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Kristmesse
11 Dessuten vet dere hvilken tid det nå er: Timen er kommet da
dere må våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå
enn da vi kom til tro. 12 Natten er snart slutt, og dagen er nær.
La oss derfor legge bort mørkets gjerninger og kle oss i lysets
rustning.

Rom 13,11-12
Lysets feiring ligger foran oss. Når vinteren er på det
mørkeste, tenner vi lys og lar hjem og gater skinne. Julefeiringen er sånn sett særlig viktig for oss som bor langt mot
nord, der mørket rår om vinteren. Den blir på en særlig
måte et symbol på det kristne håpet som Paulus sikter til, at
vi skal gå fra mørke til lys, at natt skal bli til dag.
Vi kaller det jul, engelskmennene kaller det Christmas –
Kristmesse. Det er dagen da vi minnes Jesu fødsel. Vi feirer
at Lyset kom til jorden, Gud kom til jorden, født som en
baby. Det skjedde i en stall, med dyremøkk omkring, foreldrene fant fortvilende nok ikke noe ordentlig rom som var
ledig. Hvilken måte er det for Guds Sønn å bli født på?
Men Gud er ikke et fjernt vesen som i sin hellighet holder
seg borte fra alt vi føler er skittent. Gud er ikke redd for å
komme til oss der vi er. Jesus ble født i et skittent rom uten
jordmor, slik mange barn både før og nå fødes uten ordentlig fødselshjelp, og under uhygieniske forhold. Jesus var
flyktning allerede som lite barn. Maria og Josef måtte gjemme ham for kong Herodes, som ville drepe ham. Allerede
som lite barn hadde Jesus fått kjenne hvor hardt livet kan
være for oss mennesker.

kristne, med god grunn. Det var feiringen av at Gud kom
til jorden som et menneske. Gud, Veldig Gud, Evig Far,
Fredsfyrste. Han kom som en liten baby, født i kummerlige
kår, han levde et ekte menneskeliv. Samtidig var det hele
nytt og underlig. Gud var gjest på jorda. Han fortalte oss det
han hadde på hjertet. Han viste oss medlidenhet. Han døde
for oss. Og han stod opp fra de døde. Dagen da Jesusbarnet
ble født, dagen da Gud kom til jorden, måtte feires. For ikke
å blande det sammen med påsken, valgte man 25.desember
som minnedag. Kristmessen ble en stor feiring. Frans av
Assisi betonte familiepreget og laget julekrybber, og julen
utviklet seg etter hvert til å bli barnas høytid.
Julen har aldri vært innholdsløs. Den har alltid handlet om
Verdens Lys. Den har alltid handlet om barnet i krybben.
Kommersialismen kan prøve å gjøre gavekjøpene til det
viktigste, og man kan feire Jesusløs jul, men julefeiringen er
i sitt opphav og i sitt vesen kristen, det er en Kristmesse.
Vi skal feire Kristmesse med den største selvfølgelighet og
med stor glede. For Gud har kommet til oss. Han har ikke
veket tilbake for menneskenes lidelser, men tatt dem på
kroppen sin og smakt døden. Han gir seg selv som gave til
oss. Han gav sitt liv for oss, for at vi skulle få leve i Lyset, få
leve i Guds nærhet, for at vi skulle få det evige liv.
May Ingunn Thorleifsdotter,
sokneprest i Fåberg

Mange vil ha det til at julen egentlig er en hedensk feiring,
enten overtatt fra vikingenes jól eller romernes saturnalia.
Men mens kristne tidlig feiret kristmesse 25.desember,
feiret man saturnalia 17.desember og jól ble feiret 12.januar. Elementer fra de ulike feiringene har smeltet sammen,
noen forsvunnet, andre oppstått. Men å påstå at julen
opprinnelig var en hedensk høytid som kristne bare har
overtatt er ikke sant. Julen ble tidlig en viktig feiring for de
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Refleksjoner i en mørk årstid
Hvis det er ett ord som dominerer disse
ukene før jul, så er det LYS – i alle farger og
fasonger, jo flere i huset, jo bedre !
Kjøp lys, eller bedre, støp dine egne,
sett mange i staker og TENN dem, og kos
dere!
Men gjør levende lys noe fra eller til ?
Jaa, det skaper lunhet og hygge, vi slipper
ned skuldrene litt, og tillater oss kanskje å
la tankene fly i baner de ikke gjør til daglig?
Jeg har vært på Johan Falkberget-seminar på Røros i høst, og har fått et lite inn-

blikk i hans liv og diktning! Han skriver
mye om lyset, både i praktisk og symbolsk
betydning. I hans diktning symboliserer
lyset kjærlighet, barmhjertighet, godhet,
skjønnhet, drøm, håp, tanker og ånd
Framfor alt er lyset symbol på Guds ord
og Guds rike.
Men innebærer det mer å tenne lys enn
at det splitter mørket og gjør det hyggeligere rundt oss?
Kan det være at vi skulle la lyset inspirere oss til noe praktisk, til noe som kan bety

noe for menneskene rundt oss? De gode ordene, kan det være noe ?
Johan Falkberget skriver: «Ned over
det gode ord faller noe av himmelens morgenlys og gjør det skjønt og fruktbart.
Ta det gode ord helt bort, og dagene ville ikke være til å holde ut»
De gode ordene, bruker vi dem? Ordene
som kan oppmuntre, trøste, rose, gi tilhørighet og ettertanke….

«Varmen i verden» av Piet Hein.
Der brænder et lys i min stue
Det holder jeg hånden mod
Hvor stråler dets varme venlig
Hvor føles den tr yg og god.

Hvor blev det av varmen i verden?
Hvornår skal dens magt fornys?
Vi går på en jord hvor man trænger til varmen fra et lys...

Jeg håper at bladet du sitter med i hånden har ord som interesserer, berører og gir tilhørighet, kanskje, også for noen, forarger ?
Jeg ønsker dere alle en advents-og juletid med mye lys og glede!
Elise Birch Bulie
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Konfirmanter Lillehammer kirke 2013

1. rekke fra venste: Maria Monsen Jostad, Iselin Bonesvoll, Elena Marie Jakobsen Juvstad, Helle Nårstad Drugli,
Sokneprest Tormod Kapelrud, Kateket Hanne Marie Engdal, Elise Hårberg, Rannei Johanne Grimsmo Jørgensen,
Maud Børresen, Hedda Børresen Gropen
2. rekke fra venstre: Oskar Bilstad, Amund Kirkebøen Husom, Ida Christence Kval, Thale Sofie Kolås, Mathilde Menkerud Sagbakken,
Elida Stakston Hilleren, Eli Sophie Granum, Sofie Rønningen Kleven, Guro Skotte Nørsteng, Vendelin Margareta
Kristiansen, Veslemøy Kihle Stavseth, Matilde Margareta Olstad, Elisabeth Eilertsen Eldevik, Ada Veidal Hansen, Mats Eidtmann
3. rekke fra venstre: Ådne Lauvli Varlid, Sindre Bråten, Simen Ahlsen, Sebastian Lunn Karlsen, Åsmund Musdalslien, Håkon Kåring
Scheie, Niklas Nordstrand, Viktor Bjerre Haugen, Jacob Benedict Lindheim Belsvik, Mathias Menkerud Sagbakken,
Vegard Skaansar, Bødvar Hole, Vebjørn Lien.
Fotograf Lind 2013

Konfirmanter Vingrom kirke 2013

1. rekke fra venstre: Vilde Brubakken, Helene Halvorsen, Cecilie Laugerud Husom, Sogneprest Ragnhild Eikeland
Floberg, Tora Husum Kristensen, Julie Martin, Kamilla Berntsen.
2. rekke fra venstre: Sandra Åshelm Strøm, Kristin Strandum, Mari Sundby, Lene Myrum Haugen, Karen Rudi
Dahl, Pernille Enger Lunn, Anna Gilberg, Celine Sagmoen, Aina Hansen, Annethe Foss.
3. rekke fra venstre: Vetle Rimestad Andersen, Frida Nilsson, Eivind Fuglehaug Ekrem, Jesper Hagen Gundersen, Peter Tadsanai
Eriksson Nilsen, Herman Gording Hong, Catharina Haugen, Malin Berntsen Løvseth, Gina Bakken Feragen.
4. rekke fra venstre: Rein Gundersen Bentdal, Bjørn Thomas Svendsrud, Sondre Paulsen Løkken, Aleksander Haugen Sørgjerd.
Ikke tilstede på bildet: Kirsti Rindal.
Fotograf Lind 2013
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Konfirmanter Nordre Ål kirke 2013

1. rekke fra venstre: Ingvild Mariann Sæther Rusten, Maren Skaarseth Svenskerud, Ragnhild Johanne Eriksen, Caroline Kristiansen
Sveen, Sigrid Sørheim, kateket Susanne Paulsen, sokneprest Oddgeir Bolstad, Wilde Fjellving Krogseth, Rebeckha Flathus, Sigrid
Targjerd Jordet Nomeland, Anne Herrød Løkken, Ane Helen Blekastad Lysgård
2. rekke fra venstre: Sander Wiik Hjermsad, Sander Olsen Hølmo, Christine Thoresen, Anne-Kirsti Finstad, Emilie Johannesen,
Mina Kristiansen Danielsen, Oda-Marie Hernes, Ingrid Haugen, Elisabeth Høistad Bruce, Maria Olsen Sagbakken,
Ola Børde Reistad, Audun Roland Granseth
3. rekke fra venstre: Lars Jørgen Jeistad, Simen Johannes Huseth, Henning Edvardsen, Håkon Hestnes Dalen, Hans Erik Kval
Baardseth, Simen Sylliåsen Engen, Sander Gårderløkken Øium, Sivert Guttorm Bakken, Henrik Granlund,
Iver Skaarseth, Morgan Opheim Mathisen
4. rekke fra venstre: Håkon Forbregd Lykstad, Karl Ove Tvete, Ludvik Jordbruen, Magnus Lindstad, Magnus Løvold Kvebæk, Amund
Sørskog Øien, Jon Olaf Anundskås, Brede Overvik, Simen Rønning, Remy Olai Lundgård Havn, Jonas Medby
Ikke tilstede på bilde: Ida Kyrkjebø Landheim.
Fotograf Lind 2013

Konfirmanter Saksumdal 2013

Fra venstre: Thea Kval, Mina Jenssveen, Sokneprst Ragnhild Eikeland Flodberg, Synne Emilie Dalby, Nina Kristin Dahlum Torgersen.
Fotograf Lind 2013
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Konfirmanter Søre Ål kirke 2013

1. rekke fra venstre: Beate Haugsdal, Ingvild Aasen, Emma Evensen, Marthe Fauskrud Sætre, Synne Skjærvik, kateket Susanne
Paulsen, sokneprest Ingunn Dalan Kosnes, Anne Persdotter Hårdnes, Hedda Korsrud, Marie Stundal Jevnesveen,
Vilde Bjøkne, Andrea Aarstad.
2. rekke fra venstre: Marie Korsrud, Kaya Høyvik Lykstad, Erica Kristensen, Solveig Marie Løkken, Thale Håland, Martina Julia
Bakke, Sanna Emilie Hoel Kaldhussæter, Trude Haug Almestrand, Anna Eimstad Ekre, Sara Rosenlund, Cathrine Wolowiec Hivand,
Mette Madsen Regland, Stine Skolmli, Synne Dokken-Hartberg, Mathilde Bjerkem Skjelstad, Terese Strømme, Ragna Gording,
Mina Michalsen, Eline Møller Abrahamsen, Maria Sukanya Langset.
3. rekke fra venstre: Jostein Bakken, Ørjan Nordengen, Lars Ivar Skårset, Sverre Aas Myhr, Erling Lyftingsmo Overå,
Marthe Helgestad Roterud, Hanne Mo Vaadal, Inger Marit Linvollen, Astrid Eid Hasselknippe,
Anna Johnsen Rustadstuen, Malin Andersen Mellum, Thea Amalie Bakken Tallerås, Emma Aarstad, Martine Korslund, Lars Magnus
Jøingsli, Andreas Staune-Mittet, Ener Søberg Vaglum, Christoffer Henningsen, Hallstein Mohr Hansen, Joakim Sørli Opphus.
4. rekke fra venstre: Endre Selvik, Trond Høgvoll, Elias Roland Udnæs, Oskar Roland Udnæs, Eivind Asskildt, Martin Gutuen Alnes,
Andreas Bossum, Erik Braden McKenzie, Joakim Suhas Langset, Fredrik Furuseth, Daniel Jensen, Håvard Offigstad,
Jesper Ødegaard, Jacob Rosenvinge Høyem, Erik Hattestad, Eivind Krokan Murud,
Johann Laurits Cometti Koppervik.
Fotograf Lind 2013.
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Carol Kvande – en moderne Charlie Brown
Jazzartisten Carol Kvande er vokst opp i
Durban i Sør-Afrika, men har de siste fem
årene bodd i Lillehammer, sammen med
mannen Thor og sønnen Sebastian. Og til
tross for sitt Sør - Afrikanske blod, har hun
har lært seg å like den norske adventstiden.
Carol elsker alle lysene, adventsstakene,
alle julestjernene i vinduene og julepyntet
gågate i Lillehammer.
– Spesielt etter at vi fikk barn setter jeg
veldig pris på alt som skjer i adventstiden.
Men hun syns samtidig vi nordmenn er rare
når det kommer til advent og jul. Carol syns
vi stresser veldig mye frem mot høytiden og
vi er ekstremt opptatt av detaljer. Til og med
juletrefoten skal være helt perfekt. Og vi tar
helt av med lilla lys, lilla servietter og lilla duker. Carol setter heller pris på de adventskalenderne som har fine ord eller dikt i seg, i
stedet for alle tingene som koster en formue.
Norsk jul
Den norske julefeiringen er nokså forskjellig fra den Sør - Afrikanske. Ikke nok med
at det er snø og kaldt her, så syns Carol at
nordmenn bruker veldig mye tid og ikke
minst penger på adventskalendere, på gaver og på å bake og lage mat. I Sør- Afrika
gir de ikke så mange eller så dyre gaver.
Det viktigste er selvfølgelig barna og selve
julefeiringen er den 25. desember. Da starter dagen med gaver til barna, så drar alle til
kirken og resten av dagen blir tilbrakt rundt
bordet sammen med familie og venner og
masse god mat. Den engelske fruktkaken
er en av favorittene til Carol. Ellers har de

ingen spesielle tradisjoner hverken i adventstiden eller i romjulen.
Mannen til Carol, Thor Kvande syns
også den Sør - Afrikanske måten å feire jul
på er mere avslappet enn den norske. Det
meste handler om den ene dagen, og fokuset er å være sammen - ikke alt det andre,
sier han.
Da Carol kom til Norge hadde hun et
ønske om å feire julen på Sør- Afrikansk
hvis, men det ble ikke så godt mottatt. Løsningen har blitt at de nå feirer norsk jul den
24. og gjør det på hennes måte 1. juledag.
På julaften inviterer svigermor alle sine
barn og barnebarn, og da er det ikke spart
på noe. Alle sju slagene er bakt, og det blir
veldig mye pakker rundt juletreet. Juleevangeliet hører med og selvfølgelig mye sang
og musikk rundt juletreet.
Charlie Browns Christmas
Men en tradisjon som er viktig for Carol er
historien «Charlie Browns Christmas». Enten så hun leser hun høyt fra boken ellers så
ser de på den på DVD i julen.
Historien fra 1950 handler om Charlie
som blir deprimert ved juletider, søker etter
den sanne betydningen av julen midt i glitter og kommersialisme av den moderne tid.
For Carol og Thor handler adventstiden
og julefeiringen nettopp om at det å være
sammen og ikke glemme hvorfor vi feirer
jul, nemlig feiring av Jesus fødsel.
Selv om Carol Kvande savner sin
familie og venner i Sør - Afrika ønsker hun
ikke å flytte tilbake. Økt fattigdom og høy

arbeidsledighet den siste tiden har gjort
livet vanskelig for hele befolkningen. Og
de siste årene hun jobbet som dramalærer
på videre
gående i Durban følte hun seg
utrygg.
Travel førjulstid
Frem mot 11. desember skal Carol turnere
rundt omkring på skoler og barnehager i
Oppland og Hedmark. Når turneen er ferdig, skal hun og Thor arrangere julekonsert
med Vingrom Kirkes Guttekor. Når det er
gjort skal Carol ta det litt roligere, kanskje
bake litt, glede seg over deilig julemusikk
og leke ute i snøen sammen med sin sønn.
Og ønske for neste adventstid er å kunne få tid til å glede enda flere med en julekonsert sammen med sin ektemann.

MIN SALME

Mitt hjerte alltid vanker
Mitt hjerte alltid vanker i Jesu fødte rom
Der samles mine tanker som i sin hovedsum
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt
Jeg kan deg aldri glemme velsignet julenatt

Akk, kom jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn
Og full av lengsel sukke, kom Jesus dog her inn
Så skal jeg blive trolig, her i mitt hjerte svøpt
Det er ei fremmed bolig, du har jo selv den kjøpt

Jeg gjerne palmegrene vil om din krybbe strø
For deg, for deg alene jeg leve vil og dø
Kom la min sjel deg finne sin rette gledesstund
At du ble født her inne i hjertets dype grunn
En av favorittsalmene til Carol Kvande er Mitt Hjerte alltid vanker – rett og slett for det har
en så en vakker tekst og melodi. «Det får meg til å komme i den rette julestemningen og samtidig som jeg
tenker på forberedelsen til å ta imot Jesus.
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Norsk salmebok 2013 – en ny sang for Herren?
Stå i en busskø i Oslo eller London, og du
kan vente lenge. Så plutselig kommer 3 busser samtidig.
I kirken går det også årevis uten at noe
særlig skjer, men så i løpet av noen måneder
dukker opp både ny bibel, nye liturgier, og nå
til slutt en ny salmebok. Bibeloversettelsen
har fått mange lovord, mens det liturgiske
frislepp er mye kritisert, og har skapt både
usikkerhet og forvirring. Likevel mener jeg
det er salmeboka som gir oss kanskje størst
utfordring: Bibel blir man etterhvert vant
med, og også nye liturgier på godt og vondt
går an å lese seg til. Men nye salmer; de må
læres. Og det er mange av dem.
Hvorfor ny salmebok?
Det er bare 28 år siden sist det kom salmebok. Er det virkelig behov for en ny salmebok allerede? Hadde det ikke vært bedre
– og billigere – å satse på en ny tilleggsbok
har mange spurt (som f.eks. Salmer 97)? Et
godt spørsmål. Men nå er salmeboka kommet, og alle menigheter i Lillehammer har
vedtatt å ta den i bruk allerede fra første
søndag i advent.
En tungvekter
Norsk salmebok 2013 er større og veier mer
en salmeboka fra 1985. Men dette er ikke på
grunn av at det er flere salmer. Kirkerådet
har satt inn bakerst i boka både katekisme,
bønner, og til og med noen liturgier (sistnevnte litt av et paradoks, når alle menigheter likevel kan bestemme liturgier selv!).
Det tar plass, og dermed er boka større, og
prisen høyere enn nødvendig.
Fornyelse
Det er 240 nye salmer (pluss 124 som var
med i Salmer 97), mens 535 er videreført
fra forrige salmebok. Ved å bla gjennom
boka ser man straks en helt annen bredde
en tidligere med både Taizé, keltisk, gospel,
nyere norsk, folketoner, viser, sprituals
mm. Nye advent- og julesalmer har for eksempel klassiske komponister som Bach og
Sibelius – men også Bjørn Eidsvåg og Odd
Nordstoga.

Jul i ord og toner

Lillehammer kantoris tradisjonelle ”Jul i ord
og toner” bytter dag og tid til søndag 22. desember, kl.19.00. Et nytt tidspunkt skal gi
flere anledning til å komme, sier kantoriets
dirigent organist Tim Collins. Som vanlig
håper vi at Morten Jostad med som tekstleser.

”Orgelhalvtimen”

Tim Collins har startet en ny konsertserie,
som er tenkt å være ca en gang i måneden. Ideen er å gi flere anledning til å høre

Mange av de nye salmer har høy kvalitet, og blir spennende å stifte nærmere
bekjentskap med. Andre er dessverre etter
min oppfatning ikke så gode; men disse kan
man vel bare la være å bruke?
En del trykkfeil er det også i salmeboka,
både tekst og noter. Det er trist, og ikke
godt nok. Dette er en salmebok for mange
år, ikke dagens GD.
Når så mange nye salmer skal inn, skal
omtrent like mange ut. Vil man savne noen?
Jeg håper ikke det: I prosessen fram til utgivelse ble det sendt ut mange spørreskjemaer for å sjekke hvilke salmer som virkelig
er i bruk, så at de som vrakes ikke vil bli
savnet. Vi får se.
På orgelgalleriet
En virkelig revolusjon denne gangen er at
oppe på galleriet vil organisten sitte med
ny «koralbok», som for første gang har alle
tekster inkludert. Dette skal gjøre det mulig
å bedre følge med og lede teksten – og også
spille riktig antall vers!
Språk
I en tid med mye språklig ensretting i bl.a.
media, vil det være en overraskelse for
noen at så mange som 40% av salmene er på
nynorsk. Eg tykkjer det er bra.

rgelet, og orgelmusikk, i Lillehammer
o
kirke. Første orgelhalvtimen på nyåret er
lørdag 8. februar kl.12.30 med Tim Collins
på orgelet.
Alle orgelhalvtimer er gratis, og starter
kl.12.30.

”Syng med oss” – fra den nye
salmeboka

Torsdag 20. februar kl.19.00 inviterer Lillehammer kantori til en kveld hvor mange
av de nye salmene i salmeboka skal presenteres. Dette blir en god anledning til å
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Mer betenkt er jeg over at det er 40
salmer på engelsk, angivelig av hensyn til
inkludering av innvandrere. Fine for me,
as I’m not so very good in norsk – men
jeg synes egentlig det er litt merkelig. 40
franske salmer i en engelsk salmebok for
eksempel ville ha skapt ramaskrik.
Men endelig er samisk med. Fint å se
Deilig er jorden på fire språk; bokmål, nordsamisk, sørsamisk og kvensk.
Utfordringen
Salmeboka skal nå tas i bruk. Hva betyr det?
Jeg mener det innebærer litt mer en bare å
kjøpe x antall eksemplarer, og så legge dem
i salmehyllen og håpe på det beste.
For å virkelig ta salmeboka i bruk må
menighetene lage en salmeplan for å kunne
lære nye salmer, og for eksempel legge ut
kommende gudstjenesters salmer på nett,
slik at kirkegjengere har anledning til å forberede seg. Jeg håper derfor at så mange
som mulig vil kjøpe salmebok selv for å ha
hjemme. Den er hos bokhandlere på Lillehammer, og den billigste versjon koster
bare litt over 200 kroner. En perfekt julegave til seg selv eller andre.
Så kan vi alle være med slik salmenes
bok befaler oss, og «Synge en ny sang for
Herren»!

stifte nærmere bekjentskap med noen av de
spennende salmene som er med i den nye
salmeboka.
Samtidig på nyåret håper Lillehammer
menighet å sette i gang med en forsangergruppe, for å bedre kunne lede salmesangen – og særlig når det er nye salmer som
skal synges. Kunne du tenke deg å delta,
f.eks en søndag i måneden?: Ta kontakt
med Tim Collins på tlf. 97 99 13 05.
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Kirkesang og salmesang
På en av mine reiser gjennom Gudbrandsdalen i forbindelse med jobboppdrag, satt
jeg og nøt naturen rundt meg. Det var juni
morgen med sol og klar blå himmel, og
trærne var i hele spekteret av grønnfarger. Mens jeg nøt dette fantastiske skue så
begynte morgenandakten i radioen. Hun
som hadde andakten snakket om naturens
skjønnhet og Guds skaperverk. Dette passet så godt inn i min glede over det vakre
jeg så rundt meg. Så tonet salmen; ”Himlen
blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot.
Bekken risler for vår tørste, korn og blomst og
tre slår rot. Fugler spiller sine vinger, barnet
pludrer med sin mor. Lovet være Han som
skapte drømmen og det første ord”. Mine tanker gikk videre til våre mange vakre salmer
som jeg har lært i min oppvekst og det voksne liv. Tenk så mange fine salmeskatter vi
har! Vi er privilegert som kan få være med
å synge disse salmene. Som medlem av Vingrom Sangkor er jeg med som forsanger i
Vingrom og Saksumdal kirker hvor vi kan
få synge sammen med de som er tilstede i
kirken. Men hvor er dere som vi så gjerne
skulle sunget sammen med? Det er veldig
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tynt i benkeradene med personer som går
til gudstjeneste.
I min tid på barneskolen i 50-60 årene
var lørdag også skoledag. Det siste vi gjorde
før vi gikk hjem fra skolen var å synge dette
verset sammen med vår lærerinne Margit
Hagen;
”I morgen er det søndag den skinner over
jord, den deiligste av dagene for liten og for
stor. Med klokkeklang og kirkegang og tur i
skog og hei. I morgen er det søndag og all verden gleder seg.”
Den gang var søndagen hviledag, fabrikker stod, butikker var stengt, på gårdene
stod redskapen stille, dyr og mennesker fikk
hvile, og folk gikk til kirken. En stor prosent
av bygdas befolkning var å se under gudstjenesten. Kirken og kirkebakken var samlingspunkt, og mange slo av en trivelig prat.
Trenger vi ikke det i dag også? Jeg bare spør.
Jeg tror vi trenger denne hviledagen i en
tid hvor hverdagen for de aller fleste er temmelig travel. Vi trenger å stoppe opp litt og
samle krefter. Hvorfor ikke gjøre det i våre kirker? Kirken er en stille arena, et sted du kan
sette deg ned, senke skuldrene, finne en indre

ro, lytte til musikk og føle på fellesskapet. De
aller fleste av oss er glad i kirken vår. Den
betyr mye for oss i sorgen ved å miste noen
vi er glad i. Da søker vi kirken for styrke og
trøst. Den gir oss høytid og glede ved bryllup, barnedåp og konfirmasjon, samt gode
opplevelse ved diverse konserter. Kirken er
der for oss alle; ”Kirken den er et gammelt
hus, står om enn tårnene faller”.
Jeg skulle ønske det ble mer engasjement blant folk flest med å ta aktiv del i hvordan vi vil ha kirken som møteplass og ivareta
vår kulturarv. Jeg vil til slutt komme med en
oppfordring; Gå til kirken, vis engasjement,
la det bli et pusterom i hverdagen, bli med og
syng de vakre salmene sammen oss, vi savner dere! Ta turen ut i Guds frie natur og nyt
den sammen med familie og venner etterpå.
”Jeg minnes en kirke der hjemme så fredfull i
granenes ly, fra tårnet lød klokkenes stemme,
og kalte på land og på by. Kom til den hvitmalte kirke, o kom til Guds fredlyste hus! Enn
lyder så titt i mitt øre klokkeklemtet og granenes sus.”
Inger Johanne Smidesang Rosenvinge

Nye ansikter i menighetene
Det har vært en del utskiftinger av personell hos oss det siste året.
Arnbjørg Brusveeen, sekretær hos kirkevergen, har blitt pensjonist. Sjur Magnus, organist med hovedarbeidssted
Fåberg kirke, har sluttet. Kristian Aasen, ung kirketjener i Søre Ål kirke, har sluttet og Eveline Røberg,
ung kirketjenere i Nordre Ål kirke, vil slutte i slutten av januar 2014.
Helge Haugom, kirketjener, har fått hovedarbeidssted Søre Ål kirke og Ove Brenna, nytilsatt kirketjener, har fått
hovedarbeidssted Lillehammer kirke.
Anne Berit Riisehagen Gillebo har gått fra menighetssekretær for Lillehammer menighet til sekretær for kirkevergen.
Gunvor Kraft er ansatt som menighetssekretær for Lillehammer menighet.
Det kommer ny organist med hovedarbeidssted Fåberg kirke, 10.januar 2014. Han heter Paul Wilmot og kommer fra
Vega kommune. Han er opprinnelig fra England. Inntil han kommer på plass har vi ansatt J akob Lund Paulsen som
organistvikar.
Vi har fått ny kateket i løpet av dette året, hun heter Susanne Paulsen.
Reidun Bjørke, Ass.kirkeverge
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Speidere overnattet i selvlaget «slott»
Lillehammer KFUK/KFUM-speidere har
gjennomført «Tråkk»-programmet i høst,
det vil si at hver overnattingstur skal inneholde minst en fottur. Tidligere har de vært
ved Mesnali og ved Mesnasaga, men 8.-9.
november var Speidersenteret utgangspunktet for overnattingen.
I alt 16 påmeldte speidere møtte opp,
noen sov inne, men de fleste valgte å sove
ute (se bildet) i «tårnet» eller «slottet» som
de har brukt høsten til å lage. Det er kun
brukt tau til å feste rajene til hverandre, det
er ikke love å bruke skruer eller spiker.
Fredag kveld startet med lek, speidersang, kakao, quiz med 50 spørsmål, bibeldramatisering, vafler. Deretter var det
kåring av vinnere og fremføring av drama.
Lørdag var det frokost innendørs. Særlig
de som hadde sovet ute satte pris på det…
Fotturen denne gangen gikk til Åveitsvea.
Hele arrangementet ble avsluttet med speiderbønn og utdeling av «kreativ-merket».

«Tårnet» eller «slottet»,
kjært barn har mange
navn…speiderne har
i hvert fall brukt hele
høsten på å lage overnattingsplassen, der det
kun er brukt tau, og ikke
spiker eller skruer.
(Foto: Lívia Fernandes)

30.11- 01.12 er alle 11-åringer i
Søre Ål og Lillehammer menighet
invitert til Søre Ål kirke for å
overnatte der.
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.
Det blir ulike leker og aktiviteter ute og inne, film, forberedelser til guds
tjeneste, taco, prat i soveposen, lystenning, og mulighet til å være stille
sammen. Alle skal overnatte i kirkerommet. Lys Våken er en del av kirkas
trosopplæring, og arrangeres mange steder i landet denne helga.
Alle foreldre, søsken og andre kjente inviteres spesielt til
adventsgudstjenesten søndag 01.12 kl 11.00.
Ønsker du å vite mer om dette, ta kontakt med sokneprest Ingunn Dalan
Vik: ingunn.dalan.vik@kirkekontoret.no, tlf: 979 91 309

Nr. 3 • 2013

Vår Fedrearv

Fairtrade, kommunen og kirken
Under litteraturfestivalen sist i mai ble Lillehammer utnevnt til Fairtrade-kommune,
som nummer 31 i Norge. Denne tittelen
innebærer å fremme etisk handel og jobbe
aktivt for å utbre bruken av Fairtrade-merkede produkter i lokalmiljøet.
Fairtrade er en internasjonal merkeordning som garanterer at småbønder og plantasjearbeidere i utviklingsland får tryggere
arbeidsvilkår og bedre priser for sine produkter. Det handler ikke om veldedighet,
men om standarder som sikrer dem bedre
arbeidsforhold og merrettferdige handelsbetingelser. Tanken er da at de fattige selv
kan bekjempe fattigdom.
De største og best kjente Fairtrade-produktene er kaffe og bananer, som jo vi nordmenn er store brukere av. Andre produkter
er te, sukker, sjokolade, krydder, juice og is.
Da Fairtrade Norge ble stiftet i 1997
(først under navnet Max Havelaar) var Kirkerådet blant de 12 organisasjonene som
stod bak. På flere måter har Den norske
kirke år søkt å bidra og oppmuntre til rettferdig handel og miljøansvar.
En Fairtrade-kommune skal ha en
styringsgruppe, bredt sammensatt for å
representere kommunens innbyggere og

arbeidslag: offentlige og private virksomheter, organisasjoner og politiske partier. Styringsgruppa ledes av Øyvin Aamodt. Fra de
seks Lillehammer-menighetene er undertegnede, fra Søre Ål, nylig utpekt til å delta.
Fra kirkens side frontes Fairtrade ikke
minst gjennom tiltaket Grønn menighet.
Dette for å synliggjøre sammenhengen
mellom forbruk, rettferd og miljø. Flere av
punktene å velge blant for å kalle seg Grønn
menighet går inn på etisk forbruk og Fairtrade. I Lillehammer kommune er foreløpig
Søre Ål og Lillehammer på lista over grønne menigheter. Vi er i startgropa med dette,
slik Lillehammer er som Fairtrade-kommune. Arbeidet framover skal vise hvor godt
hold det er i de gode intensjonene. Det viktige er å ta skritt i riktig retning.
Både som enkeltmennesker, menigheter, organisasjoner og kommune har vi
råd til å la levelige vilkår for medmennesker
langt borte som produserer maten vår og
andre varer, telle med når vi handler. Som
kirke og menigheter er vi kalt å se forbi oss
selv, til vår neste, til våre fattige søstre og
brødre. Og jeg tror at mange lillehamringer
egentlig ønsker mer rettferdighet i verden.
Ingen kan gjøre alt, men alle kan vi gjøre

En kommune skal oppfylle fem
grunnleggende kriterier for å få
status som Fairtrade-kommune:
- det skal dannes en lokal styrings
gruppe som driver arbeidet fremover
- kommunestyret skal treffe et vedtak
og servere Fairtrade kaffe og te på
sine møter og til sine ansatte
- et utvalg av varer er tilgjengelige i
lokale butikker og serveringssteder
- et visst antall av bedrifter, skoler, k
 irker osv. benytter Fairtrade
produkter
- det skal drives aktivt informasjons
arbeid
noe. Hvert kjøp av et Fairtrade-merket produkt er et bidrag. Og hvis større enheter
som Lillehammer kommune, menigheter,
organisasjoner og næringsliv i Lillehammer
selv bruker og støtter opp om Fairtrade-
merkede varer, hjelper vi mange mennesker til bedre liv.
Kjell Bjørnbekk

Miljø, forbruk og rettferd
Advent. Opprinnelig en tid for enkelhet og ettertanke. I dag kalles den ofte bare førjulstida, og bærer preg av julefeiring på forskudd. Julen
starter med at Jesus kom til jorda, til oss alle, natt til første juledag. Men innen første juledag er mange av oss både utladet og matlei. Kanskje
kan vi begrense forbruket i desember og samtidig øke gleden? Skaperverk og medmennesker trenger at vi øver på å redusere miljøbelastning
og ressursforbruk mens vi samtidig leter etter gleden i hverdag og fest.
Her kommer noen tips fra Grønn Hverdag (www.gronnhverdag.no)* til juleforberedelser og julefeiring som kan hjelpe oss til bedre å ta vare
på jorda og hverandre:
• Rengjøring uten sterke kjemikalier. Bruk mikrofiberkluter og svanemerkede produkt. Flere tips på gronnhverdag.
no>bolig>rengjøring.
•Ø
 kologisk og fairtrade på menyen. ”Stuttreist” mat og andre gaver finner du på også på Bondens torg.
Flere tips på gronnhverdag.no>mat&drikke>velg økologisk, og på fairtrade.no.
• Rester er også mat. Å kaste mindre mat er viktig både for lommeboken og miljøet.
Flere tips på gronnhverdag.no>mat&drikke.
• Tenn lys med måte; helst lys av bivoks, gjenbrukslys fra NMS (bl.a. på Mesnali), eller svanemerkede lys. Unngå parafinlys av hensyn til
klimaet. Se gronnhverdag.no>bolig.
• Gavepapirets kunst. Det tynne, glansede papiret kan ikke resirkuleres. Lag gavepapir
selv av gråpapir eller annen emballasje. Flere tips på gronnhverdag.no>ferie&fritid.
• Sorter avfallet. Det blir mye emballasje og annet avfall i jula. Se glor.no om kildesortering.

TIPS OM GAVER:

• Ønskelister kan være nyttige. Færre bortkastede gaver er til alles beste.
• Spleising med andre er lurt for å få råd til et kvalitetsprodukt som varer.
• Etisk forsvarlige gaver er å foretrekke når det finnes, enten det gjelder klær, leker, interiørprodukter eller annet.
Se gronnhverdag.no>etiske produkter.
• Miljøvennlige gaver øker ikke mengden av ”ting”. Eksempler: abonnement, tjenester (middagslaging, barnevakt, vindusvask
o.a.), opplevelser (f.eks. kino, konsert, turfølge, overnattingstur, massasje, fotpleie), kurs (data, dans, jegerprøven, matlaging, musikk,
redesign, språk eller annet), mat og drikke (gjerne fairtrade), evt. restaurantbesøk.
Gavetips fra A til Å: gronnhverdag.no>ferie&fritid
Gledelig jul i vente!
*Ønsker du mer informasjon, og er uten internett, så ring gjerne S. Heim, tlf. 92 68 14 04.
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Bli med i Vingrom
og Fåberg kirke
1.-2. februar 2014
Lørdag 1. og søndag 2. februar blir 3dje-klassingene i Fåberg,
Vingrom og Saksumsdal invitert til kirka for å være agenter, og
løse oppdrag. Alle agentene får agentbevis, og skal være med på
å utforske kirka, og hva som skjer i en gudstjeneste. I kirka er det
flere hemmelige rom, som kirketårnet, orgelgalleriet og gravkapell
(i Fåberg). Det finnes også noen skjulte skatter, og mange symboler
vi skal prøve å finne betydningen av. Innimellom blir det selvsagt
tid til å leke, og spise god agentmat. Denne helga blir det ikke
mye stillesitting i kirka!
I alle menighetene er mange frivillige engasjert i å gjøre dette til
en spennende helg, i tillegg til prester, organister, kirketjenere og
menighetspedagog.
Invitasjon blir sendt i posten til 3dje klassinger i Vingrom,
Fåberg og Saksumdal menighet etter jul. Er det noen som ikke
får invitasjon, men har lyst til å være med, ta kontakt med
kirkekontoret, tlf: 61 27 08 88
Søndag 02.02 blir det en helt spesiell og livlig Tårnagentgudstjeneste i både Vingrom og Fåberg kirke kl 11.00. Her er alle hjertelig
velkommen til å se og høre hva tårnagentene har opplevd og
oppdaget
Bildene er fra tidligere tårnagenthelg i Fåberg kirke. I løpet av
våren blir det tårnagenthelg i alle kirkene som hører til L illehammer.
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Tårnagenter i
Nordre Ål kirke
21-22 september var 3 og 4-klassingene som hører til Nordre Ål
invitert til å gå på oppdagelse og løse mysterier i Nordre Ål kirke.
Vi fant ulike symboler, lette etter kirkeskattene; dåpsfat, nattverdsbeger, alterbibel og lysestaker. Den aller største skatten i kirka var
godt gjemt under trappa, og er en stor hemmelighet som du må
komme på Tårnagenthelg for å oppdage…

Alle fikk en bolle som inneholdt en hemmelig kode.
Den kunne også finnes igjen i Bibelen.
Alle som ville
fikk bli med
ut på taket,
og kikke inn
til klokkene.

En av oppgavene var å finne Alfaporten og Omegaporten i
kirka, og reflektere rundt hva dette kunne bety. Det ble også
funnet mange andre symboler.

Til kirka kan vi komme med alt som er bra, og alt som er leit.
Før gudstjenesten på søndag skrev vi opp leie ting på ballonger
som hang nedover på korset, og gode ting på ballonger med
helium som strakte seg oppover.
Ballongene med leie ting stakk vi hull på etter å ha bedt syndsbekjennelse. Ballongene med gode ting tok vi med oss ut etter
gudstjenesten, og sendte opp over byen.
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Trommekurs og risgrøt for fargerikt fellesskap

Harald Skullerud har hele tiden vært primus motor for alle trommekursene. Dette bildet er fra kurset i 2011 i Fåberg menighetshus.

For femte år på rad inviterer Fåberg menighet i samarbeid med KFUK/KFUM til trommekurs for nordmenn,
asylsøkere og innvandrere. Dette har vist seg å være veldig populært blant våre nye landsmenn,
som setter pris på et avbrekk fra asylmottaket.
Tidligere har det kommet asylsøkere fra Øyer, men nå er dette mottaket lagt ned. Nå har menigheten derfor
valgt å gå ut med en generell oppfordring til alle om å invitere innvandrere til dette arrangementet.
I år blir det litt mer variert program også. I tillegg til trommekurs, blir det juleverksted og servering av risgrøt
med mandel. Dette liker de sikkert mye bedre enn brunost.
Det hele foregår lørdag 7. desember kl. 11.30 – 16.00, og alt er gratis.
Barn i alle aldre er velkomne, gjerne i følge med voksne.

Jul i svingen på Fåberg
Også i år blir det «Jul i svingen» i Fåberg. Det
betyr at store og små bidrar 22. desember,
midt i julestria, til å skape den rette stemningen. Meningen er at det meste skal foregå
utendørs, men et visst «værforbehold» har det
vært…
Uansett: Ta på deg varme klær. Det blir musikk
og andakt fra scenen, som er satt opp for
anledningen ved menighetshuset.
«Jul i svingen» ved Fåberg menighetshus.
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– viktig som aldri før
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I 2014 feirer den 125 årsjubileum. SØNDAGSSKOLEN NORGE og deres pedagogiske medarbeidere sørger for at hjelpemidler er på plass slik at den lokale lederen
har det en trenger for å drive. SPRELL LEVENDE heter formidlingsopplegget og kan
benyttes på ulike måter.
En del steder her i Oppland er det ledere som tar tak i dette arbeidet og samler ungene regelmessig.
Er det flere som kan samarbeide om en gruppe er det veldig fint. Noen har funnet en ukedag å møtes.
Andre steder er det å komme i gang som er utfordringen. Jesus til barna er søndagsskolens visjon.
Det vil vi gjerne løfte fram og opp.
Søndagsskolekonsulenten kan bidra med hjelp for dem som vil prøve, og de som har holdt på en stund.
Barna trenger søndagsskolen og søndagskolen trenger barna.
Velkommen til å ta kontakt!
Randi Korsveien
Søndagsskolekonsulent telefon 481 59 266
e-post: randi.korsveien@sondagsskole.no

Har du lyst til å være med
på musikalen ”Rigoberta”?
Rigoberta Menchú ble født i 1959 i Guatemala. Hun vokste opp i en
fattig indiansk bondefamilie under borgerkrigen. Rigoberta er kjent for
sitt arbeid for den indianske urbefolkningens rettigheter. Hun fikk Nobels
fredsprisen i 1992 for sin kamp for menneskerettigheter.
Musikalen er skrevet av Thor Rummelhoff, Arne Hiorth og Geir Hegerstrøm.
”Rigoberta” er et fortettet tilbakeblikk på noen av de viktigste hendelsene i
Rigoberta Menchús liv – eller mer nøyaktig: det livet hun var nødt til å leve før hun
flyktet fra Guatemala. Musikalen er en beretning om mennesker i møte med det
ubarmhjertige livets ulike tilskikkelser. Mennesker i en kamp for sin og sitt land
eksistens. Mennesker som nekter å leve under despotiske undertrykkere med arv
tilbake til Christofer Columbus. (fra manus ”Rigoberta, en musikal om Rigoberta Menchú).
Søre Ål musikalgrupp gleder seg til å jobbe sammen med teatergruppe BroadCast, som består av 3 unge og dyktige
teater/musikalstudenter.
Planlagte øvelsesdager og framføringer:
- Fredager på ettermiddag/kveld – lørdager på dagtid. (3. og 4. jan, 17. og 18. jan, 7. og 8. febr, generalprøve torsdag 20. feb.)
- Fremføring 21. og 22. februar.
Alle kan melde seg på: ingen aldersgrense, du kan velge skuespill (med eller uten sang), kor, teknikkgruppe og kostymegruppe.
Påmelding til Pim Benschop:
willempieter.benschop@outlook.com, facebook, telefon: 974 23 825 eller 61 25 70 85
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– av og for ungdom

Hvorfor
er du med i SALT?
Elise Hasselquist Evensen:
”Jeg er med i SALT fordi jeg føler meg
trygg og jeg passer inn.
Alle er hyggelige og jeg trives godt.
I tilegg liker jeg å synge”
Anna Michalsen:
”Jeg er med fordi jeg alltid ler på
vei ut døra, og vet at uansett hva
som skjer eller i livet mitt er alt litt
enklere etter å hå vært med på en
SALT øvelse”
Guro Emilie Herwig Bungum:
”Jeg er med i SALT for å være med å
skape et godt og trygt miljø for andre
på min alder. SALT gir en mulighet
til å utvikle seg og å jobbe med musikk og drama på ulike nivå”

Gjennom aktiviteter som kor, dans, drama, band, lys/lyd,
styrearbeid, video og web får ungdommene utfolde seg
kreativt og prøve ut ulike sider ved seg selv.
Ten Sing er en metode i kristent ungdomsarbeid som kombinerer
utfoldelse og aktivitet med ledertrening og personlig utvikling. Gjennom
kristne ledere og trygge møteplasser får ungdommene et åpent møte
med Jesus.
Ten Sing ideologi bygger på at ansvar engasjerer!
Ten Sing er for og av ungdom, men Ten Sing er ikke en lettvint løsning
på kirkens ansvar i forhold til ungdomsarbeid. Den krever ressurser både
i form av tid, penger
og personer.
Selv om vi holder frem at Ten Sing er for og av ungdom, er det voksne
nærværet og støtten viktig for ungdommen. Ungdommen må ha gode
rammer å jobbe under. De trenger mer enn et sted å være, mer enn
utstyr til å spille på. Vi må legge til rette for at ungdom kan skape seg et
trygt miljø hvor de kan få lov til å vokse som mennesker og som kristne.
Vi ønsker å holde frem tre viktige ord som Ten Sing ideologien
sentreres rundt:

Kultur, kreativitet og Kristus.
(Kilde: KFUK_KFUM)

SALT er en del av denne måten å drive ungdomsarbeid på.
Det er både gøy og krevende, men for ungdommene er det viktig at vi
som voksne ser dem, og at vi legger til rette for gode rammer.
Noen år er vi mange på SALT, mens andre år sliter vi med rekrutteringen.
Det er alltid mange årsaker til denne variasjonen.
Men det er viktig at vi som kirke gjør en jobb for de ungdommene som
kommer og som ønsker å være i en kreativ kultur, hvor den treenige
Gud hører naturlig med!

Velkommen til SALT!
Vi øver hver tirsdag kl 1900-2130,
Lillehammer kirkesenter
Finn oss på Facebook: Salt Lillehammer Ten Sing

Hanne Engdal, diakon

Nr. 3 • 2013

Vår Fedrearv

Familenytt
Lillehammer
Døpte: 	Anna Marie Rundfloen Haugen –
døpt i Vingrom kirke
	Mari Lund Skar –
døpt i Rakkestad kirke
William Herland Øvstetun
Erle Vaaler-Oudenstad
Olav Arthur Knutsen-Øy
William Kristiansen Verhoeve
Tellef Brodtkorb Marøy
	Kasper Ågnes –
døpt i Nordre Ål kirke
	Julia Grønås –
døpt i Storsteinnes kapell,
Balsfjord
Mathias Dreyer
Peder Arstad Askeland
Theodor Hanssen Jevne
Mie Tomine Joten
Sofia Koksvik-Engen
Eivin Bueie Jacobsen
Nikoline Petersson Skar
Konrad Moseng – døpt i Veldre kirke
Sigurd Lykstad
Hedda Wottestad Hagen
Matias Silihagen
Vigde i Lillehammer kirke og Garmo stavkirke:
	Yanaisy Vega Carmona og
Rune Ludvigsen
Ida Solberg og Mattis Sagen Hansen
Kari Haugli og Amund Thorud
Berit Dalen og Øyvind Myrvold
	Marita Tørmoen og
Thomas Brufladt Lybeck
Hege Svendsrud og Einar Dahl
Døde:

Oddrun Birgitte Gjøstøl
Rolf Thommessen
Ole Jacob Breide
Oddrun Margrethe Backstrøm
Randi Oline Sveine
Johan Magnus Ødegaard
Tore Rød
Harald Olav Bjørnæs
Astrid Kristine Nøss
Hans Even Slåsletten
Åge Larsen

Vingrom
Døpte:
Johannes Håkon Brekken
Filip Guldvik Bernhardsen
Anna Maria Rundfloen Haugen
	Nathalie Spidsberg berge
(døpt i Ringebu stavkirke)
Brage Bontveit
Even Aaslie Jevnesveen
Jonathan Åssveen
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Vigde:	Eline Tølløfsrud Gundersen
og Pål Vegard Nordnes
Døde:

Peder Bakken Frank
Ola Losgård Stræte, Tynset kirke
Kasper Ågnes
Sarah Jensberg Sagbakken
Jenny Loe Engum, Nesodden kirke
Mali Støre Riise, Greverud kirke

Laila Jorun Paulsen
Olav Hagen
Karen Aasen
Ruth Johanne Rolseth
Ragnhild Øvergaard
Magnhild Berljot Monkan
Knut Bratteng

Døde

Vingrom guttekor øver i Vingrom kirke hver
onsdag kl. 18.30 – 19.30. Koret er for gutter fra
ca 6 år. Nye sangere er hjertelig velkommen:
Kontaktperson: Thor Kvande tlf. 97164485
Fåberg
Døpte:
sen

Benjamin Mathias Grande-Hustad
Elias Matheo Grande Hustad
Chris Adrian Mærsk Gellein Michel-

Mathilde Haugen Bråthen
Mattis Fyksen Bakken
Miriam Nordahl-Pedersen
		
Vigde:
Tonje Sneve og Jan Ove Strandheim
		
Døde:
Arne Dahl
Anne Marie Kval
Marit Tobiassen
Ingebjørg Prestrud
Synnøve Nyrud
Kari Brubakken
Liv Grønlien
Halvard Inge Diserud
Inger Marie Rønningen
Gunn Solvor Nilsen
Saksumdal
Døpte:
Daniel Eidjord
Ingvild Kval-Engstad
Døde:

Kari Aasen
Arne Morten Jenssveen

Seremoni i Nordre Ål kirke og
Lillehammer Helsehus Kapell
Gunn Trana Jansen
Arnolf Nikolaisen
Ivar Scheie
Marit Haavemoen
Ingrid Johanne Rødal
Magne Bergum

Søre Ål
Døpte:
Erle Goa Engblom døpt i Lillehammer kirke
Jade Nymoen Børresen
Hedvig Huuse Enge
Sander Slettum Mjelde
Johanne Dørum Skjerven
Severin Tronstad Brønmo døpt i Tingvoll kyrkje
Axel Erik Brandslien Vangskåsen døpt i Follebu kirke
Mattis Thuen Tyrom
- døpt i Follebu kirke
ViljaAasen
Trym Haugen Austlid
Oscar Rosenborg Lunde
William Kristiansen Verhoeve døpt i Lillehammer kirke
Lykke-Aurora Gjelseth Øien
Adrian Sandbakken Aanekre døpt i Sør-Fron kirke
Emil Trannum Lofsberg
Peder Arstad Askeland døpt i Lillehammer kirke
Pernille Alpen Rekkedal
Live Ulateig Høye
Vigde:

Ingen

Døde:

Kåre Øyvind Haug
Gunnar Plassen
Tove Petersen Haaland
Per Magnar Halsa
Anne Marit Svarverud
Aud Kirsti Wangen
Leif Brekkum

Nordre Ål
Døpte
Sigve Øfsteng Berg, Ringebu Kyrkje
Aurora Dypdalen Olsen
Linea Øien Eriksen
Magnus Rundsveen Bratli
Jessica Biørn
Oda Nyløkken
Eirill Alrek
David Tangen, Sjoa Kapell
Vilma Håvardsdotter Høyemsvoll
Nordseter Fjellkirke
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Musikalen «Rigoberta» fremføres
21 og 22 februar.
Har du lyst å være med i kor, skuespill,
kostymer eller annet meld deg på til:
Pim Benschop:
willempieter.benschop@outlook.com,
telefon: 974 23 825 eller 61 25 70 85
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SØRE ÅL
Sjekk også www.facebook.com «Hva
skjer i Søre Ål menighet» og GD puls

JULETREFEST

Søndag 9. mars inviteres hele menigheten til gudstjeneste på Nordseter.
Vi samles etterpå til felles aktivitet. Ta med
ski og matpakke.

ONSDAG 8. JANUAR
kl. 17.30 til 19.30 i
Søre ål kirke
Ta med rester fra årets julebakst til
fellesbord, vi ordner med drikke.
Det blir lek, juletregang, andakt og Pepper/Chilipepper synger.
Så kommer nok julenissen..
Vi ønsker alle i aldre velkommen

6 åringer får kirkebok den
23.mars under gudstjenesten, de
inviteres til egen samling i kirken
onsdag 19. mars.
Alle blir invitert, om du ikke har fått brev
men ønsker bok, meld fra til
kari@kirkekontoret.no

11 åringer inviteres til Lys våken
og overnatting i kirken 30 nov.
til 1 des.
Lyst til å være med? Kontakt sogneprest:
Ingunn Dalan Vik 91711891

3 klassinger inviteres til Tårnagentene, en spennende måte å bli
kjent med kirken og troen, den
3. til 4. mai.
Om du ikke får innbydelse i posten meld
deg på til kari@kirkekontoret.no

Søndagskole under gudstjenesten,
når det ikke er familiegudstjeneste eller
skoleferie.
Kontaktperson: Kjell Bjørnbekk 91 35 00 87
kjebjo56@gmail.com

Søndag 27. april feirer Søre Ål
kirke 50 år.
En egen komite utgir en bok om kirkens
historie, det blir konserter for alle i dagene
før den 27. april. Hold av disse dagene !!

Pepper/Chilipepper
To kor for barn i alle aldre, øver hver onsdag. kl. 18.00 til 19.00, i Søre Ål kirke.
Vi deltar på noen familiegudstjenester, og
sist høst var vi med på dølajazz og julegateåpning. Denne våren skal vi opptre
med konsert under Søre Ål kirke sin 50 årsfeiring, lørdag 26 april.
Koret har eget band.
Kontaktperson: Maria Stiegler
jeg.maria@gmail.com

Tilbakemelding på den nye
liturgien
Gudstjenesteutvalget ønsker å evaluere ny
liturgi. Har du synspunkter send tilbakemelding til Ingunn Dalan Vik innen
10. januar.
Ingunn.dalan.vik@kirkekontoret.no
Ønsker du å bidra med kirkeskyss,
tekstleser eller lurer du på noe:
Ta kontakt med kirkekontoret.

Samtalegrupper,
For alle som vil snakke om tvil og tro og/eller
bli bedre kjent med noen. Møtes ca. hver
2-3 uke. Det er plass til alle som vil være
med. Kontaktperson Brit Sigvor Bjørnbekk:
98 63 56 70. brit.sigvor@hotmail.com

kari@kirkekontoret.no

FÅBERG

Ungdomsklubben
Et sted for ungdommer som er sammen på
fredager. Se: facebook.com/Soffa samfunn
Vi leser søndagens tekst og ber
sammen hver fredag kl. 11.00 til
11.30. i kirkekroken
Etterpå kan vi spise matpakke sammen om
du har tid.
Rasteplass, en hvilestund i hverdagen. Lørdag 22 mars og 24 mai
Vi starter kl. 12.00 med en innledning ved
Lise Hyldmo, deretter mediterer vi over en
bibeltekst. Det hele avsluttes med et godt
måltid hvor de som ønsker kan dele det de
har opplevd. Det koster kr. 100,- Påmelding til Lise Hyldmo 95023847,
lise.hyldmo@gmail.com

	
  

Fåberg gospelkor
er et helt nytt tilbud for alle fra 15 år og
oppover, annenhver torsdag er det øvelse
på Fåberg menighetshus. Kontaktperson:
Ingrid Skullerud tlf. 959 66 367.
Gullfisken
Gullfisken er for deg
som er 3-10 år. Det
foregår som regel på
Fåberg menighetshus
kl 10.30 til 12.00, og
er ”søndagsskole” på
lørdag. På Gullfisken synger vi, leker, hører
en bibelfortelling og spiser sammen. Av og
til er vi på tur. Ta gjerne med en voksen hvis
du vil. Kontaktp Sollien, tlf. 47605949.
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Ungdomsklubben
møtes annenhver fredag kveld på menighetshuset. Dette er også et tilbud til
ungdom i Gausdal. Kontaktperson: Ingrid
Skullerud tlf. 959 66 367.
Etter skoletid som i mange år har holdt
til på Fåberg menighetshus er nå inne i sin
siste sesong i sin nåværende form. Torsdag 19.12.13 blir det juleavslutning fra
skoleslutt til 16.30. Alle som har vært med
på «Etter skoletid» tidligere er velkommen
innom denne dagen. (Men send gjerne
en melding til tlf: 97991320 (Møyfrid) på
forhånd, så vi vet omtrent hvor mange som
kommer)

JULETREFEST 5. DAG

I romjula blir det den tradisjonelle juletrefesten på Fåberg menighetshus
5. juledag kl 12.00.
Der møtes alle generasjoner, ikke minst
(midlertidig?) utflyttet ungdom som er
hjemme på besøk.
Kanskje DU skulle leie menighetshuset 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.
Har du en dugnad?
(Altså motsatt av det spørsmålet du pleier
å få…) Hvis du har noe som «skulle vært
gjort», er vi i Fåberg menighet interessert i dugnader for å skaffe inntekter til
menighetshuset. Meld fra til menighetskontoret om små eller store oppgaver.
Bibeltime
Onsdag 27. des. kl. 19.30. Tema:
Salmenes bok. Vi samles om en kopp kaffe
og snakker sammen etterpå.
Menighetstur til Lia
Fåberg menighet arrangerer menighetstur
med retreat til Lia gård 21.-23. mars. Det
bli mulighet for skitur, vihar festkveld på
lørdagen, og søndag blir det gudstjeneste
i Lia kirke på retreatsenteret.
Interesserte kan kontakte
Anna.sylvia@kirkekontoret.no.
Turen forutesetter at vi blir minst 10
påmeldte.
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LILLEHAMMER
MORGENSANG
i Lillehammer kirke hver tirsdag morgen
kl 08.30.
LILLEHAMMER KANTORI
øver hver torsdag kl 19.15 - 21.30.
Interesserte kan kontakte Tim Collins,
tlf 97991305.
SALT LILLEHAMMER TENSING
for ungdom 13-19 år, fra Lillehammer,
Øyer, Fåberg eller Gausdal, og som vil
være med i et kristent fellesskap. Sang,
dans, drama, band, teknikk. Vi øver
tirsdager kl 19.00-21.30 på Kirkesenteret
nedenfor kirken. Kontakt: Ingvill W
 almann
Byrknes, tlf 93657178 eller Hanne
diakon, tlf 97991322.
HYGGESTUND
på Lillehammer Kirkesenter kl 11.00 torsdagene 16.januar, 20.februar, 20.mars,
24.april (grunnet påsken), 22.mai. Det blir
tur sammen med Nordre Ål i juni. Bevertning og utlodning. Se avisannonser for
tema. For spørsmål kontakt Aase Vold,
tlf 92422837.
KORSVEIGRUPPA
for Lillehammer og omegn samles et par
timer tredjehver søndag kveld, til måltid og
samtale om hvordan vi kan følge Jesus i
hverdagen ved hjelp av de fire veiviserne:
Søke Jesus Kristus, bygge fellesskap, leve
enklere og fremme fellesskap. Se www.
korsvei.no, eller ring Solveig Heim, tlf
92681440.
Y`smen har møter i kirkesenteret
2.hver onsdag. Første møte på nyåret er
15.01.14, 29.01, 12.02, 26.02, 12.03,
26.03, 30.04 og 14.05.
ØNSKER DU Å BIDRA
med kirkeskyss, tjeneste som kirkevert, kakebaker, tekstleser eller noe annet knyttet til
gudstjenesten eller menighetslivet forøvrig,
ta kontakt med Gunvor på Kirkekontoret,
tlf. 61270888/97991324.
Øvrige kontaktpersoner:
• 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 3. desember
Tirsdag 7. januar Juletrefest
Tirsdag 4. februar
Tirsdag 4. mars
Tirsdag 1. april (ingen spøk)

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.

Familiegudstjeneste 1. desember kl 11.00
– Utdeling av 4-årsboka. Knøttekoret
deltar. Kirkekaffe.
”Vi synger jula inn” 16. desember kl 18.00.
SALT, Nordre Ål Minitensing, Salmekameratene m.fl.
Konserter i i Nordre Ål kirke:
Salmekameratene:
Fredag 29. november kl 19.00
Arnstein Hammershaug:
5. desember kl 20.30
Kulturskolen:
Fredag 6. desember kl 18.00
Thea Kamfjord Eriksen:
Søndag 8. desember kl 19.00
Sing Song Singers:
Onsdag 11. desember. kl 19.00

Spesielle gudstjenester
og arrangementer
i Nordre Ål menighet
Julemesse lørdag 23. november
kl 10.00 – 14.00
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.
Familiemiddager 2014
23.01., 06.02., 20.02., 06.03., 20.03.,
03.04., 24.04.
NORDRE ÅL MINI-TENSING øver hver
torsdag som før - 18.00 - 19.30.
Første øvelse på nyåret er 16. januar.
Dette er for barn fra 2. klasse og ut
barneskolen. Barna får synge i mikrofon
og trene på å opptre, bli trygge og lære
sanger som er litt mer avanserte. Vi har
det kjempegøy og det er alltid plass til
flere.
K-Forum N ÅL KIRKE KL 19.30 på tirsdager
Gjennom K-forum er vi er en møteplass for
kvinner i alle aldre som ønsker seg felles
skap med andre kvinner lokalt.
10. desember: Adventskveld. Anne Anker
Bolstad Adventstanker.
Møter i 2014: 14.01., 11.02., 11.03., ikke
møte i april og 13. mai
Møtene er i prinsippet gratis, men vi er glad
for kr. 30,- per pers til dekning av utgifter.
VELKOMMEN!

Romjulskonsert med Unge musikere:
29.12. kl 19.00
Konsert med Thea Kamfjord Eriksen m/
venner: Søndag 19. januar kl. 19.00
Juletrefest/Hellige Trekongersfest
Søndag 5. januar kl 17.00 Besøk av
Hellige Tre Konger og Brødrene Hals
For hele familien.
Tomasmesser:
Søndag 26. januar kl 19.00
Søndag 16. mars kl 19.00
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 Soknepresten/Kirkekontoret i N.Ål
Askeonsdag 5. mars kl 19.00
En stille gudstjeneste ved inngangen til
fasten
Følg også med i GD-Puls/Det Skjer og på
våre hjemmesider www.kirkekontoret.no
og klikk deg inn på Menighetene/Nordre Ål.

Hyggetreff i Kirkestua
Hver første tirsdag i måneden kl 11.00
3.12 – Adventssamling 7. januar – Juletrefest, - 04.02., 04.03 og 08.04
Andakt, sang og musikk og underholdning. Servering av kaffe og smørbrød
4-åringer Nordre Ål menighet
Alle fire-åringer i 2013 er invitert til kirken.
Samling Onsdag 27. nov kl 17.30 – Bli
kjent med kirken og de ansatte.
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DEN NORSKE KIRKE
Lillehammer kirkelige fellesråd
Kirkevergen

Hvordan brukes pengene til trosopplæring?
For snart et år siden fikk vi de første meldingene om at Sør-Gudbrandsdal prosti ville få tildelt statlige trosopplæringsmidler i 2013, og vi kunne derfor for alvor sette i gang med å planlegge for innføring av Plan for
trosopplæring, som skal være et redskap for å utvikle en fornyet trosopplæring i Den norske kirke.
De nye friske midlene som nå tilfaller prostiet til dette viktige arbeidet, deles i to: - en del forvaltes av menighetene i kommunene Gausdal, Øyer, Ringebu og Sør-Fron, mens den andre delen forvaltes av menighetene
innenfor Lillehammer kirkelige fellesråds område; - dvs. Lillehammer kommune.
Plan for trosopplæring i Den norske kirke har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende
trosopplæring som
• vekker og styrker kristen tro
• gir kjennskap til den treenige Gud
• bidrar til kristen livstolkning og livsmestring
• utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv
for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne.
Av de midler vi har fått fra staten inneværende år, går en del til lønn til vår menighetspedagog, som allerede
har jobbet i lengre tid med trosopplæring i Fåberg menighet. Stillingsstørrelsen er 80%, og denne videreføres med den forskjell at menighetspedagogen nå får et større arbeidsområde.
Videre har vi midler til å ansette ytterligere en menighetspedagog. Lillehammer kirkelige fellesråd vedtok i
sitt møte 06.11 å lyse ledig en 100% stilling. Utover dette er det midler til både utstyr og drift, så alt ligger til
rette for at vi skal komme godt i gang både med planlegging og gjennomføring av trosopplæringstiltak.
Fellesrådet vedtok også å opprette en trosopplæringsbase i Nordre Ål kirke. Her vil begge menighetspedagogene etter hvert få kontor. Det vil bli et sted hvor menighetspedagoger, prester, kateket, andre ansatte og
ikke minst frivillige medarbeidere kan få inspirasjon og hjelp til å kunne sette ut i livet de tiltak som menighetsrådenes trosopplæringsplaner legger opp til.
Kateketen vil være leder for trosopplæringsteamet, og vil jobbe tett sammen med trosopplæringsutvalget.
Dette utvalget består bl.a av en representant fra hvert menighetsråd, noe som skal sikre at menighetsrådenes planer blir ivaretatt.
Det er også en ordning med en mentor som en ressursperson/veileder. Denne ordningen administreres av
IKO. Vår mentor er Kjetil Haga, som har lang erfaring fra tilsvarende oppdrag.
Noen vil sikkert mene at kirken til alle tider har drevet med trosopplæringsarbeid, og det er helt riktig. Det
er mye godt arbeid på gang i menighetene. Dette nye blir å betrakte som et tillegg til det arbeidet som har
vært, -og fremdeles blir drevet.
På sikt skal vi ha et ”fullskalatilbud.” Dette innebærer at alle døpte i Den norske kirke i Lillehammer i
alderen mellom 0 og 18 år skal få et tilbud fra sin menighet tilpasset den aktuelle aldersgruppen. Med de
ressursene vi nå har fått tilført, er dette målet så absolutt innen rekkevidde.
Vi vil følge opp med en presentasjon av nye medarbeidere, den nye trosopplæringsbasen og ikke minst de
ulike tiltak som etter hvert vil bli satt i gang.
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Bedehussang i skuddet i Vingrom

Gamle bedehussanger er på moten i Vingrom. Dette ble startet av Vingrom seniorkor med dirigent Gerd Rindal i spissen.
Høsten 2012 hadde de konsert med gamle
bedehussanger på sangerhuset i Vingrom.
Folk gikk mann av huse og sangerhuset ble
fylt til trengsel. Det var god stemning og det
ble sunget så taket nesten løftet seg.
Siden har det blitt flere konserter, i Haugetun i Vestre Gausdal, Nordseter fjellkirke
og nå sist, 10. november, i Vingrom kirke.
Her fikk vi høre kjente sanger, som ”Hvilken venn vi har i Jesus”, ”O store Gud”,
”Han er min sang og min glede” og ”Salige visshet”. Interessen for konsertene har
vært stor.
Hva kan være grunnen til at disse konsertene har blitt så populære?
Gerd mener det er lette sanger som er
fine å synge. Det er gladsang med flotte me-

lodier. Men hun har ikke noe forhold til disse sangene fra sin ungdom. I Vingrom var
det ikke bedehus, og i kirka var det mest
de vanlige salmene som ble brukt. Det var
først når jeg fant heftet ”Sanger fra bedehusland” og hørte på sangene, at jeg oppdaget at jeg likte sangene godt selv, sier hun.
En av sangerne i seniorkoret, Inger Johanne Smidesang Rosenvinge, holder også
et kåseri under konsertene. Hun har vokst
opp som nabo til bedehuset i Saksumdal, og
var ofte med dit. I etterkrigstiden var det et
aktivt bedehusmiljø. Det var et viktig samlingssted med mye sang og musikk. Her ble
folk samlet ved 17. mai feiring, det var barnelag og søndagsskole, sjømannsmisjonen
og indremisjonen hadde basarer, og når
Frelsesarmeen holdt juletrefest, møtte stort
sett alle i bygda opp.
De fleste bygdene, som Biri, Saksum-

dal, Auggedal, Rudsbygd og Brøttum, hadde egne bedehus. Det var et samlingspunkt
som betydde mye for folk. Men gradvis ble
bedehusene mindre brukt. På 1970-tallet
ble de siste sangene sunget i bedehuset i
Saksumdal. Huset står fortsatt, men det er
nå solgt.
Inger Johanne mener det også er en
grunn til at bedehussangene er så populære: det er mange som kjenner seg igjen i
denne musikken.
Vi som har hørt på Vingrom seniorkor,
setter stor pris på at de viderefører denne
flotte sangtradisjonen og gleder oss til nye
konserter.
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Dato

Uke Lillehammer

Søre Ål

Nordre Ål

JANUAR
01. jan

Nyttårsdag

1

kl.11 Høytidsgudstj.

kl.18 Høytidsgudstj.

05. jan

Kristi åpenb.dag

1

kl.11 Høymesse

kl.11 Høymesse

kl.11 Høym. Hellig tre
kongers dag

12. jan

2.s.i åpenb.tiden

2

kl.11 Høymesse

kl.11 konfirmant presentasj.

kl.11 Høymesse

19. jan

3.s.i åpenb.tiden

3

kl.11 konfirmant presentasj.

kl.11 Høymesse

kl.11 konfirmant presentasjon

26. jan

4.s.i åpenb.tiden

4

kl.11 Økumenisk gudstj.

Felles med Lhmr

kl.19 Tomasmesse

02. feb

5.s.i åp.b.t/Kyndels

5

kl.11 Høymesse m. konf.

Felles med Lhmr

Felles med Lhmr

09. feb

6.s.i åpenb.tiden

6

kl.11 Høymesse

kl.19 Kveldsgudstj.

kl.11 Høymesse

FEBRUAR

16. feb

Såmannssønd.

7

kl.11 Høymesse

kl.11 Familiemesse m.Pepper kl.11 Høymesse

23. feb

Kristi forkl.dag

8

kl.11 Høymesse Grunnl.jub.

kl.11 Søre Ål bo & serv.

02. mars Fastelavenssønd.

9

kl.11 Høymesse

05. mars Askeonsdag

9

kl.11 Høymesse på Nordseter

MARS
kl.11 Høymesse

kl.11 Høymesse

kl.19 Askeonsdag

kl.19 Askeonsdag

09. mars 1.s.i fastetiden

10

kl.11 Høymesse

kl.11 Høymesse på Nordseter

kl.11 Høymesse

16. mars 2.s.i fastetiden

11

kl.11 Høymesse

kl.11 Høymesse

kl.19 Tomasmesse

23. mars Maria budsk.dag

12

kl.11 Høymesse

kl.11 fam.messe 6-åringer

kl.11 Familiegudstj.

30. mars 3.s.i fastetiden

13

kl.11 Høymesse

kl.11 Høymesse

kl.11 Høymesse

Vingrom

Saksumdal

Dato

Uke Fåberg

JANUAR
01. jan

Nyttårsdag

1

05. jan

Kristi åpenb.dag

1

kl.11 Høytidsgudstj.
kl.11 Høymesse

12. jan

2.s.i åpenb.tiden

2

19. jan

3.s.i åpenb.tiden

3

kl.11 Høymesse

kl.11 Høymesse

26. jan

4.s.i åpenb.tiden

4

Felles med Vingrom

kl.19 Ungdomsgudstj.

02. feb

5.s.i åp.b.t/Kyndels

5

kl.11 Fam.gudstj.
Tårnagent.

kl.11 Fam.gudstj.
Tårnagenter

09. feb

6.s.i åpenb.tiden

6

Håkons hall - konfirmanthelg

Håkons hall - konfirmanthelg

16. feb

Såmannssønd.

7

Felles med Saksumdal

23. feb

Kristi forkl.dag

8

kl.11 Høymesse Grunnlovsjub. kl.11 Høymesse Grunnlovsjub.

02. mars

Fastelavenssønd.

9

kl.11 Høymesse på Nordseter Felles med Fåberg

05. mars

Askeonsdag

09. mars

1.s.i fastetiden

10

kl.11 Høymesse

16. mars

2.s.i fastetiden

11

kl.19 Keltisk messe

23. mars

Maria budsk.dag

12

Menighetstur til Lia gård

30. mars

3.s.i fastetiden

13

Felles med Vingrom

FEBRUAR

Håkons hall - konfirmanthelg
kl.11 Kanefartsgudstj.

MARS
9

Felles med Fåberg

kl.19 Askeonsdag
kl.11 Høymesse
kl.11 Høymesse
kl.19 Kveldsgudstj.
kl.11 Høymesse

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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BØRLI ANLEGG AS

- graving og transport
Postboks 52, 2607 Vingrom - Tlf 61 05 43 80

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

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

2607 Vingrom • Tlf 908 46 006/901 47 490

Storgata 47

Hamarvn. 45,
Lillehammer
Tlf. 61 25 21 47

Plass
forJenssveen
Arne
Morten

• Alt i graving og transport • Drenering, vann og avløp
DIN
bedrift
her?
• Oppføring
av hus og hytter
• Rehabilitering

2607 Vingrom - Tlf. 61 24 80 50

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

JORD • PRYDBARK
Fåberggt. 154, Lillehammer. Tlf. 980 86

416 07 701

Øversvevegen 100, 2608 Lillehammer

JENS BARLUND A/S
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

Storgt 72, 2609 Lillehammer - Tlf. 61 26 63
• LILLEHAMMER VARMESENTER •

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

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

Hovemovn. 78 2624 Lillehammer - Tlf. 61 27 06 30

Vakt hele døgnet 61 18 31 03

Torpaveien 18, 2607 Vingrom - Tlf 61 26

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

Bergseng Thor & Co AS

Eiendom og dagligvarer

Redaksjonen ønsker alle
lesere av menighetsbladet en

God Jul og et
Godt Nytt år!
Nr. 3 • 2013

Konserter i Lillehammer kirke
01.12. kl 16.00 Lillehammer kirke: Bachs Juleoratorium: Vest-Oppland kammerkor, Innlandet filharmoniske orkester
05.12. kl 19.00 	Vingrom kirke: Adventskonsert. Vingrom Seniorkor og Vingrom kirkes guttekor. Anne H Aasen,
Roy Willy Rønningen, Sigurd og Hedda Riise, Inger Johanne Rosenvinge
05.12. kl 20.30 Nordre Ål kirke: Arnstein Hammershaug
06.12. kl 18.00 Nordre Ål kirke: Kulturskolens julekonsert
07.12. kl 20.00 Lillehammer kirke: Brøttum Brass
08.12. kl 19.00 Lillehammer kirke: Mannskoret KLANG
08.12. kl 19.00 Nordre Ål kirke: Thea Kamfjord Eriksen
10.12. kl 17.30	Lillehammer kirke: ”Stille natt, Hellige natt” Marian Aas Hansen, Tor Endresen, Rune Larsen,
Elisabeth Andreassen og Alexander Rybak
11.12. kl 19.00 Nordre Ål kirke: Sing Song Singers
13.12. kl 07.00 Nordre Ål kirke: Lucia-konsert med Resonance
13.12. kl 18.00 	Lillehammer kirke: ”Årets Julekonsert 2013” m Rein Alexander, Christine Gulbrandsen
og Mads Belden
15.12. kl 19.00 Lillehammer kirke: Haydn’s Skapelsen. Lillehammer symfoniorkester, Vingrom sangkor
15.12. kl 18.00 Nordre Ål kirke: ”Vi synger julen inn”. Nordre Ål minitensing, SALT, Salmekameratene
17.12. kl 18.00 Fåberg kirke: Julekonsert m Fåberg musikkforening
17.12. kl 18.30 Lillehammer kirke: Ole Edvard Antonsen og Didrik Solli Tangen
17.12. kl 19.00 	Saksumdal kirke: Jul i ord og toner. Vingrom sangkor, Saksumdal musikkforening og Saksumdal
barnekor
22.12. kl 21.00 Lillehammer kirke: ”Jul i ord og toner” Lillehammer Kantori
23.12. kl 22.00 Vingrom kirke: Tradisjonell lillejulaftens konsert med Vingrom sangkor
29.12. kl 19.00 Nordre Ål kirke: Unge musikere.

Adventskonsert i Vingrom kirke 5. des. kl. 19.00
Vingrom Seniorkor og Vingrom kirkes guttekor deltar i tillegg til Anne H Aasen på kornett og Roy Willy Rønningen
på trombone. Sigurd og Hedda Riise deltar på henholdsvis piano og saxofon. Det blir også solosang av
Inger Johanne Rosenvinge. Servering av pepperkaker og mandariner etter konserten.

Jul i ord og toner i Saksumdal kirke 17.des. kl.19.00
Vingrom sangkor, Saksumdal musikkforening og Saksumdal barnekor deltar. Det blir også allsang.
Servering på bygdahuset etter konserten.

Jul i ord og toner i Vingrom kirke 23. des. kl. 22.00
Tradisjonell lillejulaftens konsert med Vingrom sangkor.

Årets store julekonsert 2013
Det vil bli opp mot 150 lokale musikere og sangere i aksjon når Lillehammer Symfoniorkester, Vingrom sangkor
og Lillehammer Operakor avvikler sin julekonsert i kirken rett før jul i år.

Den 14. og 15.desember fremfører de Josef Haydns «Skapelsen».
Da verket ble fremført den gang, ble publikum bergtatt av stemningen i dette mektige stykket. Det rommer alt fra
det sarteste sarte til de helt store og mektige klanger.
Kunstnerisk leder blir, som for 2 år siden, Geir Inge Lotsberg. Geir Inge Lotsberg er godt kjent både lokalt,
nasjonalt og internasjonalt. Han er medlem av Oslo Strykekvartett og underviser på Barrat Dues Musikkinstitutt.
Haydns verk «Skapelsen» inneholder i tillegg til satser for orkester og kor, spennende arier for
sopran, tenor og bass-solister.
Her får kor og orkester samarbeide med profesjonelle sangere.
Kormester blir denne gangen Åshild Alette Haugstad, godt kjent i Gudbrandsdalen for sitt korarbeid.
Hun underviser på Vinstra Videregående skole og skal dette halvåret være dirigent for Vingrom Sangkor.

