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Biskopens påskeandakt
«Han stod opp før dagen demret; dødens dype natt tok slutt. Kristus lever, han
har seiret; dødens mørke makt er brutt. Sol og måne, jord og himmel, dyr og
fugler, gress og trær; alle ser og alle jubler: Han er oppstått, Gud er her!»
Denne vakre salmen setter ord på det dyptgripende og altomfattende som finnes
i påskebudskapet. Skaperverket, med all sin skjønnhet, strekker seg opp i glede
med løftende hender og jublende lepper. For i og med første påskedag skjer det
noe nytt; noe gjennomgripende annerledes; graven kunne ikke kneble Herren!
Kjærligheten seiret, og livet vant. Jesus Kristus stod opp før dagen demret, og
brakte håp til mennesker i generasjoner etter generasjoner. Vår erfaring med
døden og det vonde fikk en helt ny dimensjon; døden hadde ikke lenger siste
ordet. Livet vant, dets navn er Jesus!
«Han stod opp for dem som brakte blomster til hans tause grav. Han stod opp for sine venner, dem han elsket og holdt
av. Graven kunne ikke kneble han som er Guds skaperord. Kristus lever, vi gir stemme til en sang om håp på jord»
I påsken ble håpet født. Og alle mennesker trenger håp – vi trenger noe å orientere oss mot, noe som viser vei igjennom
det mørke som vi alle en eller annen gang må besøke. Budskapet fra påskedag kan være det lyset som til sist seirer og
leder oss ut. Vår oppgave, som kirke og mennesker, er å gi en stemme – slik at alle kan synge sangen om håp på jord; og
dette gjør vi gjennom vår daglige oppmerksomhet på menneskene rundt oss. For hvem vet hva slags mørke menneskene
vi møter befinner seg i? Men vi vet vi kan bringe lys inn i verden – for eksempel ved å bruke våre blikk til å anerkjenne,
glede og smile til de vi møter på vår vei. Lyset kan formidles på så mange måter – og det kan vi alle bidra til.
«Han stod opp, hans venner fryktet jordens mørke, dødens natt. Han stod opp da troen sviktet, da de trodde seg forlatt.
Fylt av mismot var vi alle til han delte vin og brød. Kristus lever, vi skal leve, det er døden som er død!»
Vi trenger stadig påminnelse om Kristi seier. Det er lett å mistet motet i en verden som mange ganger kan synes å mangle
barmhjertighet. I kirkens fellesskap, i ord og sakrament, kan vi minne hverandre på at livet har et holdepunkt, et sentrum.
I møte med Kristi oppstandelse møter vi et budskap som har sprengkraft til å gjøre tvil til tro, mismot til håp, mørke til lys.
Påsken er tiden for å glede seg over det store underet; Guds kjærlighet til oss mennesker er så stor at selv ikke døden
kunne stå imot. Og det skjedde da dagen demret på påskemorgen – da alt det skapte jublet over Herrens kjærlighet for
hele skaperverket!
«Han stod opp før dagen demret; ut av natt brøt lyset frem. Kristus lever, han har seiret; evig lever vi med ham. Han er
her og han vil skape liv der natt og mørke bor. Kristus lever, vi skal bære, Herrens seiertegn på jord.» (NoS nr 214)
En riktig velsignet påskehøytid til dere alle!
Leif Jørn Hvidsten
fungerende biskop
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Redaktørens hjørne

Av Elise Birch Bulie

Er det bare meg som syns jeg blir overveldet av problemstillinger, alt fra det amerikanske presidentvalget,
til veivalg i kirken, for eller imot flyseteavgifter og bilfrie byer?
Her sitter jeg foran PC'en i et fredelig hjørne av huset og lar tankene fly…
Kan jeg bare trekke meg tilbake og la spørsmålene fly forbi meg og livet mitt?
Kan jeg tenke at det jammen er noen andre som får ta stilling til de vanskelige spørsmålene, folk som til
og med får betaling for å mene, og for de spesielt interesserte...
Men i spørsmålene som kirken utfordres på i dag, framtidige veivalg når kirken skal løsrives fra
staten, jeg må vel mene noe om det ettersom jeg sitter i menighetsrådet og all ting!?
En kjettersk tanke: Er det sikkert at ting blir bedre ved å mene nye ting og organisere på en ny måte?
For å holde oss til de spørsmålene, blir prestetjenesten bedre fordi de skal få en ny arbeidsgiver?
Eller er det fint at kirken skal bli en selvstendig enhet ? Eller at liturgien endres igjen?
Hovedtanken med endringer er vel at ting skal bli bedre, men for hvem?
Vi får vel la amerikanerne sjøl mene noe om presidentkandidatene og velge, men flyseteavgifter skal vi
mene noe om det? Eller endringer i kirken?
Mange steder i verden trenger en ikke å bekymre seg om å mene så mye, noen gjør det på vegne
av alle, her i landet etterspørres meninger og engasjement!
Det skal vi være glade for….
God Påske, og deretter gode våruker
Elise Birch Bulie
Ansv. Redaktør.

Telefonliste menighetskontorene:
LILLEHAMMER KIRKEKONTOR
Fåberggaten 128 3.etg. 2615 Lillehammer
61270888/97991301
post@kirkekontoret.no – www.kirkekontoret.no
PROSTEN I SØR-GUDBRANDSDAL PROSTI
Prost Per Halstein Nielsen
9799 1308
Saksbehandler Anne Berit Riisehagen Gillebo 9799 1307
KIRKEVERGEN I LILLEHAMMER
Kirkeverge Magnar Pettersen
Ass kirkeverge Reidun Bjørke
Kateket Susanne Paulsen
Trosopplærer Møyfrid Brenn
Trosopplærer Jakob L. Paulsen

9799
9799
9799
9799
9799

LILLEHAMMER MENIGHET
Sokneprest Anita Dalehavn
Kantor Tim Collins
Kirketjener Ove Brenna

9799 1326
9799 1305
9799 1323

SØRE ÅL MENIGHET
Sokneprest Ingunn Dalan Vik
Vikarprest Iselin Flaten Juland
Menighetssekretær Kari Strand Ødegård
Kantor Ole Lauvli
Kirketjener Helge Haugom

9799
9799
9799
9799
9799

1302
1311
1306
1320
1325

1309
1317
1303
1304
1313

SAKSUMDAL OG VINGROM MENIGHETER
Sokneprest Ragnheidur Karitas Petursdottir
97991310
Organist Vingrom, Thor Kvande
97164485
Organist Saksumdal, Paul Wilmot
41491719
Menighetssekretær Vingrom, Geir Ole Dahlen 97991315
Menighetssekretær Saksumdal, Kari S Ødegård 97991303
Kirketjener Anne H. Aasen
97991319
FÅBERG MENIGHETSKONTOR
Carl Haugensv. 2, 2625 Fåberg
FÅBERG MENIGHET
Prest May Ingunn Thorleifsdotter
Organist Paul Wilmot
Kirketjener Bjørn Stræte
NORDRE ÅL MENIGHETSKONTOR
Blesterv. 1, 2618 Lillehammer
NORDRE ÅL MENIGHET
Sokneprest Oddgeir Bolstad
Menighetssekretær og organist
Geir Ole Dahlen
Kantor Ole Lauvli
Kirketjener Elin Amundrud
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Påsken: Den stille ukens symbolikk
Påskeuken er full av symbolikk, og her er noen fakta som du kanskje ikke har tenkt over før... Øyvind Sagedal
er sokneprest i Øyer, og her forteller han om påskeuke-tradisjoner, som delvis blir fulgt i hans menighet:
Palmesøndagens tema er velkjent: Mesteren som rir inn i Jerusalem mens folkemengden hyller ham som konge. De vifter
med palmegreiner og roper:
Hosianna, Davids sønn!
Velsignet være han som kommer i Herrens navn!
Hosianna i det høyeste!
Det overraskende er vel for de fleste at han rir på et esel. Når
kongene skulle uttrykke sin makt, kom de ridende på en fyrrig
ganger. Men den som skulle salves og innsettes som konge,
måtte vise seg ydmyk. I den situasjonen var eselet det riktige
ridedyret. Og dette var tilfellet for Mesteren. Han skulle innsettes i sin kongeverdighet.
I boken ”Jesu liv i kunsten”, vises det tre kunstverk som
fremstiller hendelsen palmesøndag. To av bildene har identisk
tittel: ”Jesus rir inn i Jerusalem”. Det tredje derimot skiller seg
ut. Det er malt i 1888 av en belgisk kunstner, og det viser en stor
folkemengde og Mesteren i et miljø og med klær som illuderer
at Palmesøndagens hendelse er lagt til kunstnerens egen tid og
omgivelser. Tittelen på verket er da også som følger: ”Kristus
rir inn i Brüssel i 1889”. Kunstneren får dermed fram et viktig
teologisk poeng: Inntoget i Jerusalem er ikke bare en historisk
hendelse. Nei, Kristus kommer til oss nå, der vi er. Tydeligst er
dette i gudstjenesten. Når vi samles til messe, er det som om
han kommer ridende inn i kirkerommet, og i nattverdliturgien
gjentar vi ropet som lød den gang han red inn i Jerusalem.
Dagene fra palmesøndag fram til påskeaften kalles ”den
stille uke”, og disse dagene hører fortsatt til fastetiden. Skjærtorsdag feirer vi kveldsmesse til minne om innstiftelsen av
nattverden. Nattverdfeiringen er høydepunktet i messen, og
naturligvis på en særlig måte denne kvelden der vi minnes innstiftelsen av dette måltidet.
Langfredag er det pasjonsgudstjenste. Alle lys i kirken er
slukket. Alteret er dekket med katafalkteppet (det teppet som
blir brukt under båren ved gravferd). Dermed blir alteret et bilde på Jesu grav. Langfredag er det fortsatt fastetid. Over alterringen henges den gamle svarte messehakelen, som tidligere
kunne brukes i stedet for fiolett denne dagen. For øvrig kan det
være begrunnet også å markere denne dagen med martyriets
rødfarge.
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Påskenatt har det fra gammelt av vært vanlig å feire en vigilie – en våkenatt. Kirkens store dåpsgudstjeneste ble i kirkens
første tid feiret påskenatt. Kirkeårsmessig og liturgisk befinner
påskenatt seg i overgangen fra død til oppstandelse, fra lys til
mørke. Og nettopp dette er det dåpen dreier seg om.
Påskefeiringen starter med påskenattsvigilien, og den liturgiske fargen er hvit. Påskedagen(e) fortsetter feiringen av den
oppstandne Kristus. For påsken er festen for å feire kjærligheten, som er sterkere enn døden. Det uttrykkes gjennom tekster
og salmer. Og evangeliene forteller om hvordan kvinnene kom
til Jesu grav tidlig om morgenen. De fant graven tom. Men ved
hjelp av engler fikk de en tolkning av den tomme graven. Som
ved Jesu fødsel møtes tid og evighet påskemorgen. Derfor må
Guds egne sendebud tolke det som skjer. Og så fikk kvinnene
- og senere på dagen disiplene - møte den oppstandne Kristus!
Kvinnenes og disiplenes skjellsettende opplevelse den første dag i uken har satt sine spor. Den påfølgende søndagen
samlet disiplene seg igjen for å feire at de hadde møtt den oppstandne. Søndagen ble øyeblikkelig tatt i bruk som de kristnes helligdag, mens jødene fortsatt feirer sabbaten, slik det er
foreskrevet i skapelsesberetningen. På denne måten er hver
eneste søndag å forstå som en påskedag, og messene er i bunn
og grunn en feiring av oppstandelsen og håpet. Og allerede fra
det 2. århundret ble påsken feiret som en egen høytid. Slik ble
oppstandelsen utgangspunktet for kirkeåret, som langsom vokste fram.
Påskeevangeliet har også fått konsekvenser for orienteringen av våre kirker. Siden det var tidlig om morgenen at kvinnene kom til graven, har soloppgangen kommet til å symbolisere
oppstandelsen. Kirkens alter har derfor tradisjonelt blitt plassert i øst, slik at menigheten skal sitte vendt mot soloppgangen, der oppstandelsen skjer. Av samme grunn er det gammel
kristen skikk at de døde legges i jorden med ansiktet vendt mot
soloppgangen. Og påskedagene avsluttes høytidsmessen med
at menigheten går ut på kirkegården. Omgitt av de døde stemmer så menigheten i den kjente påskesalmen: «Påskemorgen
slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid».
Øyvind Sagedal, sokneprest i Øyer
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Leif Solberg – komponist og kollega
Leif Solberg døde 25. januar. Han ble 101 år gammel. En fullsatt
Lillehammer kirke tok farvel med ham 4. februar.
Da jeg kom til Lillehammer som ny organist for over 20 år siden, var Solberg allerede 80 år gammel. Jeg visste lite om ham,
bare at han hadde hatt stillingen før meg, fra 1938–1982, og komponert noen få orgelstykker – trodde jeg. Da jeg spurte om å få se
noen av notene sa han, “Tja, du mener mine ungdomssynder?”
For noen synder! ... Gradvis oppdaget jeg et repertoar av mektige orgelverker skrevet på 30-tallet. Så en kantate, strykekvartett,
og fiolinsonate fra 40-tallet. Til slutt en symfoni, skrevet i 1951 –
men som dessverre ingen av de norske orkestrene ville sette opp
i en konsert. Da ga han opp, skuffet, og mer eller mindre sluttet å
skrive.
Solberg var en svært beskjeden mann, men hvorfor gjorde ikke
Lillehammer noe for å fremme både hans musikk og virke som
komponist? Kanskje er det som Håkon Bleken sa i Klassekampen
før jul (om Trondheim): “Byen har det karakteristiske for alle småbyer: Den overvurderer det dårlige og undervurderer det gode.”
Det viser seg at det er ikke lett å være profet i eget land – selv
ved finansiering av jubileums-CD i 2014 var flere instanser merkelig lunkne. Til og med Norsk kulturråd avslo midler til utgivelsen.
Prosjektet ble til slutt reddet bl.a. gjennom betydelig statsstøtte
– ikke fra Norge, men fra Latvia; som stilte med et førsteklasses
orkester gratis. Takk og pris for det (og jeg tviler forresten også på
om et norsk orkester hadde spilt så bra).
Nå kunne folk ut i verden høre mye av Solbergs musikk for
første gang, og gjøre seg opp en mening selv. Reaksjonene i utenlandsk presse ble overveldende. I London skrev søndagsavisa The
Observer om en “undeservedly neglected symphony”, mens The
Gramophone omtalte “the marvellous symphony ... a masterpiece
of expressivity and poise”. Fanfare Magazine i New York betegnet
til og med symfonien som “easily one of the finest written anywhere since the war”. Solbergplaten ble også presentert i BBC radio i
mai i fjor, i beste sendetid.
100-åringen selv ble noe forbauset over denne plutselige
interesse fra det store utland; hvorfor først nå etter alle disse
årene? Et godt spørsmål, og “bedre sent enn aldri” er liksom ikke
noe spesielt godt svar.
Solberg kan ha akseptert sin skjebne i den musikalske glemmeboka uten å klage. Men vi andre må få lov til å lure på hva mer
han kunne ha komponert – om musikken hans bare var lagt mer
merke til da det ble skrevet.
For meg personlig har Leif Solberg først og fremst vært en kjær
kollega, fra en annen generasjon, som visste å opptre lojalt, korrekt, og profesjonelt. Han hadde dessuten alltid en oppmuntrende
kommentar etter gudstjenesten, samme hvor dårlig jeg spilte. Til
stede var han også på nær sagt hver eneste konsert jeg arrangerte
i kirken. Det kunne jeg stole på.

Når jeg holder min årlige orgelkonsert i Lillehammer kirke
har jeg pleid å stå i døra, og vente inntil Solberg er kommet. I fjor
kom han ikke – for første gang. Da skjønte jeg med en gang at noe
måtte være galt – og det var datteren Liv som etterhvert dukket
opp, som hans stedfortreder, og fortalte at far var nettopp lagt inn
på sykehuset.
Det var begynnelsen på slutten. Heretter må konsertene her gå
sin gang uten å vente på Leif, som skriver nå musikk for det himmelske kor – eller kanskje til og med en symfoni for det himmelske
orkester? Han kunne ihvertfall dø i visshet om at musikken hans
endelig var i ferd med å nå fram til et større publikum, og over hele
verden.
Tim Collins
Organist, Lillehammer kirke

Bli en enda bedre tekstleser!
2. og 9. april kan du med hjelp av Morten Jostad bli en enda bedre tekstleser!
Mange kvier seg for å si ja til å lese tekstene under søndagenes gudstjenester fordi man syns at stemmen er for dårlig,
for svak, for høy, for skjærende, kort sagt «det er tryggest å si nei».
Men vi kan alle lære. Morten Jostad har tro på at det hjelper å lære noen triks for å få større selvtillit til denne oppgaven, så nå
er det bare å løpe og melde seg på! Kurset er åpent for tekstlesere først og fremst, men også andre kan melde seg på.
Kurset går over de to lørdagene kl. 10–13 med innlagt kaffepause.
Sted: Kirkesenteret 2. april og Kirkekroken i Søre Ål kirke 9. april.
Påmelding til Elise B. Bulie, e-post: elisebul@online.no, eller på tlf.950 06 530.
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DEN NORSKE KIRKE
Menighetsbladet
"Vår Fedrearv"
Prosten
i Sør-Gudbrandsdal
Styret

Gode lesere av ”Vår fedrearv”.

TRE ELLER FIRE NUMMER I ÅRET?
På årets første styremøte hadde vi en gjenomgang av menighetsbladets økonomi. Det
er ganske vanlig at styret ved begynnelsen av året vurderer det økonomiske grunnlaget
for utgivelsene i det kommende år. Tidligere år har styret konkludert med at bladets
økonomi har vært stabil og god, selv om eierne av menighetsbladet, menighetsrådene,
ikke alltid har vært like stabile med å sende inn gaver og offer til menighetsbladet. Når
det likevel har vært en stabil økonomi, skyldes det at utgiftene til trykking og distribusjon
har jevnt over vært dekket ved gaver og annonseinntekter. Som en buffer har vi dessuten
et fond som kan dekke eventuelle svingninger i inntektene om nødvendig. De siste årene
har vi ikke behøvd å bruke denne buffer. Det vært ganske stabilt med en saldo på ca kr
75.000,- de siste årene.
Det var derfor noe oppsiktsvekkende og uvanlig at vi ved utgivelsen av det siste
nummeret i 2015 måtte bruke omtrent 1/3 av fondet for å dekke påløpne utgifter.
Etter at vi fikk inn gavene i desember, rettet mye seg og vi kunne tilbakebetale til fondet
det vi hadde måttet bruke av det.
Styret har i sitt møte 11. januar hatt en omfattende gjennomgang av tidligere år i forhold
til 2015. Det viser seg at inntektene til ”Vår fedrearv” er stabilt de siste årene, men har
ikke økt i noen vesentlig grad. Saken er at vi har utgitt fire nummer uten at vi har fått mer
inntekter enn da vi utga tre nummer i året. Når hver utgivelse koster rundt regnet 80.000
kroner, sier det seg selv at styret er nødt å vurdere om vi må gå tilbake til utgivelse av tre
nummer i året.
Styret trenger et økonomisk signal for å ta rett avgjørelse.
Først ber vi om at menighetsrådene som eiere bidrar med offer og tilskudd.
Dernest håper vi at våre annonsører betaler den annonseregningen som ble sendt ut på
slutten av 2015.
Til slutt trenger vi et håndslag fra dere, trofaste og gode givere, som blir en bekreftelse på
at dere fortsatt vil at vi skal ha fire utgivelser hvert år med to nummer før sommeren og to
om høsten.
I april skal det velges ny styreleder for ”Vår ferdrearv”. Jeg takker for meg. Det har vært
spennende å være styreleder og få være med å bidra til det flotte og sterkt verdsatte menighetsbladet vi har i Lillehammer. Det hadde vært ekstra trivelig å få overgi styrevervet
til en etterfølger med en solid og trygg økonomi.
Gode hilsener fra Per Halstein Orset Nielsen.
Styreleder til medio april.
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Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske
St.Olavs orden
Lørdag 16.desember ble Borgny Farstad Svalastog utnevnt
til dette hederstegnet.
Utdelingen av æresmedaljen fant sted i foajeen på Maihaugen, og samlet mange prominente gjester.
Borgny Svalastog får utmerkelsen for sin innsats som
kunstner gjennom 30 år. Som billedkunstner har hun skapt
unike og nyskapende verk som har vært presentert i kunstinstusjoner, i kirker og i både private og offentlige bygg.
Hennes omfattende kunsterskap utgjør et viktig og nyskapende bidrag til billedkunsten i Norge fra 1990-tallet og
fram til i dag.
Av våre 6 kirker i Lillehammer kommune har 4 av dem
kunst av Borgny Svalastog. Den største utsmykningen har
hun hatt i Lillehammer kirke, hvor både kor, sideskip og
kirketekstiler i 4 farger nå er fullført.
Våre menigheter er kjempestolte og glade over at utsmykkingen i våre 4 kirker var med i vurderingen av kunstnerisk nivå, originalitet og kreativitet som førte til at Borgny
Svalastog fikk denne æresbevisningen.
Vi gratulerer deg, Borgny !

Fra venstre: Turid Lundby, Per Boym, Borgny Svalastog, Gunnar Danbolt
og Leif Jørn Hvidsten. Foto: Tone Kolaas/Kulturnett Oppland.

Fungerende fylkesmann Sigurd Tremoen overrekker medalje og diplom til Borgny Svalastog. Foto: Tone Kolaas/Kulturnett Oppland.
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NORDRE ÅL

SØRE ÅL
Følg med i menigheten din
på facebook, Byavisa,
Det skjer i GD og GD puls

Søndagsskole under gudstjenesten.
Datoer for våren er 3. april, 24. april og
22. mai. Kontaktperson: Kjell Bjørnbekk
91 35 00 87, e-post: kjebjo56@gmail.com
Pepper, Søre Ål minitensing,
har 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. En sprudlende
konsert med Pepper onsdag 4. mai
kl 18.00-19.00 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
Bjørnbekk: 98 63 56 70
e-post: brit.sigvor@hotmail.com
Alle 6-åringer inviteres til å få en egen
kirkebok søndag 10. april. 6- åringene
inviteres også til en egen samling før i
den samme uka. Om du ikke får invitasjon
møt opp eller ta kontakt med trosopplærer
Jakob Lund Paulsen,
e-post: Jakob.Lund.Paulsen@kirkekontoret.no
Årsmøte etter gudstjenesten
3. april 2016.
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.

Hyggetreff i Kirkestua
Andakt, sang og musikk og underholdning.
Servering av kaffe og smørbrød
Hver første tirsdag i måneden kl 11.00
Tirsdag 5.april
Tirsdag 3. mai
Tirsdag 7. juni
Tirsdag 14. 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 Smashing N.Ål 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. For mere orientering ta kontakt med
menighetskontoret 97 99 13 15.
Søk Knøttekoret på Facebook og bli venn.

Familiemiddager våren 2016
31.03 – 14.04 og 28. april kl 17.00 før vi
tar pause til høsten
SMASHING 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. Ledere er:
Hilde Reitan Hansen, Thea Kamfjord Eriksen,
Magnus Beite og Geir Ole Dahlen Søk opp
Smashing Nordre Ål Minitensing på FaceBook og bli venner med oss.
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: 19. april - Felles møte med
Gjøvik og Hamar K-forum på Gjøvik. 10.
mai - Inger Marie Kvaale forteller om Anne
Lise Knoffs «Via Dolorosa» iNordre Ål kirke.
14. juni – Vi samles på Bjerkebæk.
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 ibliotekar Astrid Stuve forteller - kvinnelige
B
helgener og middelalderliv i Sigrid Undsets
forfatterskap.
Møtene er i prinsippet gratis, men vi er glad
for kr. 30,- per pers til dekning av utgifter.
VELKOMMEN!

Spesielle gudstjenester og arr
angementer i Nordre Ål m
 enighet.
Bok til 6-åringer - Nordre Ål menighet
Søndag 17. april kl 11.00
Familiegudstjeneste spesielt for alle
6-åringer. Smashing deltar. Kirkekaffe
Ung Messe 29. mai i Nordre Ål kirke
Felles Gudstjeneste v/konfirmantene,
kateketen og prestene i byen.
Pilegrimsvandring mellom Sjusjøen til
Nordseter Fjellkirker Søndag 12. juni
kl 11.00
Menigheten vandrer og har sin
gudstjeneste i de vakre fjellområdene
mellom våre to kirker på fjellet.

Følg oss på Facebook
Nordre Ål menighet.
Sjekk også GD-Puls/Det Skjer og
på våre hjemmesider
www.kirkekontoret.no
og klikk deg inn på Menighetene/
Nordre Ål.

LILLEHAMMER
• 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: Ingrid Skullerud,
tlf 97 99 13 20
• KFUK/M-speidere
Hver mandag kl 18.00 på Lillehammer
Speidersenter.
Se også www.kmspeider.no/lillehammer/
Kontakt: Rúni úr Árantsstovu,
tlf 61 25 97 61/+ 47 48 06 89 56,
arantsstovu@live.com

Vår Fedrearv
• HYGGESTUND
på Lillehammer Kirkesenter kl 11.00.
Se avisannonser for tema. Bevertning og
utlodning. Velkommen til hyggelig samvær
et par formiddagstimer!
17.mars, 21.april og 19.mai.
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 04.
• Y’s Men’s Club
har møter på Kirkesenteret 2.hver onsdag.
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 K
 irkekontoret,
tlf. 61 27 08 88/97 99 13 24.
Øvrige kontaktpersoner:
• Lillehammer misjonsforening NMS
v/Birgit Langset, tlf 61 25 81 15
• Lillehammer Y’s Men’s Club, kontakt Karin
Holck, tlf 61 25 53 63 / 90 79 24 30.

FÅBERG
Fellesmiddag
På Fåberg menighetshus kl. 16.30 er det
fortsatt fellesmiddager for store og små.
Det koster 30,- kr. pr. voksen og 15,- kr.
pr. barn. Meningen er å ha måltidsfellesskap og sosialt fellesskap. Noen ganger
har vi inviterte gjester i etterkant av middagen. Datoer: 6. april, 20. april, 25. mai.
	
  

Gullfisken
er «søndagsskolen» på
Fåberg. Denne våren har
samlingene vært på onsdager kl. 17.30-18.30,
like etter fellesmiddagen.
På Gullfisken synger vi, leker og blir kjent
med en bibelfortelling. Barn fra 3 år og
oppover er velkomne, gjerne sammen med
en voksen. Gjenværende dato i vår er 6.
april.
Ungdomsmiddag med bibel
grupper, kjøring til Salt etterpå
Kl. 15.00 hver tirsdag det er Salt er det
ungdomsmiddag for alle tenåringer på
Fåberg menighetshus, og bibelgrupper
etterpå. Deretter, ca. kl 18.30, er det
anledning til å få skyss til Salt-øvelse, som
begynner kl. 19.00. Innimellom er det god
tid til å gjøre både lekser, spille brettspill
og bordtennis.

Treffpunkt
er et møtested for å spise kveldsmat
sammen, et stoppested for å dele tro og
tanker, gjerne «input» fra Bibelen, sang og
bønn, et møtested for unge og voksne.
Kl. 19.30 på Fåberg menighetshus onsdag
30. mars og onsdag 20. april. Kontakt
person: Rakel Berg tlf 47 26 35 24.
Fåberg gospelkor
er for alle sangglade fra 15 år og opp
over. Koret har øvelser på torsdager på
Fåberg menighetshus kl. 19-21. Datoer:
31. mars, 7., 21. og 28. april, 12. og
19. mai. og 2. juni. Kontaktperson:
Anita Stallemo, tlf. 41 28 75 75,
anita.stallemo@gmail.com.

Palmesøndagssamling
blir det også i år på Gaustum søndag
20. mars kl. 18.00. Små og store er velkomne, det blir toner og ord med påskens
innhold og i tillegg god tid til å hygge seg
sammen.
Fåberg menighetshus og utleie
Vi er glade for at Fåberg menighetshus
stadig er i bruk til konfirmasjoner, jubileer
og selskaper. Det er også blitt enda
flottere utearealer etter at «bakgården»
er rehabilitert. Ta kontakt med Ingerid
Lyngnes Dahl, tlf. 915 79 902, hvis du
ønsker å leie.

Lovsangskvelder er et samarbeid mellom forskjellige kirkesamfunn i Lillehammer.
Kveldene har vært arrangert i de ulike kirkene, og er for alle, uansett alder.
Lokale flinke musikere og sangere leder an i felles sang med salmer
og sanger i mange kategorier

18. mars kl. 20.00 – Pinsekirken Lillehammer
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Dette har skjedd i trosopplæringa...
6. - 7. februar var 3.-klassinger
invitert til å bli med som agenter i
kirkene. Søre Ål, Nordre Ål og
Fåberg kirke var fylt opp
av barn som undersøkte og løste
mysterier. De fant spor, symboler,
hemmelige beskjeder og var til og
med oppe i kirketårnet! Søndag
var agentene med på å gjøre
gudstjenesten til en fin opplevelse
med fingeravtrykk, sang, musikk
og ballongsprekking. En
spennende og vellykket helg!

...og dette skjer framover!
Barnehageturné

I uke 10 og 11 skal trosopplærerne ta med seg Maria, Peter, eselet
og en liten kylling på en liten turné for å fortelle barnehagebarn om
påskehistorien. Alle barnehagene har fått invitasjon til å enten få
besøk i barnehagen eller komme til kirka og en del barnehager har
takket ja. Det gleder vi oss til!

6-arsbok
Det er snart tid for samling og gudstjenester med utdeling av 6årsbok for de som blir 6 år dette året.
6-åringene vil få invitasjon i posten før påske, vi håper mange
dukker opp for å få 6-årsbok og for å bli bedre kjent med kirka.
Datoene for gudstjenestene er:
10.april - Søre Ål, Vingrom og Lillehammer kirke
17.april - Fåberg og Nordre Ål kirke.
Samlingene blir i samme uke.
(Saksumdal kirke har samling og utdeling i desember)

Ung messe

Ung Messe er konfirmantenes egen gudstjeneste for
hverandre, familien og ungdommene i byen.
I løpet av lørdagen skal de forberede ulike innslag og være
med å danne rammen for en kul gudstjeneste på søndagen
med ungdommelig trøkk og uttrykk!
Det blir band, kor, dans,
drama, kunst osv.
Velkommen til alle
søndag 29. mai
kl. 19.00 i Nordre Ål kirke!

Far du ikke invitasjon
til trosopplæringstiltak?

Vi har bare mulighet til å sende ut
invitasjoner til de som er døpt eller har
foreldre som er medlemmer i Den
norske kirke.
Hvis du ikke er medlem, men likevel
ønsker å få invitasjon, si ifra til
jakob.lund.paulsen@kirkekontoret.no,
så fikser vi det!
Alle er velkomne til å være med!
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Norges største konfirmant-weekend
måtte deles i to

Fra v.: Konfirmanter fra Vingrom. De tre foran f.v.: Malin Brenden, Amalie Engevold, Mia Nilawan Eriksson Nilsen.
Bakerst f.v.: Miriam Tveit, Maria Fossum Maritvold, Hanne Vadet Gravdal og Elisabeth Nilsen.
Den årlige konfirmant-weekenden i Håkons Hall er nå blitt så stor at
det ble to helger i år, både 15.-17. og 22.-24. januar. Dermed var til
sammen nesten 2000 konfirmanter og ungdomsledere samlet disse to
helgene.
1320 personer fulgte streamingen av gudstjenesten på nett-TV i NRK
24. januar, og 1456 har sett gudstjenesten i opptak!
Vi har spurt noen av konfirmantene fra Vingrom hva de syns om
weekenden. Her er noen smakebiter:

seg.
lv uten at noen br yr
«Du kan være deg se
rolig
ut
så
er
le kanter, og de
Man får venner fra al
snilog
bber der er også kule
hyggelige. De som jo
t eget
mat til oss, og har sit
ed
m
p
op
r
lle
sti
de
le,
)
helseteam». (Amalie

«Det var kjempegøy å prøve noen nye ting
(kjelke og bob). Vi fikk litt lite søvn, men det gjorde
ikkeno. Det var gøy å se på de store rakettene
og gå i fakkeltog.» (Miriam)
Nr. 1 • 2016

«I Hekta kan jeg være ak
kurat meg selv og jeg får
mer
selvtillit jo flere leirer jeg
er med på.» (Hanne)
sykt morsomme. Veldig
«Mange aktiviteter var
der vi lærte enda mer om
hyggelige gruppemøter
(Malin)
Bibelen, Gud og Jesus.»

«Alle showene, aktivitetene, mange folk og
Uganda-markedet var noen av de største
opplevelsene.» (Maria Eline)
«Vi hadde veldig koselige gru
ppemøter sammen med
lederen vår, der vi lær te om
Gud og Jesus». Elisabeth)

«Det er alltid noen som vil bli kjent med deg, og du
føler deg aldri alene». (Mia)

Vår Fedrearv

Det arameiske
Fader vår
Seminar med Tr ygve-Olaf og Eike Lindvig
Jesus Kristus formidlet sitt budskap gjennom det arameiske
språket. Dette levende urspråket gir andre nyanser og
forståelsestilganger til Fader vår-bønnen enn de senere
språkoversettelser.Vi vil lære å kjenne klangen i dette
språket og hvordan Fader vår-bønnen forbinder og vekker
oss til forståelse for Faderens-, og Moderens- mysterier.

Tid: Lørdag den 16. april
kl.11.00 – kl.19.00
Sted: Lillehammer kirkesenter,
Skoletorget 8,
2609 Lillehammer
Påmelding:
e-mail: lindvig7@gmail.com
Tlf.61 25 82 99 / 92 44 77 03
Seminaravgift: kr. 1000,(inklud. forfriskninger + et enkelt måltid.)

MIN SALME
Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang,
jeg vil takke deg med mine ord,
For din nåde som er uten grenser,
og for godhet og kjærlighet stor.

Og om sangen iblant skulle stilne,
og forstyrres av uro og strid,
Herre, åpne på ny mine øyne
så jeg ser at deg er min fred.

Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang for deg,
la hver tone en hyllest til deg være,
og i dager med glede og dager med sorg,
vil jeg leve hver dag til din ære!

Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang for deg,
la hver tone en hyllest til deg være,
Og i dager med glede og dager med sorg,
vil jeg leve hver dag til din ære!

Ingen annen er verdig den sangen,
bare du, Herre, eier min sang,
Og i himlen skal lovsangen lyde
til din ære en evighet lang.

Blant mange fine salmer må det være
denne jeg velger !
Vesla Brandzæg

Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang for deg,
la hver tone en hyllest til deg være,
Og i dager med glede og dager med sorg,
vil jeg leve hver dag til din ære!

NYTT FRA KIRKEVERGEN
Utvidelse av Søre Ål kirkegård
Lillehammer kirkelige fellesråd har i lengre tid arbeidet for
å få utvidet Søre Ål kirkegård. Allerede i 1999 forelå den første illustrasjonsplanen for utvidelse av kirkegården. Det var
to forhold som var avgjørende for at fellesrådet satte i gang
prosessen med å søke å få utvidet kirkegården:
1) Det var stor byggeaktivitet i Søre Ål, samtidig som vi så
at antall ledige graver på den eksisterende kirkegården
ikke var tilstrekkelig til å møte det behovet for nye graver som etter hvert ville melde seg. Dette gjaldt både
kistegraver og urnegraver.
2) Avkjørselen fra riksvegen slik den har vært fram til nå,
samt parkeringsforholdene, særlig ved større arrangementer i kirken, har vært utfordrende trafikksikkerhetsmessig.
Prosessen fra det første initiativet til kirkegårdsutvidelsen ble
tatt og fram til i dag, har vært lang og krevende. Men nå er alt
det historie, og det gjenstår bare noe administrativt arbeid, før
entreprenøren kan sette i gang det praktiske arbeidet til våren.
Da vil vi først opparbeide ny adkomstvei og parkering nord for
kirken. Deretter vil den gamle parkeringsplassen bli omgjort
til nytt gravfelt, og vi regner med at prosjektet vil være ferdig
i løpet av 2017.

Diakonstillingen i Lillehammer
I 2011 hadde Hamar bispedømmeråd midler til en ny diakonstilling. Det var ikke uten videre sagt at stillingen skulle plasse-

res på Lillehammer, for flere fellesråd hadde signalisert at man
hadde behov for å få ansatt en diakon.
Men Lillehammer kirkelige fellesråd var blant de fellesrådene som fikk spørsmål om vi fremdeles hadde behov for en
diakonstilling, og svaret på det var et klart ja. Det var bare en
utfordring som måtte løses før fellesrådet kunne si ja takk til
stillingen, og det var finansieringen. Hamar bispedømmeråd finansierer 50% av lønnskostnadene, mens det lokale fellesrådet
må skaffe de resterende midlene. Vi tok derfor umiddelbart
kontakt med Lillehammer kommune, v/daværende kommunalsjef Bjørn Lie. Han var veldig positiv, og etter en prosess
i kommunen fikk vi klarsignal om at vi ville få de resterende
midlene slik at stillingen kunne lyses ledig.
Hanne Marie Engdal var den første som ble ansatt i diakonstillingen. Hun var på plass her fra 1.mars 2012. Hun jobbet
både med ungdom og på institusjoner; - bl.a hadde hun en fast
dag i uken på Helsehuset. Hun gjorde en god jobb her, og trivdes i jobben. Men i fjor høst ble det ledig en rådgiverstilling i
diakoni ved bispekontoret på Hamar. Hun valgte å søke på den
stillingen, og da hun fikk tilbudet valgte hun å takke ja.
Fellesrådet har vurdert det slik at det fremdeles er et stort
behov for å opprettholde stillingen. Den ble derfor lyst ledig på
senhøsten i fjor, men den gang fikk vi for få søkere.
Derfor ble det en ny utlysning, og denne gang fikk vi tolv
søkere til stillingen!
I skrivende stund er vi midt i tilsettingsprosessen, så vi vet
fremdeles ikke hvem av de tolv søkerne som blir vår neste
diakon. Vi tror likevel at vi relativt snart skal kunne ha en ny
diakon på plass, slik at det viktige diakonale arbeidet som er
satt i gang kan videreføres.
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Familenytt
Lillehammer
Døpte: Elida Greve Kapelrud
Bastian Botilsrud Andersen
Nathalie Karlsen Hvattum
Amalie Solberg Haugen
Hedda Strangstad
Mikkel Kilvær Klouman
	Lucas Stasviken Vollan,
døpt i Østre Gausdal kirke
Felix Khart Hinberg Larsen
Heine Bang Holthe
Lilly Tølløfsrud Nordnes,
døpt i Søre Ål kirke
	Isabella Korczynska Valset,
døpt i Nordre Ål kirke
	Sander Skrukkerud,
døpt i Brøttum kirke

Nordre Ål
Døpte: Elea Natalie Ansethmoen
Marita Garten Åstebøl
Kristian Iversen
Oliver Tovar Indahl
Eira Brenn
Vårin Brenn
Milian Skansen Hage
Live Øfsteng Berg
Daniel Haugen Heen
Vilde Von Hirsch Johansen
Mie Hyllvang
Amund Solbakken Øyer kirke
Isabella Korczynska Valset
Elias Haukan Sørsveen
Mia Rønning Rodriguez
Oliver Lien-Iversen

Døde:

Vigde:	Victoria Maria Escarlet Hessen og
Ole Ragnar Mo

Kari Laila Floberghagen
Ingebjørg Dissen
Anne-Lise Wedum Arli
Randi Høgvold Skreppvin
Rønnaug Aunan
Steinar Sandbu
Inger Marie Doseth
Svein Arne Bye
Sølvi Johanne Olsen
Gudrun Sevaldsen
Per Roterud
Per Fugleberg
Kai Arne Ringen
Hans Øivind Blakli
Ole Nordli
Berit Gigstad
Gunvor Kristiansen
Aase Jostad
Marie Josefine Renolen
Leif Johannes Solberg
Knut Schou Kapelrud
Else Margrete Ensrud Erlandsen
Aud Juul Mengshoel
Inge Sveum
Anne Oline Karlsrud

Søre Ål:
Døpte:	Jesper Bergsjordet
Herman Degirmenci
Bastian Botilsrud Andersen
døpt i Lillehammer kirke
Aleksander Stutlien
Felicia Aurora Renmælmo
Felix Khart Hinberg Larsen
døpt i Lillehammer kirke
Maja Solbakken Nereng
Vårin Ildjarnstad Hanssen
Jon Emil Stokke Kveine
Lilly Tølløfsrud Nordnes
Marie Therese Bull Grindaker
Døde

Jorunn Kaldhussæter
Sverre Skamferseter
Rolf Klevstrand
Frode Roger Gulliksen
Ingar Bakke
Rune Arild Veisten Roterud
Jan Tore Brettengen
Alvin Løndal
Marie Josefine Renolen
Kjellaug Sagmoen

Døde:
Seremoni i Nordre Ål kirke og
Lillehammer Helsehus Kapell
Jan Roger Bakkom
Hallvard Bernt Ofigsbø
Ivar Brøndbo
Anne-Hellen Evensen
Einar Sigbjørn Åslid
Otto Ferdinand Kaltenborn
Liv Gunnlaug Bjerke
Anbjørg Wiker
Aase Jostad
Inger Marie Kristiansen
Mathias Øien
Kåre Spidsberg
Else Vabø
Finn Lindberg
Bjørg Margareth Harkjerr
Asbjørn Elverhøy
Ola Ottar Tande
Anne Oline Karlsrud
Ola Arvid Stø
Fåberg
Døpte: Helmer Haugerud Løkken
Morten Nordahl-Pedersen
Ada Brubakken
Endre Fyksen Bakken
Mia Rønning Rodriguez
Vigde:
Døde:

Connie Bull og Thomas Røed
(viet på Hunderfossen)
Ole Kristian Arlien
Iver Prestrud
Simen Stuksrud
Erling Ødegård
Arne Nordengen
Torbjørn Tobiassen
Magne Arnfinn Husom
Arvid Brubakken

Vingrom:
Døpte: Nathalie Karlsen
Eleah Natalie Ansethmoen Knudsen
Kristian Iversen
Vilde Von Hirsch Johansen
Nora Ytterhaug Østengen
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Døde:

Arne Knutsen Øy
Reidar Vollan
Bjørn Vidar Holsether
Marie Karlsen
Gudrun Bjerke
Kåre Røyneslien
Reidun Gutubakken
Jenny Oddlaug Bakken
Alfa Reistadbakken
Oddvar Sandvold
Ingeborg Jordhøy

Saksumdal
Døde
Inger Marie Kristiansen
Vi beklager at listene fra Vingrom og Saksumdal
er ufullstendige!
Redaktøren.

Konfirmanter i Saksumdal kirke
5. juni 2016:
Mari Jensvoll			
Amalie Engevold
Agnethe Kval-Engstad
AndersHammershaug Hagesveen
Lars Erik Aamodt
Tina Brekke
Iver Rikje
Konfirmanter i Fåberg menighet
7. og 8. mai 2016:
Sindre Rundsveen Arntzen
Magnus Bergslien
Asbjørn Lyngnes Dahl
Martin Steinslien Flugstad
Erik Olsøybakk Kolstad
Tiril Johnslien Meland
Espen Noreng
Sandra Roaldseth
Ida Sviggum
Ina Wolden
Ivar Alsberg
Erik Alsberg
Jonas Granum Bjørseth
Vemund Dahl
Vegard Dahl
Ane Ragnhild Finstad
Martin Landgraff Granum
Kristoffer Karsrud
Magnus Kessel

Vår Fedrearv
15
Konfirmanter Vingrom 21, 22
og 29. mai 2016:
Jenter:
Alva Gundersen Bentdal
Malin Brenden
Ina Johanne Delphin Kværnø Fosmo
Hanne Vadet Gravdal
In ger Eline Jensvoll
Siv Eline Kind
Mathea Aasen Kval
Kaia-Irrina Laakso-Antonsen
Malin Alexandra Aasen Laituri

Henriette Torstensrud Lishagen
Mali Hansen Liven
Ulrikke Paulsen Løkken
Maria Eline Fossum Maritvold
Elisabeth Nilsen
Mia Nilawan Eriksson Nilsen
Synne Owren
Emma Lovisa Riise
Henrikka Elise Røberg
Miriam Nygård Tveit
Maia Risvoll V alen
Leah Klelshus Viken

Gutter:
Bernt Haugen Gilberg
Sebastian Hagen Gundersen
Lars Kristian Husom
Niclas Sagbakken Johannessen
Phillip Sagbakken Johannessen
Andreas Røsjorde Lindstad
Iver Owren
Markus Wangen Samland

Ungdom i Lillehammer samles på IceBreakers
Det er fredag, og IceBreakers. Ungdommene strømmer på, og nye og gamle
fjes samles igjen for å tilbe Gud i fellesskap. Vi hilser, klemmer og ler.
Lovsangbandet gjør en siste finpuss på kveldens sanger, og du kjenner at
du er glad for at du er nettopp her denne kvelden. Du er glad, takknemlig
og spent. Hva skal vi gjøre i dag? Hva kommer jeg til å sitte igjen med etter
denne kvelden?
For det er nemlig slik på Lillehammer. Tredje hver fredag samles ungdommer fra menigheter i
Lillehammer-området til en felles, kristen ungdomskveld. IceBreakers er et felleskirkelig prosjekt der
Frelsesarmeen, Connected Øyer, Livets senter, Baptistkirka, HEKTA på Fåberg og Bykirka er delaktige
i forhold til ansvar og ledelse. Tanken bak arrangementet er å samle ungdommer til én felles ungdomskveld med mange ungdommer, i stedet for at det skal være mange mindre arrangementer som de
ikke kommer så mange på. Det er også fint å bli kjent med ungdommer fra andre menigheter. Vi deler
erfaringer. Vi lærer av hverandre. Vi skaper et fint fellesskap.
En typisk IceBreakers-kveld starter gjerne med lovsang ledet av lovsangsbandet, etterfulgt av en
andakt og noen leker. Etter dette er det mat og åpen kiosk. Her er det mulighet for å sette seg ned og ta
en prat men noen du kanskje ikke kjenner så godt, eller delta på aktiviteter som f.eks. bordtennis eller
biljard.
Hittil har det vært rundt 60 på IceBreakers-samlingene, og på julebordet i desember var det hele 100
ungdommer. Likevel er det plass til mange fler, og vi ønsker å få flere og flere med på samlingene, slik
at flest mulig kan få kjenne på Guds kjærlighet. Her blir du varmt tatt i mot, uansett om du kommer fra
Øyer eller Biri, er vant til å gå i kirka eller ikke.
Det neste som skjer I IceBreakers er IceBreakers på Frelsesarmeen 8. april. Informasjon om alle
IceBreakers arrangementene legges ut på IceBreakers sin Facebook-side. Vi håper vi ser deg!

Foto: IceBreakers
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Gudstjenesteliste våren 2016
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Dato

Lillehammer

Søre Ål

Nordre Ål

11 Høymesse

11 Høymesse Nordseter

MARS
20.mars

Palmesøndag

11 Høymesse

24.mars

Skjærtorsdag

19 Kveldsgudstjeneste

25.mars

Langfredag

11 Langfredagsmesse

26.mars

Påskenatt

23.15 Påskenatt

27.mars

Påskedag

11 Høymesse

28.mars

2.Påskedag

11 Høymesse

03.apr

2.s.i påsketiden

10.apr

19 Kveldsgudstjeneste

11 Høymesse

11 Høymesse

11 Høymesse

11 Høymesse

11 Høymesse

3.s.i påsketiden

11 Familiegudstj 6-års bok

11 Familiemesse 6-års bok

11 Høymesse

17.apr

3.s.i påsketiden

11 Høymesse

19 Kveldsgudstj

11 Familiegudstj. 6-års bok

24.apr

4.s.i påsketiden

11 Høymesse

11 Høymesse

11 Høymesse

01.mai

1.mai

11 Høymesse

11 Høymesse

11 Høymesse

05.mai

Kristi Himmelf.dag

11 Høymesse

08.mai

Søndag før pinse

11 Høymesse

11 Høymesse

11 Høymesse

15.mai

Pinsedag

11 Høytidsgudstjeneste

11 Høytidsgudstj

11 Høytidsgudstjeneste

16.mai

2.pinsedag

11 Garmo stavkirke.
Kirkens dag på Maihaugen
13 Dåpsgudstj Garmo

17.mai

17.mai

12.30 Grunnlovsgudstjeneste

22.mai

Treenighetssønd.

11 Høymesse

11 Høymesse

11 Høymesse

29.mai

2.s.i treenigh.tiden

11 Høymesse

05.juni

3.s.i treenigh.tiden

11 Høymesse

11 Høymesse

11 Høymesse

12.juni

4.s.i treenigh.tiden

11 Økum.gtj.møte

10 Pilegrimsvandr. fra Olavskilden til S.Ål krk

11 Pilegrimsvandring fra
Sjusjøen-Nordseter

19.juni

5.s.i treenigh.tiden

19 Avskjedsgtjeneste for prost
P.H.O.Nielsen

11 Høymesse

11 Høymesse

23.juni

St.Hans

19 Garmo stavkirke

26.juni

Aposteldagen

11 Høymesse

APRIL

MAI

07.mai

21.mai
19 Ung messe

JUNI

11 Høymesse

Gudstjenester i Nordseter Fjellkirke våren 2016
Dato
6. mars

Gudstjeneste kl 1100 v/Fåberg

13. mars

Gudstjeneste kl 1100 v/ Søre Ål

20.mars

Palmesøndagsgudstjeneste kl 1100 v/Nordre Ål

27. mars

Påskedagsgudstjeneste kl 1100

12. juni

Pilgrimsvandring fra Sjusjøen fjellkirke til Nordseter fjellkirke v/ Nordre Ål

19. juni

Gudstjeneste kl 1100 v/ Ragnar Granaasen
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Gudstjenesteliste våren 2016
Dato

Fåberg

Vingrom

17
Saksumdal

MARS
20.mars

Palmesøndag

11 Høymesse

24.mars

Skjærtorsdag

19 Kveldsgudstjeneste

25.mars

Langfredag

11 Langfredagsmesse

26.mars

Påskenatt

27.mars

Påskedag

28.mars

2.Påskedag

11 Høymesse

17 Kveldsgudstj

11 Høymesse
11 Høymesse

APRIL
03.apr

2.s.i påsketiden

11 Høymesse

10.apr

3.s.i påsketiden

19 Samtalegtjeneste

17.apr

3.s.i påsketiden

11 Høymesse Våronnmesse
6-års bok

24.apr

4.s.i påsketiden

11 Familiegudstjeneste, 6-års bok
11 Samtalegtjeneste
19 Samtalegtjeneste

MAI
01.mai

1.mai

11 Høymesse

05.mai

Kristi Himmelf.dag

07.mai

11 Høymesse
12 Konfirmasjonsgtjeneste

08.mai

Søndag før pinse

11 Konfirmasjonsgudstjeneste

15.mai

Pinsedag

11 Høytidsgudstjeneste

16.mai

2.pinsedag

17.mai

17.mai

11 Høytidsgudstjeneste
11 Høymesse

11 Grunnlovsgudstjeneste

21.mai

11.30 Grunnlovsgudstjeneste

10 Grunnlovsgudstjeneste

11 Konfirmasjonsgudstjeneste

22.mai

Treenighetssønd.

19 Kveldsgudstjeneste

11 Konfirmasjonsgudstjeneste

29.mai

2.s.i treenigh.tiden

11 Høymesse

11 Konfirmasjonsgudstjeneste

JUNI
05.juni

3.s.i treenigh.tiden

11 Konfirmasjonsgudstjeneste

12.juni

4.s.i treenigh.tiden

11 Høymesse

19.juni

5.s.i treenigh.tiden

11 Høymesse

23.juni

St.Hans

26.juni

Aposteldagen

11 Høymesse

11 Høymesse

Vil du i kirken, men har ikke skyss?
De fleste menighetene i Lillehammer har et telefonummer du kan ringe fra kl. 10.00 på søndager og
avtale henting til kirken og du får selvsagt skyss hjem igjen. Telefonumrene står under annonsen for
gudstjenesten. De som har tatt på seg denne hyggelige oppgaven sitter klar på søndager og kjører
gjerne flere turer. Det er fint om flere vil benytte seg av tilbudet, da kirkeskysssjåførene uansett sitter
klare for oppdrag. Ingen spør om grunnen til at du ønsker skyss, men de kjører til den kirken
hvor de har denne tjenesten. Det pleier ikke være kirkeskyss på kveldsgudstjenester.
Turen er helt gratis, de som kjører gjør dette med glede.

Søre Ål:
61 25 41 91
Lillehammer: 97 99 13 23
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OL-stemning i Bankgata
Under Ungdoms-OL på Lillehammer var kirken tilstede med
stand i Bankgata i Lillehammer sentrum, OL-gudstjeneste og
TenSingkonsert i Nordre Ål kirke. Den norske kirke ønsket å
være tilgjengelig på Lillehammer under Ungdoms-OL, både
for deltakere, de som er i støtteapparatet og de som besøkte
OL-byen. Selv om det ikke var like mange deltakere og
tilskuere som fant veien til Nordre Ål Kirke, eller hos prosten i
Bankgata, så var det mye fin sang og musikk i kirken og god
stemning over takka med sveler utenfor Per Halsteins bolig.
Nordre Ål kirke innledet Ungdoms OL med en OL-messe
på søndagskvelden den 14. februar. Fungerende Biskop,
domprost Leif Jørn Hvidsten deltok fra Hamar, sammen med
Hanne Engdal, studentprest på Lillehammer Anne Bolstad og
sogneprest i Nordre Ål, Oddgeir Bolstad. I tillegg var flere
konfirmanter aktive som tekstlesere, kirkeverter og hadde
ansvaret for servering av varm saft og kjeks.
Utenfor boligen til prost Per Halstein Nielsen var det også
mulig å få i seg varm saft og nystekte sveler under UngdomsOL. Frivillige fra både Nordre Ål, Søre Ål og Lillehammer
kirke stilte opp under noen kalde kvelder med godt humør
og gjestfrihet for de som tok veien innom Bankgata. Oddgeir
Bolstad fikk god kontakt med flere utenlandske gjester både
på fransk og engelsk.
Tirsdag 16. februar var det duket for TenSingkonsert i Nordre Ål kirke. Flere kor fra Hedmark og Oppland deltok på
konserten og var en del av kulturprogrammet Sjoggfest under
Ungdoms OL. Under konserten ble det fremført pop hiter og
groovy gospel musikk.

Gode sveler utenfor prostens bolig under Ungdoms-OL.

Kretskoret fra KFUK/KFUM Hedmark og Oppland opptrådte under Ungdoms-OL i Nordre Ål kirke.

Nr. 1 • 2016

Vår Fedrearv

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

Andreassen Blomster

BØRLI ANLEGG AS

- graving og transport

www.norskflid.no/lillehammer
Facebook: Norsk Flid Husfliden Lillehammer
Storgata 47

2607 Vingrom • Tlf. 908 46 006/901 47 490

Begravelsesbyrå
Bekkelund

Hamarvn. 45, Lillehammer
Tlf. 61 25 21 47
EVENSEN
& EVENSEN AS

Vakt hele døgnet: 61 18 31 03

Jernbanegt. 13
2609 Lillehammer
Tlf: 61 22 10 00

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

JORD • PRYDBARK

Fåberggt. 154, 2615 Lillehammer Telefon: 980 86 000

Jens Barlund AS
Hageanlegg

Alt innen stein, mur, trapper, plen, planter, vedlikehold

Plass for
DIN bedrift her?

Ole 900 61 735 - Morten 901 35 657

95 11 15 80 • 95 76 20 63

GJØVIK – HAMAR – LILLEHAMMER

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

Tomtegata 2 • Postboks 1119 • 2615 Lillehammer
Tlf. 61 27 94 00 • www.kontorleverandoren.no

Plass for DIN
annonse her?

Lillehammer Begravelsesbyrå a.s – J. Bostad's Eftf.
S.Undsetsplass og Strandtorget, Lillehammer. Tlf. 61 05 76 60

STORGT. 158 – 2615 LILLEHAMMER. TLF. 61 27 95 80

Bergseng Thor & Co AS
Telefon 61 26 70 00 • www.byggøst.no

Eiendom og dagligvarer

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

Stedet for ekte italiensk pizza - tlf. 90 64 11 11

Redaksjonen ønsker alle våre lesere
en riktig god påske!
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Med hest og slede i Saksumdal
Søndag 14. februar hadde vi
gudstjeneste ute på Pinsletta. Det
ble kjørt med hest og sleder fra
kirken og opp.
Prest Ragnheidur Petursdottir
snakket om vennene til Jesus, og
om at de sviktet da han trengte
dem mest. Det store underet er at
vi fortsatt feirer gudstjeneste i dag,
selv om vi mennesker svikter, og
ikke stiller opp slik vi kunne ha
gjort.
Anne Aasen gledet oss stort ved å
spille kornett!
Det var et fantastisk vær, og
et vakkert skue utover bygda,
skiløypene var godt preparert,
og bålet brant…
En flott søndag, takk for fellesskap!
Åse Jørstad

