vår
fedrearv
Menighetsblad for Lillehammer og omegn
Nr. 2. 2013 • 53. årgang

Vår Fedrearv

Andakten

2

Kalt til fellesskap
Jesus tok en stor risiko da han sendte
disiplene med evangeliebudskapet. Kom
binasjonen menneskelige egenskaper og
åndelig buskap kan bli eksplosiv. Faller
det i gale hender blir det farlig. Gjennom
evangeliets budskap vekkes mennesker til
glede og enorme forventinger, som igjen
kan føre til at en våger å åpne seg for et
annet menneske i all sin sårbarhet. En blir
knyttet til andre mennesker gjennom troen
på Jesus. Kristentroen er slik den reneste
dynamitt. Det handler om «dynamis», kraft
til å leve.
Det var nettopp på grunn av denne
sprengkraften at Jesus kalte disiplene til å
gå inn i et levende fellesskap, leve i et kjær
lighetens samfunn til beste for alle. Ja, han
kaller alle kristne til denne sammenhengen

hvor en blir avhengig av hverandre, der alle
har like mye å hente, fordi vi alle har sam
me utgangspunkt: Vi er kalt av Jesus til å
være Guds barn.
Når jeg tenker på meg selv som kristen,
bør jeg derfor stille meg dette spørsmålet:
Er jeg virkelig en del av dette fellesskapet
? Dette spørsmålet handler også om mitt
forhold til Gud. For Gud er fellesskap, sier
skriften. Gud er «koinonia», familie, venn
skap. Han har skapt oss for å la oss delta
i sin enhet, harmoni og vekst, fordi vi skal
være ett med ham og ett med hverandre. I
mange kirkesamfunn kaller de nattverden
«kommunion», altså fellesskap. En sier
«Jeg går til kommunion.» Det er et uttrykk
med stor betydning. Det inneholder et vik
tig budskap. Når jeg tar imot Herrens le

geme og blod i nattverdmåltidet, blir også
jeg en del av Kristi «koinonia,» felleskap.
Ja, det er fremfor alt gjennomnattverden at
menigheten blir seg selv: de helliges sam
funn. Der virkeliggjøres fellesskapet, og
der er det tettest og mest inderlig. Når vi
bryter brødet sammen i kirken får vi del i
Kristi hele liv og velsignelse, og blir innbyr
des avhengig av hverandre. Derfor er det
så viktig for menigheten å gjøre dette når
vi samles.
Jesus har intet større ønske enn nett
opp dette: Å samle oss til fellesskap.
Derfor blir det også den enkelte krist
nes oppgave: å være med og samle. For
bare den glede vi kan dele med andre er
ekte glede
Tormod Kapelerud, sokneprest

Jeg tænder et lys
Jeg tænder et lys for dig, min ven.
I det lys er også andre menneskers lys.
I din sorg er også andre menneskers sorg.
Må dit lys brænde og fylde dig, og blive til håp
midt i smerten.
Må dette lys også blive andre menneskers håb
Midt i deres angst, midt i frygten.
Andre end jeg har tændt lys.
Hver især skinner de, lyser globen op som verdens lys.

Kristus er blant lysene.
Nærværende, tett på som den, der holder i smerten mærker,
Hvordan vi hver især som mennesker bærer den samme kim.
Kimen til å forvandle smerten til kærlighet, omsorg og håb.
Kimen til at blive ett med det der alltid rækker ud over os.
Kimen til at mærke at vi er en del af menneskeheden,
en del av verden,
At vi kan elske hinanden, føle hinandens sorg
I solidaritet, som også Kristus gør det.

			Elizabeth Knox-Seith
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Vel møtt til høsten!
Vel møtt til en årstid som mange gruer seg
til, der vi for noen få måneder siden satt
og gledet oss over lange, lyse sommerdager
som skulle vare så veeeldig lenge.
Men høsten har sine kvaliteter, folk
er tilbake fra ferie, lufta er krystallklar, og
kvelder som er blitt mørkere kan brukes til
innehygge, alene eller med gode venner.
Høsten er en ny start, skole med nye
fag og nye ansikter, kurs med alle tenkelige
temaer, og reiseoperatører som frister med
turer til alle verdenshjørner..
Men kirken da ? Er det en ny start for den ?
- Hva skal VI finne på i høst ?
- Hvilke aktiviteter skal VI tilby ?
- Hvordan få flere til å komme til guds
tjeneste på søndagene ?
- Hvordan skal vi få det kristne fellesskapet
til å blomstre?

Jeg tenker at kirken ikke skal finne på noe
nytt, vår utfordring er å få et gammelt bud
skap ut, men kanskje på nye måter !
Kirken, dvs. din og min menighet, må
ta på alvor at mange barn i dag vokser opp
uten å vite hva kristen tro er.
Endringen i Grunnloven, paragraf 2 sier at
«Værdigrundlaget forbliver vor kristne og
humanistiske Arv»
Men hvor skal barna lære hva det er ?
Det er blitt kirkens oppgave og ansvar
å formidle det, og det er akkurat som om
det ikke har gått helt inn hos mange av oss !
I et samfunn med mange kulturer og
mange livssyn er det kjempeviktig at våre
barn skal kjenne det verdigrunnlaget som
er vårt, den kristne arven.
Så må vi finne fram oppfinnsomheten,
nye måter å formidle på!

Sør-Gudbrandsdal prosti har fått tros
opplæringsmidler som skal brukes i dette
arbeidet, men det er i skrivende stund ikke
helt klart på hvilken måte de skal fordeles.
Vi kommer tilbake til dette i neste nummer
av Vår Fedrearv.
Blant mye forskjellig stoff i dette num
meret, finner du biskopens visitasforedrag
som omhandler alle de 6 menighetene i
soknet. Vi synes at det var viktig fordi det
er en «utenforståendes» vurdering av me
nighetene, og utfordringer vi bør ta tak i i
fortsettelsen !
Jeg ønsker leserne god lesning, og en god
og innholdsrik høst !
Elise Birch Bulie
Ansvarlig redaktør.

Telefonliste menighetskontorene:
post@kirkekontoret.no
www.kirkekontoret.no
FÅBERG MENIGHET:
Carl Haugensv.2,
2625 Fåberg
61 27 08 88
Direkte innvalg:
Sokneprest
May Ingunn Thorleifsdotter: 97 99 13 21
Menighetssekretær
Anna Sylvia Kielland Nielsen: 97 99 13 17
Menighetspedagog
Møyfrid Reinsberg Brenn:
97 99 13 20
Kirketjener Bjørn Stræte:
97 99 13 18
Kantor Sjur Magnus:
93 06 40 30
NORDRE ÅL MENIGHET
Blesterv.1, 2618 Lhmr. 61 27 08 88
Direkte innvalg:
Sokneprest
Oddgeir Bolstad: 97 99 13 16
Menighetssekretær
Geir Ole Dahlen: 97 99 13 15
Kirketjener Lise Sveen: 97 99 13 14

LILLEHAMMER, SAKSUMDAL, SØRE
ÅL OG VINGROM MENIGHETER:
Fåberggaten 128
3.etg. 2615 Lillehammer
61 27 08 88
Direkte innvalg:
Sokneprest i Lillehammer,
Tormod Kapelrud:
97 99 13 12
Menighetssekretær
Gunvor Kraft:
97 99
Kantor Tim Collins:
97 99 13 05
Kirketjener Helge Haugom: 97 99 13 13
SOKNEPREST I SAKSUMDAL OG
VINGROM MENIGHETER,
Ragnhild Floberg:
97 99 13 10
Menighetssekretær Anna Sylvia
Kielland Nielsen:
97 99 13 17
Kirketjener
Anne Holen Aasen:
97 99 13 19
Organist Thor S. Kvande:
97 16 44 85
SOKNEPREST I SØRE ÅL
Ingunn Dalan Kosnes:
Menighetssekretær
Kari Strand Ødegård:
Kantor Ole Lauvli:
Kirketjener Helge Haugom:

PROSTEN
I SØR-GUDBRANDSDAL
Fåberggaten 128, 3.etg.
2615 Lillehammer
Prost Per Halstein Nielsen:
Prostiprest Øystein Lied:
Saksbehandler
Anne Berit Riisehagen:

PROSTI:
97 99 13 08
97 99 13 23
97 99 13 07

KIRKEVERGEN I LILLEHAMMER
Fåberggaten 128 3 etg.
2615 Lillehammer
Kirkeverge
Magnar Pettersen:
97 99 13 02
Ass. kirkeverge
Reidun Bjørke:
97 99 13 11
Diakon
Hanne Marie Engdal:
97 99 13 22

MENIGHET,
97 99 13 09
97 99 13 01
97 99 13 04
97 99 13 13
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Samtale/bibelgrupper hvor alle
som vil kan være med.
Her snakker vi om tvil og tro og blir
bedre kjent med hverandre. Vi møtes ca.
hver 2-3 uke. Kontaktperson Brit Sigvor
Bjørnbekk: 98 63 56 70. brit.sigvor@
hotmail.com
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SØRE ÅL
Sjekk også www.facebook.com «Hva
skjer i Søre Ål menighet» og GD puls

SØNDAGSKOLE
under gudstjenesten

Vi ber sammen og leser søndagens
prekentekst hver fredag kl. 11.00
til 11.30 i kirkekroken.
De som har anledning kan bli igjen og
spise matpakka si sammen.Er det noe du
ønsker forbønn for så si fra til Brit Sigvor
Bjørnbekk, brit.sigvor@hotmail.com
mobil: 98635670

Datoer fram til jul er 25.8, 15.09,
27.10, 03.11, 17.11, og 15.12.
Kontaktperson:
Kjell Bjørnbekk 91 35 00 87
kjebjo56@online.no
Pepper og Chilipepper,
Søre Ål minitensing
Onsdager kl. 18.00 til 19.00
To kor for barn i alle aldre, Chilipepper for
de yngste ledes av Marianne Træthaug, og
Pepper, for de i skolealder ledes av Maria
Stiegler. Vi har en felles saft/kjekspause.
Koret har et eget band som også er med
på øvelsene.
Vi skal opptre på noen gudstjenester
og skal delta på Dølajzz den 12 okt.og
kanskje julegateåpningen
Kontaktperson Ingebjørg Boye.
47 02 76 51 ib@heb.no
Ungdomsklubb ca en fredag i
måneden. Datoene er: 6 september,
20. september, 4. okt, 18. okt, 1. nov,
15. nov, 29. nov og 13. des. Her kan
ungdom fra 13 år oppleve et inkludernde
fellesskap, hvor alle er velkommen
Følg med på facebook: ungdomsklubben i
Søre Ål. Kontaktperson:
Diakon Hanne Marie Engdal, 97991322
hanne.engdal@kirkekontoret.no
Alle 4 åringer inviteres til å få en egen
kirkebok søndag den 20 okt. 4 åringene
inviteres til en egen samling uka før, om
du ikke får invitasjon bare møt opp eller ta
kontakt med kari@kirkekontoret.no

Ungdoms
klubb for alle
ungdommer
i byen i Søre
Ål kirke
Her kan ungdom fra 13 år oppleve
et inkludernde fellesskap, hvor alle er
velkommen. Datoene er: 6. september,
20. september, 4. okt, 18. okt, 1. nov,
15. nov, 29. nov og 13. des . Vi møtes
kl. 18.00
F ølg med på facebook: ungdomsklubben i Søre Ål. Kontaktperson: Diakon
Hanne Marie Engdal, 97 99 13 22
hanne.engdal@kirkekontoret.no

Julemesse søndag 24 nov. etter
gudstjenesten.
Her selges lodd på flotte gevinster, kaker,
strikkeprodukter og mye mer. Det er
hurtiglodd med smågevinster, salg av kaffe
og kaker og Pepper deltar. Trekning av
hovedgevinstene trekkes kl. 14.00.
Om du ønsker å bidra med noe til jule
messa kan det leveres lørdag 23 nov kl.
10.00 til 12.00
Ønsker du å bidra med noe kirkeskyss,
tekstleser, bake, være med på tros
opplæring, søndagskole eller noe
annet, ta kontakt med kirkekontoret.
kari@kirkekontoret.no

Innsamling til Prosjektor i
Søre Ål Kirke
Søre Ål menighetsråd jobber med å
anskaffe prosjektor til kirkerommet som vi
ønsker å bruke i mange sammenhenger,
både gudstjenester, konfirmantundervisning og andre samlinger i kirkerommet.
Dette vil være med å redusere bruken av
papirprogram som det brukes store mengder av til jul og andre større gudstjenester..
Menighetsrådet ønsker å bruke deler av
egne midler, men oppfordrer også til en
konkret gave til dette formålet, da prislappen ligger på omkring 50.000,-. Gaven
kan settes inn på Søre Ål Menighets konto
2000 24 19670 og merkes: Prosjektor
eller legges i egen konvolutt i offeret i
kirken. På forhånd takk!
Inspirasjonssamling Søre Ål med
Per Anders Nordeengen søndag
29.sept.
Søre Ål menighet ønsker å sette pris på alt
godt frivillig arbeid og gi en inspirasjonssamling tilbake. Per Anders Nordengen,
prest, foredragsholder og inspirator,
kommer og deler av sin erfaring og gir
oss påfyll til et nytt semester. Dette er en
samling i Søre Ål kirke 29.09.Kvelden er
spesielt tiltenkt Søre Ål’s mange og dyktige
frivillige, men den er også åpen for alle
som ønsker. Vel møtt! (klokkeslett kommer
senere i Byavisa).
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Gullfisken
Gullfisken er for deg
som er 3-10 år. Det
foregår som regel på
Fåberg menighetshus kl
10.30 til 12.00, og er
”søndagsskole” på lørdag. På Gullfisken
synger vi, leker, hører en bibelfortelling og
spiser sammen. Av og til er vi på tur. Ta
gjerne med en voksen hvis du vil. Program
for i høst med oppmøte kl 1030: 14.sept,
28. sept., 12. okt, 26. okt., 9. nov. og 23.
nov. Ta med klær til tur de to første gangene. 29. desember deltar vi på juletrefest
kl. 1200. Kontaktperson er Sigrun D.
Sollien, tlf. 47605949.
«Etter skoletid»
Vi starter opp igjen torsdag 29.08 på
Fåberg menighetshus. Alle i 5- 7 klasse er
velkommen til å være på menighetshuset
fra skoleslutt til 16.30. Her har vi et felles
måltid (f.eks pasta, pizza, ostesmørbrød,
suppe eller noe annet dere foreslår), aktiviteter som bordtennis, biljard, ballspill,
brettspill, leker, maling, turer og annet
dere ønsker, og vi har samtaler og oppgaver om livet, Gud, og det som måtte
dukke opp. I år blir det «Etter skoletid»
bare på torsdager.
Spørsmål: ta kontakt med Møyfrid,
tlf: 97991320
«Lys Våken»
Helga 19.-20. oktober blir alle 6. klassinger på Fåberg invitert til spennende
aktiviteter i Fåberg kirke og menighetshus.
Vi skal bli kjent med kirkerommet, forberede gudstjenesten, leke, synge, se film,
spise taco, og overnatte sammen på menighetshuset. Vi skal ikke være våkne hele
natta, men trene oss i å være lys våkne for
hverandre, Gud og verden. Får du ikke
invitasjon, men har lyst til å være med, ta
kontakt med Møyfrid, tlf: 97991320
Bibler til 5. klasse
Alle 5. klassinger på Fåberg blir invitert til
Fåberg kirke søndag 20. oktober for å få
sin egen Bibel.
Torsdag 17.og tirsdag 21.10 inviteres
dere så spesielt til Fåberg menighetshus
rett etter skoletid for å bli bedre kjent med
Bibelen, og hvordan den kan brukes.
Vi skal lære en regle med bevegelser
som tar oss gjennom hele Bibelhistorien
på få minutter, lære Fadervår-rapen, og
lage eget omslag til Bibelen. Invitasjoner
blir sendt ut. Spørsmål: ta kontakt med
Møyfrid, tlf: 97991320
Kanskje DU skulle leie menighets
huset på Fåberg?
Hvis du trenger selskapslokaler til konfirmasjon, dåpsfest, minnesamvær eller
jubileum, har Fåberg menighetshus topp
moderne kjøkken og flott forsamlingssal.
Det er også fine lekemuligheter utendørs

Vår Fedrearv
og overnattingsmuligheter i 2. etasje.
Har du en dugnad? (Altså motsatt av det
spørsmålet du pleier å få…) Hvis du har
noe som «skulle vært gjort», er vi i Fåberg
menighet interessert i dugnader for å
skaffe inntekter til menighetshuset. Meld
fra til menighetskontoret om små eller store
oppgaver.

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: Ingvill W
 almann
Byrknes, tlf 93657178 eller Hanne
diakon, tlf 97991322.
HYGGESTUND
på Lillehammer Kirkesenter kl 11.00
torsdagene 19.september, 17.oktober,
21.november, 12.desember. Bevertning
og utlodning. Se avisannonser for tema.
For spørsmål kontakt Aase Vold, tlf
92422837.
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 92681440.
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. 61270888/97991324.
Øvrige kontaktpersoner:
• L illehammer misjonsforening NMS
v/Birgit Langset, tlf 61258115
• L illehammer Y’s Men’s Club, kontakt
Karin Holck, tlf 61255363 / 90792430

SPESIELLE GUDSTJENESTER OG
ARRANGEMENTER I NORDRE ÅL
MENIGHET

NORDRE ÅL
Hyggetreff i Nordre Ål kirke kl 11.00
Tirsdag 3. september
Tirsdag 1. oktober
Tirsdag 5. november
Tirsdag 3. desember
Fredagssamling i kapellet
Kl 09.00 hver fredag. Vi samler oss om
søndagens tekster, salmer og bønner.
Kaffe og samtale i Kirkestua etterpå.
Det er ikke fredagssamling ved skolefri.
KNØTTEKOR –
MINITENSING – FAMILIEMIDDAG
Nordre Ål menighet fortsetter med det
populære familietilbudet annenhver
torsdag med samling/øvelser for alle barn
til Knøttekor og Minitensing med innlagt
middag. Dette er et tilbud til hele familien,
fra 0 -100 år.
Knøttekoret starter kl 17.00 og er for barn
fra ett til 6 år, og Minitensing kl 18.00 er
for de som går i 2. klasse og ut barne
skolen.
I mellom øvelsene serveres det enkel middag til en rimelig pris for hele familen, - om
de synger eller ikke. For mere orientering
ta kontakt med menighets-kontoret.
Familiemiddager høsten 2013
12. sept. 26. sept. 10. okt.24. okt. 7. nov.
21. nov
NORDRE ÅL MINI-TENSING øver hver
torsdag som før - 18.00 - 19.30.
Første øvelse er torsdag 5. september.
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.
K-Forum
N ÅL KIRKE KL 19.30 PÅ TIRSDAGER
Gjennom K-forum er vi er en møteplass for
kvinner i alle aldre som ønsker seg fellesskap med andre kvinner lokalt. 10. september: Sokneprest Siri Sunde om å være bra
nok i en verden full av forventninger.
11. oktober: Eli Kristensen forteller fra
KFUK på Lillehammer i gamle dager.

Nordre Ål til topps
Vi samles til Gudstjeneste i Nordseter
Fjellkirke søndag 8. sept.
Bolstad og Dahlen
Konfirmasjon Nordre Ål
Lørdag 14 kl 11.00 og 13.00 og
Søndag 15. kl 11.00
Tårnagenthelg – 8-åringer –
Lørdag 21. og Søndag 22.september –
Fam-Gudstj. Høsttakkefest
Les mer på www.kirkekontoret.no
Allehelgengudstjeneste 3. nov kl 11.00
Vi minnes de som har gått bort siden sist
allehelgensdag med
lystenning, stillhet, salmer og vakker
musikk
Tomasmesser
Søndag 27. oktober og
Søndag 24. november
Gudstjenester med god anledning til stillhet, lystenning forbønn og vakker musikk.
Nattverd.
Kan du tenke deg å være frivillig medarbeider på disse gudstjenestene så har
vi behov for det. Ta kontakt med Kirke
kontoret i N.Ål
Første Søndag i Advent 2.desember
Familiegudstjeneste kl 11.00, Bok til
4-åringer. Barnekor og kirkekaffe
4-åringer Nordre Ål menighet
Alle fire-åringer i 2013 er invitert til kirken.
Samling Onsdag 27. nov kl 17.30 –
Bli kjent med kirken og de ansatte.
Familiegudstjeneste 1. desember kl 11.00
– Utdeling av 4-årsboka N.Ål.
Minitensing deltar. Kirkekaffe.
Orgelmeditasjon i N.Ål kirke
En tirsdag i måneden kl 20.30 v/ Kantor
Ole Lauvli 17. sept., 22. okt., 19.nov.
Følg også med i GD-Puls/Det Skjer og
på våre hjemmesider www.kirkekontoret.no
og klikk deg inn på Menighetene/
Nordre Ål.

12. november: Sokneprest May Ingunn
Thorleifsdotter: Min vei til troen.
10. desember: Adventskveld.
Møtene er i prinsippet gratis, men vi er
glad for kr. 30,- per pers til dekning av
utgifter. VELKOMMEN!

I forbindelse med Allehelgensdag
planlegges også i år en kveld med
”Musikk til minne” i Lillehammer
kirke.
Se annonse i avisen for tidspunkt.
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Slutter etter 23 års tjeneste
Søndag 4. august tok
mang en saksumdøl avskjed med sin kirketjener gjennom de siste 23
årene. Øystein Myhren
startet opp som kirketjener i Saksumdal kirke sommeren 1990. I sin takketale kunne han fortelle at han har vært
med på å gjennomføre 101 barnedåper, 18 br yllup samt 113 begravelser.
I tillegg kunne Øystein også fortelle at
han har jobbet sammen med 42 prester
og 2 biskoper gjennom disse årene.
I løpet av gudstjenesten, som ble ledet
av sogneprest Ragnhild Floberg, var det
også sang og musikk av Carol og Thor S.
Kvande, samt fine toner fra trompetist Anne
Holen Aasen.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe
og kaker med påfølgende gaveoverrek
kelser og taler. Ragnhild nevnte blant an
net i sin tale at det har vært trygt å jobbe

Her overrekker kirkevergen i L
 illehammer
Magnar Pettersen gave og blomster til
hedersgjesten!
sammen med Øystein i og med at han er så
godt kjent med alt og alle i bygda. Det var
også tale med mange gode ord fra kirkever
ge Magnar Pettersen og leder i Saksumdal
Menighetsråd Anders Solvang.
Fra og med 5. august var det Anne
Holen Aasen som overtok som kirketjener

Her ønskes Anne Holen Aasen velkommen
som kirketjener i Saksumdal kirke av Ragnhild Floberg.
i Saksumdal kirke. Anne bor bare et ”stein
kast” fra Saksumdal-grensa og er godt kjent
fra før i Saksumdal. Vi ønsker henne vel
kommen og lykke til som kirketjener.

LILLEHAMMER Y’S MEN’S CLUB
I mer enn 30 år har klubben støttet lokalt barne- og ungdomsarbeid som Salt og KFUKKFUM speiderne. I tillegg bidrar vi til internasjonale prosjekt drevet av Y’s Men i store
deler av verden. Det dreier seg om å gi unge mennesker utdanning, bekjempelse av aids
og malaria, hjelp til å skape arbeidsplasser for å bekjempe fattigdom og gi mennesker
et verdig liv, og mye annet. Vår organisasjon Y’s Men International bygger på kristne
verdier.
Den synligste delen av arbeidet her på Lillehammer er møtene som holdes annenhver onsdag på Lillehammer kirkesenter kl 19.30-22.00. Etter en kopp kaffe og enkel servering er
det foredrag om aktuelle tema, ofte med etterfølgende samtale eller spørsmål til foredragsholderen. Møtene er åpne for alle. En kan registreres som gjest for en avtalt periode for å
bli kjent med miljøet, og bli medlem med alle rettigheter og forpliktelser det gir.
Høstens program:
28. august:
Gudstjeneste i Garmokirken, samvær hos Reidun og Tord Buggeland etterpå.
4. september: Grethe Borgen: Lillehammer Bibliotek gjennom 200 år.
18. september: Kari Nærlie: Om Hildegard von Bingen
2. oktober:
Christel Kvam: Innlandets framtid. Utfordringer og muligheter.
16. oktober:
Ole Elias Holck: Hvorfor leser vi Det Gamle Testamente?
30. oktober:
Regine Klem: «Berøring».
13. november:
Messe i Mariakirken kl. 19.00. Deretter møte med Nikoline Myklevik om katolsk kirkeliv.
27. november:
Besøk på Lillehammer Brannstasjon v/ Magne Marstein.
6. desember:
Adventsfest kl. 18.00.
Kontaktperson for nærmere informasjon: Leder Karin Holck, tlf. 90 79 24 30.
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Nasjonal dag for høsttakkefest
Tenk om vi kunne samles om en
felles takkedag for hele Norge!
En komité i Hamar bispedømme har fått
et oppdrag: Å oppfordre til å samles om
en felles nasjonal dag for Høsttakkefest. I
Hadeland og Land prosti, og en del andre
steder i bispedømmet, blir det felles feiring
22.september i 2013. I 2014, jubileumsåret
for Norge og Grunnloven, ønsker vi at flest
mulig kan samle seg om en felles dato:
21.september. Så kan vi feire vår nasjon i
takknemlighetens lys. Feiringen kan skje
i kirkene, i skolene fredagen i forkant, i
foreninger, i private hjem, ja hele helga kan
settes i takknemlighetens lys. Ukebladene
kan gi oss gode oppskrifter og avisene kan
skrive om ulike tradisjoner. TV kan melde
at denne helga er det høsttakkefest i Norge,
for alle, uansett livssyn og tro.
Å takke eller ikke takke, det er
spørsmålet
Å takke er ikke bare et spørsmål om høflig
het. Å takke handler om å se alt i sitt rette
perspektiv: Alt har vi fått, livet er en gave!
Alternativet er at alt er selvfølge og krav. Da
blir livet grått og fargeløst. Men når vi ser at
alt er gaver, får alt også farger, og livet blir
rikt og verdifullt. Det er i takknemligheten
at livet får sin dypeste mening.

Når høsten kommer sanker vi inn fruk
tene fra sommerens vekst: Korn, frukt,
grønnsaker, poteter, bær, kjøtt fra jakt, … da
er det tid for høsttakkefest! Mange steder
har man feiret dette i en årrekke i kirkene.
Slik har man blitt minnet om at man lever
i avhengighet av jorda og Skaperen. Det
er ikke Rema og Rimi som gir oss maten,
det er naturen Gud har skapt og som vi får
bruke. I høsttakkefesten går vi tilbake til
vårt livsgrunnlag og sier: Takk!
Thanksgiving i USA
Amerikanerne har hatt sin Thanksgiving i
århundrer. Man møtes til sosialt samvær i
hjemmene, på tvers av tro og livssyn. Har
man en nabo eller bekjent som ikke har
noen å feire med, skal han også inviteres.
Skolene har sine markeringer og tradisjo
ner. Fra kirker og skoler organiseres mat
poser til mennesker som har knapt av dag
lig føde. Det handler om solidaritet, deling
og takknemlighet i vid forstand. Her har vi
mye å lære i Norge, hvor vi har så mye å
dele av, både lokalt og globalt.
Vern om skaperverket
Høsttakkefest minner oss om å ta vare på
jorda, så den kan gi mat til kommende gene
rasjoner. Forstyrrer vi naturen, kan matfatet

forvitre. Men ser vi med takknemlige øyne
på det fantastiske skaperverket fra Gud, så
vekkes vi også til ansvar og vern. Når vi
takker Skaperen, blir vi med ett også med
ansvarlige for det han har skapt, og som har
satt oss til forvaltere for.
Vi håper mange i Hamar Bispedømme
vil slutte opp om en felles takkedag.
22. september 2013, og 21. septmber
2014, skal være starten på noe som
kan gjøre oss rikere i årene som kommer: Takknemligheten!
Biskop Solveig Fiske
og Komitee for Nasjonal dag for høsttakkefest
Bitten Nesbakken, Trond Hem Stenersen,
Arne Bakken, Helge Haukeli

Fortsatt folkekirke
Endringen i grunnlovens § 2, som ble
vedtatt i mai 2012, innebærer at kongen
ikke lenger er kirkens overhode, og at re
gjeringen ikke lenger ansetter proster og
biskoper. Den første biskopen er nå ansatt
av Kirkerådet, og noen lurer på hvilken
kirke vi vil få, når de kirkelige organer får
mer selvstendig myndighet. I den nye § 2 i
Grunnloven heter det at «Den norske kirke
forbliver Norges Folkekirke og understøt
tes som saadan av staten».
Vi spør biskop Solveig Fiske hva det
innebærer å være folkekirke, når en
ikke er statskirke lenger.
– Først vil jeg si at det kirkestyret vi har hatt
så langt har vært godt. Storting og regjering
har lenge delegert myndighet og ansvar til
kirkelige organ. Den viktigste grunnen til
at båndene mellom kirke og stat nå løses
opp er hensynet til minoritetene. Stortinget
mener at staten ikke bør holde seg med
én religion. Å være folkekirke innebærer
egentlig ikke noe annet nå enn det gjorde
før endringen. Det betyr at vi fortsatt skal

ha en kirke som er landsdekkende og nær
værende i alle lokalsamfunn der mennesker
lever sine liv. Jeg vil legge vekt på at kirken
skal være soknekirke. Det betyr at folkekir
ken må ha som mål å trygge at evangeliet
forkynnes, og at alle mennesker som øn
sker det betjenes med kirkens ritualer og
omsorg. Kirken er annerledes enn andre
medlemsorganisasjoner. Den blir ikke til
gjennom medlemsvedtak, men gjennom
det som er gitt oss av Gud. Jeg opptatt av
at kirkens ansatte og valgte må legge vinn
på å bygge tillit og gode relasjoner til folk
og samfunn både lokalt og nasjonalt, for at
kirken skal få forbli folkets kirke. Konkret
uttrykkes dette i kirkehuset på hvert sted
der livet i all sin bredde møtes med evange
liet om tro, håp og kjærlighet.
Hva tror biskopen blir den største utfordringen for folkekirken i årene som
kommer?
– Den største utfordringen blir å opprett
holde en høy dåpsprosent. Det er rett og
slett viktig at foreldrene gir barna denne

tilhørigheten fra de er små. Alle vi som har
ansvar i kirken må arbeide for at foreldre
bærer barna sine til dåp. Det betyr at vi ut
fordres til å formidle verdighet, kvalitet og
tillit i alle kirkens møter med mennesker.
Kirken leves lokalt. Vi erfarer at det er når
mennesker møter kirkens rom og ritualer
at båndene til kirken styrkes eller settes på
prøve. Jeg tror at det er grunnen til at mange
reagerer, når noen holdes utenfor slik som
for eksempel de homofile har blitt det. En
annen utfordring som kirken vil stå ovenfor
er å finne en god organisasjonsstruktur,
en kirkeordning som ivaretar de verdiene
vi mener er viktige for å være folkekirke.
Her har jeg blant annet vært opptatt av at
kirkens demokrati må styrkes gjennom mer
bruk av direktevalg og tydeligere valgalter
nativer. Dette skal drøftes på Kirkemøtet nå
i april og Stortinget skal deretter fastsette
endelig valgordning.
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Litt om
Kirkens SOS er en del av menighetenes diakonale tjeneste som prøver å utøve Kristi nestekjærlighet i
praksis. Mennesker som henvender seg til oss er forskjellige som deg og meg, med sine særegenheter.
Noen er ensomme, usikre, redde for morgendagen pga sykdom eller dårlig økonomi. Noen har problemer
med relasjonen til venner og familie. Men felles for alle som henvender seg til Kirkens SOS er at de trenger
noen å snakke med, noen som har tid til å lytte til deres vanskeligheter.
Kirkens SOS ble startet i 1974 og er Norges største krisetjeneste. I løpet av 2012 besvarte vi ca 200 000
henvendelser på telefon, mail (krise-epost) og ved chatting. Telefonen er landsdekkende, tlf 815 33 300.
Mail og chat nås via www.kirkens-sos.no
Krisetjenesten er døgnåpen hele året og bemannes gjennom en vaktturnus av om lag 1.000 frivillige
medarbeidere fordelt på 13 sentre over hele landet.
I Hedmark og Oppland har vi vaktrom på Lillehammer (ved Nordre Ål Kirke),
Gjøvik (i Engehaugen kirke) og Hamar (i Storhamar kirke).
I vårt område har vi ca 80 frivillige medarbeidere, men trenger stadig flere. Vi klarer ikke å besvare alle
henvendelser vi får på telefon og epost. Å jobbe uten lønn betyr ikke at du går tomhendt hjem. Du er med
på å redde mange liv, du får et nytt perspektiv på livet og utvikler deg som menneske. Etter et 40-timers
kurs, med fokus på samtalemetodikk og krisehåndtering kan du bli medarbeider, dvs at du tar to 5-timers
vakter i måneden.
NYTT KURS STARTER 14. SEPTEMBER 2013. Fortløpende inntak.
For mer info TA KONTAKT: hedmark-oppland@kirkens-sos.no
eller tlf 61 26 95 11 / 90 01 75 35.

***
Noen må våke i verdens natt,
noen må tro i mørket,
noen må være de svakes bror,
Gud, la din vilje skje på jord!
Hjelp oss å følge ditt bud!

Noen må bære en annens nød,
noen må vise mildhet,
noen må kjempe for andres rett,
Gud, la ditt rikes tegn bli sett!
Hjelp oss å følge ditt bud!

Herre, du våker i verdens natt,
Herre, du bor i mørket,
Herre, du viser oss Kristi dag!
Selv under livets tyngste slag
er vi hos deg, du vår Gud!
I 1975, tilfeldigvis året etter Kirkens SOS ble etablert, skrev Svein Ellingsen denne salmen
som sammenfatter mye av det Kirkens SOS arbeider med og står for.
Kristin Berget
rådgiver
Kirkens SOS Hedmark og Oppland
www.kirkens-sos.no
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– Endelig tilbake til Lillehammer!

Familien er blitt større siden sist… Fra v.: Taia (4), Susanne (35), Rune (11), Jakob (36) og Jeppe (9).
Husker du Susanne og Jakob? Du vet
dette unge paret fra Danmark som
bidro til en oppsving på SALT Lillehammer Tensing i 2000 og 2001? De er
tilbake, fortsatt unge, med tre barn og
den samme innsatsviljen…
Susanne Paulsen (35) har fått jobb som
kateket i Lillehammer, Søre Ål og Nordre Ål
menigheter, tar meg seg hele familien og er
allerede vel installert i leilighet på Fåberg.
Hun har utdanning som sosialpedagog, og
har jobbet med barn som har ADHD.
Jakob Paulsen (36) har master i musikk,
med hovedvekt på klaver, korledelse og

bandledelse. Han er utøvende musiker og i
tillegg søker han i skrivende stund på ulike
jobber i distriktet. Jakob har vært musikk
lærer for 9. og 10. klasse på Dronninglund
Efterskole. Dette er et skoleslag som min
ner litt om folkehøgskole i Norge.
De to har hatt en periode med mye flyt
ting etter at de kom tilbake til Danmark. De
har bodd i Aabenraa, Aarhus, Aalborg og
Dronninglund.
– Vi har faktisk beveget oss lenger og
lenger nordover, og nå er vi havnet på Lille
hammer! Vi har alltid lengtet tilbake til
barne- og ungdomsarbeidet her, og til alle

de flotte menneskene vi ble kjent med, sier
Susanne.
Hun forteller at det er et svært van
skelig arbeidsmarked i Danmark, både for
henne og Jakob. – Jeg hadde vikariater, var
tilkallingsvikar og var faktisk arbeidsledig
3-4 måneder.
– Vi vurderte Lillehammer, og nylig fikk
jeg faktisk tilbud om fast stilling i Danmark.
Stillingen var fin men den var ikke drømme
jobben . Jeg vil ikke havne i «trygghetsnar
komani». Jeg valgte å følge drømmene og
intuisjonen, og da jeg fikk kateketstillingen
i Lillehammer, var jeg ikke i tvil!

Fellesskapsgruppa har plass til flere!
Fellesskapsgruppa er en åpen bibelgruppe som samles på Misjonshuset annenhver mandag (oddetallsuker) kl 19.45-21.30.
Vi ønsker å være et fellesskap der vi kan hjelpe hverandre på troens vei ved å dele tanker, spørsmål og erfaringer.
Velkommen til å stikke innom og se om dette kan være noe for deg.
Vi spiser kveldsmat sammen, leser Bibelen og snakker om det vi leser. Og vi ber sammen til slutt.
Mandag 26.august starter vi opp igjen etter sommerferien.
Kontaktperson: Anette Lundgård, tlf 91 36 18 14
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Lillehammerspeidere til
lands og til vanns
• Vår- og fugleleir på Mesnali 24.-26. mai
• Nordtangen-sommerleir 22.-26. juni
•E
 r det flere som vil være med i speidergruppa vår?
Jenter? Gutter? Voksne?
Når et nytt semester er i gang – både i skole og fritid – kan vi se tilbake på sommeropplevelser med telt,
bygging med rajer og tau, kano, mygg, maur, bål og bading i fine omgivelser. Etter fuglemerking kan vi
også si at «en fugl i hånda er bedre enn ti på taket».
NMSU inviterte til Vår- og fugleleir på Mesnali leirsted første helg etter Pinse. Pinse var også
tema på bibelsamlingene. Fra vår gruppe var vi 22, og vi møtte andre barn og speidere fra Hedmark
og Oppland, ca. 60 barn totalt. To eksperter på insekter og fugler hadde ledelsen, og vi ble minnet om
hvordan alt liv på Jorda henger sammen. Med praktiske øvelser med lupe, fuglenett, merking og veiing
kom vi nær naturen på en spesiell måte. Ikke visste alle at alt liv på Jorda er avhengige av insektene,
som vi ofte irriterer oss over.
Men vi fortsetter å slå mygg som stikker oss!
Nordtangen ligger ved Jarenvannet på Hadeland, og vi 20 fra Lillehammer var sammen med hundre
andre speidere fra Osloområdet. Det var godt å ha 18 kvm kjøkkentelt da de store regnskurene kom,
men til gjengjeld var ikke myggen så plagsom. Det ble bygging med rajer, 16-km-haik (et døgn under
åpen himmel med alt medbrakt på ryggen), mat på bluss og bål, padling og bading. Gudstjenesten på
søndagen hadde vi ansvar for, og den ble ledet av diakon Hanne Engdal, som var med oss de første
dagene. En speiderleir er en barneby som blir til på en dag, og det er et yrende liv så lenge den varer.
Når teltene er tatt ned, er det ikke noe igjen etter oss, bare takk for lån av plassen.
Et nytt semester er i gang. Bærekraftig utvikling i speidergruppa er avhengig at nye begynner når
de eldste slutter. Jenter og gutter fra 2. klasse og oppover er velkomne til å bli med. De fleste møtene har
vi ute – i nærheten av Lillehammer speidersenter.
Møtedag og tid: Mandag kl. 1800 – 1930.
Se vår hjemmeside: www.kmspeider.no/lillehammer
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Lov om gravplasser, kremasjon og grav
ferd (gravferdsloven) har bestemmelser
som regulerer alt som har med gravferd
å gjøre. Kistebegravelse, kremasjon,
anonym grav, askespredning, fri grav
og festet grav er eksempler på begreper
som omtales i loven.Det viser seg at det
ikke alltid er like lett å skjønne hva som
er hva, og derfor er jeg bedt om å forkla
re hva disse begrepene egentlig betyr.
Når et dødsfall inntreffer i en fami
lie, må den som sørger for gravferden ta
stilling til hva som skal skje med avdøde.
Det er selvsagt ganske enkelt dersom
det er kjent hva avdøde ønsket for egen
del, men det er jo slett ikke alltid man
kjenner til dette.
Avdøde personer som ved dødsfallet
hadde bopel i kommunen har rett til fri
grav på en gravplass her. Fri grav betyr
da at det ikke koster noe for graven de
20 første årene, dvs. at det ikke er feste
avgift for graven i den perioden.
En fri grav kan være enten en kiste
grav eller en urnegrav. Velger man en
kistegrav, er det plass til en kiste i gra
ven. Etter 20 år kan man åpne graven på
nytt og gravlegge en ny kiste. Dersom
avdøde hadde en ektefelle som gjerne
vil bli gravlagt i kiste på samme sted, må
man be om å få to graver. Den graven
som man tar i bruk først, forblir da fri
grav i 20 år, mens den graven man reser
verer må man betale festeavgift for fra
første dag. Etter 20 år blir begge gravene
festegraver, og det må betales festeavgift
for begge gravene. Dette betyr dermed
at den som skal gravlegges i grav nr.2
ikke får fri grav, siden man allerede har
opprettet en festegrav.
Dersom man velger en urnegrav,

forutsetter det at avdøde kremeres, og
askeurnen settes deretter ned i graven.
Dersom gjenlevende ektefelle ønsker å
gravlegges i samme grav, kan det skje
når som helst etter at graven er tatt
i bruk. Grunnen er at det er plass til 4
urner i en urnegrav, og vi trenger derfor
ikke å vente med å sette ned flere urner
til fredningstiden på 20 år er omme. Også
en urnegrav kan festes etter frigravsperi
oden. Hos oss fester man graven for 10
år av gangen, og det er anledning til å for
nye graven helt til det er gått 60 år siden
siste gravlegging. Ønsker man å beholde
graven utover disse 60 årene, må man
søke særskilt om det.
Anonym grav kan være enten en
kistegrav eller en urnegrav. Poenget med
anonym grav er at gravens plassering ikke
er kjent for andre enn gravferdsmyndighe
ten. Det er heller ikke anledning til å sette
opp et gravminne på en anonym grav.
I Lillehammer har vi kun et gravfelt
for anonyme graver, og det ligger på
Nordre gravlund. Mange av dem som er
gravlagt der er barn som døde i mors liv
eller like etter fødselen, men det er viktig
å være klar over at også disse har rett til
en egen grav hvor det er anledning til å
sette opp et gravminne, altså på et ”van
lig” gravfelt.
Anonym og navnet minnelund: Med
minnelund forstås gravfelt på gravplass
uten adgang til gravminne knyttet til
den enkelte grav. Vi har foreløpig ikke
minnelund i denne forstand på noen av
kirkegårdene våre, men det er mulig at
vi vil kunne få det når vi utvider Søre Ål
kirkegård. Dette vil det bli orientert om
ved en senere anledning.
I stedet for å gravlegge en askeurne

NYTT FRA
KIRKEVERGEN
Magnar
Pettersen
kan man søke om å få spre asken. Søk
nad om askespredning sendes fylkes
mannen. Fylkesmannen kan sette vilkår
for tillatelsen.
Dersom man har valgt askespred
ning, er det heller ikke anledning til å få
satt opp gravminne.
Kirkegårdene, eller gravplassene
som er den nye betegnelsen i grav
ferdsloven, er til for alle. Så langt som det
er mulig, tar vi selvsagt hensyn til ulike
gravferdsskikker. Derfor har vi et grav
felt på en av kirkegårdene våre som er
spesielt tilrettelagt for muslimer.
Den som er ansvarlig for en grav,
enten det er fri grav eller festet grav,
har plikt til å holde graven i hevd. Dette
betyr bl.a at graven må stelles, men det
betyr ikke at man nødvendigvis må plan
te blomster på graven. Alternativet er å
så gras inntil gravstøtten, og dette vil bli
klippet jevnlig gjennom sommeren. De
aller fleste ønsker likevel å plante på gra
ven. Da kan man selvsagt gjøre det selv,
dersom man har anledning til det. Der
som man ikke lenger kan eller orker å
stelle graven selv, og man ikke har noen
kjente som kan hjelpe til med det, er det
mulig å bestille gravstell. Kontakt i så fall
kirkevergekontoret.

K-FORUM KOMMER TILBAKE!
Etter noen års opphold starter K-forum igjen til høsten. Mange har savnet det, men nå får vi
igjen et møtested for kvinner i alle aldre med aktuelle foredrag, samtale og kveldsmat i enkle
former. Med andre ord: Et kvinnefellesskap som gir påfyll til kropp, sjel og ånd, slik KFUK
alltid har gjort.
Vi er stolte over å tilhøre en bevegelse av kvinner i mer enn 120 land. Vi får gi hverandre styrke til hverdagene, samtidig som vår
lille innsats betyr solidaritet med kvinner som mangler de fleste av de privilegiene vi har.
Møtene holdes i kirkestuen i Nordre Ål kirke 2. tirsdag hver måned kl. 19.30. For å gjøre det enkelt, ber vi om at de som kommer
tar med seg litt pålegg (omtrent så mye som de tenker seg å spise selv), så sørger vi for brød, smør, og te. Møtene er i prinsippet
gratis, men vi er glad hvis folk legger igjen kr. 30.- til dekning av utgifter.
Høstsemestret starter 10. september. Da vil sokneprest Siri Sunde dele tanker med oss om det å være bra nok i en verden full av
forventninger, enten de kommer fra oss selv, eller utenfra.
11. oktober: Eli Kristensen forteller fra KFUK på Lillehammer i gamle dager.
12. november: Sokneprest May Ingunn Thorleifsdotter: Min vei til troen.
10. desember: Adventskveld
Velkommen til givende kvelder!
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MIN SALME
Karin Boye har gitt meg mye
gjennom sin diktning. Mange
av oss kjenner diktet ”Ja visst
gör det ont när knoppar brister”
Hennes ”Aftonbøn” som du finner
i ”Salmer 1997” er en av de
salmene jeg er mest glad i
Som for mange andre er kanskje
”kväldens sista tysta timma” en
time for oppgjør - tanker omkring
den dagen som har gått. Tankene går ofte til det som ikke ble
slik det skulle ha blitt. Jeg synes
Karin Boye i denne kveldssalmen
formidler evangeliet med så vakre
og trøsterike ord. ”Visst jag vet: I
gott du vänder vad jag hållit eller
brutit”. I Kristi forsoning leger
og renser Gud alt. Så kan jeg
få tro at Kristus forvandler mine
gjerninger ”så från grus til edla
stenar”. Så kan jeg legge alt i
Hans hender: Han vil lede meg,
Han vil være meg nær. Og jeg
kan være trygg i alt som skjer.

Aftonbön
Ingen stund är såsom denna,
kvällens sista, tysta timma.
Inga sorger längre bränna, i
nga stämmor mera stimma.
Tag då nu i dina händer
denna dagen som förflutit.
Visst jag vet: i gott du vänder
vad jag hållit eller brutit.
Ont jag tänker, ont jag handlar,
men du läker allt och renar.
Mina dagar du förvandlar
så från grus till ädla stenar.
Du får lyfta, du får bära,
jag kan bara allting lämna.
Tag mig, led mig, var mig nära!
Ske mig vad du sen må ämna!
Fredrik Klæbo

Den nye gudstjenesteordningen
– for alle?

Hilde Kristin Brathovde sitter i menighetsrådet i Fåberg.
– Alt nytt tar tid, og all forandring begynner med deg selv, sier Hilde Kristin
Brathovde, som sitter i menighetsrådet
i Fåberg. Hun har fulgt utviklingen etter at den nye gudstjenesteordningen
ble innført i Fåberg i fjor høst, og forteller at det er delte meninger om den.
Alle de seks menighetene har innført «den
nye ordningen», men den er ikke lik over
alt. Alle menighetene har fått frihet til å ha
sin favoritt, dermed kan du risikere å lære
noe nytt hvis du skulle dumpe innom nabo
menigheten.
– For meg som bare har middels gehør
var det litt tungt i starten. Men vi hadde
forsangere de første gangene, og det var til
god hjelp. Jeg syns at gudstjenestene nå er
blitt mer stemningsfulle og helhetlige musi
kalsk, sier hun.
Vår Fedrarv har spurt flere kirkegjen
gere, både de som er der ofte, og de som
kommer sjeldent. Det er delte meninger om
den nye ordningen, men mange sier samti
dig at deres tilhørighet til gudstjenesten er
avhengig av helt andre forhold enn om det
er nye ordning eller ikke.
Her er noen av svarene vi fikk:
– V i må få svar på eksistensielle spørsmål,
presten må bruke et språk vi kjenner oss
igjen i, prekenen må berøre noe som vi
er opptatt av i dag.
– Det er rart at den nye liturgien ikke er
blitt mer folkelig når kirken jo skulle
fornye seg.
– Salmene må ikke gå for sakte og ikke
ligge så høyt
– V i vil ha høytid, og unngå småprat i
kirkerommet
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– Kirken bør være et sted der vi kan gå
med vår åndelige lengsel
– Det bør være mer enn orgel og trompet
i kirken
– Sosiale tiltak rundt gudstjenesten kan
trekke flere folk
– Jeg følte meg velkommen i min menig
het, selv om jeg ikke regner meg som
personlig kristen, derfor sa jeg ja til å
sitte i menighetsrådet
– Den nye liturgien har mange vaskelige
bønner, som få forstår
– I vår menighet har vi en raus, flott prest,
som ikke gjør gudstjenesten tung og
dyster, slik jeg husker fra «gamle dager»
– Vi som jobbet med innføringen av ny
liturgi hos oss, la vekt på at Fåberg er en
bygdemenighet med lite høykirkelig preg,
sier Gunvor Øfsti, som sitter i gudstjeneste
utvalget. – Vi «sang oss gjennom» noen al
ternativer, og opplevde at Peter Sandwalls
musikk var forholdsvis lett å lære og på en
fin måte understreker teksten i de ulike
leddene.
– Vi merker likevel at det er ulike ord
ninger i menighetene i distriktet, og vi har
hørt at prester utenfra er spente på hvordan
det er her hos oss… Det er også mange av
de vanlige kirkegjengerne som syns det ble
mye nytt på en gang.
Mange menigheter i distriktet har
gudstjenesteprogrammet liggende slik at
det skal være lett å følge med. Det er også
flere som bruker forsangere i større grad
enn tidligere, slik at den nye ordningen
etter hvert skal gli inn.

Konfirmanter 2013
Konfirmanter 2013 Lillehammer
SimenAhlsen
Jacob Benedict Lindheim Belsvik
Oskar Bilstad
Viktor Bjerre Haugen
Iselin Bonesvoll
Sindre Bråten
Maud Børresen
Helle Nårstad Drugli
Mats Eidtmann
Elisabeth Eilertsen Eldevik
Eli Sophie Granum
Hedda Børresen Gropen
Ada Veidal Hansen
Amund Kirkebøen Husom
Elise Hårberg
Elena Marie Jakobsen Juvstad
Maria Monsen Jostad
Sebastian Lunn Karlsen
Sofie Rønningen Kleven
Thale Sofie Kolås
Vendelin Margareta Kristiansen
Ida Christence Kval
Vebjørn Lien
Åsmund Musdalslien
Niklas Nordstrand
Guro Skotte Nørsteng
Mathilde Menkerud Sagbakken
Mathias Menkerud Sagbakken
Håkon Kåring Scheie
Vegard Skaansar
Elida Stakston Hilleren
Veslemøy Stavseth
Ådne Lauvli Varlid

Nordre Ål konfirmanter 2013
Ingvild Aasen
Jon Olaf Anundskås
Ane Helen B.lysgård
Sivert Guttorm Bakken
Elisabeth Høistad Bruce
Mina Kristiansen Danielsen
Henning Edvardsen
Simen Sylliåsen Engen
Ragnhild Johanna Eriksen
Anne-Kirsti Finstad
Wilde Fjellving Krogseth
Rebeckha Flathus
Henrik Granlund
Audun Roland Granseth

Ingrid Haugen
Remy Olai Lundgård Havn
Oda-Marie Hernes
Håkon Hestnes Dalen
Simen Johannes Huseth
Sander Olsen Hølmo
Lars Jørgen Jeistad
Emilie Johannesen
Hans Erik Kval Baardseth
Magnus Løvold Kvebæk
Ida Kyrkjebø Landheim
Magnus Lindstad
Håkon Forbregd Lykstad
Anne Herrød Løkken
Morgan Opheim Mathisen
Jonas Medby
Sigrid Targjerd Jordet Nomeland
Maria Olsen Sagbakken
Brede Overvik
Ola Børde Reistad
Ingvild Mariann Sæther Rusten
Iver Skaarseth
Caroline Kristiansen Sveen
Maren Skaarseth Svenskerud
Christine Thoresen
Karl Ove Tvete
Amund Sørskog Øien
Sander Gårderløkken Øium

Søre Ål konfirmanter 2013
Emma Aarstad
Andrea Aarstad
Trude Haug Almestrand
Eivind Asskildt
Martina Julia Bakke
Jostein Bakken
Thea Amalie Bakken Tallerås
Vilde Bjøkne
Andreas Bossum
Johann Laurits Cometti Koppervik
Synne Dokken-Hartberg
Anna Eimstad Ekre
Emma Evensen
Fredrik Furuseth
Ragna Gording
Hallstein Mohr Hansen
Astrid Eid Hasselknippe
Erik Hattestad
Beate Haugsdal
Christoffer Henningsen
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Cathrine Wolowiec Hivand
Trond Høgvoll
Thale Håland
Daniel Jensen
Marie Stundal Jevnesveen
Lars Magnus Jøingsli
Sanna Emilie Hoel Kaldhussæter
Martine Korslund
Hedda Korsrud
Marie Korsrud
Erica Kristensen
Maria Sukanya Langset
Joakim Suhas Langset
Inger Marit Linvollen
Kaya Høyvik Lykstad
Solveig Marie Løkken
Erik Braden McKenzie
Mina Michalsen
Eivind Krokan Murud
Sverre Aas Myhr
Ørjan Nordengen
Joakim Sørli Opphus
Erling Lyftingsmo Overå
Mette Madsen Regland
Sara Rosenlund
Marthe Helgestad Roterud
Anna Johnsen Rustadstuen
Endre Selvik
Mathilde Bjerkem Skjelstad
Synne Skjærvik
Lars Ivar Skårset
Andreas Staune-Mittet
Terese Strømme
Oskar Roland Udnæs
Elias Roland Udnæs
Hanne Mo Vaadal
Ener Søberg Vaglum
Jesper Ødegaard

Nr. 2 • 2013

Vår Fedrearv
14

Konfirmantleir 2013
Risøya talenter hvor konfirmantene
fikk utfolde seg på scenene og prøve å
overbevise dommerne om at de var best.
Hver kveld roet vi det hele ned i Fjell
kirken, hvor vi tente lys, lyttet til rolig mu
sikk og forskjellige bibeltekster ble lest.
I en av sangene vi sang går refrenget slik:

Årets leir var på Risøya, en perle like ved
Tvedestrand, det blide Sørlandet!
Vi hadde ulike tema de forskjellige
dagene og disse tema sier mye om hvor
dan vi hadde på leir:
Tro på meg selv
Tro på hverandre
Tro på Gud
Tro på forandring
Tro på det utrolige
130 konfirmanter, 30 ungdomsledere og
noen voksenledere fikk gjennom lek, un
dervisning, show, gudstjeneste og grup
peoppgaver oppleve at vi kan tro på oss
selv, hverandre og Gud.
Vi hadde globaldag, hvor fokuset var
å se at vi kan være med på å forandre ver
den og at utrolige ting kan skje.

Gjennom samtaler om livet, tro og
fellesskap læret vi hverandre å kjenne og
sammen prøve å finne ut av både vaskeli
ge og utfordrende spørsmål.
Lek og konkurranser er alltid viktig
på leir. I år kunne de betale for å prøve å
kaste diakon Hanne i vannet eller prøve å
slå lederne i volleyball.

Fall til ro og kjenn at jeg er Herren
Fall til ro og sett deg bare ned
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud
Jeg vil gi deg all min fred.
En flott leir med flotte ungdommer og
mange fine opphevelser.
Diakon Hanne

Konfirmantleir Kragerø
Konfirmantene fra Fåberg, Vingrom og
Saksumdal har hvert år mulighet til å
dra på en ukes leir i Kragerø, i samarbeid med 40 menigheter fra Hedmark
og Oppland. Samtidig er det familieleir
for foreldre og søsken, teencamp for
fjorårskonfirmanter og lederopplæringsprogram. Foreldre bidrar med
praktiske oppgaver, men får også
mulighet til å oppleve fellesskap, turer,
sjøliv, konsert, og mange, positive, engasjerte ungdom på et sted. ”Dette er
den beste måten å bruke en ferieuke
på” var en overbevisende kommentar
fra en forelder.

I løpet av uka får konfirmantene være med
på fellessamlinger i teltet med tydelig for
kynnelse om Gud, Jesus og Den Hellige
Ånd, i tillegg til seminar om mobbing, rus
og seksualitet. Det blir også god tid til ba
ding, båttur, kjøring med tube og vannski
og pilgrimsvandring. De fleste setter også
pris på gruppesamtaler, kveldsavslutning
i kirka, talentshow, grilling og klemmekø!
Leiren har også Kragerøleker, hvor alle
menighetene konkurrerer i å gjette gåter,
hoppe baklengs, lage pyramide, rulle ned
bakke osv. Solidaritet står i fokus under glo
baldagen, der vi samler inn penger til skole
i Uganda gjennom kreative sprell, som å sel

Nr. 2 • 2013

ge pizza, snacks, klemmer, massasje, arm
bånd, gi sjekketips, skrive kjærlighetsbrev
som leveres anonymt m.m.
Utover i året har konfirmanter og ung
domsledere mulighet til å være med på fl
 ere
samlinger: gjensynstreff, actionweekend,
nyttårsleir og den store samlinga i Håkons
hall i februar, hvor rundt 1000 ungdommer
møtes for aktive og inspirerende dager
sammen.
Møyfrid Reinsberg Brenn,
menighetspedagog i Fåberg
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Fåberg-konfirmanter i aksjon under Kragerø-leiren. (Foto: Markus Nymo Foss)

Ingrid Skullerud fra Fåberg er møteleder og intervjuer en av ungdomslederne, Fredrik Røste Haugen, under et formiddagsmøte.
(Foto: Markus Nymo Foss).

Jan Tobias Karsrud fra Kapp i Østre Toten (t.v.) og Petter Berg fra
Fåberg var årets møteledere på konfirmantleiren i Kragerø.
(Foto: Markus Nymo Foss)
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Her er biskopens visitasforedrag:

Balanse mellom fornyelse og tradisjon
Del I:
Jeg har nå gjennom to uker i mars og april
gjennomført visitas i alle de seks soknene i
Lillehammer kommune; Fåberg, Saksum
dal, Vingrom, Søre Ål, Lillehammer og Nor
dre Ål. «En visitas har som formål å støtte,
inspirere og veilede menigheten og ansatte,
og gjøre kirkens nærvær synlig i lokalsam
funnet» (visitasreglement for Den norske
kirke). Hovedfokus er det lokale sokn, og
hvordan evangeliet møter menneskenes liv
gjennom kirkens mange berøringspunkter.
Derfor har visitasprogrammet inneholdt
både møte med frivillige og de som er gitt
direkte ansvar for kirkens arbeid, møte med
lokalsamfunnet der livet leves, og møte med
kirkens samarbeidspartnere. Dette foredra
get er min visitasrapport til kirken i Lille
hammer. Og da mener jeg kirken i videste
forstand, først og fremst som mennesker,
men også som en institusjon som har spilt en
sentral rolle for menneskene i Lillehammer
i tusen år. Foredraget vil være todelt. Første
del er et tilbakeblikk på programmet, andre
del er hva jeg vil gi som utfordringer til dere
for de kommende 6-7år.
Tirsdag 5. mars
Vi begynte visitasdel I med morgenbønn i
tradisjonsrike Fåberg kirke, med tema å
kjempe for det gode. Det var godt å kom
me inn i den lune og intime gamle kirken,
der lysekronen var tent for å stemme oss til
høytid og glede.
I møtet med de ansatte, som var på
menighetshuset på Fåberg, fikk jeg høre
om deres daglige arbeid, om gleder og ut
fordringer. Orden, verdighet og kvalitet er
verdier de ansatte legger vekt på og repre
senterer.
Etter lunsj ble vi tatt imot på Søre Jør
stad Gård. Der drives det et dagaktivitets
tilbud for demente. Gjennom deltakelse,
gjenkjennelse, fellesskap og omsorg får de
en meningsfylt hverdag og hjelp til å opp
rettholde sitt funksjonsnivå lenger.
På Jørstadmoen fikk vi høre om morgen
dagens teknologi. Der er de høykompetente
på forsvar av det digitale rom. Siden 1750
har Jørstadmoen vært en viktig institusjon
nasjonalt og lokalt. Det gjorde inntrykk å
høre om den mørke historien fra krigen, og
at over 950 russiske krigsfanger er gravlagt
inne på området. Jeg er glad for at dette for
valtes med verdighet og respekt.
Om kvelden ble vi kjent med noen av
aktivitetene som foregår på Fåberg menig
hetshus. Det var sang og musikkglede,
entusiasme for barn og unge i kirken, og
for at mennesker skal møtes i meningsful
le fellesskap. Det samme engasjementet
preget menighetsrådet, som jeg møtte den
kvelden. Framtida for trosopplæringsarbei
det er spennende for Fåberg, nå når hele
prostiet skal få tildelt trosopplæringsmidler.

Onsdag 6. mars
Onsdag morgen var det Saksumdal kirke sin
tur å hilse oss god morgen. Jeg liker måten
kirkerommet i Saksumdal er fornyet på,
med monotypiene av Borgny Svalastog, og
håper dere vil fortsette å fortelle hverandre
hvordan de kom dit og hva de symboliserer,
for det er en rikdom som må gis videre.
Tre fine elever viste oss rundt på Sak
sumdalskole. Det var informasjon ved rek
tor og besøk i klassene, og alle barna sang
og danset. Fordelen med en liten skole
er samholdet og at barna ser ut til å være
vant med å inkludere hverandre på tvers av
alderstrinnene.
På Lillehammer helsehus fikk vi høre
om framtidsrettede planer og byggepro
sjekt. Og vi fikk se hvordan aktivitører og
den nye diakonen samarbeider for å gi livs
kvalitet og positiv aktivitet til de som bor
der. Sittedans var en flott aktivitet de hadde
der – så hyggelig og sosialt.
Menighetsrådet i Saksumdal fortalte om
fordeler og ulemper ved å være et lite lokal
samfunn. Det er imponerende å se hva de
får til i løpet av et år, gjennom å spille på lag
med lokalsamfunnet. Konserten i kirken på
kvelden var godt eksempel på det.
Torsdag 7. mars
Torsdag startet programmet med ettertenk
som morgenbønn i Vingrom kirke. Derfra
gikk turen til tradisjonsrike Gudbrandsdal
Uldvarefabrikk. På det meste hadde de 300
ansatte, nå er det 67. Jeg synes det er verdi
fullt på bispevisitas å besøke noen bedrifter
som forteller om stedets historie og identi
tet, og viser bedriftenes situasjon i samfun
net. Da lærer jeg også mye som kan overfø
res til kirkens arbeid om fokus på kvalitet,
miljø og god organisering.
Torsdag besøkte vi Vingar skole, som
har satset mye på aktive uteareal og trivsel
for barna. Her hadde vi også et nyttig og
godt møte med skolesjefen, rektor og lære
re om muligheter og rammer for samarbei
det mellom kirke og skole.
Menighetsrådet inviterte til middag og
møte på Sangens hus på Vingrom. Det ble
samtalt om menighetsrådets mange opp
gaver, trosopplæring og gudstjenestearbeid.
Historien til Sangens hus gjør inntrykk.
Om kvelden fikk vi erfare noe av fruktene av
engasjementet bak dette huset for sang og
musikk: En imponerende mangfoldig og rik
kulturkveld i Vingrom kirke!
Og søndag 10. mars avrundet vi visitas
del I med barnekor og dans og sang i guds
tjenesten.
Tirsdag 23. april
Visitasdel II startet med morgenbønn i
Lillehammer kirke. Det er ei flott storstue
dere har midt i byen, som Lillehammers
innbyggere har god grunn til å være stolte

Nr. 2 • 2013

av. Før møtet med kommunens politiske og
administrative ledelse, var det møte med
Lillehammer kirkelige fellesråd. I en stor
kirkekommune som Lillehammer forvalter
fellesrådet et stort ansvar på vegne av alle
soknene i kommunen. Drift av gravferdsve
sen og ivaretakelse av kirkebygg er det som
synes mest for folk flest, men de har også
personalansvar for over 25 ansatte.
I møte med formannskapet ble bredden
i kirkens virksomhet og betydning presen
tert. Kommunen arbeider nå med å revidere
sin samfunnsplan. I forlengelsen av utred
ningen om det livssynsåpne samfunn, håper
jeg politikerne inkluderer kirke og religion i
sin samfunnstenkning. På samme måte som
kirkens ansvarlige trenger å se at kirke og
menighet lever og virker i et lokalsamfunn.
I forlengelsen av dette er det viktig for meg
å møte politiet, når jeg er på visitas. Hos po
litimesteren i Gudbrandsdalen politidistrikt
snakket vi om samfunnsutvikling og levekår.
Vi berørte spørsmål som økte forskjeller i
samfunnet, integrering av innvandrere og
flyktninger og økt narkotikabruk. Men også
betydningen av nærvær og tillit i samfunnet
– verdier som både politiet og kirkens ansat
te ønsker å legge vekt på.
Videre besøkte vi Kirkens SOS sine kon
torer på Skårsethlia. Tilstedeværelse i folks
liv er virkelig en verdi som kirkens SOS re
presenterer gjennom sine mange frivillige.
Ved et tastetrykk er de der for enkeltmen
nesker hele døgnet.
I møte med Lillehammer menighetsråd
samtalte vi om en fornyet forståelse av mi
sjon, om rekruttering av frivillige og om til
tak som kan styrke folkekirken i byen.
Tirsdagskvelden ble avsluttet med en
musikalsk feststund i kirken, der Lilleham
mers kirkemusikere med venner ga oss og
de andre frammøtte en stor kulturopplevel
se. Vi fikk se hvilket mangfold det kirkemu
sikalske arbeidet har.
Onsdag 24. april
Onsdag startet dagen i Søre Ål kirke. Kirken
er ikke er stor nok for et så folkerikt sokn,
men tar vennlig imot oss som kommer dit. I
kirkekroken hadde vi møte med alle kirkens
ansatte på østsiden av byen. De fortalte om
mange oppgaver og om utfordringer i arbei
det.
Åretta ungdomsskole var neste stopp.
Der fikk vi hilse på 8.-klassinger som hadde
forberedt gode spørsmål og møtte oss med
trygghet og åpenhet. Vi møtte også skole
ledere som viste engasjement for å styrke
ungdommene som mennesker og gi dem
gode verdier.
I Søre Ål ligger også tradisjonsbedriften
SWIX, som hadde mye å lære oss om omstil
lingsevne og merkevarebygging.
På Maihaugen møtte vi kunnskap om
og respekt for vår kultur og tradisjon, og for
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hvordan den stadig og til alle tider påvirkes
og utvikles. Det er et privilegium å ha en slik
institusjon i kommunen som også kirken
kan øse samarbeid og kunnskap fra.
I Søre Ål kirke brukes alle rom. Denne
kvelden var det barnekorsang med Pepper
og chilipepper i kirken, menighetsrådsmøte
i kirkekroken og deretter Ungmesse i kir
ken og kveldsmat med taco i kirkekroken.
Menighetsrådet delte sine gleder og sine ut
fordringer. Særlig er det viktig å få på plass
god koordinering av aktiviteter i kirken.
Torsdag 25. april
Vi begynte dagen i Nordre Ål kirke med
morgenbønn og kirkevandring. En moder
ne kirke med mange symboler beriker for
midlingen i kirkerommet, enten det er dåps
samtaler, trosopplæring eller gravferd.
I menighetsbarnehagen fikk vi hilse
på barn og ansatte og delta på en hyggelig
samlingsstund.
Idretten er viktig for Lillehammer. På
Norges Toppidrettsgymnas møtte vi rektor
og daglig leder og fikk høre litt om skolens
verdigrunnlag, og om hvordan det er å for
valte en flokk ungdommer med så mange
ressurser og muligheter. Vi lærte også et
nytt ord: «Framovermelding». Jeg tror fram
overmelding må være mer evangelisk enn
tilbakemelding, for det signaliserer at vi skal
få legge bak oss det som ikke gikk så bra, og
strekke oss mot nye mål.
Høgskolen i Lillehammer har vært i
rivende utvikling gjennom de siste tiår, og
utdanner blant annet nye talenter til filmin
dustrien i Norge. Studentpresten hadde
organisert et innholdsrikt program, som
inneholdt møte med studenter, ledelse og
ulike avdelinger. Høgskolen er ikke minst
en uvurderlig samling av menneskelige res
surser, som byen nyter godt av. Her er det
kunnskapssøken og høy kompetanse, - og
plassmangel fikk vi høre!
På Skårsetlia bo og servicesenter fikk
vi hilse på beboere og ansatte, som fortalte
at de kom rett fra grilling i hagen, så nå er
det vår! Og skaperverket bare skjelver etter
å springe fram, mens fuglene synger om
kapp. Er det ikke flott!
På ettermiddagen i Nordre Ål kirke fikk
vi også oppleve gleden over nytt liv. Bar
na i Mini-Tensing og Knøttekor delte sin
sangglede med oss! Og her var det tydelig
at noen øver til 17. mai.
Dagen ble avsluttet med menighet råds
møte. Temaer som ble drøftet var; rekrutte
ring av frivillige, trosopplæringsarbeid, og
hvordan styrke menneskers tilhørighet til
kirkens tro og tradisjon.
Avsluttende ord om visitasprogrammet
Ja, det var dagene i korte drag. Mange detal
jer har jeg hastet forbi, men jeg vet at dette
har vært mye arbeid for dere som har ord
net alt sammen.
I løpet av hele visitasen har jeg erfart
åpenhet, og et oppriktig engasjement blant
ansatte og menighetsråd for at kirkens arv
skal komme menneskene til del som bor her
i Lillehammer.
Jeg ser at dere besitter rike muligheter

gjennom ansatte med gode kvalifikasjoner
og stort nettverk, og gjennom frivillige som
viser engasjement og utholdenhet. Det gjø
res så mye solid arbeid her. En visitas er en
mulighet til å se nettopp det. Se det og tak
ke. Se det og bygge videre på det. Jeg har
sagt at jeg også vil gi dere noe å jobbe videre
med, og det kommer nå. Noe er til enkelt
menigheter, noe er til alle sokn.
Del II:
I bispedømmets måldokument har vi fem
satsningsområder, og jeg vil bruke dem som
overskrift på utfordringene til menighetene
i Lillehammer.
Det første området er:
Gudstjenester og kirkelige handlinger:
1.	Styrke gudstjenestelivet:
Med god balanse mellom fornyelse og tra
disjon.
Gjennomgå årsplanen for gudstjeneste
livet, med målsetning om å gi flere anled
ning til delaktighet i gudstjenestene.
Med god balanse mellom fornyelse og
tradisjon: Menighetene har fått en guds
tjenestereform i fanget som har en slagside.
Vi må ikke frata de som kommer til kirken
mestringsfølelsen ved å kunne delta i noe
som er kjent. Men vi må heller ikke miste
av syne hva som var reformens målsetting,
som var større åpenhet for menneskers liv
serfaringer, og et større mangfold i Guds
bildet. Livet slik det leves nå, må komme til
uttrykk. Og flere sider ved det å tro. Takk
skal være like naturlig som syndsbekjennel
se i gudstjenesten, klage like naturlig som
glede. Vi må stadig fornye de tekster og
uttrykk som beskriver livsfølelsen vår, men
holde fast ved de uttrykkene som er kirkens
tradisjonsstoff. Vi vil la forbønnen være pre
get av det vi er opptatt av i dag, og vi vil la
ulike mennesker prege gudstjenesten gjen
nom sin medvirkning. Men vi vil la noe stå
fast fra gang til gang. Altså noe må vi kunne
lene oss på, for å få trygghet til det som kan
overraske og utfordre. Konkret betyr dette
at de som har et særskilt ansvar for planleg
ging og gjennomføring av gudstjenestene
må arbeide sammen med denne balansen
mellom friskhet og tradisjon, fornyelse og
gjentakelse.
Gjennomgå årsplanen for gudstjenestelivet,
med målsetning om å gi flere anledning til
delaktighet i gudstjenestene: Involvering er
en av kjerneverdiene i gudstjenesterefor
men, som en påminnelse om at kirken det
er alle dens medlemmer, og det kristelige
livet i soknet handler om å være kirke på et
bestemt sted. Målet er å skape delaktighet
til gudstjenesten.
Dere har gjennom menighetsråd, an
satte og frivillige et stort nettverk. Er det
noen dere tenker ville blitt glade for å sam
arbeide om en gudstjeneste, noen som aldri
blir spurt? Det kan være musikk, praktisk
tilrettelegging, temagudstjeneste, spesielle
målgrupper osv.
Som en del av dette arbeidet, vil det

være naturlig å se på det samlede tallet
gudstjenester i de ulike sokn. Jeg vil ikke
at dere skal holde færre gudstjenester, men
vurdere fordelingen av dem strategisk.
Hvilke dager er det viktig å ha gudstjeneste
på? Hva gjør vi med de lavest besøkte guds
tjenestene? Hvordan fordeler vi trosopplæ
ringsgudstjenester og konfirmasjonsguds
tjenester? Hvem lager vi gudstjeneste for og
sammen med?
Omsorg og solidaritet
Diakoni er kirkens navn på alt omsorgs
arbeid. Den nye planen for diakoni i Den
norske kirke peker på at den alminnelige
medmenneskelighet i et lokalsamfunn må
regnes med til den diakonale tjeneste. Når
den fremmer felleskap og omsorg er det et
ter Guds gode vilje. Dere har nylig fått en
diakon ansatt, men en diakon på tre menig
heter er ikke mye, så derfor vil jeg minne
dere om å ta dere tid til å finne ut hvordan
hennes ressurser kan brukes på en god
måte. Utfordringen min lyder derfor til de
tre menighetsrådene og til diakonen.
2. La diakonens arbeid fortsatt ha fokus på
møtet med enkeltmennesker, i god balanse
mellom å skape møteplasser og være tilgjengelig for samtale.
Omsorg får vi gjennom felleskap, og frem
for alt gjennom det personlige møtet med
et medmenneske. Derfor må vi trygge at
diakonen har tid til enkeltmennesker. Men
diakoni er ikke noe bare diakonen driver
med. Diakoni er hele kirkens ansvar. Det
må være en del av vår identitet og holdning,
ellers mister kirken sin troverdighet.
Lillehammer menighet tok opp tema
et misjon på møtet med dem. Forståelsen
av hva misjon er, har gjennomgått store
endringer. Vi trenger en gjennomgang av
hva det egentlig betyr å være en misjoneren
de kirke. Derfor kommer denne utfordrin
gen til Lillehammer sokn:
3. Arbeide med hva moderne misjon betyr,
med siktemål på å inngå en misjonsavtale for
Lillehammer menighet.
Barn og unge
Dette punktet er todelt. For det første sam
arbeid med barnehage og skole. For det an
dre trosopplæring. I samarbeid med skoler
og barnehager er det livsmestring og tradi
sjonsformidling som er kirkens oppgave. I
trosopplæringen er det opplæring i egen tro
som er målet.
På visitasen har jeg erfart at det er be
hov for en gjennomgang av samarbeidet
mellom skolene og kirken. Usikkerhet om
hva som er lov og mulig finnes både blant
kirkens ansatte og i skolen, derfor sender
jeg med dere følgende utfordring.
4. Ta initiativ til et oppfølgingsmøte med
skolesjef og skoleledere i kommunen med tema
«Rammer og muligheter for skole-kirkesamarbeid».
Sør-Gudbrandsdal prosti har nå fått tildelt
trosopplæringsmiddel tilsvarende 1,2 mil
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lioner kroner. Dette betyr nesten to stil
linger for Lillehammer fellesrådsområde.
Mye godt trosopplæringsarbeid er drevet
i en årrekke. Nå skal dette gjennomgås og
bygges ut. Det kontinuerlige arbeidet som
drives må sees på som et parallelt løp, som
ikke blir overflødiggjort av de mer tidsav
grensede breddetiltak som skal følge barna
fra 0-17 år. Søndagsskole, speiderarbeid og
barnekor er fremdeles like viktige. Men det
viser seg at for å nå flest mulig med det aller
mest sentrale tradisjonsstoffet vårt, det
nødvendig å satse på mer tidsavgrensede
tiltak. Innholdsdelen i trosopplæringen må
gjennomtenkes nøye. Derfor har jeg sagt
til alle menighetsråd at de må komme med
innspill til hvilke salmer/sanger de mener
barna bør lære som en del av fellesstoffet
i kirken. Utfordringen min til dere alle blir
samtidig:
5. Sikre at trosopplæringsarbeidet styrker
barn og unges tilhørighet til kirken gjennom
tiltak som knytter opp til kirkehuset og gudstjenestelivet.
Det er et mål i seg selv at barna får bli kjent
med kirkerommet og med gudstjenesten,
for der formidles det mest sentrale i kristen
tro. Og det er en veldig berikelse for guds
tjenestelivet å se barn og unge innta kirke
rommet og nattverdbordet med den største
selvfølgelighet. Trosopplæringen handler
jo om å få leve og vokse i sin kristne tro, i
fellesskap med dem vi hører til. Når barna
begynner å snakke om «kirka mi», da tror
jeg vi har oppnådd mye av det som trosopp
læringen har som mål.
Kirken i lokalsamfunnet
– er neste satsningsområde. Hvordan er kir
kens omdømme i lokalsamfunnet, og hvor
dan ser kirken seg som en del av livet som
leves her? Vi som har fått et særlig ansvar i
kirken som ansatte og tillitsvalgte må være
oss bevisste at vi forvalter dette på vegne
av alle de 80 % som tilhører kirken. Og som
kirke her i Lillehammer vil jeg si at dere
også har et ansvar overfor dem som ikke er
medlemmer. Helt konkret som forvaltere av
kulturarv og gravplasser, men også fordi i
kirken spør vi ikke etter medlemsbok når vi
tilbyr kirkens ritualer og omsorg. Vi vil som
kirke ha vår oppmerksomhet rettet mot å
gi menneskene på vårt sted anledning til å
bruke sin kirke og å erfare evangeliets lys
over sine liv.
Dåpstallene i byene er nedadgående,
og det vil være avgjørende for folkekirken å
arbeide med dette i årene framover. Derfor
lyder min neste utfordring slik:
6. Styrke dåpsprosenten i bymenighetene.
Vi har snakket om det i alle tre menighetsråd
i visitasdel II. Det er et veldig konkret mål,
men tiltakene er mer uklare. Dette må det
arbeides med på flere plan. Alle berørings
punkt som kirken har med sine medlemmer,
ja og andre som ønsker kirkens tjenester, er

like viktige: Konfirmasjonstid. Gravferds
arbeid. Trosopplæring. Relasjonsbygging i
lokalsamfunnet. Møte med kirkens ansatte
på kontor og gravplass. Hvordan bygger vi
tillit? Ikke for at statistikkene skal være fine,
men for menneskenes og evangeliets skyld.
Neste punktet vet jeg dere har diskutert
mye, og fortsatt vil ha meningsdragninger
om i lang tid. Likevel må det med. Et sokn
med 5000 innbyggere har en kirke som bare
rommer 200 mennesker. Vi vil ikke plan
legge fremtiden basert på at kirken skal bli
mindre viktig for menneskene de neste 2030 år. Søre Ål er et sokn med folkevekst, og
det er blant de mest folkerike soknene i Ha
mar bispedømme. Derfor får dere følgende
utfordring:

10. Foreta en helhetlig gjennomgang av oppgaver og ressurser i soknene, som en del av den
pågående stabs- og organisasjonsutviklingen.
Dere har mange ansatte i Lillehammer og
mange ulike oppgaver som skal gjøres. De
senere år har det kommet nye oppgaver til,
og nye måter å arbeide på. Derfor er det bra
at dere nå har en grundig gjennomgang av
helheten, med særlig fokus på de områder
der en over tid har erfart at det butter.
I arbeidet med nye oppgaver er det to
reformer som vil ha særlig fokus i tiden
framover, og det er gudstjenestereformen
og trosopplæringsreformen. I arbeidet med
dem vil det tverrfaglige arbeidet mellom de
ansatte være ekstra viktig. Jeg vil derfor ut
fordre dere til følgende:

7. Utrede utvidelse av Søre Ål kirke.
Neste utfordring er konkret, og mye mindre
kostbar. Den går til Saksumdal menighet i
forlengelsen av besøket i kirken der. Vi kun
ne ikke finne en beskrivelse av utsmyknin
gen, og det mener jeg bør ligge i kirken, og
brukes overfor besøkende og i trosopplæ
ringen. Så derfor til dere i Saksumdal:

11. Sikre godt tverrfaglig samarbeid omkring
det kirkefaglige arbeidet, med jevnlige fagmøter for undervisningsansvarlige, kirkemusikere, diakon og prester i alle seks menigheter.
En oppgave som har endret seg de senere år
er kirkebokføringen. Det skal nå føres elek
tronisk kirkebok, og den skriftlige vil etter
hvert utgå. Da er det avgjørende at de kirke
bøker som skal settes bort er gjennomgått
og korrekte. Dette er et svært viktig arbeid.
Derfor neste utfordring:

8. Lage et hefte om utsmykkingen i Saksumdal kirke.
Lokalkirkens økonomi tildeles over kommu
nebudsjettet, for kirken skal være en del av
lokalsamfunnet og identifisere seg med ste
dets betingelser. Fellesrådet har påpekt at
de arbeider for å styrke kirkens økonomiske
rammer. Til fellesrådet og kommunen vil jeg
gi følgende utfordring i ordførerens påhør:
9. Etablere et årlig møtepunkt mellom kirkelig fellesråd og formannskap i kommunen om
budsjettarbeid.
I møtet med kommunen på tirsdag snakket
vi om behovet for at kirkelig fellesråd kunne
møte kommunens politiske ledelse i et årlig
møte om kirkens budsjett. Vi tror dette vil
kunne sikre informasjonsflyten om kirkens
økonomi, og gi forutsigbarhet og langsiktig
het i driften av kirke og gravferdsvesen, til
innbyggernes beste.
Det siste punktet som jeg vil ta fram er
under følgende overskrift:
Medarbeiderskap og organisering
Dette punktet handler om organisering av
arbeidet for ansatte og frivillige. Alle menig
hetsråd har tatt opp spørsmålet om å sikre
rekruttering av frivillige til kirkens arbeid.
Vi har sett mye godt arbeid av frivillige i lø
pet av visitasen. Og vi har snakket mye om
at de fleste frivillige vil ha lettere for å si ja
til tidsavgrensede oppgaver. Jeg tror at et
fortsatt målrettet arbeid med å gi folk gode
anledninger til å samles og til å bidra for kir
ka si er betydningsfullt for både menighet
og lokalsamfunn.
Den neste utfordringen gjelder ansattres
sursene i de ulike sokn. Og lyder slik:
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12. Sikre ivaretakelse av en god overgang til
elektronisk kirkebok, og at de gamle kirkebøker er oppdaterte før de avsluttes.
Avslutning
Så er tiden kommet for å takke for visitasen.
Hjertelig takk til alle som har vært involvert
i planlegging og tilrettelegging. Takk for til
lit og gjestfrihet. Takk for bordfellesskap og
trivelig samvær.
Ordføreren sa i møte med oss at Lilleham
mer er en aktiv og livskraftig kommune. Jeg
vil gjøre hans ord til mine. Jeg har møtt en
aktiv og livskraftig kommune. Jeg har møtt
kirkelige ansatte, folkevalgte i menighets
råd og fellesråd samt frivillige som har en
gasjement og hjerte for folk, lokalkirke og
samfunn.
Jeg vil avslutte med ord fra salmedikteren
Grundtvig:
Guds ord det er vårt arvegods, det våre barn
skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros, vi
holdt det høyt i ære! Det er vår hjelp i nød,
vår trøst i liv og død; o Gud, hvordan det går,
la dog mens verden står, det i vår ætt ned
arves
Gud velsigne Lillehammer med soknene
Fåberg, Vingrom, Saksumdal, Søre Ål, Nordre Ål og Lillehammer.
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Familenytt
Lillehammer
Døpte: 	Kristine Bergan Ness – døpt i Søre Ål krk
Natalie Sjøgren Løkken
Dennis Hovde
Ingeborg Dissen
	Emil Andreas Fevang – døpt i Nordre
Ål kirke
	André Ekre Plassen – døpt i Heidal krk
Aron Tore Sandvold
Hedvik Fagerberg-Fagstad
Julian Boadu Mjell Donkor
	Jakob Modalsli – døpt i Oppdal kirke
Sofia Jeselie Ødegård Edvardsen
	Stella Noren Hilmarsdottir – døpt i
Follebu kirke
Amund Nikolai Bjørnebo Jensen
	Magnus Thøring – døpt i Grefsen kirke
Felicia Yanez-Snilsberg
Syver Gulsrud Lundemoen
	Maximilian Oskar Rundfloen Pekrun
Alma Jøranli
	Didrik Skarderud Andersen – døpt i
Hareid kirke
Bettina Gudmundstuen Jakobsen
Erle Goa Engblom
Mikael André Martens
Sindre Kaupang Jacobsen
Milan Frost Bjørnerem
Marte Johanne Grutsæter Hanslin
Marie Andersen
Vigde i Lillehammer kirke og Garmo stavkirke:
Tiril Gjerde Seielstad og Anders
Ellevold Seielstad
	Klara Retterholt og
Per Henning Johansen
	Linn Veronika Bjørnebo og Niklas
Andre Tørmænen Jensen
	Kristine Pettersen Johnsgård og Espen
Annexstad
	Ragne Victoria Tonesdatter Kolaas
Stauri og Kjell Magne Aspenes Robak
	Anja Lekang Høiby og Magnus Alexan
er Nikokaisen
	Evy Kathrin Tonheim og Stian Larsen
	Ragnhild Lyngved og Kjell Morten
Staberg
	Ann Kristin Gylterud og Terje Andre
Wad Andreassen
	Carina Elisabeth Holt og Tore Fuglerud
	Emelyn Baroro Pestanio og Gunnar
Ludvigsen
	Nina Tandberg Sveum og Andreas
Birger Vikor
	Silje Haukenes og Eirik Stavestrand
	Joycie Talaga Fernandez og Ronny
Orderdalen
Gry Instefjord og Terje Aabakken
	Stephi Pedersen og Kim Michael
Johansson
	Anne Margrethe Botheim og Håkon
Harstad Lien
	Elisabeth Dalby og Stig Vidar
Johannessen
Døde:

Martha Bakkum
Anders Staring
Bjørn Martinus Ring
Oddvar Hatlen
Jens Gunnar Høyer
Eldbjørg Botheim
Per Andreas Hallstrøm
Svanhild Oddny Vinjar
Ingar Lund
Svanhild Elverhøy
Arne Melvin Henriksen
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Liv Helene Mathisen
Arne Olafsen
Arnt Sveinung Jacobsen
Aagot Gaukstad
Marius Iversen Larsson
Johanna Simensen
Gudbjørg Åsen
Harald Bakken
Tordis Knappen
Berit Olivia Samuelsen
Magda Ringborg Nielsen
Ellen Wæhle
Jens Nielsen
Vemund Vigerust
Agnes Elida Hagen
Liv Almaas
Gerd Bae
Ivar Hanslien
Jan Allan Baregg
Kari Engebretsen
Bjarne Oskar Larsen
Inge Skogstad

	Ingeborg Dissen
– døpt i Lillehammer kirke
Dennis Hovde
– døpt i Lillehammer kirke
Martine Lundstein
Aurora Lundstein
Mariell Mota Dahlen
Kristoffer Dalen Schjelderup
Sondre Gaassand-Skårholen
– døpt i Nordre Ål kirke
Magnus Vorkinn Nielsen
Amalie Næprud
	Jan Marius Hansen S kjellerudsveen
Thea Volden Hansen
– døpt i Fåberg kirke
Erik Braden Mc Kenzie
Even Bryce Mc Kenzie
Thale Håland
Ener Søberg Vaglum
Oscar Sebastian Renmælmo

Nordre Ål
Døpte: 	Brander Børresen Henningsen
Nordseter Fjellkirke
Oscar Smidesang
Nathalie Hansen-Bolstad
Emina Flaten Juland Follebu Kirke
Emil Andreas Fevang
Kristian Granli Trannum
Chloe Mugéto Ngoma-Larsen
Sondre Gaassand-Skårholen
Juan Sebastian Løken
Helle Sørhagen
Fredrik Giskeødegård Moen
Sigrid Heensåsen-Søndrol
Nora Hammershaug Lieng
Ingeborg Elisabeth Gudbrandsen
Olea Susanne Arnestad-Eidsæther
Alma Jøranli
Eirik melgård Sæther
Ask Mathias Flølo Stensrud
Vigde:	Ingrid Rath og Torgeir Håkon Elstad i
Nordseter fjellkirke
Døde: 	
Seremoni i Nordre Ål kirke og
Lillehammer Helsehus Kapell
Otto Johan Bakke
Solveig Rydjord
Egil Ellingsberg
Solveig Konstanse Gaaserud
Gerd Formo
Gudrun Bakken
Maj Sigrid Sofia Elvenes
Bjørn Bjørnstad
Anna Helene Eide
Anne Marie Korpberget
Audun Spidsberg
Laurits Moen
Else Storhagen
Helga Stavestrand
Asbjørn Nyberg
Olaf Skagsoset
Helge Ludvigsen
Ruth Mary Leistad Amundsen
Mary Lillian Sveen
Magnhild Loraas
Agnetha Birgitta Sagbakken
Valborg Kvamme
Magne Lien
Døpte:

Vigde

Ingen

Døde

Hans Arvid Bratberg
Mary Svendsen
Per Arne Pettersen
Harald Hermansen
Irma Kristina Mikkelsen
Olav Åsmund Brænden
Bodil Laursen
Jarle Mo
Marius Iversen Larsson
Knut Monrad

Vingrom
Døpte:	Aidan Vårhus Banes
(døpt i Hessdalen kirke)
Kristoffer Myrhaug Sandvold
Emmelin Strand-Glomstad
Gina Feragen Bakken
Aleksander Gundersen Brumoen
Ruben Alexander Nordby Bjerke
Vigde:	Carita Slaatsveen Vårvang og Knut
Andreas Myklebust
	Inger Helen Finstuen og
Davy Alan Ashcroft
Jannicke Haugen og
Ove Morten Sveen
	Hege Bekkemellem Strand og Tommy
Thorvaldsen
(vielse 20.07)
Hanne Mette Bakken og
Rolf Anders Ensrud (vielse 10.08)
Døde:

Kari Holm
Tordis Søiland Melbø
Erik Bekkelund
Kari Vasslid
Sverre Jostein Jakobsen

Fåberg
Jack Hem
Martine Ynwa Andersen
Elias Dalen Bøe
Johanna Rødum Stålesen
Emilie Nilstad
Thea Volden Hansen
Per Søilen-Kaggerud
Mina Sletten (dåp 14.07)		
Vigde:	Birgit Hvoslef Dahl og
Bo Ståle Erland Kopperud
Døpte:

Søre Ål
Nora Ødegårdstuen Falkenberg
Kristine Bergan Ness

	Line Iren Kullebund og
Atle Rønning
	Eva Anette Gryttingslien og
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Petter Thorsen
Linda Bergestuen og
Sven Aino Formo
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Døde:

Ella Pauline Flodén
Ole Sveen
Thor Asmund Bjørklund
Per Simenrud

Kjell Korsrud
Hjørdis Sektnan
Nils Reidar Nilsen
Tora Kjelshaug
Else Jordet
Astrid Herregården
Johan Haugen
Arne Tveit

Saksumdal
Døpte:	Petter Strandeng Kval
(døpt i Vestre Gausdal kirke)
Døde:

Olav Aasen

Fåberg menighetsråd takker for gavene til
Fåberg kirke:
Kr. 10.450
ved Nils Reidar Nilsens bisettelse 10.04.13
Kr. 3.700
ved Astrid Herregårdens gravferd 18.04.13

DATO

KIRKE

KL

TYPE GUDSTJENESTE

1.september

Lillehammer kirke

11.00

Gudstjeneste

Søre Ål kirke

11.00

Familiemesse

Nordre Ål kirke

11.00

Gudstjeneste

Vingrom kirke

11.00

Gudstjeneste

Saksumdal kirke

13.00

Gudstjeneste. Konfirmantjubileum

Lillehammer kirke

11.00

Konfirmasjon for Søre Ål

13.00

Konfirmasjon for Søre Ål

Lillehammer kirke

11.00

Konfirmasjon for Søre Ål

Nordseter fjellkirke

11.00

Nordre Åls gudstjeneste

Fåberg kirke

11.00

Gudstjeneste

Nordre Ål kirke

11.00

Konfirmasjon

13.00

Konfirmasjon

Lillehammer kirke

11.00

Gudstjeneste

Søre Ål kirke

19.00

Kveldsmesse

Nordre Ål kirke

11.00

Konfirmasjon

Fåberg kirke

11.00

Gjensynstreff på Jorekstad

Vingrom kirke

11.00

Gjensynstreff på Jorekstad

Saksumdal kirke

11.00

Gjensynstreff på Jorekstad

Lillehammer kirke

11.00

Konfirmasjon

13.00

Konfirmasjon

Lillehammer kirke

11.00

Gudstjeneste

Søre Ål kirke

11.00

Familiemesse. Høsttakkefest

Nordre Ål kirke

11.00

Høsttakkefest. Tårnagenter

Vingrom kirke

19.00

Gudstjeneste. Konfirmantpresentasjon

Lillehammer kirke

11.00

Gudstjeneste

Søre Ål bo- og servicesenter

11.00

Søre Åls gudstjeneste

Nordre Ål kirke

11.00

Gudstjeneste

Nordseter fjellkirke

11.00

Fåberg/Vingroms gudstjeneste

Lillehammer kirke

11.00

Gudstjeneste

Søre Ål kirke

11.00

Gudstjeneste

Nordre Ål kirke

11.00

Gudstjeneste

Fåberg kirke

11.00

Gudstjeneste. Konfirmantjubileum

7.september
8.september

14. september
15.september

21.september
22.september

29.september

6.oktober

Nr. 2 • 2013

Vår Fedrearv
DATO

KIRKE

KL

TYPE GUDSTJENESTE

13.oktober

Lillehammer kirke

11.00

Høsttakkefest. 4 årsbok

Søre Ål kirke

19.00

Kveldsmesse

Nordre Ål kirke

11.00

Gudstjeneste

Fåberg kirke

19.00

Gudstjeneste. Konfirmantpresentasjon

Vingrom kirke

11.00

Høsttakkefest

Lillehammer kirke

11.00

Gudstjeneste

Søre Ål kirke

11.00

Familiemesse. 4 årsbok

Nordre Ål kirke

11.00

Familiemesse

Fåberg kirke

11.00

Høsttakkefest. Lys Våken. Bibler 5 kl

Saksumdal kirke

11.00

Høsttakkefest

Lillehammer kirke

11.00

Gudstjeneste

Søre Ål kirke

11.00

Gudstjeneste

Nordre Ål kirke

19.00

Tomasmesse

Vingrom kirke

11.00

Gudstjeneste. Konfirmantjubileum

Lillehammer kirke

11.00

Allehelgensmesse

Søre Ål kirke

11.00

Allehelgensmesse

Nordre Ål kirke

11.00

Allehelgensmesse

Fåberg kirke

11.00

Allehelgensmesse

Vingrom kirke

11.00

Allehelgensmesse

Saksumdal kirke

19.00

Allehelgensmesse

Lillehammer kirke

11.00

Forbundsgudstjeneste KFUK/M

20.oktober

27.oktober

3.november

10.november

Søre Ål kirke

17.november

24.november

1.desember

Felles med Lillehammer

Nordre Ål kirke

11.00

Gudstjeneste

Fåberg kirke

11.00

Gudstjeneste

Vingrom

19.00

Sanggudstjeneste

Lillehammer kirke

11.00

Gudstjeneste. Konfirmantjubileum

Søre Ål kirke

19.00

Kveldsmesse

Nordre Ål kirke

11.00

Gudstjeneste

Fåberg kirke

11.00

Gudstjeneste

Lillehammer kirke

11.00

Gudstjeneste

Søre Ål kirke

11.00

Gudstjeneste. Pepper deltar. Julemesse

Nordre Ål kirke

19.00

Tomasmesse

Saksumdal kirke

11.00

Gudstjeneste

Lillehammer kirke

11.00

Familiemesse. Lys Våken

Søre Ål kirke

11.00

Familiemesse. Lys Våken

Nordre Ål kirke

11.00

Familiemesse. 4 årsbok

Fåberg kirke

11.00

Familiemesse. 4 årsbok

Vingrom kirke

11.00

Familiemesse

Følg også med i GD-Puls/Det Skjer og på våre hjemmesider www.kirkekontoret.no
og klikk deg inn på Menighetene/Nordre Ål.
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DEN NORSKE KIRKE
Hamar biskop

TV-aksjonen 2013 - Ingen tid å miste
Søndag 20. okt. går den årlige TV-aksjonen av staben – ofte kalt
verdens største dugnad sett i forhold til befolkningsgrunnlaget.
Det er Nasjonalforeningen for folkehelsen som skal forvalte
inntektene fra aksjonen som i år har fokus på demens. H.M kong
Harald er den høye beskytter for TV-aksjonen NRK.
Folkehelsa, som den heter i kortform, er en frivillig organisasjon
som arbeider for å bekjempe demens og hjerte-/karsykdommer.
Den fungerer også som en interesseorganisasjon for personer
med demens og deres pårørende. Organisasjonen har 32 000
medlemmer organisert i over 500 helselag og demensforeninger
over hele landet. I Hedmark er det 35 helselag og 10 demensfore
ninger. I Oppland er det 15 helselag og 11 demensforeninger.

1. A
 ktivitet som gir bedre livskvalitet og deltakelse: «Ak
tivitetsvennern - en ordning som gir mer innholdsrike dager
til demenssyke, og avlastning til nærmeste pårørende - både
i hjemmene og på sykehjem. Dessuten styrke arbeidet med
møteplasser og aktiviteter for personer med demens og deres
pårørende.
2. Informasjon som skaper åpenhet og forståelse: Øke kunn
skapen om demens og etablere møteplasser for demenssyke og
pårørende.
3. Forskning som bidrar til å løse demensgåten: Etablere et
langsiktig, koordinert forskningsprogram for forebygging og
kurerende behandling.

«Jeg vil ikke gi opp. Det er ennå mye jeg kan gjøre, jeg trenger bare
litt hjelp», sier Kari Farsund. Hun fikk diagnosen Alzheimer for tre
år siden etter et aktivt yrkesliv som sykepleier og mor.

Demenssyke er mennesker som også omfattes av kirkens omsorg
og tjenester. Det er således et viktig diakonalt anliggende å støtte
opp om årets TV-aksjon.
Jeg ber alle menighetsråd vurdere nøye om de kan støtte aksjonen
med et offer eller en gave på aksjonsdagen 20.okt., eller en av de
nærmeste søndagene. Jeg ber også prestene om åta TV-aksjonen
med i forbønnen, og gjeme oppfordre folk til giverglede, og tjenes
te som bøssebærere.
Ta ellers kontakt med kommunens aksjonskomite for nærmere
informasjon, eller fylkesaksjonslederne i Hedmark og Oppland:

Hvem som helst kan rammes av demens. Noen fakta:
• Demens angriper hjernecellene og funksjonene de har ivaretatt,
så som hukommelse, språk og orienteringsevne,
• V i vet ennå lite om årsaker, behandling og medisiner. Det er
ingen vaksine eller behandling som kurerer demens,
• Over 70 000 mennesker i Norge har demens, hvorav ca 3 500 i
Hedmark og ca 3 400 i Oppland. Antallet vil fordobles til neste
tiårene,
• 10 000 får sykdommen hvert år,
• 60% av alle med demens bor hjemme, 40% på sykehjem,
• 80% av de som bor på sykehjem har demens,
• Rundt 60% av de som har demens har Alzheimer-diagnose,
• Minst 300 000 er nærmeste pårørende til en demenssyk,
• 6 av 10 pårørende har tegn på utbrenthet eller depresjon,
• Over 60% erfarer at familie og venner trekker seg unna.
Hva skal så TV-aksjonsmidlene benyttes til? Folkehelsa sier det
slik: «Vi vil skape flere GODE DAGER! Tross sykdommen er det
mulig å ha god livskvalitet. Vi vil bidra til å gjøre hverdagen bedre
for alle som er berørt, og styrke forskning, slik at det kan utvikles
kurerende behandling». For å få til dette er det tre områder som
prioriteres:

Hedmark v/Tore Topp, tlf. 922 05 599.
E-post: hedmark@tvaksjonen.no.
Oppland v/Wiggo Slåttsveen, tlf. 908 25 349.
E-post: oppland@tvaksjonen.no.
Mer informasjon for menighetsblader m.fl.: www.blimed.no og
www.tvaksjonen.no.
Penger som gis i form av offer eller gaver betales inn på
innsamlingskontoen: 8380 08 09005.
Jeg ber om at brevet videreformidles til menighetsbladene v/
redaktør snarest mulig.

Med vennlig hilsen

Leif Jørn Hvidsten
fung. biskop
Bjørn Vilberg
rådgiver
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- Og har du ikke anledning til å møte

sier Gjervik.
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VINGROM
BYGG A•S

Postboks 52, 2607 Vingrom - Tlf 61 05 43 80

T.LILLEHAMMER
J. STRAND
GLASMAGASIN
Storgt. 76, 2609 Lillehammer - Tlf. 61 05 75 70

BØRLI ANLEGG AS

- graving og transport
2607 Vingrom • Tlf 908 46 006/901 47 490

23
www.norskflid.no/lillehammer
Facebook: Norsk Flid Husfliden Lillehammer
Storgata 47

Hamarvn. 45,
Lillehammer
Tlf. 61 25 21 47

Arne Morten Jenssveen

• Alt i graving og transport • Drenering, vann og avløp
• Oppføring av hus og hytter • Rehabilitering

2607 Vingrom - Tlf. 61 24 80 50

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

416 07 701

Øversvevegen 100, 2608 Lillehammer

JENS BARLUND A/S
HAGEANLEGG

JORD • PRYDBARK

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

Fåberggt. 154, Lillehammer. Tlf. 980 86

95 11 15 80 - 95 76 20 63

Ole 900 61 735 - Morten 901 35 657
Storgt 72, 2609 Lillehammer - Tlf. 61 26 63
• LILLEHAMMER VARMESENTER •

Storgt. 161 B, 2615 Lillehammer
Tlf 61 25 44 36/Faks 61 25 54 75
Industrigt. 13 • Postboks 1119 • 2605 Lillehammer
Tlf. 61 27 94 00 • Fax 61 27 94 01 • www.kontorleverandoren.no

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

Hovemovn. 78 2624 Lillehammer - Tlf. 61 27 06 30
Torpaveien 18, 2607 Vingrom - Tlf 61 26

Begravelsesbyrå
Bekkelund

Vakt hele døgnet 61 18 31 03

Lillehammer Begravelsesbyrå A.s – J. Bostad’s Eftf.
STORGT. 158 – 2615 LILLEHAMMER. Tlf. 61 27 95 80

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

Bergseng Thor & Co AS

Eiendom og dagligvarer

Aldri er sinnet så åpent som slike høstklare dager,
når luften smaker av blomster og av kjølig jern,
og noe svever forbi deg, et minne du ikke husker,
en drøm som bestandig er like udrømt og fjern.
								

Inger Hagerup
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Miljø, forbruk og rettferd
GRØNN MENIGHET
Flere av menighetene i Lillehammer har nå vedtatt å bli “grønne menigheter”. Det vil si at de
har vedtatt en handlingsplan med 25 tiltak på områder som forbruk, energi, avfall, transport,
rettferdig handel, holdningsarbeid osv. Fra før har både Bispemøtet og Kirkemøtet gjennom de
siste 20 årene vedtatt en rekke klare uttalelser om kirkens ansvar i forhold til “forbruk og rettferd”
og”skaperverk og bærekraft”. I praksis er det likevel vi på grasrota som avgjør mye av resultatet.
Som ett av tiltakene for grønn menighet, og som hjelp til å omsette det globale miljøengasjementet i lokal praksis, er denne spalten opprettet for å bidra med informasjon og inspirasjon. Men
har spørsmål om forbruk, rettferd og miljø noe med troen å gjøre?
Presten Sunniva Gylver har sagt følgende: “Hvorfor skal vi kjøpe, bruke, kaste mindre? For at vi
ikke skal bli så mette at vi glemmer Gud og glemmer å sette pris på ting. For at ikke jorda vår
skal bli enda sykere og mer feberhet. For at andre skal bli mette nok og slippe
å lide eller stjele og oppleve seg glemt av Gud. (...) Jesus sier at det største bud er å elske
Gud og elske vår neste som oss selv. Han viste oss hva det innebar: å lindre og helbrede,
å inkludere de utstøtte og marginaliserte, å dele av det vi er og har, og å utfordre
makten og grådigheten. Det skal sterk rygg til å bære gode dager. Det kan true
troen vår. La oss kjøpe bruke og kaste mindre, og tro, elske og dele mer.”
KLIMAVALG 2013
For å ta vare på skaperverket, har kirken blant annet sluttet seg til den landsdekkende
kampanjen Klimavalg 2013 som ser klimaspørsmålet som hovedsak nå før
Stortingsvalget. Kampanjen har formulert seks krav til politikerne for å få til en
nødvendig reduksjon i utslippene av CO2 i den neste og svært avgjørende
stortingsperioden.
Det faglige grunnlaget bygger på rapportene fra FN’s klimapanel. Hensikten
er ikke å anbefale bestemte partier, men å sette klima på dagsorden
fordi dette angår alle, både politikere og velgere, nå og i kommende
generasjoner. Alle parti og politikere utfordres til å gjøre noe som monner
for å berge livsgrunnlaget vårt. Blant annet har Lillehammer menighetsråd
spurt Opplands listetopper om de støtter de seks kravene fra Klimavalg 2013.
Svarene kan du lese på www.kirkekontoret.no
Ta vare på skaperverket! Godt klimavalg!
						Solveig Heim

Redaksjonen ønsker alle lesere av
menighetsbladet en fin høst!

