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Andakten

Min salme:

Deg å få skode er sæla å nå
Deg å få skode er sæla å nå,
Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå;
ver du for tanken min dyraste skatt,
ljoset som strålar ved dag og ved natt!

Rikdom og ære som menneske gjev,
er ikkje meir enn den morknande vev.
Du er min arv som varer til sist,
himmelske konge, det veit eg for visst.

Ver du min visdom, mi sanning og trøyst,
tal du det levande ord med di røyst!
Far, lat meg vere barn her hjå deg.
Kom til meg, Herre, ja, bu du i meg!

Konge i æva, å lat du meg då
sigrande inn i ditt rike få gå!
Ver du mi tru, den vona eg ber
til eg får skode din herlegdom der.

Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd;
ver du det merket som syner mitt verd,
livd for mi sjel, den tryggaste vakt;
lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!

Amen.

Dette har lenge vært min yndlingssalme. Jeg tror lenge at det var knyttet til melodien. Melodien har satt seg i
både hjernen og i hjertet fra første gang jeg hørte den. Jeg har alltid blitt så glad når ”Deg å få skoda” har blitt
brukt i gudstjenester jeg har vært på. Når jeg de siste årene har blitt mer bevist på teksten i salmene, så har
den forblitt min yndlingssalme. Jeg tror nok det har mye å gjøre med at den er på nynorsk. Det gjør at den ikke
er like lett å forstå, men når man først skjønner hva teksten handler om, så ser man at den forblir vakrest når
den er på nynorsk. Teksten handler om trygghet. Den handler om trygghet fra Gud. Tryggheten som aldri
forsvinner, som er evig. Både rikdom og ære som vi mennesker skaper, varer ikke evig, de forsvinner, men
relasjonen til Gud forblir. Gud er en man kan lene seg på, en som alltid ser på deg med kjærlighet og omsorg.
Vi vil alltid være Guds barn. Guds kjærlighet til oss mennesker er evig.
Einar Østerhagen, vikarprest.
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Hva skal vi bruke søndagen til?
Til å sove lenge?
Til å gå i butikker hvis de blir søndagsåpne?
Til å gå på tur?
Til å gjøre husarbeid som en ikke har rukket tidligere i uka?
Til å gjøre ingenting spesielt...
Jeg har et forslag: Gå til gudstjeneste i kirken om formiddagen!
Jeg har ikke alltid brydd meg om å gå i kirken søndag formiddag,
jeg gikk bare når det var en spesiell anledning, eller hvis det var
en prest som jeg gjerne ville høre….

En kan kommer som den en er akkurat den dagen, glad,
forventningsfull, eller full av sorg, sinne og bekymringer…
Kirken har ordene, den faste liturgien gir ro, en kan bare
sitte og være litt lydhør.
Kanskje noen ord når fram til en, kanskje ikke den søndagen,
men en annen søndag?

Velkommen til kirken!

Etter en slik gudstjeneste var det en god venn som sa: Begynn å
gå i kirken hver søndag, det kan hende at du en gang kommer til
å like det...
Nå liker jeg det, det er til og med blitt en vane at søndag formiddag fra klokka 11-12.30 er jeg i kirken. Ikke at jeg alltid får like
mye utav gudstjenesten, men det er godt å være der!
Bare det å sitte i en kirke bygget til Guds ære, å vite at en er i en
sammenhengende kjede av mennesker som gjennom årtider har
sunget, bedt og hørt Guds ord her…

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
97991308
Saksbehandler Anne Berit Riisehagen Gillebo 97991307
KIRKEVERGEN I LILLEHAMMER
Kirkeverge Magnar Pettersen
Ass kirkeverge Reidun Bjørke
Diakon Hanne Marie Engdal
Kateket Susanne Paulsen
Trosopplærer Møyfrid Brenn
Trosopplærer Jakob L. Paulsen

97991302
97991311
97991322
97991306
97991320
97991325

LILLEHAMMER MENIGHET
Sokneprest Anita Dalehavn
Menighetssekretær Gunvor Kraft
Kantor Tim Collins
Kirketjener Ove Brenna

97991326
97991324
97991305
97991323

SØRE ÅL MENIGHET
Prest Arne Svilosen
Prest Nils Kaare Erlimo
Menighetssekretær Kari Strand Ødegård
Kantor Ole Lauvli
Kirketjener Helge Haugom

95833727
90888936
97991303
97991304
97991313

SAKSUMDAL OG VINGROM MENIGHETER
Prest Ragnheidur Karitas Petursdottir
97991310
Menighetssekretær Anna Sylvia K. Nielsen
97991317
Organist Vingrom, Thor Kvande
97164485
Organist Saksumdal, Paul Wilmot
41491719
Kirketjener Anne H. Aasen
97991319
FÅBERG MENIGHETSKONTOR
Carl Haugensv. 2, 2625 Fåberg
FÅBERG MENIGHET
Prest Magnar Elde
Menighetssekretær Anna Sylvia K. Nielsen
Organist Paul Wilmot
Kirketjener Bjørn Stræte
NORDRE ÅL MENIGHETSKONTOR
Blesterv. 1, 2618 Lillehammer
NORDRE ÅL MENIGHET
Sokneprest Oddgeir Bolstad
Menighetssekretær Geir Ole Dahlen
Kirketjener Lise Sveen
SYKEHUSPREST LILLEHAMMER
Ingunn Dalan Vik
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Søre Ål kirke

– en sprek og aktiv 50-åring!
Søre Ål menighet ønsker å være en åpen menighet hvor alle opplever seg sett. Når vi skulle lage
feiring ønsket vi å lage program som passet for alle aldre, og det greidde vi takket være en enorm
frivillig innsats i godt samarbeid med de ansatte!

Redaksjonsutvalget for 50-årsboka. Bak fra venstre: Steinar Tofte,
Kjell Bjørnbekk, Elizabeth Øren Pedersen, Guri-Anne Wahl og Oddvar Pettersen. Foran: Rolf Klevstrand, Inger Johanne Tofte. Fotograf
Jostein Wahl.
Feiringen startet onsdag, med utgivelse av jubileumsbok og en
gjennomgang av historien. Her fortalte Kjell Bjørnbekk om arbeidet med boken, og redaksjonsutvalgets medlemmer fortalte fra
de ulike områdene som boken dekker, ledsaget av bilder som utvalget har samlet. Godt voksne Lillehamringer husker Per Sætre,
Mesna menighets første prest, og i årevis før dette en iherdig forkjemper for en kirke i Søre Ål. Særlig inntrykk gjorde 90 år gamle
Rolf Klevstrand, som fortale om realiseringen av menighetshuset
Kirkekroken, som etter en lang og kronglete prosess stod ferdig i
1983. Borgny Svalastog gjorde engasjert rede for de to monotypiene (bilder) hun har laget til Søre Ål kirke, og delte dyptgripende
tanker kirkeutsmykning forøvrig. Kvelden ble avsluttet med Taizé
gudstjeneste og nydelig suppe.
Torsdag hadde Maria Stiegler med flere trommet sammen mange
dyktige musikere og sangere som bor i menigheten. Konserten ble
eminent ledet av Arne Svilosen, og alle i den fullsatte kirken fikk en
kjempeopplevelse. Det varierte programmet rommet kjente sanger
i nye, overraskende arrangement. Aldri har noen hørt «Kirken den
er et gammelt hus» framført slik. Og hadde ikke kirken blitt så solid
bygget for 50 år siden, ville taket ha løftet seg under gospelmedlyen
som forsamlingen ble med på. Flere sa etterpå at dette var blant
deres beste konsertopplevelser noen gang.
Fredag var ungdommene sammen og spiste mat og laget en gudstjeneste hvor kirken var helt mørk og andakten var ungdommenes
hender med hvite hansker og et spesielt lys, et opplegg kalt Black
lights, og med tema Live – Love – Pray. Dette var en opplevelse. I
gudstjenesten fikk deltagerne brukt alle sanser, blant annet med en
bønnevandring full av symboler.
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Black lights.
Lørdagen var barnas dag. Pepper, Chilipepper og søndagsskolen
feiret kirkens bursdag som seg hør og bør, med pølser, is og leker.
En fullsatt kirke fikk oppleve sprudlende barn i fengende utfoldelse.
Søndagen kom blant annet biskop Solveig Fiske og ordfører Espen
Granberg Johnsen. Tidligere prest i Søre Ål Jeanette Frantzen og
Leif Solberg, som var organist ved innvielsesgudstjenesten for 50
år siden, kom også sammen med kona si. Tidligere prest i Søre
Ål Steinar Tofte ledet gudstjenesten. Katoriet, et kor som ledes av
organist Tim Collins bidro med flott sang.
Etter gudstjenesten ble det dekket langbord i kirken med marsipankake og kaffe. Mange gode, morsomme og varme hilsener ble
gitt. Ordfører Espen Jonssen hilste fra Lillehammer kommune, og
biskop Solveig Fiske og prost Per Hallstein Nilsen fra kirkens ledelse. Tim Collins fra sin tid i England om at menigheter der han spilte, pleide å bli nedlagt. Skikkelig historisk sus var det i hilsninger
fra Per Fauskrud, som var byggmester da kirken ble reist, og Bodil
Dahle, datter til «Per Prest».

Lillehammer Kantori med dirigent Tim Collins til høyre. Fotograf
Sverre Asbjørnsen.
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Sterke kvinnelige innslag i konserten ved (fra venstre øverst) Maria
Stiegler, Marianne Træthaug, Selma Selbæk, Rebekka Opsal Christiansen, Synne Dokken-Hartberg og Selma Dokken-Hartberg. Fotograf
Jan Tore Selvik.

Menigheten fikk mange godord fra gjester ved jubileumsgudstjenesten. Her (fra venstre øverst) biskop Solveig Fiske, Bodil Dahle,
Leif Solberg, Per Fauskrud, Espen Granberg Johnsen og Tim Collins.
Fotograf Jan Tore Selvik.

Vi har tenkt å feire oss selv hele året.
Denne høsten blir det en ekteskapshelg, og det hele
avsluttes med en kveld med bilder og
oppsummering av året.
Datoer for dette kommer i Byavisa og på
www.kirkekontoret.no,
www facebook.com/hva skjer i Søre Ål kirke
Boka er fortsatt å få kjøpt på kirkekontoret og på
kirkekaffe i kirkekroken.

Pepper med ledere og bandmedlemmer ved konserten lørdag ettermiddag. Fotograf: Jan Tore Selvik.

Vikarprester i Lillehammer
Siden det er en del endringer i personalsituasjonen innen presteskapet, er det kommet en del spørsmål om hvordan prestebemanningen blir fremover i Lillehammer. Jeg håper denne oversikten bidrar til svar på de fleste spørsmål.
I Lillehammer menighet kommer det ny sokneprest fra 1. september. Som en del allerede vet, heter hun Anita Dalehavn. Hun
blir innsatt som ny sokneprest ved en kveldsgudstjeneste i Lillehammer kirke den 7. september kl 19.00. Møt mange frem og ta
vel imot den nye soknepresten.
I Søre Ål har sokneprest Ingunn Dalan Vik permisjon i ett år
for å være sykehusprest ved Lillehammer sykehus og Sangen
hospice i Hamar. Vi har to vikarer som deler soknepresttjenesten
i Søre Ål. Det er vikarprest Nils Kåre Erlimo, som har vært prost
i Toten, og Arne Svilosen, tidligere feltprost i Forsvaret. Mange
kjenner disse to og ønsker dem varmt velkommen som vikarer
ett års tid i Søre Ål.

sjon fra slutten av september og ett år fremover. Hun og Dag
Olav skal dra til Tonga i Stillehavet der Dag Olav skal gjøre en
frivillighetstjeneste som doktor. Vikar i denne tiden er vikarprest
Magnar Elde, som har lang erfaring og fartstid som sokneprest
på Dovre, Balke og sist i Sør-Fron. Han har allerede gjort tjeneste
i Lillehammer i sommer og det er fint han kan fortsette i Fåberg.
Vingrom og Saksumdal er lyst ledig etter Ragnhild Floberg. Inntil videre er Ragnheidur Karitas Petursdottir vikar. Hun har både
hjertelag, erfaring og kompetanse til å være en god vikar inntil
videre.
Det var i begynnelsen ganske spennende å se for seg hvordan
disse utfordringene skulle løses; nå er vi godt fornøyd med hvordan alt har ordnet seg. Vi ønsker alle vel møtt til fellesskap og
tjenester i Lillehammer og Sør-Gudbrandsdal og Guds velsignelse over tiden som kommer.
Per Halstein Nielsen

I Fåberg har sokneprest May Ingunn Thorleifsdotter fått permi-
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Hanne diakon
Nå har jeg vært diakon på Lillehammer i 2
og et halvt år. Jeg føler meg privilegert som
kan jobbe i kirken på Lillehammer. Men hva
er det jeg egentlig gjør? Jeg kunne ha gjort
mye forskjellige. Men siden jeg måtte bygge opp en stilling fra bunnen har jeg valgt å
fokusere på noen områder. Også håper jeg
at noen av mine planer og drømmer for diakonien i kirkene på Lillehammer kan realiseres ennå mer i årene fremover.
I fra Plan for på diakoni i den Norske
kirke blir diakoni definert slik:
«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og
uttr ykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.»
Det jeg skal gjøre er altså en type omsorgstjeneste. ”Vi skal forkynne evangeliet - om
nødvendig med ord”. Med dette som bakteppe for min jobb, så er det ikke vanskelig
å finne arbeidsoppgaver.
For at dette ikke skal bli ren oppramsing, så har jeg lyst å ta dere med gjennom
en uke på jobb som diakon. Ingen uker er
like, men den kan se slik ut:
Tirsdag morgen sitter jeg på morgenandakt i Lillehammer kirke. Det er en kort
liturgi og noen sanger. Det kjennes godt og
meningsfylt. Ofte sitter jeg og ber. Ber for
de som har spurt om forbønn eller ber for
de jeg treffer som trenger at noen nevner
deres navn for Gud.
Etter morgenbønn er det å gå til kontoret for å forberede uken. Prøve å få planlagt
alle oppgaver som venter. Spesielt må jeg
forberede meg på SALT øvelse til kvelden
og lage kveldsgudstjeneste til ungdoms
klubben på fredag. Skrive handlelister til
ungdomsklubben, finne dramaøvelser til
SALT og lese litt faglitteratur om sjelesorg.
Det er mange sjelesorg samtaler i løpet av
en uke, derfor er det viktig for meg å holde
meg oppdatert.
Jeg vet at kl 1400 må jeg være ferdig, for
da kommer det gjerne ungdommer rett fra
skolen inn på kontoret. De trenger en prat,
får kanskje litt veiledning, eller så skal de
planlegge noe av ungdomsarbeidet. Så sitter vi der i fellesskap med våre oppgaver.
Det blir mye latter, men også tid til å lytte
og prate om de alvorlige tingene i livet.
Uten mat og drikke duger helten ikke.
Før vi går fra kontoret spiser vi sammen,
også er det bort til Kirkesenteret til SALT
øvelse.
Min rolle på SALT er å være voksen
leder, hjelpe og veilede der det trengs, prate, le og være til stede for ungdommene. Vi
trenger alle å bli sett som det mennesket vi
er, det prøver jeg å gjøre.
Tilbake til definisjonen på diakoni, så

er tirsdagen preget av nestekjærlighet og
inkluderende fellesskap.
På onsdag er det ofte ledertrening på kvelden. Det må selvsagt forberedes, så kateket
Susanne og jeg setter oss ned og planlegger
tanker om lederrollen, kommunikasjon,
tro, gjennomføring at et arrangement og
likeverd.
Vi har i dag ca 40 ungdommer som kan
få 120 timer med ledertrening i året. Gjennom ledertreningen opplever vi at ungdommene vokser inn i sine oppgaver og får gode
bånd til kirken.
Denne ettermiddagen er det også planleggingsmøte for Byttemarked som skal
være på Kirkesenteret på lørdag. I samarbeid med Naturvernforbundet og Diakoniplanutvalget i Lillehammer menighet skal
vi gjennomføre Byttemarked. Vi prøver
gjennom det å verne om skaperverket, gi
oss alle muligheten til å bytte klær, bøker
osv, isteden for alltid å handle nytt eller kaste det andre kan ha bruk for. På det siste
Byttemarkedet var Kirkesenteret fullt.
Dagen er over, og på vei hjem til Nes
får jeg reflektert over dagens hendelser og
lurer litt på om jeg gjør de rette valg som
diakon på Lillehammer. Men så kjenner

jeg at vi som kirke skal ta vare på skaperverket. Vi skal være med å forvalte Guds
skaperverk. Derfor er flere menigheter på
Lillehammer blitt grønne menigheter. De
ønsker å vise sitt ansvar. Som diakon og
menneske blir jeg engasjert der jeg sitter i
bilen. Akkurat da kjennes valget rett igjen.
Torsdager tar jeg veien til Helsehuset på
Lillehammer. Først går jeg innom Aktiv omsorg. Aktiv omsorg er aktivitørene på Helsehuset. De arrangerer bingo, kino, dans,
sang studer, andakter og mye annet. De
er rundt på alle avdelingene og vet litt om
hvem som trenger besøk.
Så vandrer jeg fra avdeling til avdeling,
fra rom til rom, fra menneske til menneske.
Vi prater om livet, om døden, om ensom
heten, om gleder og sorger. Natteverdsettet
blir tatt frem til noen som ligger for døden,
på en annen avdeling prater vi om etiske utfordringer i hverdagen.
Det er mange avdelinger og mange å
prate med. Jeg rekker ikke over alt, men vi
som kirke er tilstede for de som selv ikke
kan komme til gudstjeneste eller stikke innom kontoret for et prat om livet.
Etter Helsehuset er det å ta av seg snipp
skjorta og brette opp armene på kjøkkenet
i Nordre Ål kirke. Familiemiddag med pasta og kjøttsaus. Kjøttdeigen er bestilt og de
frivillige stiller opp for at alle 80 som skal få
middag. Kirken står med åpen dør og små
og store samles rundt et felles måltid. Det
er godt å koke pasta til 80 styk, etter man-
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ge samtaler med enkeltmennesker før på
dagen.
På fredag er det ungdomsklubb. Da treffer jeg styret kl 1800 i Søre Ål kirke og vi
forbereder kvelden. Quiz og pizza står på
programmet. Ungdomsklubben er ofte ikke
ferdig før kl 2400, for da sier jeg at nå må jeg
hjem. Ungdomsklubben slutter når jeg drar
hjem. I våres hadde vi avslutning på Nes.
Da var hele gjengen hos meg en liten helg.
Det er godt å være diakon sammen med
ungdommen på Ungdomsklubben. Det er
mye tull og tøys, men vi slutter alltid med
en kveldsgudstjeneste i kirken.
Selv om det er mye tull og tøys, så er
denne jobben viktig for meg som diakon.
Den dagen de trenger kirken, eller den litt
mer alvorlige Hanne diakon, så har vi bygget opp en trygghet. Tryggheten om at kirken og jeg som diakon alltid er der for dem.
Tidlig lørdag morgen spiser jeg frokost i
bilen og drikker en stor kopp te. Det er Byttemarked.
Slik kan min uke som diakon på Lillehammer se ut.
Jeg håper det gir dere et lite innblikk i
jobben og tankene mine rundt hva jeg gjør,
og hvorfor jeg akkurat det. Jeg arbeider i
et fellesskap, et felleskap med kollegaer,
menighetsråd, frivillige og samarbeidspartnere. Sammen så utgjør vi diakonen på
Lillehammer.
Visjon for den diakonale tjeneste i Den
norske kirke: Guds kjærlighet til alle
mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.
Så blir de stående, disse tre; tro, håp
og kjærlighet. Men størst blant dem er
kjærligheten. (1. Kor:13)
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Hederspris for frivillig innsats
Søre ål menighetsråd ønsker å hedre frivillige medarbeidere i menigheten. I år gikk prisen til Guri Anne Wahl. Hun fikk
prisen for stor innsats gjennom mange år; innsamling til orgelet, organisering av hyggetreff, mange år som leder og
aktiv medlem i menighetsrådet, fast vaffellager på vårdugnaden og ikke minst enorm innsats og ledelse av den årlige
julemessa.
Menighetsrådet startet med denne prisen i 2013 og da gikk prisen til ekteparet Brit Sigvor og Kjell Bjørnbekk. Alle
kan sende forslag til hvem som skal få prisen i 2015...det er mange som kan fortjene den, så menighetsrådet får en
utfordrende jobb med å finne neste års kandidat.

Jo Narve Træthaug, leder i Søre Ål menighetsråd,
deler ut prisen til Guri-Anne Wahl.

Islandsk vikarprest i Vingrom og Saksumdal
Fra 20. juni begynte Ragnheidur Petursdottir som vikar etter at Ragnhild Floberg sluttet. Vikariatet gjelder til det er tilsatt ny prest. Det vil
trolig være avklart før jul.
Ragnheidur er fra Island, et sted som kalles Snæfellsnes. Det er et
turiststed som er berømt på grunn av Snæfellsjøkulen.
En av følgene av finanskrisen på Island i 2008, var at 2 prestegjeld
ble slått sammen. Det medførte at arbeidsmengden ble mye større. I
tillegg var det ønske om forandring som gjorde at hun valgte å flytte
til Norge. Her trives hun godt. Folk her har den samme åpenheten
og romsligheten som hun kjenner fra Island.
Ragnheidur har bodd 2 år i Lillehammer området og snakker
godt norsk. Hun har hatt prestestillinger i Østre Gausdal, Ringebu
og delvis i Lillehammer. Hun synes Ragnhild har gjort en fantastisk
jobb, spesielt med barnearbeidet. Dette arbeidet ønsker Ragnheidur
å videreføre.
Ragnheidur er takknemmelig for at hun har blitt møtt med
vennlighet og varme og føler at menigheten har tatt i mot henne med
åpne armer.
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Retreat med labyrintvandring
og meditasjon
Lørdag 18. oktober kl. 10 – 14 i Nordre Ål kirke
Velkommen til en retreat med vekt på stillhet, bønn og ettertanke. Det
vil være mulig å vandre i den store labyrintmatten som er en kopi av
labyrinten fra katedralen i Chartres i Frankrike. I 800 år har mennesker
anvendt labyrinten til bønn, meditasjon og som pilegrimsreise.
Pris 50 kr,- • Enkel bevertning
Påmelding innen mandag 13. oktober
For mer informasjon ta kontakt med:
Studentprest Anne Anker Bolstad,
studentprest@sopp.no
mobil 915 11 244
Sokneprest Oddgeir Bolstad,
oddgeir.bolstad@kirkekontoret.no
mobil 979 91 316

Elisabet Walmann hedret på landsleiren i Asker!
Elisabet Walmann, speiderleder fra Lillehammer siden 1978, har fått KFUKKFUM-speidernes høyeste utmerkelse,
Gullkompasset! Det skjedde under landsleiren i Asker, der noen luringer i hemmelighet hadde planlagt overrekkelsen. De
fortalte henne at det skulle være «kretsleirbål», men da hun ankom dit etter et
ledermøte var det klart for en seremoni
for henne i stedet. Speidere fra Hamar,
Gjøvik og Torpa var også til stede.
Gullkompasset er «forbundets høyeste utmerkelse og tildeles for særlig aktiv
og fortjenstfull innsats i forbundet», heter
det i statuttene. KFUK-KFUM-speiderne
har flere hederstegn på ulike nivåer, men
Gullkompasset er altså det høyeste.
-Jeg hadde ikke stått i dette arbeidet
uten den fantastiske støtten fra foreldre
og andre speiderledere, sier Elisabet.
Hun har tidligere fått Kongens fortjenestmedalje i sølv i 2011. Den ble overrakt av ordfører Espen Johnsen under et
speidermøte. Den gangen var det også
svært manglende offentliggjøring på forhånd…hun ble overrumplet av venner
som hadde sendt inn søknad.

Redaksjonen gratulerer Elisabet Walmann på det h
 jerteligste for Gullkompasset hun fikk som takk for lang og
inspirert innsats på KFUK-KFUM
speiderfronten i byen vår i 36 år !
Det er ikke så mange som blir værende i
aktiv leder-tjeneste i så mange år!
KFUK-KFUM speiderne i Lillehammer er en viktig brikke i Trosopplæringen i menighetene våre !
I alle byer på Lillehammers størrelse
er det et faktum at ungdom (og mange
aktive ledere) går ut av videre
gående
skoler og flytter fra byen. For at alle som
vil bli speidere kan få bli med, trengs det
at nye ungdommer og voksne tar utfordringen til å engasjere seg !
Kanskje det er noen som leser dette
bladet og tenker at «ja, dette kan jeg tenke meg å bruke litt av min tid til!»
Det gir så mye glede å være speiderleder!
Ta kontakt med Elisabet Walmann i
tlf. 61 25 06 14, eller på e-post
eowalmann@online.no
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Det ble både Gullkompass og sjokoladekake… (Foto: Anne Gunn Kraabøl).
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”Miljø, forbruk og rettferd”
Av Solveig Heim

Tips om klær
Klær har blitt stadig billigere, og i dag kjøper vi nesten dobbelt så mye klær som vi gjorde for to tiår
siden. Klær har en kostnad som ikke står på kassalappen - en kostnad for miljøet, klimaet, arbeidere og til
en viss grad din egen helse. Gjenbruk, reparasjoner og miljømerking er viktige stikkord hvis du vil tenke
miljø og etikk når du handler klær.
Dropp impulsshopping. Vi drar mer og mer klær inn i huset. Mange plagg blir aldri brukt før de
havner hos Fretex eller i søpla. Billige klær gjør det fristende å dra kortet, selv om du ikke er helt sikker på
om du liker plagget.
Kjøp brukt og lever brukt. Brukte klær finnes overalt. Det finnes etter hvert både bruktbutikker og
designere som pynter på gamle klær. Arranger private byttekvelder, bruk loppemarked, besøk Bytte
markedet i Kirkesenteret lørdag 27. september, eller bruktbutikkene i Lillehammer sentrum. På Strandtorget
er det til og med en barneklesbutikk som har mottak av filler og brukte sko.
Kjøp kvalitetsklær. Klær har varierende kvalitet. Kjøper du kvalitetsklær er det større sannsynlighet for at du blir fornøyd, og du vil kunne bruke plagget lenger før det må kasseres. Dyre klær er ikke
ensbetydende med kvalitet, men klær av en viss kvalitet må man ofte gi litt mer for.
Vær ”merkebevisst”. Se etter miljø- og økologimerker på klærne når du handler. Det finnes en rekke
forskjellige merkeordninger. Svanen, EU-blomsten og GOTS sertifiserer hele produksjonsprosessen.

GOTS krever at bomullen er økologisk produsert, mens Svanen og EU-blomsten krever at henholdsvis
10 og 5 prosent av naturfibrene i plaggene kommer fra økologisk produksjon. Vær oppmerksom på at
Fairtrade-merket og mange økologimerker kun viser at bomullen er sertifisert, ikke nødvendigvis hele
produksjonsprosessen.
Miljøbevisst klesvask. Bruk klærne en dag lenger, bruk vaskemiddel som er svane- eller NAAF-merket
(Norges Astma- og Allergiforbund), vask på lavest temperatur, fyll maskinen helt opp og unngå tøymykner.
Kilde: www.gronnhverdag.no
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Altertavla i Hornindal som også vart
gravminne på Lillehammer
For eit par år sidan la eg med undring merke til at på innsida av den nordlege kyrkjegardsmuren ved Lillehammerkyrkja står eit
bronserelieff som er ei avstøyping av ein
sentral del av altertavla i mi heimlege Hornindal kyrkje. Då kom sjølvsagt spørsmålet:
Korleis kom ei bronseavstøyping hit til Lillehammer?
Dette førde meg inn i interessant historisk stoff der to markerte kunstnarar er
involverte. Bronserelieffet er eit gravminne
over Rolf Lunde og tre andre familiemedlemer. Namna står på ei liggande steinplate
framfor relieffet.
Rolf Lunde (1891 – 1928) var biletkunstnar: teiknar, målar og bilethoggar
med solid kunstutdanning. Trass i at han
ikkje vart meir enn om lag 37 år gammal,
sette han spor etter seg i norsk bilet- og
skulpturkunst.
Altertavla i Hornindal er laga av Dagfin Werenskiold (1892 – 1977). Også
han allsidig kunstnar som let etter seg ei
mengd ulike kunstverk. Om lag jamgamle
og studiekameratar frå inn- og utland må
vi rekne med at desse to var gode vener.
I ein artikkel på nettet har eg funne at det
var Werenskiold som rådde Lunde til å satse meir på skulptur enn på måleri. Det kan
Lillehammer vere glad for. På Lilletorget
tronar bygrunnleggaren Claus Wiese høgt
på sin sokkel. Ein staue som er rekna for å
vere ein av dei fremste «frakkemenn» innan
skulpturkunsten her i landet.
I 1923 laga Lunde ei byste av Petter
Syversen, ein bygdeoriginal frå Biri som
gjekk under nemninga «Tårn-Petter» av di
han var taktekkjar og kyrkjetårnreparatør.
Av han laga Lunde også ei heil rad teikningar. Seinare laga han statuen «Tårn-Petter»
som viser ein gammal, berrføtt og fillete
mann som står traust på fortauet i krysset
Kirkegata – Langes gate. I 1960 kom også
«Tårn-Petter» på plass utanfor Nasjonalgalleriet i Oslo der Lunde er representert både
med portrettbyster og teikningar. For dei
som er ønskjer å vite meir om han, tilrår eg
artiklar på nettet eller eit besøk på Lillehammer bibliotek. Serleg ei bok i serien «Kunst
og kultur» av Dyre Vaa.
Så til altertavla.
Sokneprest Jon Johnson (1900 - 1965) hadde sitt første soknekall i Hornindal frå 1924
saman med kona Alhed. Begge ivra for
meir utsmykking av kyrkja som m.a. mangla altertavle. Alhed skipa i 1929 eit Jentelag
til kyrkja sin prydnad. Jon var interessert i
treskjering og tok kontakt med venen, Dag-

Altertavla i Hornindal kyrkje. Foto: Svein Sindre.
fin Werenskiold som alt var kjend gjennom
fleire større utsmykkingsoppdrag. Han hadde nett då ferdig «Det blomstrende kors»,
eit dekorert trerelieff som måtte reknast
som uoppnåeleg å skaffe pengar til i Hornindal. Johnson fekk låne det for å kopiere
til altertavle. Året etter var Johnson ferdig
med utskjeringa, men kjende seg ikkje god
nok til å stå for målinga. Han bodsende
difor Werenskiold for å ta seg av det. Han
kom til Hornindal og vart så begeistra for
kopien at han generøst tilbaud originalen
gratis til Hornindal kyrkje mot at han fekk
med seg kopien. Werenskiold si tavle vart
vigsla i Hornindal kyrkje 10. april 1932. Bygdekunstnaren Rasmus R. Kirkhorn (1886 –
1965) har skore ut ramma og innskrifta under tavla: Ver tru alt til døden så vil eg gjeva
deg livsens kruna. (Openb. 2,10 )
Støypeform til bronserelieff.
Dermed hadde Werenskiold ein umåla kopi
av den rektangulære delen av tavla. Så langt
har eg ikkje kome i kontakt med personar
som kan stadfeste teorien min som er slik:
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Kopien er brukt til å lage støypeform av,
og dermed kunne bronserelieffet støypast.
Om det er Werenskiold åleine, eller saman
med kunstnarvener og/eller familien til
Rolf Lunde som har teke initiativet til, og
kostnaden med få dette på plass som gravminne, veit eg ikkje. Heller ikkje når dette
skjedde. Men det er verdig og vakkert, og
diskret plassert opp mot kyrkjegardsmuren
slik at det ikkje skil seg negativt ut i høve
til kyrkjegarden elles. Sommarstid legg ein
frodig eføy seg som ei naturleg ramme over
toppen og på sidene av tavla som er 250 cm
brei og 130 cm høg.
Krossen i bløming.
Dagfin Werenskiold si altertavle er svært
symbol- og fargerik. Sentralt er Kristi kors,
her tolka som det nye livstreet (1 Mos 2,9.
Openb. 2,7). Difor namnet Krossen i bløming. Midt i korset finn vi lammet med sigersfane. Bilete på Kristus som offerlam, og
fana som teikn på at han sigra over døden.
Nedst på den vertikale korsarmen er eit tre
med åtte frukter. Det skal vise til Matt 5,

Vår Fedrearv
3 – 10, der Jesus prisar læresveinane sæle i
åtte lovnadsord. Åttetalet er også eit heilagt
tal som m.a. viser til den åttande dagen, då
Jesus stod opp frå dei døde. Sju forgylte
englar fell oss lett i augo, to og to knelande
på kvar side av korsfoten, ein i kvart av dei
av dei nedre hjørna og ein oppe til venstre.
Sjutalet er eit viktig tal i Bibelen, 3 + 4, tretalet for den tre-einige Gud og fire er verda
med fire verdshjørne. 7-talet er symbol for
fellesskapet mellom Gud og alle menneske
og himmel og jord. Ut frå enden av korsarmane er det spirande grøne blad der vi
finn fem femblada raude roser. Eit klassisk
symbol på Kristi fem sårmerke. Fem duer
flyg også mellom blad og blomster. Det kan
vere fredsduer, og ei av dei kan vere den

som kom attende til Noa med eit blad i nebbet (1 Mos 8. 8 – 11). I øvre delen av den
ståande korsdelen er ei forgylt tolvtakka
stjerne på raud botn. Tolvalet går også att
i Bibelen, dei tolv Jakob-sønene, opphavet
til dei tolv jødiske stammane, og ikkje minst
dei tolv apostlane. Over den rektangulære
delen av tavla i ein halvsirkelforma topp
står den Kristus i soloppgangen med løfta
hender. Den høgre lyser velsigning, den
venstre held han som ei innbyding: Kom til
meg.
Ei mektig altertavle som ved betraktning og ettertanke utgjer ei heil Gudsteneste åleine. Eit kunstverk så stort og kostbart
at det vel er langt mellom dei landsens kyrkjer som har noko slikt å vise til. Tavla gjer

seg godt mot den trekvite austveggen i kyrkja. Vel verdt eit besøk om du fer forbi.
Jon Johnson drog frå Hornindal til SørOdal i 1933. Så kom han som kapellan til
Ullern kyrkjelyd i Oslo, og deretter vart
han sokneprest i Uranienborg. Kopien han
hadde laga vart dekorert av Werenskiold
og er plassert i Sørkedalen kapell.
Lillehammer, august 2014
Svein Sindre
Om det finst lesarar som sit inne med utfyllande opplysningar eller spørsmål, er eg
interessert i det.
Tlf. 480 53 569
Epost: svein.sindre@mail.com

Bronserelieffet ved nordlege kyrkjegardsmur. Framfor relieffet ser ein steinplata med namna på dei gravlagde. Det er: Rolf Lunde 1891 – 1928,
Ebba Lunde 1891 – 1978, Ebba H. Ullmann 1920 – 1979 og Viggo Ullmann 1915 – 1998. Foto: Svein Sindre

Kven skal eg takke
Kven skal eg takke
For det eg fekk sjå
Sola gå under
Og berga bli blå?

Kven skal eg takke
For all denne æra
i dette å gå her
Og vera og vera –
Tor Johnson
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Konfirmantleir på Knattholmen
Med flott vær, herlige omgivelser og en glad gjeng fra Lille
hammer ble det en bra og vellykket konfirmantleir for dette
års konfirmanter.
138 konfirmanter fra Lillehammer, Søre Ål og Nordre Ål
menigheter og 41 ledere dro sammen på leir i skjærgården i
uke 31 og koste seg med bading, padling, kveldsshow, mat,
musikk, undervisning og ikke minst masse av sosialt samvær.
Opplegget denne uken var fordelt på fem ulike temaer
som konfirmantene skulle forholde seg til både i undervisnin
gen og i gruppesamtalene etterpå. Temaene var Tro på deg
selv, Tro på hverandre, Tro på Gud, Tro på forandring og Tro
på det utrolige.
Med disse overskriftene ble det til mange fine spørsmål
og samtaler blant konfirmanter og ledere rundt etiske og
bibelske dilemmaer.
Torsdag var det globaldag. Her ble en del av undervis
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ningen omlagt til en kombinasjon av aktiviteter rundt øya
og et spill der konfirmantene fikk bra innsikt i rettferd og
urettferd i verden. For å kunne delta i aktiviteter som kjempe-
husken, sumobryting, Human Angrybirds o.a. måtte kon
firmantene kjøpe seg billetter. Pengene fra dette billettsalget
gikk til innsamlingsprosjektet vårt og det ble i alt samlet inn
ca. 7000 nkr. Flott!

13

I tillegg til dette var det gøy og variert underholdning på
kveldene, og særlig torsdag kveld var viktig, fordi denne
var konfirmantenes kveld. I dagene opp til hadde de i ulike
workshops forberedt forskjellige innslag til kvelden; blant
annet akrobatikk, baking, film, fotos, musikk m. band,
guttekor, dominobrikker, osv. Konfirmantene klarte å under
holde alle i nesten to timer.
Teamet rundt konfirmantleiren ønsker å takke konfirmantene
for seks flotte dager, lederne for mye jobb og bra engasje
ment og de foreldre/familier som valgte å legge til frivillige
krefter i form av nattevakter og andre oppgaver.

Konfirmantleir i Kragerø
Mobbeoffer gjorde inntrykk på 900 konfirmanter

En morgen var det utradisjonell vekking. Konfirmantene måtte
ut på plenen i bare pyjamasen, og trekke lapper fra en bøtte. De
heldige ble «rike» og kunne få god mat og drikke i lederkantina, de
«fattige» måtte nøye seg med tørre brødskalker. Hensikten er å sette
søkelyset på urettferdigheten i verden.
I løpet av leiren var det også seminarer med temaet «Ungdom
og rus» og «Ungdom og sex». I tillegg var det vanlige gruppe
samtaler med ungdomsledere og bibeltimer.
Ellers er det en rekke aktiviteter som volleyball, bading, Kra
gerølekene med trillebårkjøring og støvelkasting, quizkveld og
klemmekø. Det er mye morsommere med klemmekø enn matkø ☺

Her er konfirmanter fra Fåberg under Globaldagen, når de
samler inn penger til utviklingsprosjekt i Uganda. Jentene fra
Fåberg vant konkurransen om å samle inn flest penger. Fra
venstre: Johanne Klynderud Sundfør, Synne Linn, Mari T. Nygren,
Marte J. Gudbrandsen, Frida Marie Brænden Olsen, Inga J. Gudbrandsen, Sunniva Dahl, Line N. Søreng, Kristine Kopperud, Ida
D. Gulbrandsen, Jennifer Kolden, Anna Feiring Ellingsen.
(Foto: Åse Mari Kessel).

En av dagene skal konfirmantene forestille afrikanske dyr, og her
er det konfirmanter fra Fåberg som skal forestille aper…
Fra venstre: Erik Pettersen, Eivind Høyland Randby, Thomas
Kopperud, Sondre Moastuen, Pål Larssønn Mork, Elias Nordlien
Rudsar og Teodor Rustad Kvisberg. (Foto: Åse Mari Kessel).

Konfirmantene fra Fåberg, Vingrom og Saksumdal var blant dem
som fikk høre et mobbeoffer fortelle sin historie under den årlige
leiren i K
 ragerø. Hvert år er det etikkundervisning som legger vekt
på holdningsskapende arbeid, og de personlige historiene gjør
alltid sterkt inntrykk.
Konfirmantleiren gjennomføres over to uker, og hadde i år 900
konfirmanter fra 42 menigheter i Hamar bispedømme. Fra vårt
prestegjeld er det konfirmantene fra Fåberg, Vingrom og Saksum
dal som deltar.
Det ble gjennomført Globalmarked, og inntektene går til «Hånd
i Hånd»-prosjektet i Uganda, der det bygges blant annet skoler og
legesentre.
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Familenytt
Lillehammer
Døpte:
Noelle Elnes Koppervik
Signe Vold-Engesli,
døpt i Nordre Ål kirke
Brage Skaare
Astrid Fjellanger Schwarz
Nathaniel Løkting Haagen
Kristian Bjørstad
Tobias Christensen Ulven
Simon Juul Hamre
Myrte Solstuen
Oliver Molden Løkken
Andrea Haslum Ringen
Kristian Øygarden,
døpt i Aulstad kirke
Julian Skaar
Oline Rosenlund Kalsæg
Even Leistad
Milleah Ødegård Mælingen,
døpt i Biri kirke
Vinnie Kavin Vevang,
døpt i Nordre Ål kirke
Steinar Mathias Ringen Bungum
Vetle Rogndokken,
døpt i Nordseter fjellkirke
Jens Loraas Wilberg
Filip Skogstad Lech
Matheo Aleksander Hesthagen
Johan Storm Munch
Erwin Strandenes
Lilja Gjeilo Mikalsen
Philip Sebastian Olsborg Herland,
døpt i Grua kirke
Tobias Mellembakken
Julie Holmen Solberg,
døpt i Brøttum kirke
Emrik Alexander Berg Wangen,
døpt i Fåvang kirke
Erika Simeonova Brukstuen,
døpt i Ringsaker kirke
Hannah Elise Skøld Simenstad
Amelie Sarrya Kolstrøm
Theo Askehagen Holøien
Alfred Egeland Forr,
døpt i Herøya kirke
Vigde i Lillehammer kirke og Garmo stavkirke:
Tina Asak og Jens Martin Vesterås
	Tonje Iren Liljedahl og Ireneusz
Waldemar Szuran
	Hanne Rashmi Grimstveit og
Torgeir Moen
Ragnhild Margrethe Aaløkken
og Elling Hauge-Iversen
Ingvild Jenhaug
og Jo Hass Korneliussen
Ann-Therese Wien
og Ole Martin Solheim
Anna Sandvig Brander
og Anders Aakhus
Mette Høvern og Andres Halla
Marie Lid Müller
og Matthew William Cross

Døde:

Tore Kjelsrud
Gerd Solemsli Røstad
Ingvar Olstad
Rannveig Myrløkken
Per Inge Vintervold
Grethe Marie Hovland
Mette Herstad
Ronny Andre Gunnes
Solveig Vestad
Edith Marie Standal
Synnøve Bakke		
Tom Willy Såtvedt
Åse Møstad
Arnfinn Engen
Knut Flatemo
Helge Ivar Aasen
Guri Louise Bye
Turid Haug
Brit Jorun Myklebost
Borghild Larsen
Knut Klashaugen
Einar Kristian Vold
Odd Skarpjordet

Søre Ål
Døpte:
Charlie Oscar Amundsen Faiva
Tobias Christensen Ulven
døpt i Lillehammer kirke
Tobias Langsveen-Ringen
døpt i Østre Gausdal kirke
Matheus Langseth
Mina Storlien
døpt i Sjusjøen fjellkirke
Oliver Molden Løkken
døpt i Lillehammer kirke
Isabella Sofie Svedenborg
William Svedenborg
Henrik Otterholt Bekkeseth
døpt i Nore kirke
Lilje Kristiansen Engh
Eskil Raae Brekke
Gulliver Stomperud Staurust
døpt i Lesja kirke
Erwin Strandenes
døpt i Lillehammer kirke
Maja Bjørnbekk Kvam
Erling Turmo Uhlen
døpt i Kvikne kirke
Alisa Ulsakerhaugen
Jens Loraas Wilberg
døpt i Lillehammer kirke
Even Leistad
døpt i Lillehammer kirke
Eline Larsen Sønsteli
døpt i Nordre Ål kirke
Vigde:

Siv Mari Håland og Morten Fossum

Døde:

Gerd Sørli
Palma Mo
Erik Asbjørn Hansen
Per-Inge Vintervold
Kirsten Anna Edvardsen
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Svein Erik Søbak
Jon Leonard Martinsen Tvenge
Tora Paulsrud
Inger Kristin Sæther
Vingrom
Døpte:
Jonas Wold Myhren
Nicoline Erikstein Enger
Signe Smedbråten Liljebäck
Mari Aaen-Egenes
Vigde:

Linda Bjerke og Børre Skumlien
Turid Merete Brukvangen
og Jan Håkon Amlien

Døde:

Hedda Sundby
Hjørdis Berntsen
Elin Marie Solbakken
Kjellaug Ruth Furuheim
Hallvar Halvorsen
Bjørn Bakken
Melvin Henry Gutubakken
Gerd Granli
Thorleif Arvid Lauritzen
Gerda Agnethe Rindal

Vingrom kirkes guttekor øver i Vingrom
kirke hver onsdag klokken 1830 til 1930 i
perioden mellom første uke etter høstferien
til medio mai. Koret er for gutter fra ca 6 år og
ledes av organist i Vingrom kirke Thor Kvande
med god støtte fra Carol Kvande.
Fåberg:
Døpte:
Hennie Braathen
Mats Kalvatn Steinslien
Iver Overrein Bakke
Leander Sagli Brannan
Leah Marie Flaaten
Joakim Almeida Lande
(døpt i Vestfossen)
Lucas Hagen Haverstadløkken
Henrik Tronstad
		
Vigde:
Kristin Fyksen og
Tor Arvid Dahl
Marit Cecilie Fonn og
Alexander Salveson Nossum
Hege Aurora Zaar Henriksen og
Simen Øfsti
		
Døde:
Odd Helge Haugstad
Jenny Solveig Nøss
Arne Ellingsberg
Kjell Moen
Emma Synsterud
Martha Langerud
Ole Halvor Skjeggestad
Sigmund Holen
Petter Kirkeby

Vår Fedrearv

Familenytt

15

Saksumdal
Døpte:
Isabel Pareliussen
Sina Larsen Dalby
Vigde:

Lene Jenssveen og
Alexander Svendsrud

Døde:		

Ingen

Nordre Ål
Døpte
Signe Vold Engesli
Noah Bue Pedersen
Bastian Lunde
Hillevi Nordqvist
Nordseter Fjellkirke
Oskar Alver
Oline Rosenlund Alver
Lillehammer kirke
Thor Elijah Levi Scott
Ina Sofie Farsund Scott
Ola André Frikstad Hanslien
Fredrik Dimaya-Bergh
Vinnie Kavin Vevang

Døde

Vetle Rogndokken
Nordseter Fjellkirke
Maja Aminda Vold
Beitostølen Lyskapell
Benjamin Sacla Taheri
Eline Larsen Sønsteli
Viola Fossmo Høier
Emil Sjetne
Johan Krogsveen
Anna De Aguiar Ingul
Mille Bråten Christiansen
Aleksander Flaten Juland
Follebu kirke
Vigde

Ingvild Moe og
Simen Arne Nordskog
Nordseter fjellkirke
Torill Kolbjørnsen og
Håvard Moheim
Camilla Elstad og
Kristen Bergehagen
Nordseter Fjellkirke
Lisbeth Halvorsen og
Roger Gråv – Nordseter Fjellkirke

Seremoni i Nordre Ål kirke og
Lillehammer Helsehus Kapell
Thora Jenny Moen
Ole Magne Jørstad
Jørn Johannessen
Hildegard Høglien
Oddmund Engh
Solveig Jensen
Thorbjørn Olsen Bye
Idun Hedvig Skråtengen
Knut Jarmund Ingebriktsen
Kjellaug Hemsæter
Walborg Gjertine Hoff
Hallvard Stenbakken
Even Kristian Langvik Monset
Ester Nørsterud
Brita Lund
Bjørn Steinar Olsen

BYTTEMARKED
LØRDAG 27. SEPTEMBER, KL. 12-15
KIRKESENTERET I LILLEHAMMER
GI BORT noe du ikke trenger! Unntatt møbler og hvitevarer.
Restevarene dine tar du med hjem igjen.
FINN noe du kan ha glede av! Klær, bøker, ting og tang.
Hvis du ikke har noe i bytte for det du finner, kan du i stedet gi en gave til Kirkens Nødhjelp.
Servering: Kaker, vafler og fairtrade kaffe/te.
Salg av miljøvennlige NMS-gjenbrukslys.
Treff kjente og ukjente venner!
KL. 14: Kulturelt innslag
Byttemarked er en hjelp til å leve enklere, og til å klare seg med mindre av både penger og rot.

VELKOMMEN!
Arrangører:
Lillehammer menighet ved Diakoniplanutvalget,
og Naturvernforbundet i Lillehammer
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SØRE ÅL

Høsten har kommet er du klar?!
Julemessa kommer så husk og vær snar!
Start produksjonen allerede nå,
for da vil vi mange gevinster og et flott
salgsbord få!

• Søndagsskole under gudstjenesten.
Datoene for høsten er 14. september,
12. oktober, 26. oktober, 2. november,
16. november og 14 desember. Kontaktperson: Kjell Bjørnbekk. Tlf: 91 35 00 87,
e-post: kjebjo56@gmail.com

Jubileumsår – mulighet for en ”ny vri”
på Julemessa vår!?
Det planlegges å ha messa over to dager
– lørdag 22.11. på ettermiddagen og
så avslutning etter gudstjenesten 23.11.
med hoved-trekningen da!!
Ikke alle brikker er på plass ennå,
så derfor: Følg med i media i
november og oppslag ved kirka!

• 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.
Deltar på familiemesse med utdeling av
4 årsbok 19. oktober og på julemessa
23. november. Kontaktperson. Maria
Stiegler, mail: jeg.maria@gmail.com

Vi i komiteen gleder oss! Det håper vi
DU gjør også!
Hilsen Julemessekomiteen.
ØNSKER DU Å BIDRA
med kirkeskyss, tjeneste som
kirkevert, kakebaker, tekstleser eller
noe annet knyttet til gudstjenesten eller
menighetslivet forøvrig,
ta kontakt med Gunvor på Kirkekontoret,
tlf. 61 27 08 88/97 99 13 24.

• 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

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

Vi ber sammen og leser søndagens
prekentekst hver fredag kl. 11.00
til kl. 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

FÅBERG

• Rasteplass
En hvilestund i hverdagen. Vanligvis siste
lørdag i måneden. 30. august, 4. oktober,
25. oktober og 29. november. Innledning
ved Lise Hyldmo, deretter mediterer vi over
en bibeltekst. Avsluttes med et godt måltid,
hvor de som ønsker kan dele det de har
opplevd. Det koster kr 100,- Påmelding til
Lise Hyldmo, tlf. 95023847,
e-post: lise.hyldmo@gmail.com
• Ungdoms
klubb en fredag
i måneden.
Her kan ungdom
fra 13 år oppleve
et inkluderende
fellesskap, hvor
alle er velkommen. Følg med på
facebook: Soffa ungdomsklubb.
Kontaktperson: Diakon Hanne Marie
Engdal, 97991322
hanne.engdal@kirkekontoret.no

	
  

Fåberg gospelkor
starter opp torsdag 28. august kl. 19-21
på Fåberg Menighetshus. Koret er for alle
sangglade fra ungdomsskolen og oppover.
Fåberg Gospelkor er bra for deg som
ønsker å løfte taket på menighetshuset :-)
Koret ledes og akkompagneres av Jakob
Lund Paulsen. Øvelser utover høsten: :
28. aug., 4. sept., 18. sept. 25. sept., 9.
okt., 16. okt., 30. okt., 6. nov., 20. nov.,
27. nov., 11. des., og 18. des. Kontakt
personer: Eivind Dalane, tlf. 46837994
og Lisa Rønningen tlf. 92496285
Gullfisken
er «søndagsskole på
lørdag» for deg som
er 3-10 år, annenhver
lørdag kl 1030-1200 på
Fåberg menighetshus.
Vi synger, leker, spiser litt, blir kjent med
bibelfortellinger gjennom drama, film, dokketeater, hørespill og samtale. Foreldre må
gjerne bli med! Oppstartmøte 13. sept.,
27. sept. tur til Hunderfossen Familiepark

Nr. 2 • 2014

kl. 11-16, deretter vanlige møter 11.
okt., 25. okt., 8. nov. og 22. nov. «Jul i
svingen» er som vanlig 22.desember kl.
1800. 29. desember inviteres alle generasjoner til juletrefest kl. 1200. Kontaktperson: Rakel Berg tlf. 47263524.
Fåberg Normisjon
har møte siste mandag i måneden kl. 19.
Møtene går på omgang i private hjem.
Oppstart 25.august. Kontaktperson:
Reidun Skullerud tlf. 61261110.
Fåberg eldretreff
har møte på Fåberg menighetshus kl.
10.30 andre tirsdag i måneden. Oppstart
9. sept.. Kontaktperson: Elen Anne Brobakken tlf. 61261143.
Etter skoletid
er på Fåberg menighetshus hver tirsdag
kl. 1415-1630. Dette er et tilbud til 4.-7.
klasse. Her er det leker, spill, bibelhistorier
og middag. Første dato: 26. august.
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
og overnattingsmuligheter i 2. etasje.

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.
• KFUK/M-speidere
Kontakt Elisabet Walmann, tlf 47296612
• HYGGESTUND
på Lillehammer Kirkesenter kl 11.00. Vi
starter høsten med tur til Prøysenhuset den
18.september. Avreise fra kirken kl 11.00,
pris ca 250,-(reise, inngang og mat på
Cafè Julie). Videre datoer er 16.oktober,
20.november og 11.desember.

Vår Fedrearv
Bevertning og utlodning. Se avisannonser
for tema. Velkommen til hyggelig samvær
et par formiddagstimer! 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.
• Y’s Men har møter på Kirkesenteret
2.hver onsdag. Første møte for høsten er
27.08.
• 4-åringer får sin egen Kirkebok under
gudstjenesten 19.oktober, og inviteres til
egen samling i kirken på forhånd. Om du
ikke mottar brev, men ønsker å delta, meld
fra til susanne.paulsen@kirkekontoret.no
• Byttemarked på Kirkesenteret lørdag
27.september fra klokka 12 -15.
Øvrige kontaktpersoner:
• Lillehammer misjonsforening NMS v/
Birgit Langset, tlf 61258115
• Lillehammer Y’s Men’s Club, kontakt
Karin Holck, tlf 61255363 / 90792430

NORDRE ÅL
Hyggetreff i Nordre Ål kirke
kl 11.00
Tirsdag 2. september
Tirsdag 7. oktober
Tirsdag 4. november
Tirsdag 2. desember
Tirsdag 6. januar - Juletrefest
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 menighetskontoret. 97991315
Familiemiddager høsten 2014
11. sept. 25. sept. 9. okt. 23. okt. 6. nov.
20. nov
NORDRE ÅL MINI-TENSING øver hver
torsdag som før - 18.00 - 19.30.
Første øvelse er torsdag 4. september.
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.

Spesielle gudstjenester og
arrangementer i Nordre Ål
menighet
Nordre Ål til topps
Vi samles til Gudstjeneste i Nordseter
Fjellkirke søndag 28. sept. Da feirer vi
Nordseter Fjellkirkes 50-års jubileum
Konfirmasjon Nordre Ål
Lørdag 13. sept. kl 11.00 og 13.00
og Søndag 14.sept. kl 11.00
Jubileer:
Nordseter Fjellkirke feirer 50-årsjubileum
Jubileumskonsert Lørdag 27. sept. kl
18.00 Salmekameratene m.fl
Søndag 28. september kl 11.00 Jubileumsgudstjenenste
Nordre ål kirke feirer 20-års-jubileum
Søndag 5. oktober – Jubileumsgudstjeneste kl 11.00
Høsttakkefest og 4-åringer i
Nordre Ål menighet søn 12. okt
Alle fire-åringer i 2014 er invitert til
kirken. Utdeling av 4-årsboka N.Ål Minitensing deltar. Kirkekaffe Har dere flyttet
nylig til N.Ål så ta gjerne kontakt.
4-års-samling onsdag 8. oktober kl 17.30
– Bli kjent med kirken og de ansatte.

K-FORUM
HØSTEN 2014
Høsten nærmer seg, og det blir som
før samling i Nordre Ål kirke 2. tirsdag
hver måned kl. 19.30 fra og med
september. Som vanlig blir det felles
kveldsmat etter kveldens hovedpost.
Styret sørger for te, brød og smør, og
de som kommer tar med seg littegrann
pålegg. I prinsippet er møtene gratis,
men det er fint om man kan legge igjen
kr. 30,- til dekning av utgifter.
HØSTENS PROGRAM:
9. september:
Biskop Solveig Fiske. Tema: «Om håp».
14. oktober: Jorun Haanes Ruset:
Palestina i mitt hjerte
11. november:
Bokkveld. Vi anbefaler gode bøker, og
bytter bøker andre kan ha glede av.
9. desember:
Adventskveld med Lillehammers nye
sokneprest Anita Dalehavn.
K-forum er 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.
Velkommen til en fin høst!

Allehelgengudstjeneste 2. nov kl
11.00 Vi minnes de som har gått bort
siden sist allehelgensdag med lystenning, stillhet, salmer og vakker musikk
Tomasmesser kl 19.00
Søndag 19. oktober og
Søndag 23. 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 Kirkekontoret i N.Ål
Første Søndag i Advent 30. nov.
Lys Våken for 12-åringer. Barnekor og
kirkekaffe.

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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«Kirkens dag på Maihaugen»
– et tilbakeblikk
Noen av hadde drømt om det
en stund. Tenk om vi kunne arrangere en ”Kirkens dag på Maihaugen.”
I 2010 fikk vi den anledningen vi trengte. Da
var det 100 år siden Bjørnstjerne Bjørnsons
død. I vårt område ble det behørig markert
på Aulestad. Færre var klar over at det også
var 100 år siden fåberging og misjonær Lars
Skrefsrud døde og at hans barndomshjem
var blitt Skrefsrudstua på Maihaugen.
Dermed var vi i gang: Prosjektmøter
med friske og kreative idéer og skisser,
planlegging og realisering med Kare Hosar
og Mortens Jostad som pådrivere. Vi fant
en tone, vi valgte en form som etter hvert
skulle bli en mal for denne og fremtidige
Kirkens dag på Maihaugen.
Vi begynte pinsedagen med professor
Tormod Engelsviken som gjestetaler i Lillehammer kirke, vi fortsatte med byvandring
med Morten Jostad som leder opp til Maihaugen. Der fikk vi, etter en herlig kirkekaffe ved Lillehammer menighetsråd og Y´s
men, et ypperlig populærhistorisk foredrag

om Lars Skrefsrud og santalmisjonsforeningen. Det var ved nåværende stortingspresident Olemic Thomessen, som både har hatt
Skrefsrudstua som nærmeste nabo, og vært
omviser på Skrefsrudstua, ansatt av Den
norske santalmisjon. Da dagen var omme,
hadde vi fått nytt mot og klar overbevisning
om at dette var noe som var kommet for å
bli.
De neste fire årene har vi valgt å ha
Kirkens dag på Maihaugen på 2. pinsedag.
Morten Jostad har vært klar på at dette er
den gode dagen fordi Maihaugen på den tiden stråler på sitt vakreste og kirkelig sett
fordi vi trenger noe spesielt å fylle denne
dagen på, som ivaretar det gode i å kunne
samles på dag 2 av pinsen. Det har vist seg
å være et godt valg. Hvert år har folk siden
fylt Garmokirka og etterpå deltatt i hopetall
både på kirkekaffe og temaprogram som
vandring og omvisning i ”Maihaugens fire
gudshus”, foredrag av biskop Solveig Fiske
og konservator Kåre Hosar om ”Kvinners
stemmerett” og Grunnlovsjubileet med
særlig fokus på kirkens rolle i rettsoppgjøret etter siste krig. Da var utgangspunktet
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Jan Jacob Tønseths bok ”Prosten” med opplesning og samtale i Losjehuset.
De fire første gangene har Skrefsrudstua vært samlingsstedet etter gudstjenesten i Garmo kirke. Nå tenker vi at
Kirkens dag på Maihaugen fortsatt skal
Garmokirka som utgangspunkt, men at vi
skal forsøke å bruke forskjellige steder på
Maihaugen i programmet videre, for nettopp å vise forskjellige eksempler på kirkens
forbindelse til Maihaugen.
”Kirkens dag på Maihaugen” på 2. pinsedag er kommet for å bli. I år fikk vi bekreftet at folk langveisfra er blitt oppmerksom
på ”denne dagen” og finner vegen til arrangementet. 2. pinsedag blir en dag til gudstjeneste og fellesskap, beriket med gode og
aktuelle emner som både bekrefter stedet
og viser hvordan historie og fortid møter og
beriker nåtid.
Og vi fortsetter å drømme – om at ”Kirkens dag på Maihaugen” blir møtestedet for
mange og at det blir enda flere som vil bidra
til å legge dette vel til rette.
Per Halstein Nielsen

Vår Fedrearv

Gudstjeneste på Røine gård

20. juli, var gudstjenesten i Vingrom kirke
lagt til Røine gård. Det har vært en tradisjon
de siste årene at gudstjenesten legges her,
og så nær opp til Olsok som mulig. Det var
sokneprest Ragnhild Floberg som i sin tid
hadde ideen om gudstjeneste her. Dette er
en fin tradisjon som vi håper videreføres.
Historien forteller at det har vært en en
middelalderkirke nær sletta vi var samlet
på. Det har også vært en kirkegård der. På
Maihaugen finnes det blant annet en Viebolle fra denne kirken.
Alle frammøtte fikk en flott opplevelse i
Guds frie natur. Det var ca 20 personer som
hadde funnet veien til Røine for å være med
på friluftsgudstjenesten på Aposteldagen
tross dårlig annonsering.
Naturen viste seg fra sin beste side.
Solen skinte fra en skyfri himmel over
Vingrom kirke og jordene rundt, nedenfor
lå Mjøsa stille og blank. Sogneprest May
Ingunn Thorleifsdatter forrettet fra skiferalteret som ligger nydelig plassert ute på
pynten av sletta.

Der det nye livet er. Selv om landskapet
kan skifte mellom sletter, fjell og skog, så er såkornet det samme, men det brukes ulik plog.
Den som er et lys i verden, den som kalles
jordens salt, den som fisker mennesker, har
arbeid over alt.

Gudstjenesten ble avsluttet med en keltisk
velsignelse.
Må din vei komme deg i møte, vinden alltid
være bak din rygg, solens lys leke på ditt kinn,
regnet falle vennlig mot din jord. Og må Guds
gode hånd verne om deg til vi møtes igjen.

Lovsyng vår Herre. Lovsyng vår Herre som
allting så vel for deg lagar! Han gjev deg helse
og held i si hand dine dagar….

Etter gudstjenesten koste vi oss sammen
med kaffe og nydelig kringle. Praten gikk
livlig.

Preken var over evangeliet etter Lukas 5,111, fiske på Gennesaretsjøen og om Simon
Peter. Det passet så godt med synet av Mjøsa midt i mot.

Takk til Anne Marie og Andreas Ouren
som lar oss få komme dit.

Salmene vi sang hadde innhold om hva naturen kan gi oss både av fysisk og åndelig
føde.
Den blomstertid nå kommer. De fagre
blomsterenger og åkrer rad på rad, de grønne urtesenger og trær som skyter blad, hver
blomst, hver spire minner oss om å ta i mot
det lys som alltid skinner fra Gud, vår skaper
god.
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Hva skjer med trosopplæringen i Lillehammer?

Det har skjedd mange endringer i opplegget med trosopplæringen i Lillehammer
det siste året. I februar ble Jakob Lund
Paulsen ansatt som menighetspedagog i
en 100% stilling. Det betyr at jobben med
de seks menighetenes trosopplæringsplan er i full gang. Nå er det fokus på å

samle de tiltakene som allerede er i gang
i menighetene og samkjøre disse på en
slik måte at det blir plass og ressurser til
nye tiltak.
Trosopplæringsrådet er det styrende
organ rundt teamet. I dette rådet er menighetsrådene fra hver menighet representert med en person. Rådet er styrende
for de beslutningene som blir tatt i trosopplæringen og er derfor det rådet som
teamet skal forholde seg til.
I høst jobber de med tre tiltak: 4-årsboken, som er et lokalt tiltak, «Lysvåken»
for 11-åringer, som er et felles tiltak og
høsttakkefesten.
Et særlig fokus for oppstarten av trosopplæringsarbeidet er konfirmantene
og årene etterpå. Hensikten er at konfirmantarbeidet skal inspirere flere til å bli
med på ledertreningen, fordi gode ledere er
alfa og omega i barne- og ungdomsarbeidet.
Trosopplæringsrådet består av Håkon
Nettum, Leif Olav Aurlien, Ann Cathrin Madsen, Anne Wendelboe og Terje
Abrahamsen.

Møyfrid R. Brenn er utdannet førskolelærer og har i tillegg utdanning som
menighetspedagog. Hun har jobbet i flere barnehager og i Fåberg menighet som
menighetspedagog. Nå er hun ansatt som
menighetspedagog i alle seks menigheter. Møyfrid liker å jobbe med drama,
dukker og kreative uttrykksformer.
Susanne Paulsen er utdannet pedagog. Hun har jobbet med barn med
ADHD, i SFO, ungdoms-psykiatrien i
Danmark og er nå ansatt som kateket i
Lillehammer, Søre Ål og Nordre Ål. Hun
er i tillegg leder for trosopplæringsteamet og har ansvaret for den faglige og pedagogiske delen.
Jakob L. Paulsen er utdannet musikkpedagog med spesialitet innen rytmisk
piano og korledelse. Han har jobbet som
underviser i fire år og har i tillegg et aktivt liv som freelance musiker. Jakob er nå
ansatt som menighetspedagog i alle seks
menigheter.
Alle tre er bosatt på Fåberg.

Møt oss på Facebook! Trosopplæringen i Lillehammer. www.facebook.com/kirkeliv

HEKTA er en kristen ungdomsorganisasjon som har som hovedmål å skape et
positivt miljø for ungdommer fra konfirmantalder. Målet er også å lære opp
konfirmantledere. HEKTA er et rusfritt,
inkluderende og trygt miljø for ungdom
fra konfirmantalder. Her er det åpent
for alle uansett funksjonsnivå, nasjonalitet eller kulturbakgrunn. Du har
mulighet til å hekte deg på dette miljøet.
Velkommen!

Dette skjer i HEKTA framover:

HEKTA har kurs for ungdommer som vil bli ungdomsledere. Vi ønsker at ungdom skal bli HEKTA
på Jesus og lede og tjene som Ham. HEKTA
samarbeider med trosopplæringen i Den norske
kirke. Sammen får vi STORE TING TIL Å SKJE.
Den norske kirke og HEKTA lager leirer for konfirmanter og ungdommer i Kragerø om sommeren
og i Håkons Hall på Lillehammer om vinteren.

Det vil komme informasjon om det enkelte
arrangement på nettsiden:
www.konfirmantleiren.no

HEKTA er en organisasjon som mottar støtte
fra staten. Støtten er avhengig av hvor mange
medlemmer HEKTA har. Derfor er ditt medlemskap viktig. Når vi får mye støtte fra staten, kan
vi lage rimelige leirer og lederkurs. HEKTA har
lokallag på Fåberg, og arrangerer bl.a ungdoms
klubb noen fredager.
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Oktober
24. - 26. Action-weekend i Olympiaparken i
Øyer. Fartsfylte aktiviteter. Målgruppe: Konfirmantalder og oppover. Eget opplegg for Teen
Camp og Hekta. Leiren er på Jorekstad på
Fåberg.
Desember
29. - 01. Nyttårsleir i på Øyer ungdomsskole
med nyttårsball, alpint og kristent fellesskap.

For mer info om HEKTA,
ta kontakt med:
Styreleder: Martin Ytterdal
e-post: martin@konfirmantleiren.no
Daglig leder: Åse Mari Kessel
e-post: kessel@konfirmantleiren.no
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Alle 11-åringer i Lillehammer: Gjør dere klare!
Natt til første søndag i advent (29-30.12) blir dere invitert til noe helt spesielt i kirka! Da skal vi feire kirkas nyttårsdag, leke, gå
på oppdagelse, få nye venner, ha aktiviteter ute og inne, lete etter perler, synge, spise, se film, og mye mer, og selvsagt over
natte i kirkerommet sammen. Lys Våken handler ikke om å være oppe hele natta, men vi skal trene på å være Lys Våken for
hverandre, for verden, for Gud, og det han vil si oss.
Lys Våken blir arrangert i Nordre Ål og Lillehammer kirke, men 11-åringer fra Saksumdal, Fåberg, Søre Ål
og Vingrom blir også invitert hit. Søndag 30.12 blir det to flotte, felles festgudstjenester
i Nordre Ål og Lillehammer kirke kl 11.00
Invitasjoner blir sendt i posten til alle medlemmer når det nærmer seg.
Har du spørsmål, ta kontakt med trosopplæringsteamet.
Tlf: 97 99 13 20 (Møyfrid) eller 97 99 13 25 (Jakop),
e-post: moyfrid.reinsberg.brenn@kirkekontoret.no

Kirkens SOS 1974–2014 – 40 år i krisens tjeneste
Hva er egentlig en krise? Når arbeidskonflikten eskalerer på jobben, når kjæresten
ikke ringer, når ekteskapet revner, når fysisk
eller psykisk sykdom rammer eller når familiemedlemmer dør? Bruker vi ordet krise også
ved mindre alvorlige hendelser ? Svarene er
nok like mange som det er lesere. Kirkens
SOS har i 40 år tatt i mot henvendelser om
store og små kriser fra mange ulike mennesker. Uendelig mange faktorer spiller inn
når mennesker kontakter Kirkens SOS. Og
mange gjør det: 184.000 henvendelser ble
besvart i fjor. Det gjør oss til landets desidert
største krisetjeneste, mer enn dobbelt så stor
som andre sammenlignbare telefontjenester
til sammen.
Vi er takknemlige for tilliten fra
brukere av våre tjenester telefon, chat og
e-post.. Vi synes det er modig at mennesker
som har det vanskelig har mot til å dele sitt
innerste med en fremmed via telefon, chat
eller e-post. En stor takk skal rettes til alle de
frivillige som gjennom årene har deltatt på
våre omfattende inntakskurs og fått opplæring i det å snakke med alle slags mennesker
i store og små kriser Det er stort at så mange
stiller opp med sin tid, kunnskap og livserfaring for å være en samtalepartner for sine
medmennesker til alle døgnets tider. Det er i
dag ca 1000 frivillige over hele landet som
stiller opp og gir ca 10 timer av sin tid pr.
måned. Ved vårt lokale senter (vaktrommene
på Lillehammer, Gjøvik og Hamar) har vi nå
nesten 90 frivillige medarbeidere, men tren-

ger stadig flere pga stor pågang, vi holder
kurs hver vår og høst.
Vi utvikler våre tjenester: De siste
årene har Kirkens SOS i Norge startet chat
som flere av de 13 sentrene i landet betjener
foreløpig mandag til fredagskvelder. Der har
vi økt fokus på å avdekke og hjelpe de som
sliter med selvmordstanker. Spesielt unge
mennesker benytter seg av denne tjenesten.
Også vårt senter i Hedmark og Oppland
starter denne høsten med sos-chat for å
avhjelpe de lange køene vi opplever på
chatte-kveldene. Oppland Fylkeskommunes folkehelsesatsning «Opplagt
i Oppland» støtter dette arbeidet med
økonomiske midler. Vi er svært glad for
denne støtten fra Fylkeskommunen som gjør
det mulig å videreutvikle vår tjeneste.
Et lokalt tiltak: Krisetjenesten har et felles
telefonnummer for hele landet. Å logge seg
inn for å sende e-post og chat kan man selvsagt gjøre fra hvor som helst. Derfor et dette
et svært lokalt tilbud til alle innbyggere i alle
kommuner i Norge. Vi vet med sikkerhet at
vi på denne måte avhjelper den offentlige
helsetjenesten, spesielt innen psykisk helse.
Selvmordsforebyggende: Vårt mål er
å utforske selvmordsfare i alle henvendelser.
Hvorfor? Fordi de færreste tørr å snakke
med hverandre om selvmordstanker. Mellom
500- 600 mennesker tar livet sitt hvert år
i Norge og mange, mange flere går rundt

KRISETELEFON: 815 33 300
www.kirkens-sos.no eller gå direkte til:
CHAT: www.soschat.no Åpen chatte-tjeneste mandag til fredag 1830-2230
E-POST: www.kirkens-sos.no/meldinger E-post: du får svar innen 24 timer
KURS: Innføringskurs for nye medarbeidere hver vår og høst ! Ta kontakt for en prat,
fortløpende inntak. Vi holder også «god å snakke med-kurs» for foreninger,
bedrifter, offentlige etater mm. godåsnakkemed.no
LOKAL KONTAKT: hedmark-oppland@kirkens-sos.no tlf. 90017535 - 61269511

med et ønske om ikke å leve lenger. Tallene
har dessverre vært relativt stabile i mange år.
Bak tallene ligger en enorm smerte, skam og
skyld for de direkte berørte.
For Kirkens SOS er det viktig å spørre en
gang for mye enn én gang for lite. Man kan
ikke inspirere folk til å ta livet sitt gjennom å
spørre om det. Det er dessverre en seiglivet
myte. Det er helt andre krefter som må til for
å drive et menneske mot selvmord. Man kan
si at alt det vi gjør har et selvmordsforebyggende fokus. Vi er med over hele spektret fra
å snakke om den tilsynelatende «lille» krisen
til å være med mennesker som befinner seg i
akutt og reell selvmordsfare.
Det skal ikke være noen terskel for
å ta kontakt med Kirkens SOS selv om vi
skjønner at noen som har det vanskelig kan
synes det. Alle er velkomne; om du har et
religiøst ståsted eller ikke, uansett hvilken livshistorie du har, om du har rus- eller psykiske
problemer, bekymring for deg selv eller dine
nærmeste, tanker om din seksuelle legning
eller om livet generelt. Ingen tema er for små
eller for store. Våre medarbeidere er kurset
og trent i å være en samtalepartner med fokus på å møte mennesker med respekt, støtte
og åpenhet. Anonymitet og taushetsplikt er
en selvfølge for oss.
Behovet for å dele sorger og gleder med
hverandre vil antagelig alltid være til stede.
Mange er ikke helt i takt med høye krav og
jag som mennesker kan oppleve i dag. Samtidig kan det virke som om det blir det færre
arenaer for å snakke om det som virkelig
betyr noe i livene våre. Vellykketheten vises
frem, det kan også være bra, men medaljens
bakside må for all del skjules. Hvis vi er
modige nok til å lære oss å snakke sammen,
også om vanskelige ting, kan ting blir bedre. Man kan starte med å kontakte Kirkens
SOS og dele både små og store kriser.
Vi fortsetter å være tilgjengelig hele døgnet,
hele året for de som trenger noen å snakke
med. Det tenker vi å fortsette med i minst 40
år til!
Med hilsen
Kristin Berget, konst. daglig leder
Kirkens SOS Hedmark og Oppland
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Konfirmanter Vingrom og Fåberg mai/juni 2014
Konfirmanter i Vingrom 25. mai
Caroline Berntzen
Hanne Brusveen
Astrid Marie Skjeggestad Dale
Oda Enberget
Silje Fjellengen
Pål Kværnø Fosmo
Ingrid Vadet Gravdal
Anne Lundberg Grønolen
Benjamin Sagbakken Johannessen
Mia Ovesen
Vetle Løvseth Øvstehage
Ingrid Vigen Reistad
Eline Rud
Mina Stensgård
Konfirmanter i Vingrom 31. mai
Frida Gundersen Bentdal
Marius Haslum Espeseth
Alvilde Skeidsvoll Granli
Tiril-Eini Laakso-Antonsen

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

Konfirmanter i Fåberg 10. mai
Åshild Dahl
Beate Bakken Engeli
Ingeborg Gjestvang Grønberg
Jørgen Lotten
Simen Sønsterud Lund
Jesper Nilsen Negård
Steffen Bakken Nilsen
Andreas Narmo Ødegårdstuen
Jon Kristian Sagdalen
Linn Kristin Sjursnes
Eline Huuse Slapø

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

Konfirmanter i Fåberg 11. mai
Anders Bø
Marit Bråten
Henrik Landgraff Granum
Mari Haugen
Jørgen Håvardslien
Henrik Arlien Høyesveen
Nina Moe
(I Saksumdal er det ikke konfirmasjon i år)

Konfirmanter høsten 2014
Konfirmanter i Nordre Ål kirke 2014
Lørdag 13.sept kl 11.00
Olav Aasen
Øystein Høystad Bruce
Sara Dobloug
Oskar Berntsen Flata
Synne Svarstad Hanslien
Fredrik Mysen Heggelund
Elias Duedahl Holmen
Tor Olav Hovland
Jonas Husemoen
Ole Marius Furuli Johansen
Trygve Baardson Kleveland
Mads Larsen
Petter Linberg
Jonas Hegen Maalen
Magnus Olasveen
Oda Overvåg
Ole Martin Rudi
Live Marie Runde
Sigurd Nordby Skeide
Magnus Snilsberg
Sondre Ulset
Jørgen Jacobsen Vaet
Lørdag 13.sept kl 13.00
Rebecka Andersson
Guro Skari Berger
Julie Aasen Bjørklund
Håkon Bråten
Rikke Burøy
Tor Kristian Trabandt Grindaker
Tonje Grimstad Haugen
Nora Angard Hoff
Amanda Johansen Holen
Christoffer Lysgaard
Alma Løken
Benedicte Haslev Martinsen
Magnus Bådshaug Martinussen

Astri Andrine Paulsen
Jenny Jenhaug Ringlund
Herman Rønningen
Ane Fostervoll Sagbakken
Silje Sagbakken
Hedda Skaug
Maren Kjelstrup Smestad
Simen Kjelstrup Smestad
Tina Kvisten Sviggum
Guro Ulvestad
Søndag 14.sept kl 11.00
Malin Ansethmoen
Sofie Bjørklund
Eddy Strandvik Grandalen
Daniel Viker Jevnesveen
Guro Karlsen
Simen Olsen
Mathilde Brenden Skjellerud
Konfirmanter Lillehammer kirke
20.september 2014
Kl. 11.00
Markus Kavli Blakli
Andrine Blegen
Astrid Anker Bolstad
Eira Kristiansen Dufseth
Thomas With Hoen
Øystein Lie Holen
Kristoffer Jørgensborg
Marcus Løkken
Esten Mengshoel
Herman Meren
Stefan Moehrdel
Vetle Ribe Olsen
Nora Rød
Lars Egil Grimsmo Skrefsrud
Sigurd Ask Sognli
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Ragna Svendsrud Sørlien
Anine Lindsøe Vårdal
Kl. 13.00
Jakob Brenningen Bjørklund
Andreas Thomassen Bjørnhaug
Øystein Kolberg Brennum
Emil André Hoel Dahlen
Thommas Flåten Espeland
Thea Kristine Gorseth
Martine Nystøl Gutsveen
Oliver Juul
Anne Sofie Syse Kolstrøm
Mina Johanne Gjellan Leine
Kristian Finsveen Liven		
Torjus Loen
Johanna Sandvik Milsett
Marie Hellum Pedersen
Martine Vollan Rønning
Julie Malen Slåen
Simen Solbakken
Nora Yun Svegården
Hallvard Sørenes Velure
Konfirmanter Søre Ål menighet
i Lillehammer kirke
Lørdag 6.sept kl 10.00
Sondre Gregersen
Vegard Johnsen Riisøen
Anders Mathias Skogum
Ørjan Slåen
Andrè Torset
Emilie Torset
Eskil Torset
Lørdag 6.sept kl 12.00
Torkil Håve úr Árantsstovu
Henrik Mythen Baardseth
Even Balto
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Daniel Rishaug Granli
Stine Granum
Jakob Høyvik Haakensen
Ingrid Lykken Hamre
Emilie Eriksen Høgås
Emil Kofoed
Aurora Helmine Hagen Krekke
Ida Kristiansen
Emil Krogseth
Malene Kval
Håvard Hovind Kvamme
Henrette Rinde Kvivesen
Emilie Eriksen Magnussen
Herman Martinsen
Per-Øyvind Bøe Olsen
Marius Buskenes Ringstad
Marthe Buskenes Ringstad

Lørdag 6.sept kl 14.00
Astrid Marie Bestum
Fredrik Griegel Dalheim
Kaisa Mikkelsen Elstad
Jens Brekke Engesveen
Karoline Gulbrandsen
Mats Johansen
Kristoffer Mellum
Johanne Ulsaker Nome
Tina Myhre Næsseth
Oda Rødølen Opsahl
Emilie Lyngved Owrenn
Espen Dalsbotten Ringlund
Magnus Lien Rognstad
Joakim Øversveen Røed
Nina Karoline Svensrud
Jens Gjelland Tørres

Søndag 7.sept kl 11.00
Kristian Magnus Bakke
Sander Holter Berge
Laurits Brusveen
Anders Lofsberg Fredriksen
Oda Sofie Mathisen Gallefoss
Martine Sørli Gjøsund
Sylfest Horten
Oskar Stundal Jevnesveen
Sigurd Martin Lauten
Marthe Alpen Rekkedal
Sigrid Stakston
Hanna Ulimoen
Øyvind Vestad
Lisa Willa

Nordre Ål kirke 20 år
Den vakre kirken rett nedenfor Storberge gård i
Nordre Ål fyller 20 år i oktober, og jubileet vil bli
markert søndag 5. oktober klokken 11.00 med gudstjeneste i Nordre Ål kirke.
Kirken, som i nesten 60 år har blitt ble bedt for, lengtet etter
og samlet inn midler til, fyller 20 år denne høsten. Den lange,
og i enkelte faser utmattende vente-prosessen, bidro allikevel til
menighetsbygging i Nordre Ål. Dette gjennom sine trofaste”
Kirkeringer” og gjennom all vitalitet og aktivitet som blomstret på
Menighetssenteret i Gjørtlerveien fra 1976 til 1994.
Rett etter at Paralympics ble avsluttet våre 19914, gikk håndverkerne i gang med å dekorere vegger og søyler slik at det tidligere
OL-bygget framsto som en kirke. Alteret avløste diskoteket, og der
pressekonferansene ble avholdt ble det plass for korsangere og
musikere. Mange har opplevd bygget som unnselige fra utsiden,
men når de kommer inn løfter” himmelen” seg og man får en sterk
følelse av katedral. Et sted for oppbyggelig vandring i et rom fylt
av fantastisk symbolikk og motiver, hentet fra mange steder og
tidsepoker.
Så 2. oktober 1994 var ventetiden endelig over. Vi kunne da
invitere til Innvielse- og festgudstjeneste med Biskop Rose, prosjekt-kor, dansere, musikere og tidligere prester. Med rundt 1000
gjester kunne vi feire innflytting i ny kirke i en vakker ramme av
glede og takknemlighet.
Kapellan Arne Svilosen hadde gleden av å forrette gudstjenester i
ny kirke, hver søndag sammen med organist, klokker og kirketjener. Så mange som 300 kom fra omegnen for å delta og for å
beskue den nye spennende kirken i Lillehammer.
I 1996 kom det nye orgelet på plass. Robert Gustavsons barokk-orgel fra Sverige med 17 stemmer er å regne som ett av de
beste i distriktet. Orgelet er dekorert av Per Rosenberg og han
har for øvrig stått for det vesentligste av malerarbeidet og marmoreringen i kirken.
Sommeren 1997 fikk vi ny kapellan, og senere Sokneprest
Dagfinn Follerås, som var her i drøyt 10 år. Sammen med menighetsrådet, utviklet han og fornyet gudstjenestelivet og befestet
kirken i Nordre Ål som en utadrettet og positiv tilvekst til kirkelivet
i Lillehammer.

Nordre Ål kirke har alltid hatt ønske om å fremstå som en Sjømannskirke med lav terskel og stor høyde under taket. Og da
det vakre kirkeskipet i blått, laget av Gunnar Torvund, kom på
plass høsten 2010, var det naturlig at tidligere Sjømannsprest og
nåværende Sokneprest Oddgeir Bolstad lagde” Fest på Kjerka”
med vafler, sang og musikk og alt som hører til.
Utfordringen for Nordre Ål menighet er å bygge videre på denne
lange, spennende og gode tradisjonen. Et åpent kirkerom der
alle er velkomne, både i hverdag og helg. Og en menighet som
stadig er til for mennesker i alle livets faser, som formidler gode
møter oss imellom og med Gud.
For oss som har vært her fra dag én oppleves fortsatt kirken
fortsatt som ny. Vi opplever stolthet over kirken og over arkitekten Willy Sveens kirke-ide som opprinnelig var planlagt nederst
på kirkegården. Kirkebygget var først en del av OL-landsbyen
på Fagstadmyra, men ble så en del av fellesskapet i Skårsetlia
med Bo- og Servicesenter, kafé, barnehager og boliger i skjønn
forening, - en liten bydel i stadig vekst.
Geir Ole Dahlen
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Komponist Leif Solberg,

snart 100 år - og snart ute av glemmeboka?
Av Tim Collins, organist i Lillehammer kirke
Hvordan bli berømt som komponist?
Suksess som komponist ser ut til å være
avhengig av evne til selvskryt, markedsføringsteft, og forretningssans. Tenk på
Andrew Lloyd Webber, mannen bak Cats,
Phantom of the Opera - og også forresten
Pie Jesu som synges i mange begravelser.
Han er først og fremst en dyktig forretningsmann, men som også kan skrive gode melodier.
Men den store komponisten i familien
var faktisk den stillferdige og beskjedne
faren, William. Han skrev en masse kirkemusikk, orgelverker, og kammermusikk,
som få kjenner til. Også et symfonisk poem,
Aurora, skrevet tidlig på 50-tallet. Dette
sendte han til en berømt dirigent han kjente, men fikk det i retur, uten kommentar. Så
ga han opp skuffet, og skrev ikke mer; han
underviste meg på Royal College of Music
i London i flere år, men snakket aldri om at
han hadde skrevet noe musikk selv.
Hvis William Lloyd Webber midt i begivenhetens sentrum i London slet med å få
oppmerksomhet, måtte det være enda vanskeligere for en annen komponist, også født
i 1914. Leif Solberg, vel så beskjeden, og som
bodde ikke i London, men i en avsidesliggende småby i Norge.

«Seriously good stuff!»
Den britiske dirigenten Paul Mann dirigerer, han har en lang og allsidig erfaring, bl
a som sjefsdirigent for Odense symfoniorkester. Han sier om Solbergs symfoni: “This
is seriously good stuff! – instantly engaging
and memorable”. I en hilsen til komponisten
skriver han også om en “exciting, moving
and powerful symphony”.
I tillegg skal Leif Solbergs Langfredagsmeditasjon tas opp med et sammensatt kor, dirigert av Marit Tøndel Bodsberg. Orgelverkene
blir også representert på CDen med Fantasi
og fuge over Se solens skjønne lys og prakt
spilt av undertegnende i Lillehammer kirke.
Offisiell «release» dato i London er 1. desember, men CDen er likevel planlagt å slippes ut i Lillehammer noen dager i forveien
- på Solbergs bursdag 18. november.
Bursdagskonsert tirsdag 18. nov.
På selve bursdagen blir det en storkonsert i
Lillehammer kirke
•E
 ngegårdkvartetten spiller Solbergs
kvartett
•L
 illehammer symfoniorkester spiller
Pastorale
•K
 orene Klang, Crescendo, Vingrom sangkor og Lillehammer kantori deltar

Solberg
I likhet med med William Lloyd Webber har
Leif Solberg en omfattende opusliste bak
seg, med orgelmusikk, kormusikk, fiolin
sonata, strykekvartett, og ikke minst symfonien – etter min oppfatning hans beste verk.
Solbergs symfoni ble skrevet til minne
om broren Einar som døde bare 29 år gammel etter skader han pådro seg under krigen. Verket fikk en eneste gjennomspilling
i 1953 av Oslo filharmoniske orkester (men
ikke offentlig), for deretter å gå stort sett i
glemmeboka. Dette var nok en stor skuffelse
for Solberg, og han mer eller mindre sluttet å
komponere etter dette.
Mens Lloyd Webber døde allerede i
1982, ser vi fram til snart å kunne feire Solbergs 100 års dag. I den forbindelse syntes
jeg det var viktig å planlegge konserter lokalt på Lillehammer, men først og fremst å få
utgitt en jubileums CD på det internasjonale
markedet – med symfonien sentralt.
CD innspilling
Det er nå inngått et samarbeid med CD selskapet «Toccata Classics» i London, som har
spesialisert seg på å utgi «god musikk av
ukjente komponister».
Liepaja Symphony Orchestra i Latvia
spiller inn symfonien, samt noen av de andre
orkesterverkene. Orkesteret er Latvias nr. 2
orkester, og holder et høyt nivå, med flere
gode innspillinger bak seg.
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• Orgelmusikk ved Halgeir Schiager
• Edvard Erdal spiller Solbergs fiolinsonata
Symfonikonsert søndag 23. nov.
Noen dager senere blir det en ny konsert i
Lillehammer kirke. Innlandet filharmoniske
orkester spiller, dirigert av Øyvind Gimse,
kunstnerisk leder for Trondheimsolistene.
• Solbergs symfoni.
• Sibelius fiolinkonsert, med Atle Sponberg
som solist
Konserten er støttet av Oppland fylkeskommune.
Bidrag
CD innspillingene skjer i disse dager, men er
ikke fullfinanisiert ennå. Så langt er vi takknemlig for bidrag fra følgende: Knut Bergs
minnefond, Lillehammer kommune, Lillehammer menighetsråd, mannskoret Klang,
Lillehammer symfoniorkester, Hamar bispedømme, Lillehammer kantori, Norsk komponistforening, Musikernes fellesorganisasjon
Hedmark-Oppland.
Men det er plass til flere givere! Betal
gjerne til konto 6188 05 13191, Lillehammer kirkelige fellesråd. Merk innbetalingen
«Solberg CD».
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50 år med forkynnelse til fjells
Lørdag 27. sept. Kl.17.00 har Salmekameratene konsert
Søndag 28 sept. Kl.11.00 blir det festgudstjeneste hvor prost
Per Halstein Nielsen, tidligere prester og nåværende prest Arne
Svilosen deltar. Tidligere biskop Georg Hille vil også komme og
bli med denne dagen. Etter gudstjenesten er alle velkomne til kirkekaffe på Lande hotell. Her blir det mulighet for å komme med
hilsninger og kjøpe boka som utgis i forbindelse med jubileet.
Jubileumsbok
Fra den 20. september er det mulighet for å kjøpe en praktbok om
den 50 årige historien til kirken og Nordseter i sin helhet. Boka er
skrevet av Arvid Møller og blir å få kjøpt i byens bokhandlere og
under jubileet.
Litt om kirken
Nordseter Fjellkirke har i 50 år vært et landemerke og en kjær

del av Nordseter.
Nordseter Fjellkirke ble vigslet i 1964
av biskop Kristian
Schjelderup til kirke for Nord
seters
befolkning, hotellgjester, hyttebeboere og andre fjellvandrere.
Kirken
tilhører menighetene i Lillehammer
og er bygget på
dugnad av byens Fra vigslingen ved biskop Scheldrup i 1964.
statskirkemenigheter og folk med tilknytning til Nordseter. Kirken er ikke inne i noe
kommunalt eller statlig budsjett, men drives utelukkende av frivillige
gaver og kirkeofringer. Mange ildsjeler har gjort at kirken er godt
vedlikeholdt, har nytt tak, ny skigard og nå bygges det sakristi på 30
kvadratmeter. Mange har glede av kirken ved gudstjenester, barnedåp og bryllup. Styret ønsker at kirken skal fungere som en kulturkirke på Nordseter og er åpne for kulturelle arrangementer av ulike
slag. Styret består av representanter fra de ulike bymenighetene og
hytteeiere.
Kirken av jevnlige gudstjenester (se annet sted i bladet)
Har du lyst å gi en gave til kirken kan du benytte konto i DnBNOR
kontonummer 1201 35 67857

Prosjekt-kor i samarbeid med Lewi Bergrud!
Hvorfor:

Det siste året har vi snakket om at det er synd at de ikke finnes
et kortilbud for oss voksne i menigheten, og har lekt med tanken om å prøve å starte opp et kor for nettopp oss selv, voksne
og unge-voksne som vil synge. Vi ønsker å finne ut av om interessen for et kor er like stor som vi tror. Derfor arrangerer vi en
korprosjekt-helg i samarbeid Lewi Bergrud. Vi tenker nemlig
at et slikt intensivt prosjekt er en god måte å starte på. Kanskje
vil vi i etterkant prøve flere slike prosjekt-helger, eller se om
det er ønske om et kontinuerlig kortilbud med faste ukentlige/
månedlige øvelser.

Når:

Sett av helgen 24.10 - 26.10.14, med konsert søndag 26.10 kl.18.00.
Detaljer for helgen vil bli lagt ut på hjemmesiden.
www.kirkekontoret.no
Vi har fått med oss Lewi Bergrud som artist. Lewi er en svært
dyktig bassist og vokalist, har mange års bakgrunn i bandet
Expect a Miracle. Han er gjennom flere ulike band en kjent
skikkelse i det kristne miljøet i hele Norge. Han har flere år
vært stor stjerne på Skjærgårdsgospel, og har senere år turnert med blant andre Hanne Sørvåg og Kurt Nilsen. I 2013 ga
han ut et album med sitt første soloprosjekt, og det er dette
materialet vi skal øve inn i samarbeid med Lewi. Plata heter”
Don’t leave” og er verdt å lytte til og danse til!

Vi håper at så mange som mulig vil være med å gjøre denne
helgen til en fest, og konserten uforglemmelig. Bli med på prosjektet, så lager vi kor i menigheten vår!
Med vennlig hilsen prosjektkomiteen
Hilde Reitan Hansen, Hilde Langseth, Jacob Paulsen
og Thea K. Eriksen
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Dato

Uke Lillehammer

Søre Ål

Nordre Ål

SEPTEMBER
06.sept
07.sept

kl 10/12/14 Konf.gudstj.
13.s.i.treenigh.tiden

36

kl 11.00 Konf.gudstj.
kl. 19.00 Høymesse.
Innsettelse av ny sokneprest

kl 11.00 Høymesse

13.sept
14. ept

kl 11/13 Konf.gudstj.
Vingårdssøndag

37

20.sept

kl 11.00 Høymesse

kl 11.00 Høymesse S. skole

kl 11.00 Konf.gudstj.

kl 11/13 Konf.gudstj.

21.sept

15.s.i.treenigh.tiden

38

kl 11.00 Høymesse

kl. 11.00 Fam.messe, høstt.fest kl 11.00 Høymesse

28.sept

16.s.i.treenigh.tiden

39

kl 11.00 Høymesse

kl. 11.00 Søre Ål Bo- og
Servicesenter

kl 11.00 Nordseter.
Jubileumsgudstjeneste

40

11 Høymesse

11 Høymesse

11 Høymesse.

OKTOBER
05.okt

17 s i treen.tiden

20-årsjubileum
12.okt

18 s i treen.tiden

41

11 Høymesse

11. Høymesse S.skole

11 Fam.gudstj, 4-årsbok,
høstt.fest

19.okt

19 s i treen.tiden

42

11 Høymesse, 4-årsbok

11 Fam.messe, 4-årsbok

19 Tomasmesse

26.okt

Bots- og bønnedag

43

11 Høymesse

11. Høymesse S.skole

11 Høymesse

NOVEMBER
02.nov

Allehelgens-dag

44

11 Høymesse

11 Høymesse S.skole

11 Høymesse

09.nov

22 s i treen.tiden

45

11 Forbundsgudstj.

19 Høymesse

11 Høymesse

16.nov

23 s i treen.tiden

46

11 Høymesse Konf.jub.

11 Høymesse S.skole

11 Høymesse

23.nov

Kristi Kongedag

47

11 Høymesse

11 Høymesse Julemesse

19 Tomasmesse

30.nov

1 s i adv.tiden

48

11 Høymesse Lys Våken

11 Fam.gudstj. Lys Våken

DESEMBER
07.des

2 s i adv.tiden

49

11 Høymesse

19. Lysmesse

11 Høymesse

14.des

3 s i adv.tiden

50

11 Høymesse

11. Høymesse S.skole

11 Høymesse

Vingrom

Saksumdal

Dato

Uke Fåberg

SEPTEMBER
07.sep

13 s i treen.tiden

36

Pilegr.vandr.

14.sep

Vingårdss.

37

11 Nordseter Høymesse

19 Konf.pres.

21.sep

15 s i treen.tiden

38

19 Konf.pres.

11 Høstt.fest, konf.jub.

28.sep

16 s i treen.tiden

39

05.okt

17 s i treen.tiden

40

12.okt

18 s i treen.tiden

41

11 Høymesse Konf.jub.

OKTOBER
11 Høymesse Konf.jub.
11 Fam.gudstj. 4-årsbok

19.okt

19 s i treen.tiden

42

11 Høstt.fest, Bibler til 5. kl.

26.okt

Bots- og bønnedag

43

11 Actionhelg Jorekstad

11 Høymesse

11 Fam.gudstj., Høstt.fest

11 Høymesse

19 Høymesse

NOVEMBER
02.nov

Allehelgens-dag

44

09.nov

22 s i treen.tiden

45

16.nov

23 s i treen.tiden

46

11 Høymesse Misj.gudstj.

23.nov

Kristi Kongedag

47

11 Høymesse

30.nov

1 s i adv.tiden

48

11 N Ål: Lys Våken

07.des

2 s i adv.tiden

49

11. Fam.gudstj., 4-årsbok

14.des

3 s i adv.tiden

50

19 Lysmesse

11 Høymesse
11 Høymesse

11 Høymesse
11 Lhmr: Lys Våken

11 Lhmr: Lys Våken

DESEMBER
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17 Lysmesse 4- og 6-årsbok
11 Høymesse

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

Storgata 47

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

LILLEHAMMER BIL A/S

Hamarvn. 45, Lillehammer
Tlf. 61 25 21 47

Gudbrandsdalsvegen 187, 2605 LILLEHAMMER
Telefon 61 26 86 00
post@lillehammerbil.no - www.lillehammerbil.no

EVENSEN
& EVENSEN AS

Jernbanegt. 13
2609 Lillehammer
Tlf: 61 22 10 00

JORD • PRYDBARK

Fåberggt. 154, 2615 Lillehammer Telefon: 980 86 000

Plass for
DIN bedrift her?

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

Plass for
DIN bedrift her?

Jens Barlund AS
Hageanlegg

Alt innen stein, mur, trapper, plen, planter, vedlikehold
95 11 15 80 • 95 76 20 63
Ole 900 61 735 - Morten 901 35 657

• LILLEHAMMER VARMESENTER •

GJØVIK – HAMAR – LILLEHAMMER

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

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

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

Begravelsesbyrå
Bekkelund

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

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

Vakt hele døgnet: 61 18 31 03

Lillehammer Begravelsesbyrå a.s – J. Bostad's Eftf.
Torpavegen 18, 2607 Vingrom. Tlf. 414 65 600

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

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

Bergseng Thor & Co AS
Eiendom og dagligvarer

Nr. 2 • 2014

27

Lillehammer-speidere på landsleir
16-18 barn og voksne fra Lillehammer deltok under den store landsleiren for KFUK-KFUM-speidere i Asker
2.-9. august. Det startet med styrtregn like før ankomst, og endte med sol og varme under rydding og avreise…
Speiderne fra Lillehammer har hatt fire overnattingsturer de siste månedene – både høst, vinter og vår – og gjennom
førte også en haik på 13 km under landsleiren. De fulgte «Kyststripen», som er en naturattraksjon langs kysten.
På søndagen, dagen etter at de kom, var det gudstjeneste, og deretter var det bibeltime hver formiddag. Det var også
aktiviteter som kanonball og «globalløp» til inntekt for arbeid i den 3. verden. Solidaritetsopplæring var det også under
«stjerneløpet» der de fikk utdelt et «pass» og fikk reise fra land til land og lære noe om andres kulturer.
Det er landsleir hvert fjerde år, og i alt 5500 speidere var med i Asker.

Enhver speiderleir med respekt for seg selv har en ordentlig portal…
og Lillehammer-speiderne la mye arbeid i sitt byggverk. (Foto: Knud Hegelstad)

