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Lysets, regnets og jordens VELSIGNELSE
Må lysets velsignelse være over deg
– lys omkring deg og lys i ditt indre.
Må velsignet sollys skinne på deg
som et stort, varmt leirbål,
så fremmede og venner
kan varme seg i din nærhet.
Og må lyset skinne i øynene dine,
slik et stearinlys i vinduskarmen
ønsker vandreren velkommen inn.
Må regnets velsignelse være over deg.
Må regnet falle over din ånd,
vaske den ren og etterlate en dråpe
som himmelfargen kan speiles i
– og kan hende iblant en stjerne.
Må jordens velsignelse være over deg.
Må jorden være myk under føttene dine
når du går langs veien.
Må jorden være myk under deg
når du legger deg til hvile etter en strevsom dag.
Og må jorden være myk over deg
når du engang hviler under den.
Må den være så myk
at din sjel raskt forlater den
på sin vei hjem til Gud.
Må Gud velsigne deg, og velsigne deg rikelig.
Fra legender og velsignelser
av Kristina Reftel
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Redaktørens hjørne

Av Elise Birch Bulie

Hvorfor er ikke kirkene stappfulle søndag formiddag?
Er gudstjenesten for kjedelig?
For lang?
For ubetydelig for mitt liv?
For livsfjern?
Kirker og menighetshus fylles gjennom ukedagene, det er aktiviteter for nesten alle årsklasser, MEN hvorfor
går så få til gudstjeneste søndag klokka 11?
Hva tenker kirkens kvinner og menn, og for så vidt alle vi som har tatt på oss en tjeneste i kirken?
Blir vi grepet av frykt for at folk tilsynelatende ikke trenger kirken lengre?
Tenker vi at vi må begynne å tilpasse gudstjenesten markedets behov for underholdning og action?
Nei, jeg tror ikke at det tjener kirkens Herre at vi kaster oss over de virkemidlene som brukes i markeds
tenkning, det siste vi bør gjøre er å lage underholdningsindustri av gudstjenesten.
Vi trenger ikke prester og organister som jakter på action og annet som kan tiltrekke seg publikum,
for vi er ikke publikum,
vi skal ikke underholdes på en gudstjeneste.
Gudstjenesten er dypt alvor,
Dyp sannhet,
Årtusen lang visdom,
Gudstjenesten er lange spørsmål og krevende svar…
Det betyr ikke at vi ikke trenger variasjon eller fornyelse. Det betyr at vi skal ha ungdomsmesser, jazzmesser,
barnegudstjenester eller folkemusikkmesser, men vi trenger ikke å konkurrere med underholdningstilbud.
Jeg tror heller ikke at flere går til gudstjeneste hvis den er morsommere og mer underholdene.
Men vi forventer at prest og organist «lager» gudstjenester som sier noe om virkeligheten til dem som
kommer. Folk kommer til kirken med nysgjerrighet, forventning, i svart sorg og i stor glede, og forventer ikke
underholdning, det kan TV kanskje gjøre bedre……
I håp om å gjøre gudstjenesten til noe som virkelig angår meg og mitt liv, kanskje vi skulle spørre folk på
gaten om hvordan en gudstjeneste skulle være som angikk og berørte….. ?

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

9799
9799
9799
9799
9799

LILLEHAMMER MENIGHET
Sokneprest Anita Dalehavn
Kantor Tim Collins
Kirketjener Ove Brenna

9799 1326
9799 1305
9799 1323

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

9799
9799
9799
9799
9799

1302
1311
1306
1320
1325

1309
1317
1303
1304
1313

SAKSUMDAL OG VINGROM MENIGHETER
Sokneprest Ragnheidur Karitas Petursdottir
97991310
Organist Vingrom, Thor Kvande
97164485
Organist Saksumdal, Paul Wilmot
41491719
Menighetssekretær Vingrom, Geir Ole Dahlen 97991315
Menighetssekretær Saksumdal, Kari S Ødegård 97991303
Kirketjener Anne H. Aasen
97991319
FÅBERG MENIGHETSKONTOR
Carl Haugensv. 2, 2625 Fåberg
FÅBERG MENIGHET
Prest May Ingunn Thorleifsdotter
Organist Paul Wilmot
Kirketjener Bjørn Stræte
NORDRE ÅL MENIGHETSKONTOR
Blesterv. 1, 2618 Lillehammer
NORDRE ÅL MENIGHET
Sokneprest Oddgeir Bolstad
Menighetssekretær og organist
Geir Ole Dahlen
Kantor Ole Lauvli
Kirketjener Elin Amundrud
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Konfirmanter i Vingrom kirke 2016

1.rekke fra venstre: Elisabeth Nilsen, Ulrikke Paulsen Løkken, Emma Lovisa Riise, Sokneprest Ragnheidur Karitas Petursdottir,
Kaia-Irrina Laakso-Antonsen, Mia Nilawan Eriksson Nilsen, Mali Hansen Liven.
2. rekke fra venstre: Henrikka Elise Røberg, Ina Johanne Delphin Kværnø Fosmo, Miriam Nygård Tveit, Hanne Vadet Gravdal,
Inger Eline Jensvoll, Leah Kjelshus Viken, Maria Eline Fossum Maritvold,
Synne Owren, Alva Gundersen Bentdal, Maia Risvoll Valen, Malin Alexandra Aasen Laituri, Malin Brenden.
3. rekke fra venstre: Bernt Haugen Gilberg, Iver Owren, Niclas Sagbakken Johannessen, Lars Kristian Husom,
Phillip Sagbakken Johannessen, Sebastian Hagen Gundersen, Markus Wangen Samland.
Ikke tilstede på bildet: Mathea Aasen Kval.
Fotograf Lind 2016.

Konfirmanter samlet inn kr. 105.000,Hvert år gjøres det en kjempeinnsats fra
konfirmanter og andre frivillige for å dra i land
den årlige, store fasteaksjonen. Helt siden 1967
har Kirkens Nødhjelp hatt fasteaksjonen som en
årlig tradisjon.
Konfirmantene fra våre seks menigheter samlet i
år inn til sammen 105 691 kroner nøyaktig.

Her er fordelingen:
Fåberg menighet
Nordre Ål menighet
Vingrom menighet
Saksumdal menighet
Søre Ål menighet
Lillehammer menighet

kr 29.226,kr 26.484,kr 7.768,kr 2.415,kr 23.373,kr 16.425,Tre av Fåberg-konfirmantene som bidro under innsamlingen:
F.v.: Asbjørn Dahl, Erik Olsøybakk Kolstad og Magnus Kessel.
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Konfirmanter i Saksumdal kirke 2016

1. rekke fra venstre: Amalie Engevold, Sokneprest Ragnheidur Karitas Petursdottir, Agnethe Kval-Engstad.
2. rekke fra venstre: Mari Jensvoll, Lars Erik Aamodt, Anders Hammershaug Hagesveen, Iver Rikje, Tina Brekke.
Fotograf Lind 2016.

Konfirmanter i Fåberg kirke 2016

Bakerste rad f.v: Espen Noreng, Ivar Alsberg, Asbjørn Lyngnes Dahl, Vegard Dahl, Sindre Arntzen, Magnus Kessel, Martin Steinslien Flugstad.
Midterste rad f.v: Ingrid Skullerud (trosopplærer), Jonas Granum Bjørseth, Erik Olsøybakk Kolstad, Erik Alsberg, Martin Granum, Vemund
Dahl, Magnus Bergslien, May Ingunn Thorleifsdotter (sokneprest).
Fremste rad f.v: Sandra Roaldseth, Ida Sviggum, Ane Ragnhild Finstad, Ina Wolden, Tiril Johnslien Meland.
Foto: Kirsti Hovde.
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Ny menighetssekretær
Ja jeg var den heldige som fikk
jobben som ny menighetssekretær
for Fåberg og Lillehammer menigheter. Jeg er 39 år, gift og har
to barn, Ida Sofie snart 11 år og
Thor Isak på 16 år. Bosatt i Mesnali siden 1998, født og oppvokst på
Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag.
Har jobbet de siste årene som barne- og ungdomsarbeider i NMS
U (Det Norske Misjonsselskaps
barne- og ungdomsorganisasjon).
En jobb som jeg trives godt i. Parallelt de siste to årene har jeg tatt
årsstudium i pedagogikk på deltid

Tid for et navneskifte?
Hva betyr Vår Fedrearv? Er det arven etter Gud eller er det
fedre vi her snakker om?
Guds ord det er vår fedrearv, heter en salme fra 1949 av
Elias Blix og i 1941 skrev Sigurd Saxlund boka Vår fedrearv.
Mulig dette var inspirasjonskilde til menighetsbladet i sin tid.
Uansett er dette lenge siden og vi i redaksjonen syns det nå
er på høy tid med et navneskifte.
Navnet bør gi en mening for folk og være beskrivende for
menighetsbladet til alle menighetene i Lillehammer. Derfor
vil vi utfordre våre lesere til å komme med forslag til nytt
navn på menighetsbladet vårt.
Send inn dine forslag til elisebul@online.no og i neste
nummer av bladet vil vi avsløre hvem som har kommet med
det beste navnet.

Slik lyder Herrens ord
Å lese de to første tekstene i gudstjenesten er en viktig del av liturgien og utføres vanligvis av frivillige tekstlesere. Tekstleseren har en
medliturgisk rolle i gjennomføringen av gudstjenesten, og hvordan
dagens tekster leses har derfor stor betydning for gudstjenesteopplevelsen.
Lørdag 2.april var det tekstleserkurs for menighetene på Lillehammer. Søre Ål menighet var vertskap for kurset, og det var godt
fremmøte i Kirkestua ved Søre Ål kirke. Morten Jostad hadde forberedt et meget godt opplegg. Tekstleserkurset var meget praktisk rettet og med direkte tilbakemeldinger til den enkelte, og vi kunne alle
tydelig høre forskjell fra første til siste versjon den enkelte fremførte.
Han tok oss gjennom et program med salmesang som oppvarming
og ørlite teori før vi deretter måtte framføre tekster fra både det gamle og nye testamentet.
Alle måtte etter tur frem på gulvet i grupper, og vi leste hver våre
deler av en tekst opptil flere ganger. Morten la stor vekt på å lese
med forståelse og å vektlegge ord som hadde betydning for framdriften i teksten. Likeså øvde vi mye på betoning, stemmestyrke, lesehastighet og ikke minst viktigheten av å ta pauser på steder i teksten
slik at fortellingen ble forsterket.
De fire timene kurset tok bare fløy avsted, og forhåpentligvis kan
menighetene i Lillehammer nå høre at tekstleserne har vært på kurs.
En stor takk til Morten Jostad for et meget bra opplegg!
Alf Martin Johnsen
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på høyskolen i Lillehammer. Jeg søkte på jobben som menighetssekretær siden jeg er veldig glad i administrasjon og det å være til
hjelp for andre. I denne stillingen kan jeg hjelpe menighetene slik
at hverdagen deres blir bedre. Samtidig som jeg får gjøre noe jeg
liker nemlig administrasjon. Jeg har allerede erfart at ingen dag er
lik og det er stadig nye spennende utfordringer når en kommer på
jobb. I tillegg er det et godt arbeidsfellesskap på kirkekontoret. På
fritiden er jeg med i Fåberg Gospelkor som gir meg masse påfyll
både musikalt og åndelig. Jeg er veldig glad i å synge enten i kor
eller solo i andre sammenhenger.
Jeg gleder meg til fortsettelsen og håper folk har litt tålmodighet med meg i starten for det tar litt tid å sette seg inn i alle ting
som skal gjøres. Men jeg skal gjøre mitt beste for at alt blir gjort.
Takk for tilliten, jeg ser frem til å bli bedre kjent med menighetene.
Inger Marie Ringsbu

MIN SALME
Jeg synes salmeboka er en skattekiste, der jeg stadig finner mye
livsvisdom. Jeg har selvfølgelig mange store favoritter blant de
gamle salmene, men sannelig har jeg også funnet en perle blant
de nyere. Salmen er kort, men rommer alt. Tekstforfatteren er
svenske Jonas Jonson som skrev salmen i 1984. Den ble oversatt
til både bokmål og nynorsk av Øystein Thelle i 2007 og står på
nr. 458 i Norsk salmebok 2013.
Melodien, en gammel folketone fra Lom, passer umåtelig godt til
teksten. Fylt av ro og trygghet.

I Guds stillhet får jeg være rolig, ordløs, uten krav.
Klare rom og åpne dager: her en strand ved nådens hav.
Og i Guds godhet vil jeg hvile, vet meg ønsket, elsket, sett,
øver meg i barnlig tillit, søker høyt og dypt og bredt.
I Guds Ånd, der kan jeg ånde, nyskapt liv er bønnesvar.
Øyeblikkets nærvær rommer alt som er og blir og var.
Og ved Guds hjerte er jeg båret, ømt tatt inn i Herrens favn.
Og mens gåtene fordypes, hvisker Faderen mitt navn.
Det blir ofte så mange ord og så mye travel kommunikasjon.
Dagene fylles av forventninger og ofte ganske hektisk aktivitet. Så
godt da å få være ordløs, rolig og uten krav og vite seg ønsket,
elsket og sett uavhengig av hva en makter å bidra med.
Nyt salmen en stille stund under høy himmel, ta med deg påminnelsen i hverdagen din: Ved Guds hjerte er vi båret, ømt tatt inn i
Herrens favn. I dag og alle dager.
Gerd Rindal

Søndag 23.okt. feirer vi 50 års konfirmanter fra Søre Ål
og Lillehammer menigheter.
Sett av dagen, invitasjon kommer senere.
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– Jeg vil bli husket som et alminnelig menneske
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Som et sus fra Norgeshistorien på Stiklestad, kom han, prosten – Per Halstein Orset
Nielsen for 10 år siden! På Stiklestad i Sør Innnherad prosti hadde han hatt sin tjeneste
i 11 år – da var tiden der for å vurdere flytting sørover. Og så ble det Gudbrandsdalen
og Sør Gudbrandsdal prosti - av flere grunner.
Hvorfor?
– Jeg kjente bispedømmet, kjente også ganske mange prester og kirkeverger, og mente
at Lillehammer absolutt var et sted en kunne slå rot for noen år.
– Større nærhet til barn og barnebarn har også spilt en ikke uvesentlig rolle.
Hvilke forventninger kom du med ?
– Jeg gledet meg til samarbeid med prestene, noen av dem kjente jeg fra før, andre
ikke, men jeg hadde forventning om at vi skulle bli et godt og tjenlig team.
– Så hadde jeg også en visjon om å samle alle fellesrådene i prostiet til ett. Med 5
fellesråd blir prostiet oppdelt og «hver-for-seg», sammen kunne vi blitt et sterkere organ i
nye strukturer og organiseringer som det blir mange av i årene som kommer.
– Men tidspunktet var ikke der, det blir framtidige proster som må ta de utfordringene
Hvordan ser du på de 10 årene du har vært vår prost ?
– Det har vært gode dager da det meste gikk på skinner og sola skinte, og det har vært
dager som har vært vanskelige og tunge,
MEN jeg har aldri vært i tvil om at Gud ville ha meg her!
– Noen dager har jeg bønnfalt om velsignelse, som Jakob i 1. Mosebok, og jeg er blitt trygg på at jeg har fått den !
– Takknemlighet har vært en bærende kraft disse årene. Takknemlighet over alle jeg har møtt, over små og store menigheter,
bedehus og store kirker, størrelsen betyr lite, jeg har vært glad for dem alle
Og nå da – hvordan ser veien videre ut ?
– Så annerledes, jeg må gå videre, uten å ha et fast sted å gå til hver morgen, men med utfordringer jeg er innstilt på å ta,
alene, og sammen med Anna Sylvia….
Hvilke spor ønsker du å ha satt når du nå slutter ?
– At Per Hallstein var et alminnelig menneske som noen år var prost i Sør Gudbrandsdalen prosti med det ansvaret som fulgte
med.
– At kontordøra mi alltid var åpen for folk som ønsket kontakt med meg!
– At mennesker jeg har møtt føler at de er blitt sett..
TAKK for 10 år sammen med deg i arbeidet for Guds rike,
og god vandring videre!

Norges yngste kirketjener?
– Det må sies at jeg er blitt lettere
kaffeavhengig på grunn av all kirkekaffen, men alt i alt er det jo en
drømmejobb å få betalt for å gå
i kirken, sier kirketjener Laurits
Brusveen (16). Han er Norges yngste kirketjener (?) og trives i sin 10
prosent stilling i Lillehammer kirke.
– Jeg liker å gå i dress, så da passer jo denne jobben bra. Og så får
jeg høre fra flere eldre at jeg er en
slik «kjekk ung mann», noe jeg ikke
klager over akkurat. Greit å få noen
komplimenter.
Laurits er aktiv i Hekta, en organisasjon som ble startet
opp etter at trosopplæringsmidlene ble borte fra det store konfirmantprosjektet i Kragerø. Hekta arrangerer nå selve konfirmantleiren om sommeren og arrangementer ellers i året som
er oppfølginger av leiren.
– For meg som konfirmantleder i Kragerø er det helt topp
å høre på prekenen i gudstjenesten og dermed lære mer som
jeg kan formidle til konfirmantene. Jeg lærer mer om religionen min, som jeg da kan bringe videre!

Red.

– Hvorfor søkte du på denne jobben?
– Jeg var på jakt etter jobb, og søkte blant annet på stillinger i matbutikker og liknende. En dag viste mor meg en annonse der det sto «Kirketjener 10 prosent». Siden jeg er med i
Hekta, tenkte jeg at dette passet perfekt for meg.
– Foreldrene mine hjalp meg med søknaden, og jeg konkurrerte med 9 andre søkere. Tre ble kalt inn til intervju, og
så ble altså jeg valgt.
Laurits sier at han ikke har angret ett sekund på at valgte
denne jobben, og at tidspunktet er perfekt. Eller som han sier:
«Det er veldig sjelden jeg går glipp av noe, for jeg pleier ikke
ha noen planer søndag formiddag likevel.»
Han kommer på jobb halvannen time før gudstjenesten,
åpner alle dører, skrur på lys, setter fram blomster, ordner
nattverd og avtaler med presten og andre hvordan den praktiske gjennomføringen av gudstjenesten skal skje. Kl. 10.00,
10.30 og 10.55 ringer han med klokka.
– Under gudstjenesten deltar jeg i prosesjonen i starten og
hjelper til ved dåpen. Etter gudstjenester teller jeg opp kollekten sammen med tekstleseren, og så deltar jeg på kirkekaffen.
Det sosiale er noe av det hyggeligste med jobben.
– Det er jo litt morsomt at de kanskje så for seg en pensjonist, og så valgt de en 16-åring i stedet!
Dag Kessel
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NORDRE ÅL

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

Søndagsskole under gudstjenesten.
Søndagsskole under gudstjenesten. Datoer
for høsten: 28. august, 11. september,
25. september, 16. oktober, 6. november
og 11. desember. Kontaktperson:
Kjell Bjørnbekk. Telefon: 91 35 00 87,
e-post: kjebjo56@gmail.com
Pepper, Søre Ål minitensing.
Øvelse onsdager kl. 18.00 til 19.00
Pepper, for barn i skolealder, ledes av
Maria Stiegler. Koret har et eget band som
også er med på øvelsene. Det er kick-off
samling i Søre Ål kirke lørdag
27. august kl 11.00 - kl 15.00. Første
øvelse er onsdag 31. august kl 18.00
i Søre Ål kirke. Kontaktperson: Maria
Stiegler, e-post: jeg.maria@gmail.com
eller telefon: 99 04 06 34.
Samtale/bibelgrupper hvor alle
som vil kan være med.
Her snakker vi om tvil og tro og blir bedre
kjent med hverandre. Vi møtes hver 2-3
uke. Kontaktperson Lise Hyldmo,
telefon: 98 63 56 70,
e-post: lise.hyldmo@gmail.com
4 åringer inviteres til å få sin egen
kirkebok søndag 27. november.
4-åringene inviteres til en egen samling
før samme uke. Om du ikke får invita-sjon
møt opp eller ta kontakt med trosopplærer
Jakob Lund Paulsen, e-post:
Jakob.Lund.Paulsen@kirkekontoret.no

ØNSKER DU Å BIDRA
med noe kirkeskyss, tekstleser, baking,
være med på tros o
 pplæring, søndags
skole eller noe annet, ta kontakt
med kirkekontoret,
e-post: kari@kirkekontoret.no
eller på telefon: 97991301.

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

Hyggetreff i Kirkestua kl 11.00
Andakt, sang og musikk og underholdning.
Servering av kaffe og smørbrød
Tirsdag 6. sept.
Tirsdag 4. okt
Tirsdag 1. nov

Spesielle gudstjenester og arrangementer i Nordre Ål menighet.
Søndag 28. august.
Pilegrimsvandring til Sundgården. Vi møter
Lillehammer og Fåberg menigheter der.

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 i sommerferien.
Oppstart 26. august kl 09.00

Søndag 9. okt.

SMASHING nordre ål mini-tensing
øver hver torsdag som før - 18.00 - 19.30.
Oppstart 15. sept. kl 18.00. Dette er for
barn fra 2. klasse og ut barneskolen. Barna
får synge i mikrofon og trene på å opptre,
bli trygge og lære sanger som er litt mer
avanserte. Vi har det kjempegøy og det er
alltid plass til flere.
Ledere er: Hilde Reitan Hansen,
Thea Kamfjord Eriksen, Magnus Beite og
Geir Ole Dahlen
Søk opp Smashing Nordre Ål Minitensing på
FaceBook og bli venner med oss.
 KNØTTEKOR – MINITENSING –
FAMILIEMIDDAG
Vi starter opp igjen med det populære
familietilbudet annenhver torsdag med
samling/øvelser for alle barn til Knøttekor og Smashing N.Ål Minitensing
med innlagt middag. Første gang er
15. september. Dette er et tilbud til hele
familien, fra 0 -100 år.
Knøttekoret starter kl 17.00 og er for barn
fra ett til 6 år, og Minitensing
kl 18.00 er for de som går i 2. klasse og
ut barneskolen.
I mellom øvelsene serveres det enkel
middag til en rimelig pris for hele familien, - om de synger eller ikke. For mere
orientering ta kontakt med menighetskontoret 97 99 13 15
Søk Nordre Ål menighet på FaceBook og
spør oss om å bli venner med Knøttekoret
(lukket gruppe) så legger vi deg til.
Familiemiddager Høsten 2016
15. september kl 17.00 og annenhver
uke framover, siste 24. nov.

K-Forum N ÅL KIRKE KL 19.30 på 2.
tirsdag hver måned.
Gjennom K-forum ønsker vi å være en
møteplass for kvinner i alle aldre som ønsker
seg fellesskap med andre kvinner lokalt.
Første møte etter sommeren er 13. september
i N.Ål kirke
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Søndag 18. sept. kl 11.00
Vi møtes i Nordseter fjellkirke
kl 19.00 Tomasmesse

Søndag 30. okt. kl 11.00 Lys Våken

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

LILLEHAMMER
• MORGENSANG i Lillehammer kirke
hver tirsdag morgen kl 08.30.
• LILLEHAMMER KANTORI
øver hver torsdag kl 19.15 - 21.30.
Interesserte kan kontakte Tim Collins,
tlf 97 99 13 05.
• SALT LILLEHAMMER TENSING
for ungdom 13-19 år, fra Lillehammer,
Øyer, Fåberg eller Gausdal, og som vil
være med i et kristent fellesskap. Sang,
dans, drama, band, teknikk. Vi øver
tirsdager kl 19.00-21.30 på Kirkesenteret
nedenfor kirken. Kontakt: Ingrid Skullerud,
tlf 97 99 13 20
• KFUK/M-speidere
Kontakt Rúni úr Árantsstovu, tlf 61 25 97 61
/48 06 89 56, arantsstovu@live.com
• HYGGESTUND
15.september blir det tur til Granavollen,
avreise fra Lillehammer kirke kl 10.00 møt
opp og bli med. På Lillehammer Kirkesenter blir det hyggestund, 7. oktober,
17. november og 8. desember. Alle gangene kl 11.00. Bevertning og utlodning.
Velkommen til hyggelig samvær et par
formiddagstimer! For spørsmål, kontakt
Aase Vold, tlf 92 42 28 37.
• KORSVEIGRUPPA
for Lillehammer og omegn samles et par
timer tredjehver søndag kveld, til måltid og
samtale om hvordan vi kan følge Jesus i

Vår Fedrearv
hverdagen ved hjelp av de fire veiviserne:
Søke Jesus Kristus, bygge fellesskap, leve
enklere og fremme fellesskap.
Se www.korsvei.no, eller ring Solveig
Heim, tlf 92 68 14 40.

Deretter, ca. kl 18.30, er det anledning til
å få skyss til Salt-øvelse, som begynner kl.
19.00. Innimellom er det god tid til å gjøre
både lekser, spille brettspill og bordtennis.
Første dato i høst: tirsdag 30. august.

• Y’s Men’s Club
har møter på Kirkesenteret 2.hver onsdag.

Fåberg gospelkor
er for alle sangglade fra 15 år og oppover.
Koret har øvelser på torsdager på Fåberg
menighetshus kl. 19-21. Her er datoene:
1., 8., 22. og 29. september, 13. og 20.
oktober, gospelnighet 27. oktober i Gausdal,
øvelser 3., 10., og 24. november, og 1. og
15. desember. Ingen opptaksprøve!
Kontaktperson: Anita Stallemo,
tlf. 41287575, anita.stallemo@gmail.com.

ØNSKER DU Å BIDRA
med kirkeskyss, tjeneste som
kirkevert, kakebaker, tekstleser eller
noe annet knyttet til gudstjenesten eller
menighetslivet forøvrig,
ta kontakt med Marie på K
 irkekontoret,
tlf. 61 27 08 88/97 99 13 24.
Øvrige kontaktpersoner:
• Lillehammer misjonsforening NMS
v/Birgit Langset, tlf 61 25 81 15
• Lillehammer Y’s Men’s Club,
kontakt John Arne Lund 95 27 99 10

FÅBERG

	
  

Fellesmiddag
På Fåberg menighetshus kl. 16.30 er det
fortsatt fellesmiddager for store og små,
annenhver uke. Det koster 30,- kr. pr. voksen
og 15,- kr. pr. barn. Meningen er å ha
måltidsfellesskap og sosialt fellesskap. Noen
ganger har vi inviterte gjester i etterkant av
middagen. Første gang i høst: onsdag
14. september.
Gullfisken
er «søndagsskolen» på
Fåberg. I høst er samlingene onsdager, stort sett
annenhver uke,
kl. 17.30-18.30, like etter
fellesmiddagen. På Gullfisken synger vi, leker
og blir kjent med en bibelfortelling. Barn fra
3 år og oppover er velkomne, gjerne sammen med en voksen. Vi starter opp samtidig
med fellesmiddagen, altså onsdag
14. september. Kontaktperson:
Rakel Berg, tlf. 472 63 524.
Ungdomsmiddag med bibelgrupper,
kjøring til Salt etterpå
Kl. 15.00 hver tirsdag det er Salt er det ungdomsmiddag for alle tenåringer på Fåberg
menighetshus, og bibelgrupper etterpå.

Juleblomster til eldre i menigheten
Fåberg menighetsråd har bestemt å endre
ordningen med utdeling av blomster til de
i menigheten som er over 80 år. Den nye
ordningen innebærer at de som i løpet av
året har fylt 80, 85, 90 eller 95 år får en
blomsterhilsen til jul. Innsparte midler brukes
til arbeid for eldre i Fåberg menighet,
primært til å støtte driften av «Eldretreffen»
på menighetshuset.

Fåberg menighetshus og utleie
Vi er glade for at Fåberg menighetshus
stadig er i bruk til konfirmasjoner, jubileer

Hedmark og Oppland
Foto: Kirkens SOS / Fotograf: Torstein Ihle

For mer informasjon
følg med på våre hjemmesider,
www.kirkekontoret.no og klikk deg
inn på Menighetene/Lillehammer .
Sjekk også GD-Puls og Det Skjer.

og selskaper. Det er også blitt enda flottere u tearealer etter at «bakgården» er
rehabilitert. Ta kontakt med Ingerid Lyngnes
Dahl, tlf. 915 79 902, hvis du ønsker å leie.

VI TRENGER
FRIVILLIGE
Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg?

Å snakke med folk om livet gir mening.

Nytt 40-timers innføringskurs for vaktrommene på Lillehammer,
Gjøvik og Hamar starter t 15. september 2016 kl. 18.00 i Moelv.
Ta kontakt for mer informasjon på
tlf: 900 17 535 eller epost: hedmark-oppland@kirkens-sos.no
www.kirkens-sos.no
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Dette har skjedd i trosopplæringa...
Kongebarnprosjektet

I uke 8 møtte det opp tre spente barn fra Nordre Ål menighet. Alle tre skulle de
synge nye norske stemmer inn på den danske utgivelse «Kongebarn». En ny cd
med sanger for barn av barn. Denne fikk alle barna som meldte seg på
Kongebarnhelgen i april; -det nye trosopplæringstiltaket vårt!

Med oss fra Danmark hadde vi produsent, Joachim Hejslet, som på en veldig fin og
nærværende måte klarte å hjelpe sangerne våre gjennom de 10 låtene på bare tre dager.
I tillegg til Åsa, Johannes og Ingeborg hadde vi med oss Jan Tobias Karsrud og Hanna
Dahl, som begge sang inn voksenvokalene.

Kongebarn-cd i salg

Nå har du muligheten til å støtte vår nye satsing innen
trosopplæring for barn.
For 100,- kr kan du kjøpe CD’n, som er innsunget av lokale barn
og unge.
10 tøffe låter som hver på sin måte setter ord på hva det vil si å
være et kongebarn :-)
CD’n fåes på Kirkekontoret i Fåberggata og i
Trosopplæringsbasen i Nordre Ål kirke.

Kongebarnhelgen
29. april-1. mai var det full røre på Steinerskolen. Her hadde 30 1.- og 2.-klassinger satt 20 ledere og voksne stevne for å ta
del i Kongebarn, et opplegg med lek, aktiviteter, sanger, fortellinger og et viktig budskap fra Kongen.
5 økter fordelt på tre dager førte barna gjennom fortellingen om Darwin som møter Hr. Kristus og opplever spennende
utfordringer i livet sitt.
Mange ledere og frivillige var med fra menighetene og
hjalp til at denne helgen ble vellykket. Takk for det!

Får du ikke invitasjon til
trosopplæringstiltak?

Vi har bare mulighet til å sende ut
invitasjoner til de som er døpt eller har
foreldre som er medlemmer i
Den norske kirke. Hvis du ikke er medlem,
men likevel ønsker å få invitasjon, si ifra til
jakob.lund.paulsen@kirkekontoret.no eller
moyfrid@kirkekontoret.no
så fikser vi det!
Nr. 1 • 2016
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Nytt fra trosopplæri

Rock Solid

Hvis man beveger seg forbi Kirkesenteret en fredag der det
er RockSolid, da er man ikke i tvil! Her skjer det masse
rare ting med ballonger, barberskum, høyt musikk,
morsomme utfordringer og mye latter. Alle på 6. og 7.
trinn er velkommen til å bli med på dette KULE tiltaket.

ngen:
Møyfrid er tilbake
fra mamma-permis
jon sin og jobber
videre som før i en
80%-stilling.
I slutten av juni sk
al vi
opplæringen i Lille sende inn planene for trosham
sentrale dimensjon mer. Planen skal beskrive de
er for det barne- og
un
holder på med og
som vi ønsker å ut gdomsarbeid vi
vi
kl
e.
Vi nyter at så man
ge barn og unge ta
r del i oppleggene
våre i alt fra 4-års
bok til Lysvåken fo
r 11-åringer og
ledertreningen for
de eldste.

Neste gang er 30. september

Dette kommer å skje i trosopplæringa...
Gøy for hele familien

Velkommen til en dag med gøye aktiviteter, underholdning på
scenen med blant annet noen artige typer, et stort felles barnekor
og musikk fra Kongebarn-prosjektet.
Det er gratis å komme inn, men mulig å kjøpe verdikuponger som
kan betale for de ulike aktiviteter og mat som serveres av
KFUK-KFUM-speiderne.
Pengene vi samler inn går til Det Norske Misjonsselskapet sitt
Etiopia-prosjekt.

6-årsbøker på Fåberg

Søndag 12. juni blir det utdeling av 6-årsbok under gudstjenesten i
Fåberg kirke kl. 11.00. Invitasjon til dette blir sendt ut til alle 6-åringer.
Ta kontakt til Fåberg menighet dersom du ikke mottar invitasjonen!

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev på mail med
oppdateringer og informasjon fra trosopplæringa?
Si ifra til jakob.lund.paulsen@kirkekontoret.no!
Nr. 2 • 2016

Vår Fedrearv
12

Foto: kirken.no

Vi skaptes til å søke,
vi fødtes til å gå

Foto: pilegrimsleden.no

Det er Erik Bye som formulerer seg slik i sin «Pilegrimssang mot
år 2000». I 1996/97 var det ryddet og merket en vei/led fra Oslo til
Nidaros. Pilegrimsleden har fått folk til å søke, til å gå. Mye lokal
kunnskap har hentet fram kultur og historie. En tidligere utdødd
tradisjon i vår kirke er hentet fram. Det har blitt ny bevissthet om
tidligere pilegrimsmål – en ny inspirasjon i vandringen gjennom
livet. For mennesket er en evig vandrer. Veien går fra vuggen til
graven. Og livsvandringen er like mangfoldig som antall mennesker. Dagens generasjoner lever i en tid med mange endringer. Hvor
kan vi finne meningen for livet? Hva er viktig, hva er vesentlig i
dag? Noe av dette ble vi minnet om sist høst. Da passerte et følge
som kalte seg «klimapilegrimer». Det var start i Nidaros, veien
gikk til Paris sammen med andre som startet i andre land. Målet
var klimakonferansen. Hensikten var å påvirke, støtte nødvendige
endringer. Kloden lider. Vår bruk og påvirkning av skaperverket,
på vår jord, har dramatiske konsekvenser. Hvordan har vi forvaltet
oppdraget: dyrke jorden, kultivere. Har det ført til mer utnytting og
utbytting enn forvaltning? Balansen i livsmiljøet er skjør. Begrepet
«klimaflyktning» sier noe om menneskelig belastning og tragedie.
Vann, luft og jord preges av forurensning. Vår levemåte og vårt
forbruk påvirker mer på en negativ måte enn nye generasjoner er
tjent med. Det er ikke bare nødvendig med justering av kursen,
men med en snuoperasjon. Det gjelder de helt grunnleggende for-
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utsetninger for menneskets liv på kloden. Noen mener jo at det ikke
lenger bare er snakk om et valg. Kursen må endres for fortsatt å gi
framtidens generasjoner livets mulighet. Når en vandrer i naturen, i
skog og fjell, langs vann og åkrer blir vi minnet om vår avhengighet.
Det er skaperverket som gir oss livsbetingelser, men også setter
begrensninger. Tekster fra Bibelen, bønner og salmer gir næring
til refleksjon og ettertanke. Det gir trygghet til en livsholdning som
bæres av vår kristne trosarv. Eller slik det er uttrykt i arbeidstemaet
for Kirkenes Verdensråd: «En pilegrimsreise for rettferd og fred».
Håpet er det bærende element, et kriterium på hva troen på den
korsfestede og oppstandne Jesus Kristus innebærer og skal føre til.
For oss gjelder det også å tenke globalt, men handle lokalt. Og i
sitt motto «Mer himmel på jord» uttrykker Den norske kirke det
samme.
Noen ganger inviteres det til lokal pilegrimsvandring. Det kan
være langs den merkede leden, en strekning ved en av fjellkirkene
eller til egen soknekirke. På nettstedet pilegrimsleden.no vil du finne informasjon om pilegrimsmål og de strekninger som er merket. I
vårt bispedømme har vi pilegrimssenter på Granavollen, i Hamar, på
Hundorp og Hjerkinn. Noen liker best å gå alene. Andre setter pris
på å ha følge med flere. Noen velger å ta en tur ut i den store verden,
noen uker langs «caminoen». Andre gjør en blanding av turistreise
og pilegrimstur, av noen benevnt som «bilgrim».
Vi kan skjelne mellom to former for vandring: den ytre og den
indre vandring. Den ytre vandringen er slik den faktisk foregår til
fots. Den indre vandringen er mot Gud. Og det er god hjelp å få. I
vår siste salmebok fra 2013 finner vi et avsnitt under overskriften:
Pilegrimsvandring. Her er nyttig veiledning med forslag til tekster,
bønner og salmer enten du rusler en morgen- eller kveldstur i nabolaget, har tanker om en lengre vandring eller du må ta turen ved
kjøkkenbordet eller fra stuevinduet. Så vil vel målet for den indre
reisen være mest retningsgivende og bestemmende for nye valg.
Eller som det sies om de gamle pilegrimer: de kom hjem minst én
fordom fattigere og én idé rikere. I en av pinsedagens tekster etter
Johannes (14,23-29) blir vi minnet om at kilden og kraften henter vi
i Jesu ord: «Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt
navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.
I sin Pilegrimssang uttrykker Erik Bye seg slik: «..mot mål som
vi kan ane, men aldri helt forstå, og stien må vi alle gå alene.»
Ragnar Granåsen, tidligere prest i Fåberg
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NYTT FRA KIRKEVERGEN
Utvidelse av Sør Ål kirkegård
I begynnelsen av mai måned i år kunne anleggsarbeiderne fra
Jens Barlund AS endelig starte gravearbeidene i forbindelse
med utvidelsen av Søre Ål kirkegård. Etter mange års planlegging, - den første skissen til hvordan kirkegården kunne
utvides forelå allerede i 1998 (!), ble reguleringsplanen vedtatt
i 2011. Det har vært en lang prosess med møter, detaljplanlegging, arbeid med finansieringen, anbudskonkurranse, valg
av entreprenør, tomteerverv og annet som hører med til et
såpass stort prosjekt, før vi nå endelig er i gang med arbeidet.
Søre Ål kirke sto ferdig i 1964, og kirkegården var allerede tatt
i bruk noen år tidligere. Etter den tid har det vært stor byggeaktivitet i Søre Ål, og behovet for nye gravplasser er stort. Det
er pr. i dag nesten ingen ledige graver på kirkegården, så det
er på høy tid at arbeidet nå er igangsatt!

Gjøvik krematorium
Gjøvik krematorium sto første gang ferdig i 1978. Krematorieovnen stod i kjelleren på Hunn kapell og lokalene hadde
ingen vinduer eller annen innsyn. De
første årene var det også svært få kremasjoner.
I 2010 ble det bygd et tilbygg på
Hunn kapell, nye lyse lokaler med store
vinduer reiste seg. Kremasjon er ikke
lenger en skummel kjellervirksomhet.
Fra vinduene i det nye bygget kan man
se inn i ovnsrommet, rommet har lyse
milde vegger, grå fliser på gulvet og det er rent og ryddig. Et
rom bygd for en verdig kremasjonsprosess.
Det er også et pårørenderom hvor det er mulighet for pårørende å være tilstede under kremasjonen. Her er et stort vindu
med utsikt mot ovnsrommet, her kan man se kisten med den
avdøde i bli satt inn i ovnen. Etter innsett kan familien være på
pårørenderommet frem til neste kremasjon. En kremasjon tar
gjennomsnitt en og en halv time. Etter kremasjonen kjøles asken ned før den blir siktet over i en urne. I kremasjonsavgiften
følger det med en urne fra krematoriet, de fleste velger denne.
Men det er også mulig å få asken på en urne man har kjøpt av
begravelsesbyrået.

Det første som opparbeides nå i mai og juni er ny innkjørsel (fra nord) og nye parkeringsplasser. Da får vi løst utfordringen som har vært ifht. parkering og en i trafikkhenseende
vanskelig avkjøring til kirkegården. Deretter blir den gamle
parkeringsplassen gjennomgravd og gjort om til gravplasser.
Mot sør blir det nye urnegraver, og mot vest blir det nye gravfelt. Inngangspartiet til kirken blir oppgradet, og det blir bygget en driftsbygning. Krav til universell utforming vil selvsagt
bli ivaretatt.
Det gjenstår mye praktisk arbeid, og likeså en del politisk
arbeid mht fullfinansiering av prosjektet, men jeg har tro på at
i løpet av 2017 vil Søre Ål kirkegård framstå som en kirkegård
som byen kan være stolt av!
Magnar Pettersen, kirkeverge

Askeurnen blir oppbevart på et urnelager frem til den hentes/sendes til kirkegården for urnenedsettelse, eller hentes til
askespredning.
I dag er Gjøvik krematorium innlandets største krematorium, i fjor ble det gjennomført 1188 kremasjoner. Det er et
moderne krematorium på flere områder enn bare det estetiske.
Miljøhensyn er også ivaretatt med et renseanlegg som gjør at
det kun er vanndamp som kommer ut av pipa på krematoriet.
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Familenytt
Lillehammer
Døpte: 	Milla Noren Hilmarsdottir,
døpt i Vingrom kirke
Melinda Berg
Astrid-Johanne Lohnbakken Granseth
Martin Lindås Braaten
Brianna Makenzie Bolingo
Maria Haug Sørensen,
døpt i Lommedalen kirke
Tilde Neverdal Holmbakken
Hanna Lea Sandvig
Viktoria Svarstad Nørstebø,
døpt i Nordre Ål kirke
Ingri Taraldsrud Lunn,
døpt i Garmo stavkirke
		
Døde
Olav Risøen Nagell
Tore Strand
Olav Åmodt
Astrid Margrethe Ellingsson
Helge Svensbakken
Jorunn Hardis Vinje Simensen
Astrid Bergehagen
May Violet Naustdal
Karin Gundersen
Else Victoria Moum
Randi Hallstrøm
Astrid Ingebjørg Gundersen
Edgar Torbjørn Evensen
Hallgrim Falkenhaug
Søre Ål
Døpte Ivo Bø Østdahl
døpt i Sjusjøen fjellkirke
Olav Ulateig Høye
Maren Thuen Tyrom
Kasper Sveum Braaten
Sverre Larssen
Astrid Hov Odsæter

Døde

Sigvald Lunde
Mildrid Karoline Solbakken
Inger Helene Ottosen
Fredrik Furuseth

Fåberg
Døpte Axel Haave Bentzen
Even Stræte
Linnèa Bjørn Granseth
David Tofthagen, døpt i Follebu kirke
Tiril Aassveen
Emma Seline Haugstulen Brun,
døpt i Sel kirke
Sigrid Josten
Pia Hervig Hagelund
Leon Daniel Bakken
Døde

Arve Volden
Marie Amanda Ellingsberg
Henry Godtfred Pedersen
Kristen Larsen
Oddvar Rundtom
Steinar Selven
Fryda Nymo
Magnhild Trolldalen

Vingrom
Døpte: Milla Noren Hilmarsdottir
Henrikka Elise Røberg
Miriam Nygård Tveit
Elisabeth Nilsen
Jostein Silihagen
Martin-Emiil Stubberudlien Norum
Sara Helene Lund Helberg
Døde:

Nordre Ål
Døpte Jenny Ingelin Amsrud
Leah Dalby Tanglien
Ella Elena Harlaug Olsen
Elias Brevik Søby
Kornelia Lønning Bueie
Eiril Bergaust Kvikstad
Celine Ruud Enberget
Tomine Berthelsen Moe
Linus Aleksander Wehn
Viktoria Svarstad Nørstebø
Døde
Seremoni i Nordre Ål kirke og
Lillehammer Helsehus Kapell
Jostein Sigmund Simensen
Øystein Gudim
Marit Helene Slåen
Ulf Lund Pleijel
Kirsten Tora Lund
Kristen Bryhn
Jorunn Ingveig Talberg
Knut Erik Arnesen
Solveig Reidun Larsen
Mary Otilie Ottesen
Arild Vidkun Karlsen
Per Edvard Grimstad

Eli Øijordet
Arild Ingvar Rundsveen
Thorleif Jevnesveen

Velkommen til BABYSANG i Nordre Ål kirke!
Kjære nybakte mor og far!
Gratulerer med det ærefulle oppdraget dere har fått, nemlig å ha
ansvar for å ta vare på og oppdra et lite barn. De av dere som har
valgt å bære deres barn til dåpen, har også valgt å gi barnet en
kristen oppdragelse. En måte å følge dette opp på kan bl.a. være
gjennom sang og musikk. Som en inspirasjon til dette tilbyr Nordre
Ål menighet babysang for dere som har barn som er mellom 4- 10
måneder mens kurset pågår. Mødre, fedre, faddere, besteforeldre
eller andre av barnets omsorgspersoner kan bli med. Det er ingen betingelse at barnet ditt er døpt, for å melde seg på. Alle er velkommen
til å bli med!

Vi tilbyr 8 ukentlige samlinger. Det arrangeres et kurs om våren og et
høstkurs. For nærmere informasjon, følg med på nettsidene til Nordre
Ål kirke www.kirkekontoret.no. For øvrig vil brosjyrer legges ut bl.a. i
Nordre Ål kirke og helsestasjonen på Lillehammer.
Sammen med dere ønsker vi å skape glede og trygghet sammen
med barna gjennom sang, rim/regler, dans, rytmer, instrumenter,
bevegelse og musikk. Vi velger å ta utgangspunkt i tekster både med
og uten religiøst innhold. Etterpå tar vi en prat med hverandre over
en kopp te eller kaffe og litt enkel servering. Samlingen varer ca.
1½ time hver gang.

Babysang høsten 2015.
Varighet: 8 uker. Oppstart torsdag 13. oktober.
Tidspunkt:
Torsdager kl. 12.30 - 14.00
Sted: 		
Nordre Ål kirke, Blesterveien 1, 2618 LILLEHAMMER
Pris: 		Kroner 400,-. Dette inkluderer 8 samlinger og servering av kaffe/te og frukt. Evt. kan det bli servert
noe annet enkelt i tillegg. Beløpet innbetales til Nordre Ål menighets kontonummer 2000 25 17486
ved kursstart.
Påmelding: 	De 15 første som melder seg får plass. Påmelding skjer via kirkekontoret, e-post geirole@kirkekontoret.no eller på tlf. 97991315 (tirsdag, onsdag og fredag kl. 10.00-14.00).
Vi som på vegne av Nordre Ål menighet ønsker deg velkommen, og ønsker å bli kjent med deg og ditt barn er:
Gunnvor Augland, Regine Klem og Toril Harildstad.
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Salmer til ettermiddagskaffen
Vingrom menighet sto for et utradisjonelt arrangement søndag 13.
mars. Da ble det invitert til presentasjon av de nye salmene i Salmeboka 2013. I løpet av to en halv time ble 27 av 270 nye salmer
spilt og sunget!
Gerd T. Rindal var primus motor, og hadde invitert Vingrom
seniorkor, Marianne Torp Træthaug (sang), Jo Håkon Blindheim
(gitar) og Anne H. Aasen (trompet). Gerd spilte selv piano/orgel
og bandt det hele sammen med en god presentasjon av salmene.
Publikum ble ønsket velkommen av to verter fra Seniorkoret. I
tillegg hadde kormedlemmene satt seg rundt i kirkebenkene, slik at
alle skulle få noen å prate med og være inkludert.
Teksten i salmene har noe å si til oss i forskjellige livsfaser. Vi
trenger nye salmer som er tilpasset livet i dag.
De forskjellige salmene ble presentert på mange ulike måter.
Seniorkoret sang alene og sammen med publikum, og det var

vekselsang mellom kvinner og menn. Mariannes flotte solosang
ble akkompagnert av Annes sarte og varme trompet-toner, Gerds
tangentspill, eller Jo Håkons klassiske gitar og livlige sambarytmer.
Marianne la vekt på at diakoni er Guds Ord i praksis. Her
tok hun frem salmen «Nøden står for vår dør» (366) av Gisle og
Sindre Skeie. Ellers har tekstforfatter Shirley Erena Murray spesielle
tekster som er verdt å lese. Det ble brukt to av hennes tekster, nr
407 og 727.
Salmer er en skatt. I tidligere tider fikk alle konfirmanter salmebok med navnet sitt inngravert i gull. Salmevers som ble pugget på
skolen ble husket hele livet.
Denne salmestunden til ettermiddagskaffen var en påminnelse
om salmenes betydning. En stor takk til Gerd, Marianne, Jo
Håkon, Anne og Seniorkoret.
Hellen Ringsrud

Ja til reservasjonsrett i vigselssaken
Av Ingvild Kessel (20), Hamar Bispedømmeråd
Ingvild Kessel (20) fra Fåberg er eneste medlem i bispedømmerådet fra vårt prestegjeld, og yngste deltaker på kirkemøtet. Vi har bedt henne om å oppsummere Kirkemøtet 2016:
Kirkemøtet 2016 var et maraton. Men i motsetning til å springe 42
km, var det både læringsrikt, sosialt og spennende.
6.-12. april var det duket for det årlige Kirkemøtet i Trondheim.
Som bispedømmerådsmedlem har jeg æren av å representere Hamar Bispedømme hvert år fram mot neste kirkevalg. Det er mye
nytt å sette seg inn i, mange voksne mennesker med sterke meninger om ting og tang, og ikke minst: masse engasjement rundt hvordan kirken skal organiseres og hva kirken skal være i framtiden.
Møtet åpnet med gudstjeneste i Nidarosdomen. De tilsammen
9000 orgelpipene runget gjennom domens gamle vegger, mens
biskop Jusnes fortalte oss at vår viktigste oppgave er å forkynne
oppstandelsen, og ikke la oss splitte på tross av uenighet om Den
norske kirkes organisering eller lære. For uenighet ble det.
Både kirkeordningen og vigselssaken ble heftig debattert fra
talerstolen, med sterke innlegg fra alle leire. Kirkemøtet var mer eller mindre samstemt om at vi snart må skaffe oss én fast arbeidsgiverlinje, mer demokrati og mindre kaos, men nøyaktig hvordan var
det mer usikkerhet rundt. Organisering som fungerer i Tunsberg,
fungerer ikke nødvendigvis i Bjørgvin, og endringene vil enn så len-

ge forbli små. Debatten fortsetter
følgelig fram mot 2020.
Å ro i land vigselsdebatten var
et tydelig mål, og spesielt biskopene var bekymret for hvor overdrevent mye tid kirken har brukt
på denne saken. Det var derfor en
stor lettelse da et rungende flertall
vedtok at prester kan få muligheten til å vie både homofile og heterofile. Prester som kun vil vie
heterofile, skal få lov til å reservere seg, slik at ingen skal føle seg
tvunget til å formidle en lære de ikke står innenfor. På den måten
kan vi klare å være uenige om tolkning av Bibelen, men fremdeles
være en enhetlig kirke som formidler oppstandelse, tilgivelse og
nestekjærlighet.
Som yngste deltaker på Kirkemøtet er det naturligvis mye å
lære, og mange papirer å lese. Heldigvis har jeg fått gleden av å
delta i kirkens demokrati i en tid hvor det debatteres spennende
og viktige saker som kommer til å påvirke oss unge i stor grad i
framtida.
Jeg er stolt av å være en del av en kirke som engasjerer seg i
urettferdighet, både lokalt og globalt. Det håper jeg vi ikke slutter
med, selv om vi har utfordringer som skal løses internt i kirken også.
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Gudstjenesteliste sommer og høst 2016
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Dato

Dag i kirkeåret

Uke Lillehammer

Søre Ål

Nordre Ål

3. juli

7.si Treen.

26

11 Høymesse

11 Høymesse

10. juli

8. si Treen.

27

11 Høymesse

17. juli

9. si Treen.

28

20 Høymesse

24. juli

10.si.Treen

29

11 Høymesse

31. juli

11.si Treen

30

11 Høymesse

7. aug.

12.si Treen

31

11 Høymesse

14. aug

13.si Treen.

32

11 Høymesse

11 Høymesse

21. aug.

Vingård

33.

11 Høymesse

19 Høymesse

11 Høymesse

28.aug

15.si Treen.

34

10 Pilegrimsvandring

11 Høymesse

10 pilegrimsvandring

JULI

11 Høymesse
11 Høymesse
11 Høymesse
11 Høymesse

AUGUST
11 Høymesse

SEPTEMBER
3 sept

Lørdag

35

11 og 13 Konfirmasjonsgtj.
S.Ål

11 og 13 Konfirmasjonsgtj.
Lhmr. krk

4. sept

16. si Treen

35

11 Konfirmasjonsgtj. S.Ål

11 Konfirmasjonsgtj. Lhmr. krk

10.sept

Lørdag

11. sept.

17. si Treen

36

11 Høymesse

17. sept

Lørdag

37

11 og 13 Konfirmasjonsgtj.

18 sept

18. si Treen

37

11.00 Høymesse

11 Fam.Messe

11. Nordseter Fj.kirke

25. sept

19 si Treen

38

11 Høymesse

11 Høymesse.

11 Høymesse

2. okt

20 si Treen

39

11 Høymesse

11 S.Ål Bo & Serv. Senter

11 Høymesse

9 okt

21 si Treen

40

11 Høymesse

11 Høymesse

19 Tomasmesse

16. okt

22. si Treen

41

11 Høymesse

11 Høymesse

11 Høymesse

23. okt

23 si Treen

42

11 Høy messe

11 Høymesse

11 Høymesse

30. okt

Bots og B.dag

43

11 Fam Messe

19 Bots og Bønnedags.gtj.

11 Høymesse

Høymesse kl 11.00
11 og 13 Konfirmasjonsgtj.

11 Høymesse

11 Konfirmasjonsgtj.
11 Høymesse

Gudstjenester i Nordseter Fjellkirke sommer og høst 2016
Dato
28. august

Gudstjeneste kl. 11.00 v/Ragnar Granaasen

18. september

Gudstjeneste kl 1100 v/ Nordre Ål menighet

25. september

Gudstjeneste kl 1100 v/ Saksumdal og Vingrom

2. oktober

Gudstjeneste kl 1100

9. oktober

Gudstjeneste kl 1100 v/ Fåberg menighet
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Gudstjenesteliste sommer og høst 2016
Dato

Dag i kirkeåret

Uke Fåberg

Vingrom

Saksumdal

3. juli

7.s. i Treen.

26

10. juli

8. s i Treen.

27

17. juli

9. si Treen.

28

24. juli

10.si.Treen

29

31. juli

11. si Treen.

30

11 Høymesse

11 Høymesse

7. aug.

12.si Treen

31

11 Høymesse

11 Høymesse

14. aug

13.si Treen.

32

11 Høymesse

21. aug

Vingård

33

13 Prestkjærringa

28. aug

15.si Treen.

34

10 Pilegrimsvandring

11 Høymesse

11 Høymesse

11 Høymesse

JULI
11 Høymesse
11 Høymesse
11 Høymesse
11 Høymesse

AUGUST

SEPTEMBER
4. sept

16. si Treen

35

11. sept

17. si Treen.

36

18. sept

18. si Treen

37

11 Høymesse

11 Høymesse

25. sept

19. si Treen

38

19 Konf Pres

11 Nordseter Fjellkirke

2. okt

20 si Treen

39

11 Høymesse

9 okt

21 si Treen

40

11 Nordseter Fjellkrk.

16. okt

22 si Treen

41

23. okt

23 si Treen

42

30. okt

Bots og B.dag

43

11 Høymesse

11 Nordseter Fjellkirke.
19 Konf Pres

11 Høymesse
19 Konf Pres.

19 Høy messe

11 Høymesse

Pepper med band arrangerer kick-off dag for alle skolebarn!
Lørdag 27. august KL.11.0 MED AVSLUTTENDE KONSERT KL. 16.00
Denne dagen passer for alle skolebarn, som har lyst til å synge og opptre bare en dag eller begynne i Pepper,
Søre Ål minitensing. Vi øver hver onsdag kl. 18.00 til 19.00
Påmelding til: Maria Stiegler, 99040634, jeg.maria@gmail.com
Det serveres enkel mat og det er gratis!
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Arrangør: Sjusjøen fjellkirke i samarbeid med Det Norske Misjonsselskap, Prøysenfestivalen, Brøttum historielag m.fl.
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VINGROM
BYGG A•S
Postboks 52, 2607 Vingrom - Tlf. 61 05 43 80

T. J. STRAND
LILLEHAMMER GLASMAGASIN

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

2607 Vingrom - Tlf. 61 24 80 50

Andreassen Blomster

BØRLI ANLEGG AS

- graving og transport

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

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

Begravelsesbyrå
Bekkelund

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

Vakt hele døgnet: 61 18 31 03

Jernbanegt. 13
2609 Lillehammer
Tlf: 61 22 10 00

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

JORD • PRYDBARK

Fåberggt. 154, 2615 Lillehammer Telefon: 980 86 000

Jens Barlund AS
Hageanlegg

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

Plass for
DIN bedrift her?

Ole 900 61 735 - Morten 901 35 657

95 11 15 80 • 95 76 20 63

GJØVIK – HAMAR – LILLEHAMMER

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

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

Plass for DIN
annonse her?

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

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

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

Eiendom og dagligvarer

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

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

Redaksjonen
øsnsker alle våre lesere

en riktig god sommer!
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Lillehammer kirke

Sommerkonserter 2016
Konsertene begynner kl. 19.00

Søndag 26. juni
Mandag 27. juni
Onsdag 29. juni
Søndag
3. juli
Søndag 10. juli
Søndag 17. juli
Søndag 24. juli
Søndag 31. juli
Søndag
7. august
Søndag 14. august
Søndag 21. august
		

Samstemt
Maggini Quartet kl. 20.00
Maggini Quartet kl. 20.00
Georgio Parolini (orgel)
Moritz Schott (orgel)
Moscow Chamber Music Academy
Quartetto de Roma
Tim Collins (orgel)
Berliner Camerata
Paul Wilmot (orgel)
Gaëlle Coulon og
Mickaël Durand (orgel)

