!saxofonist!som!
hovedsakelig!virker!innenfor!
rytmisk!improvisasjonsmusikk,!
men!som!også!har!bred!bakgrunn!i!
å!tolke!salmer!og!sakral!musikk.!
Kristin!har!mange!typer!samarbeid!
med!flinke!profesjonelle!musikere!i!
flere!deler!av!Norge.!

Jakob&Lund&Paulsen&

Jakob!er!pianist!og!født!og!oppvokst!i!
Danmark.!Han!har!på!tross!av!kort!!
oppholdstid!i!Lillehammer!allerede!
markert!seg!på!lokale!og!regionale!
scener.!!Senest!som!kapellmester!på!
årets!Homecomingkonsert!!på!
DølaJazz.!Jakob!har!erfaring!ut!i!
mange!typer!musikk!og!internasjonale!
samarbeider.!

PÅSKEKONSERT!
NORDSETER!FJELLKIRKE!

!

ONSDAG!1.!APRIL!2015,!KL.!21.00!
!

Billettsalg!ved!inngangen!
Voksne:!200,=!kr!!!!!!!!Barn/stud./honnør:!100,=!kr!

La!påsken!og!hviledagene!finne!plass! i!
kroppen!og!sinnet!ditt.!!
Denne! trioen! spiller! en! times! konsert!
med! stemningsskapende! musikk! for!
kropp!og!sjel.!
!
Med! kjente! og! folkekjære! sanger! og!
melodier! får!du!en!unik!mulighet! for!å!
avslutte!dagens!skitur!og!la!roen!senke!
seg.!

!

Velkommen!skal!du!være!!

Arr.:!Nordseter!Fjellkirke!
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Utdeling av 6-årsbøker våren 2015
  8. mars:  Vingrom og Lillehammer kirker
15. mars:  Nordre Ål og Søre Ål kirker
31. mai:  Fåberg kirke.

Alle 6-åringener skal få invitasjon i 
posten, og det blir en samling i forkant 
hvor vi skal bli bedre kjent før skole-
start, gjøre spennende aktiviteter, høre 
om et helt spesielt måltid som Jesus 
hadde med vennene sine, og få smake 
på nattverd.

18.-19. april er det Tårnagenthelg 
for 3. klassingene som sokner 
til Nordre Ål, Søre Ål, Vingrom, 
Saksumdal og Lillehammer. 

Her er en hemmelig beskjed til deg 
som går i 3dje klasse:

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 18.-19. april. 
(Et lite tips: A=1, B=2, C=3…)

På tårnagenthelg skal vi løse utfor-
drende oppdrag, utforske kirkas skat-
ter, symboler og hemmelige rom, spise 
pizza og leke.

Ta kontakt med trosopplæringsteamet 
for mer info, om du ikke får et hem-
melig brev i posten i løpet av mars 
måned.

50 barn lys våkne barn 

Fellesgudstjeneste 
1. søndag i advent

Kirken inviterer til to felles feiringer av 

kirkeårets nyttårsdag 

søndag 30. november, kl. 11.00 

Lillehammer kirke 
-sammen med Vingrom, Saksumdal 

og Søre Ål menigheter 

Nordre Ål kirke 
-sammen med Fåberg menighet 

Vil du jobbe under Tårnagenthelga?
For å gjennomføre ulike aktiviteter for barn i kirka, er vi avhengig av  hjelp fra frivillige. 
Vårt mål er at oppgavene skal oppleves som konkrete og tidsavgrensa, slik at det er mulig å 
melde seg som frivillig, uten å måtte slite seg ut, eller binde seg for lang tid.

I forbindelse med tårnagenthelg 18.-19. 04 trenger vi hjelp til følgende:

•  Bake boller til Tårnagenthelga med en lapp med hemmelig beskjed inni (du får lapper som 
skal inni bollene)

•  Kjøre utstyr som trengs til Tårnagenthelga fra basen i Nordre Ål kirke til de lokale kirkene: 
Vingrom, Søre Ål og Lillehammer (fredag 17.04)

• Bake pizza og levere den varm til kirkene lørdag 19.04

• Ta bilder av det som skjer på lørdagen (her trenger vi gjerne en fotograf i hver kirke)

•  Redigere bilder og lage presentasjon, slik at dette kan vises i gudstjenestene på søndag 
(må gjøres lørdag kveld)

•  Hjelpe til før og under gudstjenestene søndag 19.04 (ordne frukt og drikke, rydde, gjøre 
klart)

Har du mulighet til å gjøre en av disse oppgavene, blir vi veldig glade om du tar kontakt med 
Jakob, tlf: 979 91 325. Er vi mange som gjør en ting hver, slipper vi at noen sliter seg ut.

Hadde en gått seg sein kveldstur i 
strøkene rundt Lillehammer kirke eller 
Nordre Ål kirke ville man kanskje op-
plevd at kirka sto  full av lys og at det 
vrimlet med unger. Alle 11-åringer 
hadde blitt invitert til kirka for å delta 
på LysVåken. Et nasjonalt tiltak der bar-
na skal oppleve kirka på en ny og an-
nerledes måte,blant annet ved å over-
natte på madrass i kirka. 

Deler av opplegget var konsentrert 
rundt oppgaver for å bli kjent med Kris-
tuskransen.

I kirkene ble det vist film, spist god-
teri og fortalt historie. Barna ble kjent 
med presten, kirketjeneren, organisten 
og trosopplærerne, samt en stor gjeng 
av flotte frivillige som stilte opp. 

Som et viktig innspill i søndagens 
gudstjeneste skulle barna øve inn litt 
drama, noe korsang og de hadde 
også noen praktiske tjenester under-
veis. Speiderne var med og medbrakte 
fredslyset fra Bethlehem, som de hadde 
våket over hele natta ute i det fri.

Alt i alt ble det til to flotte arrange-
ment, der speiderne og barn fra 
 Vingrom, Søre Ål, Lillehammer, Fåberg 
og Nordre Ål satte sitt preg på en helt 
spesiell helg i november.
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I høsten 2014 kunne den norske kirke 
feire at alle menigheter i Norge nå har 
blitt en del av trosopplæringsreformen 
som med midler fra staten skal være 
med å lære barn og unge om kristen 
tro og samtidig involvere dem i kirkens 
aktiviteter og gudstjenester.

Dette er en unik mulighet for kirken 
til å utvikle og styrke barne- og ungdom-
sarbeidet og skape en helhetlig ten-
kning rundt barnas oppvekst og tilknyt-
ning til kirken gjennom 18 år. Samtidig 
er det i samsvar med gudstjenesterefor-
mens utgangspunkt et dypt ønske om 
at barn og ungdommer skal få oppleve 
eier skap i gudstjenestelivet.

Mye har skjedd rundt omkring i 
landet, også i Lillehammers menigheter 
med bla. LysVåken, Tårnagenthelg, 4- 
og 6-årsbøker, babysang og en del nye 
tiltak som etter hvert blir aktuelle.

Men det er en ikke så liten menig-
hetspedagogisk utfordring som ligger 
foran oss. For ikke bare skal vi ta 
vare på lokalt forankrete tradisjoner 
og tilgodese de faste kirkegjengere, 
men samtidig skal nye (både barn og 
 voksne) innbys til deltakelse og involver-
ing. Og hva betyr dette?

En ny tenkning
”Gudstjenestereformen utfordrer prester 
og organister – og også den faste gud-
stjenestefeirende ”kjernen”. Reformen 
utfordrer alle som allerede har et sterkt 
eierskap til den lokale gudstjeneste, til 
å tenke kreativt når det gjelder å utvide 
eierskapet til mange flere. Alle døpte 
eier gudstjenesten.” (Sitat fra IKO´s net-
tside om gudstjenestereformen)

Kreativitet er et mangfoldig ord som 
kan tolkes på mange ulike måter avhen-
gig av tilhørighet, alder og synspunkter, 
men som ansatte i kirken med særlig 
pedagogikk og kreativitet for øyet er det 
en oppgave vi tar veldig på alvor. Gjen-

nom mange års erfaringer med under-
visning, pedagogikk og ulik barne- og 
ungdomsarbeid, opplever vi at det er 
viktig med aktiv involvering i gudstjen-
esten, sanselige opplevelser og at kirka 
møter barn og unge på deres premisser 
og tar inn deres uttrykksformer.

Mangfoldige gudstjenester
Gudstjenesten har mange ulike ledd 
som er gode muligheter for oss til å dra 
inn kreative prosesser. Det kan komme 
til uttrykk ved å legge fra seg en tung 
stein under ”Kyrie”, danse under et 
regn av såpebobler under ”Gloria”, 
vifte med stoff under ”Velsignelsen”, 
være med å dramatisere fortelleteksten 
istedenfor vanlig lesning, vise relevante 
filmklipp eller være med å synge sanger 
for menigheten.
Å la barna få oppleve konkrete 
virkemidler som kan kjennes på umid-
delbart, er viktig.

Ord og handling i barnehøyde
Ofte har vi voksne en tendens til å 
snakke over hodet på barna og glem-
mer helt deres forståelsesevne. Derfor 
har vi i trosopplæringen også stort 
fokus på ordene og valg av tekster. Det 
er viktig for oss at barna skjønner hva vi 
vil fortelle og at historiene kan relateres 
til hverdagen og til de historiene som 
6- åringene møter i 6-årsboka de får. Å 
kunne koble hverdagssamlinger med 
barna sammen med den påfølgende 
gudstjenesten, slik at det henger sam-
men som én opplevelse, tror vi mye på.

En annen måte å møte kirka på er 
blant annet når vi har LysVåken, der vi 
overnatter i kirken, løser oppgaver, still-
er spørsmål og forbereder neste dags 
gudstjeneste sammen med presten og 
organisten. Eller Tårnagenthelg som 
kommer nå 18.-19.

April, der barna får mulighet for å 

gå på oppdagelse i kirkerommene som 
agenter og finne kirkeskattene, komme 
seg opp i kirketårnet sammen med kir-
ketjeneren og lage hemmelige beskjed-
er til søndagens kirkegjengere.

”Hva er viktig for deg i møte 
med kirka og gudstjenesten?”
Det at barna får se og oppleve at de 
blir møtt i en kirke, der mye kan skje 
og mye er mulig, – det er fokuset vårt. 
At barna, sammen med familien, får 
innflytelse, opplever seg inkludert og 
kjenner på at kirken ikke bare er til 
bruk for dåp, bryllup og begravelse, 
men at her kan vi være med å prege 
formidlingen og uttrykket, så det sams-
varer med noe vi kjenner igjen, -det er 
trosopplæring!

Vi ønsker å ta dette på alvor og ut-
fordrer deg til å ta stilling til spørsmålet 
over. Ta gjerne kontakt med oss i kirka.
Påskesamlinger

Akkurat som du leser dette bladet 
holder vi på med planleggingen av 
barnehagesamlinger opp mot påsken. 
I adventstida møtte vi mange barne-
hagebarn, der vi fortalte om Jesus-
barnet, Maria og Josef med hjelp fra 
dukker. Vi dro inn fargene til advent-
stida, sang sammen, danset til musikk 
og lå helt stille under bølgende stoffer. 
Vi merket tydelig kontakt med barna 
og en umiddelbar positiv respons og 
spørrelyst; noe som er veldig viktig å 
imøtekomme.

Vi skal nå invitere barnehagene til 
kirka eller tilby å komme på besøk og 
fortelle om påskens budskap og de litt 
vanskelige temaene rundt Jesu død og 
oppstandelse.

Av Jakob Lund Paulsen, trosopplærer.

Trosopplæring som realitet i Lillehammer

Barnehagesamlinger i påska
I løpet av uke 12 og 13 blir det et tilbud for barnehagene om å få besøk av 
Peter, Maria, eselet og kyllingen eller å besøke kirka for å hilse på dem.
Vi skal høre om hvorfor dagene i påska har ulike navn og hva som skjedde 
med Jesus gjennom påska, lære påskesanger, tenne lys, danse og hilse på 
dukkene.
Det er Møyfrid R. Brenn og Jakob L. Paulsen fra trosopplæringen i Lilleham-
mer som skal møte barna. Noen ganger har vi med den lokale presten og.

Vi gleder oss masse til å få hilse på alle barna rundt om i barnehagene ☺
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NORDRE ÅL

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

GD puls

SØRE ÅL

LILLEHAMMER

Søndagsskole under gudstjenesten. 
Datoer for våren er 22. mars, 26. april, 
10. mai og  31. mai. Kontaktperson:  
Kjell Bjørnbekk 91 35 00 87,  
e-post: kjebjo56@gmail.com

Pepper, Søre Ål minitensing
 Øvelse onsdager kl. 18.00 til 19.00
Pepper, for barn i skolealder, ledes av 
Maria Stiegler. Koret har et eget band som 
også er med på øvelsene. Onsdag 29. 
april kl 18.00 holder de konsert i Søre Ål 
kirke.  Kontaktperson: Maria Stiegler. 
e-post: 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 Bjørn-
bekk: 98 63 56 70  
e-post: brit.sigvor@hotmail.com

Rasteplass
En hvilestund i hverdagen, lørdager kl 
12.00, 28. februar, 21. mars, 25. april 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, 95023847,  
e-post: lise.hyldmo@gmail.com

Ungdomsklubb 
en fredag i 
måneden. Datoene 
for våren er: 13.03, 
24.04, 22.05, 
19.06. Her kan ung-
dom fra 13 år op-
pleve et inkluderende 

fellesskap, hvor alle er velkommen. Følg 
med på facebook: Soffa ungdomsklubb.  
Kontaktperson:  
Diakon Hanne Engdal,  97991322,  
e-post: hanne.engdal@kirkekontoret.no

Alle 6 åringer inviteres til å få en egen 
kirkebok søndag 15. mars. 6- åringene 
inviteres til en egen samling torsdag 12. 
mars, om du ikke får invitasjon bare møt 
opp eller ta kontakt med trosopplærer 
Møyfrid Brenn, e-post:  
Moyfrid.Reinsberg.Brenn@kirkekontoret.no

Alle 8 åringer inviteres til tårnagenthelg 
lørdag 18. og søndag 19. april
Spennende samling for alle 3 klassinger. 
Får du ikke innbydelse i posten, meld deg 
på til Kjell Bjørnbekk, 91350087, e-post: 
kjebjo56@gmail.com

ØNSKER DU Å BIDRA
med noe kirkeskyss, tekstleser, baking, 
være med på tros  opplæring, søndags-

skole eller noe annet, ta kontakt  
med kirkekontoret,  

e-post: kari@kirkekontoret.no
eller på telefon: 97991301.

KNØTTEKOR – MINITENSING – 
FAMILIEMIDDAG
Nordre Ål menighet fortsetter med det 
populære familietilbudet annenhver tors-
dag med samling/øvelser for alle barn 
til Knøttekor og  Smashing N.Ål Mini-
tensing 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.  For mere orientering ta kon-
takt med menighetskontoret 97991315
Søk Knøttekoret på Facebook og bli 
venner med oss.

Familiemiddager våren 2015 
9. og 23. april kl 17.00 før vi tar som-
merferie.

SMASHING Nordre Ål Mini-Tensing 
øver hver torsdag som før - 18.00 - 
19.30. Dette er for barn fra 2. klasse 
og ut barneskolen. 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.
Ledere er:  Hilde Reitan Hansen, Thea 
Kamfjord Eriksen, Magnus Beite og 
Geir Ole Dahlen.
Søk opp Nordre Ål Minitensing på 
FaceBook og bli venner med oss.

• 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 Wal-
mann Byrknes, tlf 93657178 eller Hanne 
 diakon, tlf 97 99 13 22. 

Hyggetreff i Kirkestua
Andakt, sang og musikk og underhold-
ning. Servering av  kaffe og smørbrød
Hver første tirsdag i måneden kl 11.00
Tirsdag 14.april
Tirsdag   5. mai
Tirsdag   2. juni
Tirsdag 16. 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.

K-Forum  
N ÅL KIRKE KL 19.30 på 2. tirsdag hver 
måned. Gjennom K-forum ønsker vi å være  
en møteplass for kvinner i alle aldre 
som ønsker seg  fellesskap med andre 
kvinner lokalt. 
Møter i vår 14. april - Asta Skogestad  
Bilder og fortellinger fra Haydon Hospital 
i Tanzania
12. mai  - Tur til Ringsaker kirke
9. juni – Vi samles på Bjerkebæk.  
 Bibliotekar Astrid Stuve forteller om Undset 
sin vei til Katolisismen.

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

VELKOMMEN!

SPESIELLE GUDSTJENESTER OG 
ARRANGEMENTER I NORDRE ÅL 
MENIGHET.
Tårnagenter - Nordre Ål menighet 
søndag 18. april  kl 11.00
Familiegudstjeneste  spesielt for alle 
8-åringer. Kirkekaffe

Ung Messe 31. mai i Nordre Ål kirke
Felles Gudstjeneste v/konfirmantene, 
kateketen og prestene i byen.

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

ØNSKER DU Å BIDRA
med kirkeskyss, tjeneste som  

kirkevert, kakebaker, tekstleser eller 
noe annet knyttet til gudstjenesten eller 

 menighetslivet forøvrig,  
ta kontakt med Gunvor på  Kirkekontoret, 

tlf. 61 27 08 88/97 99 13 24.

Øvrige kontaktpersoner: 
•  Lillehammer misjonsforening NMS  

v/Birgit Langset, tlf 61258115
•  Lillehammer Y’s Men’s Club,  kontakt 

 Karin Holck, tlf 3/90792430

• KFUK/M-speidere                         
Kontakt Rúni úr Árantsstovu, tlf 61 25 97 61 
+47 48 06 89 56, arantsstovu@live.com

• HYGGESTUND                                      
på Lillehammer Kirkesenter kl 11.00. 
Videre møter på våren er 16.april og 
21.mai, og tur sammen med Nordre Ål 
menighet i juni. Se avisannonser for tema.  
Bevertning og utlodning. Velkommen til 
hyggelig samvær et par formiddags timer! 
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.

• Y’s Men’s Club har møter på Kirkesen-
teret 2.hver onsdag.  

Fåberg gospelkor
er for alle sangglade fra ungdomsskolen 
og oppover.  Fåberg gospelkor er for deg 
som ønsker å løfte taket på menighetshu-
set :-) Koret ledes og akkompagneres av 
Jakob Lund Paulsen. Øvelser kl. 19.00 
på Fåberg menighetshus: 9., 16. og 30. 
april, og 7., 14. og 28. mai. Kontaktper-
soner: Eivind Dalane, tlf. 46837994 og 
Lisa Rønningen tlf.  92496285

Gullfisken
er «søndagsskole på 
lørdag» for deg som 
er 3-10 år, annenhver 
lørdag kl 1030-1200 
på Fåberg menighet-

shus. Vi synger, leker, spiser litt, blir kjent 
med bibelfortellinger gjennom drama, film, 
dokketeater, hørespill og samtale. Foreldre 
må gjerne bli med! Datoer:  21. mars, 29. 
mars (påskesamling på Gaustum, se mer 
info nedenfor) og 18. april. 

Treffpunkt
er et nytt tilbud, som har startet opp nå 
i vår. Det bygger på mye av det samme 
som det tidligere torsdagstreffet, men er 
nå flyttet til onsdager kl. 19.30 – 21.00.. 
Dette er åpne kvelder der vi starter med 
kveldsmat, prater sammen, lytter til en 
andakt, synger og ber. Dette er for unge 
og voksne i alle aldre! Datoer resten av 
våren: 18. mars og 15. april.

Eldretreffen
Har møter kl 10.30 på Fåberg menighet-
shus 2. tirsdag hver måned. Det blir flg. 
datoer: 7. april, 12. mai og 9. juni.

Påskesamling på Gaustum
Palmesøndag, 29. mars, kl. 1800, blir 
det tradisjonell påskesamling på Gaustum 
gård på Fåberg. Dette er et åpent møte 
for små og store, forkynnelse, sang og 
bevertning med høy standard.

Fåberg Normisjon 
har møte  27. april kl. 19.00.  Kontaktper-
son: Reidun Skullerud tlf. 61261110.
Etter skoletid er på Fåberg menighetshus 
hver tirsdag kl. 1415-1630. Dette er et 
tilbud til 4.-6. klasse. Her er det leker, spill, 
bibelhistorier og middag. 

Fellesmiddag
En gang i måneden er det fellesmiddag på 
menighetshuset. Små og store er velkomne 
til stående bufé med ferdig middag. Etterpå 
er det ulike innslag, gjerne med musikk. 

Ungdomsklubben 
har møter omtrent annenhver fredag kl 
1900-2300 på Fåberg menighetshus, 
sjekk Facebooksiden «Hekta på Fåberg», 
der står alt du trenger å vite. Kontaktper-
son: Sol Larsen, tlf, 92044638.

Pilegrimsovernatting avsluttes
Tilbudet om pilegrimsovernatting på me-
nighetshuset på Fåberg avsluttes. Det har 
vært få besøkende og relativt mye ansvar 
for dem som skal være tilgjengelige på 
telefon og ta imot gjester.

Takk for gaven på kr. 11.250,- 
til Fåberg menighet ved Lisa Blekens gravferd.
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Smashing konsert med 
 Alexander Rybak

En fullsatt kirke tok i mot Alexander Rybak og Superbarna fra 
Gjerdrum til en forrykende konsert i Nordre Ål kirke først i 
februar. Det var Nordre Ål minitensing med koret Smashing som 
hadde invitert Rybak og Superbarna til et konsertsamarbeid. 
Sammen med omtrent 400 i salen ble konserten en opplevelse, 
med heftige rytmer, gode sangferdigheter og topp  
stemning.

Det var Smashing som innledet konserten og allerede fra andre 
nummer ble det trampeklapp. Og stemningen ble ikke dårligere 
da Superbarna tok del i konserten og fikk hele kirken til å reise 
seg og synge med. Og det hele toppet seg når Alexander Rybak 
endret scenen med blant annet «Into a Fantasy» fra animasjons-
filmen «Dragedreperen 2» - og ikke minst  «Fairytale». Publikum 
ble lett revet med i allsang og dansebevegelser.

Lørdag 21. mars blir det «sort gospel» i Lillehammer kirke. 
Koret kommer fra Ansgarskolen i Kristiansand, og har vært drevet 
som et gospelkor der siden 1995.
De synger i Lillehammer kirke kl. 19.00, og et par av sangene 
fremføres sammen med Fåberg gospelkor under sin dirigent 
Jakob Paulsen.

Koret er på årlige turnéer til New Orleans, og har hatt store 
kirkekonserter i Kristiansand, Bergen, Stavanger, Oslo og Skien.
Stilmessig kan Ansgar Gospel Choir  karakteriseres som moder-
ne, drivende «urban storbygospel», inspirert av det sorte kirkene 
i sørstatene.

Foto: Rune René Kristiansen, GD.

Ansgar Gospel Choir til Lillehammer
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Tirsdag 24. mars skjer det. Disse tre jentene og ca. 200 andre 
konfirmanter fra de seks menighetene i Lillehammer skal ut og 
gå fra hus til hus med sine fastebøsser. Da har du mulighetene 
til å gi så det monner til ulike prosjekter der vann og klima står i 
fokus.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamling,  og dette 
brukes som en del av konfirmasjonsundervisningen for å fokusere 
på nestekjærlighet og forvalteransvar.

Hva kan penger fra Norge bety i et fattig land? 200 kroner kan 
gi ett menneske varig tilgang til rent vann, 400 kroner gir flomsik-
ring av hus og 1000 kroner kan gi hygienepakker til fem familier.

Les mer om fasteaksjonen her:  
www.fasteaksjonen.no/om-aksjonen

Jubileums CD for Leif Solberg, som ble lansert på komponistens 100 
års dag 18. november, fortsetter å selge bra, både i Norge og i 
utlandet. CDen er nå trykt opp på nytt i 2. opplag.

Kritikerne har alle vært veldig positive. I Norge er CDen anmeldt i 
Vårt Land, Klassekampen og GD. 

London avisen The Observer skriver om  en "remarkable disc" , og 
The Gramophone - den viktigste klassisk CD blad på engelsk - skriver 
i mars nummeret at 

"The disc’s highlight is the marvellous Symphony .... It is a master-
piece of expressivity and poise and under Mann’s insightful direction 
the  Latvian orchestra produce a fizzing account....  the choral cycle 
Good Friday Meditation (1948)– a masterpiece of restrained joy – and 
Fantasy and Fugue on the Folktune ‘Se solens skjønne lys og prakt’, 
splendidly played by Tim Collins... The performances all round are 
sensitive and sympathetic, caught in very good sound to a total of 82 
fascinating minutes. Warmly recommended."

– CD-produsenter kjemper om å få plass i The Gramophone, så det 
er stort å bli anmeldt der, sier Tim Collins. Og enda bedre når anmel-
deren er så begeistret!

Det er fremdeles noen CDer igjen som kan kjøpes fra kirkekontoret i 
Fåberggata 128.

Tim Collins

Suksess for Solberg CD

Tre konfirmanter fra Fåberg oppfordrer deg til å gi så det monner. 
F.v. Anna Feiring Ellingsen, Linn Fjelstad Larsen og Sunniva Dahl.

"Gratulerer med dagen og CD,'en" Leif Solberg.

Ta vel imot bøssebærerne!
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Gudstjenesteliste vår –  sommer 2015

Gudstjenester i Nordseter Fjellkirke våren 2015

Dato Uke Lillehammer Søre Ål Nordre Ål

MARS

22.mars Maria Budskapsd. 12 11 Høymesse 11  Høymesse 11 Høymesse

29.mars Palmesøndag 13 11 Høymesse 11. Høymesse 11 Høymesse

APRIL

02.april Skjærtorsdag 14 20 Høymesse 19 Høymesse

03.april Langfredag 14 11 Høymesse

04.april Påskenatt 14 23.15 Påskenatt

05.april Påskedag 14 11 Høymesse 11 Høymesse 11 Høymesse

06.april 2.Påskedag 15 11 Høymesse

12.april 2.si Påsketiden 15 11 Høymesse 20 Taizè-gudstj. 11 Høymesse

19.april 3.si Påsketiden 16 11 Høymesse/Tårnagenter 11 Familiegudstj./Tårnagenter 11 Familiegudstj./Tårnagenter

26.april 4.si Påsketiden 17 11 Høymesse 11 Høymesse 11 Høymesse

MAI

03.mai 5.si Påsketiden 18 11 Høymesse 11 Høymesse 11 Høymesse

10.mai 6.si Påsketiden 19 11 Høymesse 11 Høymesse 11 Høymesse 

14.mai Kr. Himmelfartsdag 20 11 Høymesse 

17.mai Grunnlovs-dag 20 12.30 Grunnlovsgudstj.

24.mai Pinsedag 21 11 Høytidsgudstj. 11 Høytidsgudstj. 11 Høytidsgudstj.

25.mai 2. Pinsedag 22 11 Garmo Stavkirke, Kirkens 
     dag på Maihaugen

31.mai Treenighetssøndag 22 11 Høymesse 19 UNG MESSE 
     Felles m Lhmr og S Ål

11 Høymesse

JUNI

07.juni 2.si Treenighet 23 Gudstj.  Søndre Park 
Lhmr krk ved dårlig vær

11 Høymesse 11 Høymesse

14.juni 3.si Treenighet 24 11 Høymesse 10 Pilegrimsvandr. 10 Pilegrimsvandr.  
     Sjusjøen - Nordseter

21.juni 4.si Treenighet 25 11 Høymesse 11 Høymesse 11 Høymesse

28.juni 5.si Treenighet 26 11 Høymesse 11 Høymesse

Dato

22.februar Gudstjeneste kl. 11.00 v/Nordre Ål menighet

  1. mars Gudstjeneste kl. 11.00 v/Fåberg menighet

  8. mars Gudstjeneste kl. 11.00 v/Søre Ål menighet

22. mars Gudstjeneste kl. 11.00 v/Baptistmenigheten

29. mars Palmesøndag – Gudstjeneste kl. 11.00 v/Nordre Ål menighet

  2. april Skjærtorsdag – Gudstjeneste kl. 11.00 v/Granaasen

  5. april 1. påskedag – Gudstjeneste kl. 11.00 v/Tor Ole Bjerke

14. juni Pilegrimsvandring v/Nordre Ål menighet – tidspunkt senere

21. juni Gudstjeneste kl. 11.00 v/Tor Ole Bjerke
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Gudstjenesteliste 

Dato Uke Fåberg Vingrom Saksumdal

MARS

22.mars Maria Budskapsdag 12 11 Høymesse

29.mars Palmesøndag 13 Sjoga kl 13.00

APRIL

02.april Skjærtorsdag 14 19 Høymesse 17 Høymesse

03.april Langfredag 14 19 Høymesse

05.april Påskedag 14 11 Høymesse 11 Høymesse

06.april 2.Påskedag 15 11 Høymesse

19.april 3.si Påsketiden 16 11 Høymesse 11 Høymesse/Tårnagenter

26.april 4.si Påsketiden 17 11 Samtalegudstj. 11 Samtalegudstj. 19 Høymesse

MAI

03.mai 5.si Påsketiden 18 11 Høymesse

09.mai 19 10 og 12  
     Konfirmasjonsgudstj.

10.mai 6.si Påsketiden 19 11 Konfirmasjonsgudstj.

14.mai Kr. Himmelfartsdag 20 11 Høymesse

17.mai Grunnlovs-dag 20 11 Grunnlovsgudstj. 11.30 Grunnlovsgudstj. 10 Grunnlovsgudstj.

24.mai Pinsedag 21 11 Høytidsgudstj 11 Konfirmasjonsgudstj.

25.mai 2. Pinsedag 22 11 Høytidsgudstj

30.mai 22 11 Konfirmasjonsgudstj.

31.mai Treenighetssøndag 22 11 Høymesse 11 Konfirmasjonsgudstj.

JUNI

07.juni 2. si Treenighet 23 11 Konfirmasjonsgudstj.

14.juni 3. si Treenighet 24 11 Høymesse 11 Høymesse

21.juni 4.si Treenighet 25 11 Høymesse

28.juni 5.si Treenighet 26 11 Høymesse

LOVSANGSFESTER DENNE VÅREN:
Fredag 13.mars  kl. 20.00 – 21.30 i Livets Senter
Fredag 12.juni  kl. 20.00 – 21.30 på Jorekstad

Komiteen for lovsangsfestene : Line Ørbekk, Mari Skullerud, Elise Bekkelund,Susanne Paulsen, Jytte S. Juliussen,  
Hanne Skinnerlien og Jakob Lund Paulsen.

Jesus siste måltid av Leonardo da Vinci.
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BYTTEMARKED
Lørdag 25. april kl. 12-15
Kirkesenteret i Lillehammer
rett sør for Hammartun skole

BYTT BORT noe du ikke trenger!
Vi tar ikke imot møbler og hvitevarer. Restevarene
går til Hammartun Skolekorps loppemarked.

FINN noe du kan ha glede av!
Klær, bøker, ting og tang.
Har du ikke noe i bytte, gir du en gave til Kirkens Nødhjelp.

Salg av gjenbrukslys for NMS • Kafé med kaker, vafler og fairtrade kaffe/te.

Kl. 14.00: Kulturinnslag
Byttemarked senker forbruket
og gir tingene lengre levetid.

Arrangører: Lillehammer menighet og 
Naturvernforbundet i Lillehammer 

I forbindelse med 50 års jubileet til fjellkirka på Nordseter, 
har forfatter Arvid Møller skrevet en flott bok om Nordseter 
fjellkirke og den lange prosessen det var å etablere en kirke 
på fjellet.

Forfatteren tar oss med helt tilbake til 1937 hvor tanken om 
en kirke i fjellet ble unnfanget. Og det var ikke før 15. mars 
1964 at ble den vigslet av daværende Hamar biskop Kristian 
Schjelderup til kirke for Nordseters befolkning, hotellgjester, 
hyttebeboere og andre fjellvandrere.

Nordseter Fjellkirke har i 50 år vært et landemerke og en 
kjær del av Nordseter. Kirken tilhører Nordre Ål sokn og er 
bygget på dugnad av byens statskirkemenigheter og folk med 
tilknytning til Nordseter. Kirken er ikke inne i noe kommunalt 
eller statlig budsjett, men drives utelukkende av frivillige gaver 
og kirkeofringer. Mange har glede av kirken ved gudstjenester, 
barnedåp og bryllup.

Det er mange som har lagt ned en stor innsats gjennom 50 
år på Nordseter og mange av dem blir hyllet i boka. Det var 
et slit å skaffe midler til byggingen av en kirke på fjellet. Vi 
får også et innblikk i setergrenda som ble en av landets mest 
kjente og populære turistdestinasjoner i årene før og etter 2. 
verdenskrig. Og ikke minst inneholder boka mange fine histo-
riske bilder om aktiviteten i og rundt Nordseter både sommer 
og vinter.  

«Der Fjellvinden synger sin sang» er en bok som kan være av 
interesse for flere en de som bor i området. Den fortjener all 

den oppmerksomheten den kan få, med et historisk innblikk i 
prosessen ved etablering av en kirke, historien bak Nordseter 
som turistdestinasjon og ikke minst gir forfatteren oss en god 
beskrivelse av mange interessante personer som har lagt ned 
en stor innsats for kirken på Nordseter.
    

Boka fås kjøpt i alle byens bokhandlere  
– så løp og kjøp!

Der fjellvinden synger sin sang
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Plass for DIN bedrift her?

Plass for  
DIN bedrift her?

VINGROM
BYGG A•S
Postboks 52, 2607 Vingrom - Tlf. 61 05 43 80 

T. J. STRAND
LILLEHAMMER GLASMAGASIN

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

2607 Vingrom - Tlf. 61 24 80 50

Jernbanegt. 13
2609 Lillehammer
Tlf: 61 22 10 00

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

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

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

Torpavegen 18, 2607 Vingrom. Tlf. 414 65 600

Andreassen Blomster
Fåberggt. 154,  2615 Lillehammer Telefon: 980 86 000

BØRLI ANLEGG AS
- graving og transport
2607 Vingrom • Tlf. 908 46 006/901 47 490

   EVENSEN
& EVENSEN AS

Hamarvn. 45, Lillehammer  
Tlf. 61 25 21 47

Ole 900 61 735 - Morten 901 35 657

Hovemoen 78, 2624 Lillehammer. Tlf. 61 27 06 30

Bergseng Thor & Co AS
Eiendom og dagligvarer

JORD • PRYDBARK

GJØVIK – HAMAR – LILLEHAMMER 
Industrigt. 13 • Postboks 1119 • 2605 Lillehammer

Tlf. 61 27 94 00 • www.kontorleverandoren.no

 

Lillehammer Begravelsesbyrå a.s – J. Bostad's Eftf.
STORGT. 158 – 2615 LILLEHAMMER. TLF. 61 27 95 80

Begravelsesbyrå
Bekkelund

Vakt hele døgnet: 61 18 31 03

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

• LILLEHAMMER VARMESENTER •

Jens Barlund as
Hageanlegg

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

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

Storgata 47

Redaksjonen ønsker alle leserne

En Riktig God Påske!



Fra Jul til Påske  
Fra november til slutten av desember omgis vi av julemusikk, og 
det kommer ut 10-15 nye juleplater hvert år. Marianne Beate 
Kielland kom også ut med en juleplate for et par år siden - Sæle 
 Jolekveld - som ble godt mottatt. Men etter dette fikk hun en del 
innspill på at folk også ønsket en påskeplate i og med at det stort sett 
ikke finnes slike plater på markedet. Høsten 2013 tok hun kontakt 
med Kåre Nordstoga (domorganist i Oslo Domkirke) og Elise 
Båtnes (konsertmester i Oslo-Filharmonien), og dermed var en 
påskeplate plutselig på planleggingsstadiet.

Julens stemninger og budskap er svært annerledes enn påskens. I 
det hele tatt snakker vi ikke om «påskestemning» som vi snakker om 
«julestemning». Julestemningen har som bakteppe julens budskap om 
et barns fødsel, glede, forventning og håp, mens vi forbinder ordet 
påskestemning med appelsiner, kvikklunsj og skitur i sol på fjellet. 

Når Marianne Beate Kielland skulle lage en påskeplate var det 
ikke folks «påskestemning" som skulle underbygges, men påskens 
 egentlige temaer. De spenner fra forventning og hyllest via skuffelse, 
svik, forferdelse, sorg og død til grenseløs jubel og gledessjokk.

I påskens musikalske skattekammer finnes uendelig mange vakre 
 salmemelodier og -tekster. Noen av disse har blitt platas hovedinn-
hold. I tillegg er det spedd på med tre klassiske verk som hører til 
påsken: Erbarme dich fra Bachs Matteuspasjon og I know that my 
redeemer liveth fra Messias i tillegg til verket O domina nostra av 
Gorecki. Med dette stykket ønsker Marianne Beate Kielland å vise 
medlidenhet med Maria stående ved korset på langfredag.

Alt dette har altså blitt til plata «Påsketid» som gis ut i mars i år. I den 
forbindelse holder Marianne Beate Kielland, Kåre  Nordstoga 
og Elise Båtnes konsert i Lillehammer kirke lørdag 28. mars  
kl 12:30. Her spilles alle sangene fra plata samt at Påsketid selv-
følgelig blir til salgs. Hvis man ønsker å få tak i platen på andre 
måter, kan den fra midten av mars bestilles fra www.lawostore.no

Konsert lørdag 28. mars kl.12.30 i Lillehammer kirke

,,PÅSKETID,,


