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Juleandakt

Det som vart til i han var liv
Nå vandrer fra hver en verdenskrok
i ånden frem, i ånden frem
et uoverskuelig pilegrimstog
til Betlehem, til Betlehem

I haust var eg så heldig å få gå ein bit av pilegrimsvegen til Santiago de Campostela. Den første morgonen vi tutla oss ut
på pilegrimsvegen var det så vidt blitt dag. Vegen var godt merka. Det var lett å finne fram. Snart var det fleire som dukka
opp langs vegen. Gamle og unge, i alle slags fasongar, i flokk og åleine, med og utan pilegrimsutsjånad. Det som slo meg
var nettopp dette at vi var så ulike, men like fullt var vi på same veg. Vi var framande for kvarandre, men hadde likevel så
mykje felles. Alle var vi på kvart vårt vis fortsettinga av pilegrimstoget til Betlehem.
Julebodskapen har dette ved seg at den dreg menneske inntil seg. Eg ser det same pilegrimstoget når eg besøker kyrkje
ne rundt i bispedømmet. Menneske av alle slags lag og overtydingar kjem til Guds hus. Eg trur vi alle søkjer det gode der
i det heilage romet. Eg trur det er ein lengsel etter liv og lys som dreg oss. Evangelisten Johannes malar sitt juleevange
lium ut med ein brei og oppsummerande pensel. Han kallar Jesus Ordet som tok bustad mellom oss, og skriv om han at

Det som vart til
i han, var liv,
og livet var lyset for menneska.
Dei som høyrde Johannes tale om Ordet(på gresk Logos) då desse linjene vart skrivne ned, levde i ei tid der «ordet» had
de eit mykje vidare meiningsinnhald enn det vi forstår i dag. Dei knytte det til heile måten verda hang saman på. Til mykje
meir enn ord i smal forstand, ja, til det som har vore før alle tider og som aldri forgår. Dette Ordet vart menneske og til liv
og lys for verda. Livet og lyset kom som eit menneskebarn, og vart ein av oss. Dette som var før alle ting, og som held alt i
himmel og på jord saman, tok bustad mellom oss og løfta våre mangfaldige liv fram for Gud. Den godheita som føddest til
verda med Kristus lyser framleis i alle våre dagar. Frå denne kjelda strøymer det liv og lys like inn i vår siste natt. Det gir
mot til livsvegen i alle slags dagar og eit håp å vandre mot.

Og finner du Ham i krybbens hø
som hyrder så, som hyrder så,
da eier du nok til freidig å dø
og leve på, og leve på.
Gledeleg jul!
Solveig Fiske, Hamar biskop
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Fåberggata 128, 2615 Lillehammer

«Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket»
Et sitat som er kjent og begripelig…
Dagene senhøstes er korte, noen dager er ikke dagslyset ordentlig fremme heller….
Det er sjelden gode og oppmuntrende nyheter i aviser og radio, vi blir overveldet av krig og elendighet ute i verden, og vi trenger et
lys, et håp, en tro på en mulighet til endring…
I disse dager har speidere rundt om i hele landet lagt planer for å hente Fredslyset, og dele det ut til sine hjemsteder. Fredslyset som
opprinnelig er hentet fra fødselsgrotten i Betlehem, og uten at det på noe tidspunkt slukkes, hentes for å gi lys og håp.
Lyset er ført gjennom flere land, og er nå kommet til Hamardomen, der speidere fra Lillehammer henter det og setter det inn i kirken
1.søndag i advent.
Det lille lyset blir hentet i en lanterne eller en fjøslykt eller noe annet praktisk. En liten flamme som skal brenne i tusenvis av kirker og
gudshus og i hjemmene, og som kan gi noen tanker om fred og håp.
En liten flamme alene kan ikke skape hverken fred eller håp, men for menneskene som opplever at lyset gjør noe med oss, gir litt
undring og fred inni oss, kanskje det kan utfordre oss til å tenke noe om fred og håp både i vår lille sammenheng, og i en litt større….?
Det lille beskjedne Fredslyset drukner i alle lysene som snart skal tennes, i alle julegater og butikker
og hjemme, men symbolikken i akkurat den flammen må få plass i vår tanke og vårt levesett,
og må brenne lenge etter at det konkrete lyset er brent ned.

God advent og jul til alle lesere !
Elise Birch Bulie
Ansv.red.

Telefonliste menighetskontorene:
LILLEHAMMER KIRKEKONTOR
Fåberggaten 128 3.etg. 2615 Lillehammer
61270888/97991301
post@kirkekontoret.no – www.kirkekontoret.no
PROSTEN I SØR-GUDBRANDSDAL PROSTI
Prost Per Halstein Nielsen
97991308
Saksbehandler Anne Berit Riisehagen Gillebo 97991307
KIRKEVERGEN I LILLEHAMMER
Kirkeverge Magnar Pettersen
Ass kirkeverge Reidun Bjørke
Diakon Hanne Marie Engdal
Kateket Susanne Paulsen
Trosopplærer Møyfrid Brenn
Trosopplærer Jakob L. Paulsen

97991302
97991311
97991322
97991306
97991320
97991325

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

97991326
97991324
97991305
97991323

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

95833727
90888936
97991303
97991304
97991313

SAKSUMDAL OG VINGROM MENIGHETER
Prest Ragnheidur Karitas Petursdottir
97991310
Menighetssekretær Anna Sylvia K. Nielsen
97991317
Organist Vingrom, Thor Kvande
97164485
Organist Saksumdal, Paul Wilmot
41491719
Kirketjener Anne H. Aasen
97991319
FÅBERG MENIGHETSKONTOR
Carl Haugensv. 2, 2625 Fåberg
FÅBERG MENIGHET
Prest Magnar Elde
Menighetssekretær Anna Sylvia K. Nielsen
Organist Paul Wilmot
Kirketjener Bjørn Stræte
NORDRE ÅL MENIGHETSKONTOR
Blesterv. 1, 2618 Lillehammer
NORDRE ÅL MENIGHET
Sokneprest Oddgeir Bolstad
Menighetssekretær Geir Ole Dahlen
Kirketjener Lise Sveen
SYKEHUSPREST LILLEHAMMER
Ingunn Dalan Vik
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Vil ikke «levere religiøsitet»
Navn: Anita Dalehavn,
innsatt som ny sokneprest 7. september 2014.
Vokst opp i Oslo, mer nøyaktig på Sagene, hvor Sagene kirke ligger
sentralt til, midt mellom boligblokker og trikkeskinner. En kirke
som ligger der folk bor og ferdes, og som er et sted det refereres
til når en skal beskrive veien: «Du skal forbi Sagene kirke, og så
kan du se etter…»
Det er umulig IKKE å se Sagene kirke.
Noen år i Sagene menighet, deretter i Valdres som vikarprest i
flere prestegjeld, kirkeverge i Nord Aurdal og fungerende prost.
Og nå: Lillehammer og Lillehammer menighet.
Hvorfor?
Jeg ville gjerne fortsette å jobbe i Hamar bispedømme.
Hadde «godfølelse» for Lillehammer fordi en av guttene mine i sin
tid gikk på Nansenskolen.
Ville gjerne til en by, byjente som jeg er.
Det var viktig for meg nå å være i et større fellesskap enn jeg har
vært de siste årene, og hvor flere og ulike yrkesgrupper kan dele
og utfordre hverandre…..
Jeg ønsket meg EN kirke og ETT menighetsråd å forholde meg til !
Har du rukket å «lande»?
Bare så vidt, de siste kassene kom siste uke ! Men nå er jeg vel
installert i rekkehus i Skårsetlia, jeg er alene, voksne barn er flyttet
hjemmefra, men katten, Frøken Fres, er med !
Men enda er det en litt rar følelse når jeg går gjennom Storgata : Nå
bor jeg jo her, dette er ikke et besøk, det er min gate….
Vi har ventet lenge på ny prest, hva slags prest er du, Anita ?
Jeg ønsker å være fastprest, være en del av byen, ikke noen omrei
sende leverandør av religiøsitet.
Lillehammer kirke, en del av byen, åpen, raus, med ulike uttrykks
former, men med et livssyn, sånn vil jeg arbeide for at det skal være.
Gudstjenesten er viktig, liturgien er viktig, og jeg er glad for Guds
tjenestereformen som kom for noen år siden. Vi trengte den, nå
kan vi legge til rette for ulike typer gudstjenester med innslag fra
flere aktører enn vi er vant til å bruke.
Fastprest, et nytt begrep, Anita, betyr det at du ønsker å være et fast
ansikt i bybildet som gjør terskelen for å ta kontakt med deg mindre?
Ja, og måten å få det til på må det tenkes mer på….
Kanskje du skulle få en benk eller en stamkafe hvor du kunne være
«synlig», og hvor du kunne sitte til bestemte tider ?
Kanskje noe vidløftig (redaktørens tanke og forslag)……..
Mange tanker er sådd, hos prest og menighetsråd og hos alle som
er glade i kirken, sammen kan vi få til mye !
Vi er glade for at du er kommet til vår menighet, Anita !
Ført i pennen av Elise B. Bulie
Ansv.red.
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Samarbeidsavtale mellom Lillehammer
menighet og HimalPartner
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Foto: Himal Partner

Lillehammer menighet ble utfordret av biskopen til å se
på hvordan misjonsengasjementet i menigheten kunne styrkes. Etter å ha vurdert flere alternativer valgte
menighetsrådet et samarbeid med HimalPartner –
tidligere Tibetmisjonen. Organisasjonen har også blitt
kalt for Ingeniørmisjonen, da arbeidet i stor grad har
vært av praktisk art, bla. knyttet til ingeniørtjenester i
forbindelse med vannkraftutbygging. Bla. ble turbiner
fra gamle Mesna kraftverk benyttet i Nepal – så her
har vi tradisjoner å bygge på. United Mission to Nepal
(UMN) er HimalPartners partnerorganisasjon i Nepal,
og HimalPartner deltar med støtte til prosjekter knyttet til
ingeniør- og samfunnsutviklingsstudier på universitetet i
Katmandu. Helsearbeid er også et viktig felt for organisasjonen som har kunnet tilby lege- og jordmortjenester. I
dag er et viktig satsingsområde styrking av mental helse,
i et samfunn der mange sliter.
På gudstjenesten 7. desember kommer Jostein Holm for
å fortelle litt om arbeidet. Han er tidligere misjonær i
Nepal og kjenner godt historien fra den gang turbiner
og utstyr fra Mesna ble demontert, pakket og sendt til
Nepal og til dagens arbeid med næringsrettet satsing i
fjellandet.
Vi håper mange vil støtte opp om dette engasjementet!
Kristin Loe Kjelstad
Lillehammer menighets kontaktperson

FAKTA:
HimalPartner (tidl. Tibetmisjonen), startet 19. november 1938,
bygger på Bibelen og Den evangelisk lutherske bekjennelse.
Formål:
”Gjennom ord og tjeneste å bringe evangeliet til tibetanere,
nepalere og andre folk i Himalaya-regionen.”
Utsendingene er engasjert i administrasjon, helsearbeid, undervisning, jordbruk, kraftutbygging, samt distrikts- og industriutvikling.
”Himal” betyr fjell på nepali og sanskrit-relaterte språk.
HimalPartner er en liten og nyskapende organisasjon med mål om
å være et redskap for Guds kjærlighet i Himalaya-regionen. «Vi
arbeider for å gi folk mulighet til å bedre sine egne levekår.»
HimalPartner fremmer
disse målene gjennom
å sende kristent
personell ut til å
drive utviklingsarbeid
og å støtte lokale
organisasjoner som
er endringsagenter i
sitt eget samfunn. For
HimalPartner betyr
misjon mye mer enn
ord. Misjon er også
å fremme Guds rike gjennom praktisk og nestekjærlig handling.
Misjon er å vise og fortelle om Jesus gjennom det man gjør og
det man sier. HimalPartner har et hovedkontor i Oslo med en
stab på fem og rundt ti utsendinger i Nepal og Tibet. De bidrar i
prosjekter for landsbyutvikling, miljø, forebyggende helse, undervisning, yrkesutdanning og kraftutbygging. Gjennom prosjektene
og i samarbeid med lokale krefter ønsker HimalPartner å bidra
til positive endringer. I Norge er HimalPartner med i Samarbeid
om Menighet og Misjon innenfor Den norske kirke og har en
økumenisk profil.

Nr. 3 • 2014

Vår Fedrearv

Fotograf LIND

Konfirmanter Lillehammer kirke

1. rekke fra venste: Martine Vollan Rønning, Ragna Svendsrud Sørlien, Thea Kristine Gorseth, Eira Kristiansen Dufseth,
kateket Susanne Paulsen, sokneprest Anita Dalehavn, Andrine Blegen, Anine Lindsøe Vårdal, Astrid Anker Bolstad, Nora Yun Svegården
2. rekke fra venstre: Thomas With Hoen, Øystein Lie Holen, Jakob Brenningen Bjørklund, Nora Rød, Martine Nystøl Gutsveen, Julie
Malen Slåen, Johanna Sandvik Milsett, Anne Sofie Syse Kolstrøm, Mina Johanne Gjellan Leine, Marie Hellum Pedersen,
Markus Kavli Blakli, Herman Meren, Sigurd Ask Sognli, Torjus Loen, Lars Egil Grimsmo Skrefsrud
3. rekke fra venstre: Vetle Ribe Olsen, Thommas Flåten Espeland, Andreas Thomassen Bjørnhaug, Emil Andre Hoel Dahlen,
Stefan Moehrdel, Marcus Løkken, Esten Mengshoel, Kristian Finsveen Liven, Oliver Juuel, Simen Solbakken,
Hallvard Sørenes Velure, Øystein Kolberg Brennum, Kristoffer Jørgensborg

Konfirmanter Søre Ål kirke

Fotograf LIND
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1. rekke fra venstre: Jens Gjelland Tørres, Malene Kval, Emilie Lyngved Owrenn, Aurora Helmine Hagen Krekke, Hanne Ulimoen,
kateket Susanne Paulsen, sokneprest Ingunn Dalan Kosnes, Tina Myhre Næsseth, Marthe Buskenes Ringstad,
Emilie Torset, Emilie Eriksen Høgås, Emil Krogseth
2. rekke fra venstre: Sylfest Horten, Eskil Torset, Martine Sørli Gjøsund, Nina Karoline Svensrud, Torkil Håve Ùr Àrantsstovu,
Oda Sofie Mathisen Gallefoss, Johanne Ulsaker Nome, Emilie Eriksen Magnussen, Oda Rødølen Opsahl, Joakim Øversveen Røed,
Even Balto, Karoline Gulbrandsen, Ingrid Lykken Hamre, Sigrid Stakston, Marthe Alpen Rekkedal, Henriette Rinde Kvivesen,
Per-Øyvind Bøe Olsen, André Torset, Magnus Lien Rognstad
3. rekke fra venstre: Stine Granum, Kaisa Mikkelsen Elstad, Ida Kristiansen, Sigurd Martin Lauten, Håvard Hovind Kvamme,
Lisa Willa, Astrid Marie Bestum, Vegard Johnsen Riisøen, Oskar Stundal Jevnesveen, Ørjan Slåen, Anders Lofsberg Fredriksen,
Laurits Brusveen, Jakob Høyvik Haakensen, Espen Dalsbotten Ringlund
4. rekke fra venstre: Emil Kofoed, Kristian Magnus Bakke, Kristoffer Mellum, Daniel Rishaug Granli, Øyvind Vestad,
Anders Mathias Skogum, Mats Johansen, Herman Martinsen, Jens Brekke Engesveen, Marius Buskenes Ringstad,
Henrik Mythen Baardseth, Fredrik Griegel Dalheim, Sander Holter Berge, Sondre Gregersen
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Konfirmanter Nordre Ål kirke

Fotograf LIND
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1. rekke fra venstre: Astri Andrine Paulsen, Hedda Skaug, Ane Fostervoll Sagbakken, Sofie Bjørklund, Mathilde Brenden Skjellerud, kateket
Susanne Paulsen, sokneprest Oddgeir Bolstad, Maren Kjelstrup Smestad, Julie Therese Aasen Bjørklund, Rikke Burøy, Sara Dobloug.
2. rekke fra venstre: Amanda Johansen Holen, Tonje Grimstad Haugen, Nora Angard Hoff, Tina Sviggum, Synne Svarstad Hanslien,
Live Marie Runde, Jenny Jenhaug Ringlund, Oda Overvåg, Guro Ulvestad, Rebecca Andersson, Benedicte Haslev Martinsen.
3. rekke fra venstre: Daniel Viker Jevnesveen, Sondre Ulset, Guro Karlsen, Guro Skari Berger, Malin Ansethmoen, Silje Sagbakken,
Alma Løken, Oskar Berntsen Flata, Simen Kjelstrup Smestad, Fredrik Mysen Heggelund, Magnus Bårdshaug Martinussen.
4. rekke fra venstre: Simen Olsen, Mads Larsen, Tor Kristian Trabant Grindaker, Magnus Snilsberg, Øystein Høistad Bruce,
Olav Aasen, Sigurd Nordby Skeide, Petter Linberg, Christoffer Lysgaard, Ole Martin Rudi.
5. rekke fra venstre: Jonas Husemoen, Ole Marius Furuli Johansen, Jørgen Jacobsen Vaet, Jonas Hagen Maalen, Herman Rønningen,
Elias Duedahl Holmen, Tor Olav Hovland, Magnus Olasveen, Trygve Baardson Kleveland, Håkon Bråten, Eddy Strandvik Grandalen.

Konfirmanter Vingrom

1. rekke fra venstre: Mina Stensgård,
Emilie Martin, Nyaduar David Tut
Lam, Sokneprest Ragnhild Eikeland
Floberg, Tiril-Eini Laakso-Antonsen,
Alvilde Skeidsvoll Granli, Oda Enberget.
2. rekke fra venstre: Silje Fjellengen,
Hanne Eggen Persson, Ingrid Owren,
Ingrid Vigen Reistad, Eline Rud, Ingrid
Vadet Gravdal, Caroline Berntzen,
Astrid Marie Skjeggestad Dale, Anne
Lundberg Grønolen,
Hanne Brusveen, Vilde Sofie Østrem
Kristiansen, Frida Gundersen Bentdal.

Fotograf LIND

3. rekke fra venstre: Mia Ovesen, Mads
Herman Linn, Simen Elias Lognseth
Vinjusveen, Emil Berg Veisten, Pål
Kværnø Fosmo, Eirik Nilsen, Erik Rolstad, Benjamin Sagbakken Johannessen,
Hedda Skogum Riise.
4. rekke fra venstre: Marius Haslum
Espeseth, Gaute Owren, Peder Owren,
Vetle Løvseth Øvstehage, Martin
Røsjorde Lindstad, Tobias Magnus,
Marius Ristesund Strandum, Hans Iver
Traaseth Skogvang.
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Konfirmanter Fåberg kirke
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Fotograf Kirsti Hovde

I tilfeldig rekkefølge: Åshild Dahl, Beate Bakken Engeli, Ingeborg Gjestvang Grønberg, Jørgen Lotten, Simen Sønsterud Lund,
Jesper Nilsen Negård, Steffen Bakken Nilsen, Andreas Narmo Ødegårdstuen, Jon Kristian Sagdalen, Linn Kristin Sjursnes, Eline Huuse
Slapø, Anders Bø, Marit Bråten, Henrik Landgraff Granum, Mari Haugen, Jørgen Håvardslien, Henrik Arlien Høyesveen, Nina Moe.

50-årskonfirmanter Lillehammer kirke 2014

50-årskonfirmanter Fåberg kirke 2014

Foto: Fotograf LIND
Foto: Gunvor Øfsti.

1. rekke fra venstre: Kari Skyttermoen, Kari Stuve Kjellsmoen, Ingeborg
Storsveen Bøhmer, Frida Blakli Engen, Aud Hagen Husemoen, Åse Berit
(Hammer) Havig, Marvel Johanne Sakshaug Aasen,
Anne Marit Fjeld Hosar, Karin Karlsen Aasen, Anne Grethe Hommel
Brænden, Kari Myhren, Randi Helene Mo Byfuglien, Sissel Berit (Larsen)
Ruud, Annette Lundgaard, Per Åge Ludvigsen
2. rekke fra venstre: Solveig Hagen, Edgar Bergh, Bjørn Skjellerudsveen,
Ola Lysbakken, Karl Erik Bevolden, Bjarne Nordsveen, Ola Johannes
Høglien, Eva (Iversen) Larsen, Berit Hisdal Lunde,
Gerd May Nyborg Kleiven, Jan Erik Jørstad, sokneprest Anita Dalehavn, Leiv Arne Solberg
3. rekke fra venstre: Øivind Moe, Jan Olav Riise, Jan Jørstad, Roar Larsen,
Tormod Skaare, Bjørn Aage Østbye, Tor Olav Vangli, Svein Åge Øversveen,
Helge Wangen, Edvin Oskar Jotun, Kjell Roar Madsen.
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Foran: Prest Magnar Elde
1. rekke (f.v): Reidar Holen, Torill Rustad,
Kari Magnhild Thorsen Fisme.
2. rekke (f.v): Synnøve Holen Gundersen, Nora M
 arie
Iversen Engevold, Hjørdis K
 okslien Torsgard,
Tua Elisabeth Linde, Elna Annelie Møller,
3. rekke (f.v): Arne Helge Nøss, Bjørg Anne Glåmen
Lund, Anne Sigrid Sørlie,
4. rekke (f.v): Anders Nøss, Svein Besserud, Rannveig
Bøhle, Synnøve Høgvik Ludvigsen,
5. rekke (f.v): Willy Mathisen, Lars Grønlien,
Magnar Roaldseth, Ole Kristen Bakke, Kristen Nordlien,
Britt Nygårdsmoen Besserud,
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Romjulskonsert 2014
Søre Ål Kirke, 29.12. kl. 19:30

Min kirke er full av smil og lys og varme,
Menneskene hilser på hverandre
Og sitter tett sammen i kirkebenkene.
Min kirke er åpen for alle mennesker.
De gamle, som ikke hører så godt,
Lukker øynene og hviler.
De travle glemmer tiden og lytter.
Unge mennesker danser i min kirke
Og barna ler høyt.

Vibeke Horsberg

Jakob Lund Paulsen

Kristin Sevaldsen

Fiiolin/bratsj

Keyboards

Saxofoner

Min kirke er full av Gud.
Og Gud er hos menneskene
Gjennom smilene,
Lysene, varmen og ORDET.
Det er godt å være i min kirke,
Og derfor kommer menneskene dit.

Velkommen til ny romjulskonsert i Søre Ål Kirke
I romjulen 2013 startet disse musikerne noe de ønsker skal bli en tradisjon, nemlig kirkekonserter i romjulen hjemme i Lillehammer. Med et repertuar som byr på det meste, fra
klassiske perler, folketoner fra middelalderen og mer moderne musikk. Alt med et uttrykk
som lar oss senke skuldrene og slappe av i et rom skapt for god akustikk og refleksjon.
Konserten i 2013 ble svært godt mottatt, og vi gleder oss nå til å gjøre gjenvisitt i fine
Søre Ål Kirke med håp om at alle som kom ifjor kommer tilbake med sine venner og
kjente for å dele denne stunden sammen med oss.
Et nytt medlem har kommet inn i trioen i år, nemlig den dyktige keyboardisten Jakob
Lund Paulsen, som for mange er kjent fra sitt daglige virke som menighetspedagog i
Lillehammer, men som også er freelancemusiker med solid bakgrunn fra flere internasjonale samarbeid. Fiolinisten Vibeke Horsberg er kjent fra sitt mangeårige samarbeide
med Morten Jostad og ulike orkester og solistengasjementer både i Lillehammer og i
Norge forøvrig. Kristin Sevaldsen er kjent saxofonist som hovedsakelig virker innenfor
rytmisk improvisasjons musikk men som også har bred bakgrunn i å tolke salmer og
sakral musikk. Disse tre sammen tar frem hele sitt musikalske vokabular og vil gjennom
sitt samspill skape en konsertopplevelse på tvers av genre og spillestil. Det viktigste er å
skape Musikk de elsker å være i, og gi av seg selv til Deg som tilhører, og at alle kan
gå hjem og føle seg gode om hjertet.
For dem som skulle være forhindret denne dagen er det muligheter for å høre trioen i
Sjusjøen Kirke dagen før, 28.12. Kl. 16:30.

Velkommen til konsert!
Billett: Kr 200/100 (selges ved inngangen)
Dørene åpnes Kl. 19:00

Transport:
For deg som hverken har bil eller bor i gangavstand til Søre Ål kirke,
kan vi oppfordre til å bruke bussen fra hvor du bor og skifte til Bybuss nr 2 til
Skogenhallen som har avgang Kl. 18:45 fra Jernbanestasjonen.
Se forøvrig busstabellen på www.opplandstrafikk.no
For mer informasjon kontakt:
Kristin Sevaldsen kristin@kristinsevaldsen.com - Tlf. 906 14 175

		Torhild Moen

Hyggelig melding:
I 2015 kommer Vår Fedrearv ut med 4
nummer, istedenfor 3. Redaksjonskomi
teen har følt på at det blir for lang tid mel
lom hvert blad, slik at aktuelle hendelser
bli for gamle.
Styret for Vår Fedrearv har nå sett på de
økonomiske mulighetene for et nytt num
mer, og det er gitt grønt lys, dermed er
utfordringen tatt av redaksjonskomiteen !
Velkommen til å sende inn stoff!
Datoene for utgivelsene ser da slik ut:
I løpet av uke 11. Frist for innlev. 12.febr.
I løpet av uke 24 (2.uke i juni)
I løpet av uke 36 (1. uke i sept.)
I løpet av uke 49 (1.uke i desember)
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Familenytt
Lillehammer
Døpte:
Emil Sjetne, døpt i Nordre Ål kirke
Sondre Svensson Granum
Rakel Fossbråten
Fredrik Paulsen Soleim
Clara Wen-Ledum
Sofia Sagen-Hansen
Elise Falkenberg-Gunstad
Dennis Hauglund,
døpt i Nordre Ål kirke
Amund Vangli Sønsteli,
døpt i Nordre Ål kirke
Viktoria Aanekre,
døpt i Sør-Fron kirke
Børge Brynjar Hansen-Lura,
døpt i Nordre Ål kirke
Helena Kristina Hosar Runberg
Anna Vea Myhrsveen,
døpt i Åsmarka kirke
Astrid Haug Sørensen
Johannes Brennvall
Roald Lillemork
Sigurd Tufte Fjerdrumsmoen
Linus Matteo Cometti Koppervik
Phillip Larsen-Fredriksen
Emilie Homb Antonsen
Oda Hegvik Baardseth,
døpt i Åsmarka kirke
Mathea Svarstad Nørstebø
Liam Skarstad Volden,
døpt i Vingrom kirke
Jørgen Kaldhussæter,
døpt i Dovre kirke
Celine Bugge Løkken
Johanne Hegland Frisenberg
Kian Zettergren
		
Vigde i Lillehammer kirke og Garmo stavkirke:
	
Gunvor Helen Lomsdalen Hillestad og
Ole Gjermund Embretsen Strangstad
	Hege Korstadhagen og
Finn Johan Johansen
	Ragnhild Helene Prestrud og
Lars Storbråten
May Kristin Vollan Rydjord
og Jan Ove Kappelslåen
Tone Paulsrud og Håvard Næprud
Gunn-Christine Antonsen
og Tommy André Jakobsen Antonsen
Døde:

Gunnar Berget
Kåre Lauritsen
May Brit Høiland
Arild Sandvold
Gunvor Sandvold
Håkon Sundet
Else Andreassen
Anders Vethe
Karin Ernestus
Hanna Sigstadstø
Milda Lovise Aasen

Kristian Hosar
Harald Romsåshagen
Anne-Gine Kristiansen
Anna Solbakken
Helga Pedersen
Ingjerd Hildegunn Sæterbakken
Søre Ål
Døpte:
Markus Stenmyren Trøseid
Sofie Bøckmann Johrde
Mons Reiten
Henrik Østvang Tangen
døpt i Brydalen kirke
Sondre Nilstad
døpt i Vingrom kirke
Vetle Edvardsen
Roald Lillemork			
døpt i Lillehammer kirke
Vemund Pabsdorff Juvstad
Phillip Larsen-Fredriksen		
døpt i Lillehammer kirke
Nora Urdahl Thygesen		
døpt i Gjesåsen kirke
Matheo Sunde
Døde:

Vigde 	Evu Mette Thorsteinsen og Erik
Magnus Ring Nordseter Fjellkirke
	Christel Haugerud og
Anders Løkken
Britt Haraldset og Erling Hagen
Ida Krakk og Anders Sundet
Døde

Rannei Tunli
Tor Breland
Rune Fystro
Målfrid Nyborg
Ole Kristian Nyberg
Odd Sagmoen
Odd Magnus Svensrud
Ruth Skrefsrud

Nordre Ål
Døpte
Viola Fossmo Høier
Emil Sjetne
Johan Krogsveen
Anna De Aguiar Ingul
Mille Bråten Christiansen
Aleksander Flaten Juland
	- Follebu kirke
Sandra Dobloug
Odin Andrè Wickstrøm Woldseth
Frøya Isabell Wickstrøm Woldseth
Amund Vangli Sønsteli
Jenny Jenhaug Ringlund
Magnus Bådshaug Martinussen
Kaja Kjølgård
Dennis Hauglund
Børge Brynjar Hansen-Lura
Synne Brandsar
	- Nordseter Fjellkirke
Selma Gryting
Mathias Eng
Emrik Vatslid Andreassen
Nicholas Letrud -Vågå kyrkje
Benjamin Røen Myrvang
Magnus Hauer Haave
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	- Nordseter Fjellkirke
Aurora Mass Grøtvedt
- Nordby kirke
Johannes Brennvall
	- Lillehammer kirke
Filippa Louise Søråsen Bergersen
Mathias Bråten Sønsteli
Edvard Meyer Mikalsen
Olai Gjermundshaug-Mørkve
Sara Margrethe Deng
Aliyah Kristin Deng
Vilma Finsveen Blikstad

Seremoni i Nordre Ål kirke og
Lillehammer Helsehus Kapell
Christian Grønborg Christensen
Sten Hroar Granum
Tora Oliva Hallberg
Bodil Irene Kaulum
Vigdis Marie Nilsen
Rolf Johansen
Gunvor Kristine Bjørnsrud
Aase Reidun Wøldike Andersen
Aud Johanne Haugen
Hjørdis Birkeland

Vingrom
Døpte:
Vetle Dalen Bøe
	Ida Myhrsveen Steine
(døpt i Ringebu)
Johannes Nergaard Høyesveen
Sondre Nilstad
Klara Forsdahl Malme
Liam Skarstad Volden
Julian Svelstad (døpt i Nord-Sel)
Vigde:

Mette Aamodt Almås
og Arild Åssveen

Døde:

Ragna Volden
Gustav Natvig
Tordis Wottestad
Astrid Reidun Nyhus

Vingrom kirkes guttekor øver i Vingrom
kirke hver onsdag klokken 1830 til 1930 i perio
den mellom første uke etter høstferien til medio
mai. Koret er for gutter fra ca 6 år og ledes av
organist i Vingrom kirke Thor Kvande med god
støtte fra Carol Kvande.
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Familenytt
Fåberg
Døpte: Nicklas Bekkevold Vinding
Thea Brenden Bjørge
(døpt i Sør-Fron)
	Mikkel Brenden Bjørke
(døpt i Sør-Fron)
Odin Lilleengen (døpt i Skjåk)
Sval Groven Berg (døpt i Geilo)
Olav Josten
Magnus Braadland-Brobakken
Linnéa Dalbakk Andresen
Ingeborg Aassveen Stø
(døpt i Kvam)
		
Vigde: Vibeke Brenden og
Henning Brendstuen
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Døde:

Signe Solbrå
Kjellaug Holen
Anders Vethe
Trond Harald Lien
Leif Helge Nysveen
Laila Margrethe Feragen
Berthe Marie Holmen

Saksumdal
Døpte: Tor Morten Bergland-Nås
Signe-Mari Aamodt
William Brekke Johnsen

Min salme
Jesus, det eneste, helligste, reneste
navn som på menneskelepper er lagt !
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet
Fylde av nåde og sannhet og makt.!
Motganger møter meg – aldri du støter meg
bort fra din hellige, mektige favn.
Mennesker glemmer meg,
Herre du gjemmer meg
fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

Min mor var glad i salmer,
og hun lærte meg å bruke
salmeboka. Jeg har hatt mange
favorittsalmer opp gjennom
årene, men nå er dette min
kveldssalme.
Ingeborg Amundsen

Herre, du høre meg,
Herre, du føre meg
hvordan og hvorhen det tjener meg best !
Gi meg å bøye meg,
lær meg å føye meg
etter din vilje mens her jeg er gjest !
Du er den eneste, helligste, reneste.
Gi meg ditt rene og hellige sinn !
Frels meg av snarene,
fri meg fra farene,
ta meg til sist i din herlighet inn
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Barnehagesamlinger
i desember
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I løpet av desember måned blir det et
tilbud for barnehagene å få besøk av
Josef og Maria eller å komme seg
til kirka og hilse på de.

12 og 19 oktober ble det delt ut rundt
80 4-årsbøker i Vingrom, Lillehammer,
Søre Ål og Nordre Ål kirke. I forkant
var alle 4-åringene invitert til en samling hvor vi spiste sammen, gikk på oppdagelse i kirkerommet, ble kjent med
fortellingen om Skapelsen, og lærte
sanger som ble brukt i gudstjenesten.
Vi lagde også figurer i leire. Disse ble
brent i etterkant. Fortsatt er det mange
som ikke har fått henta sin figur. Ta kontakt med Møyfrid (tlf 97991320) om
du vil ha tilbake din figur.
I Saksumdal og Fåberg kirke blir det utdeling av 4-årsbok søndag 7 desember.

Vi skal høre historie, synge
sammen og hilse på dukkene.
Vi gleder oss masse til å få hilse på
alle barna rundt om i barnehagene ☺
Mvh
Møyfrid og Jakob
Trosopplæringen i Lillehammer

Utdeling av 6-årsbøker våren 2015
8 mars:
Vingrom og Lillehammer kirke
15 mars:
Nordre og Søre Ål kirke
31 mai:
Fåberg kirke
Alle 6-åringer skal få invitasjon i posten,
og det blir en samling i forkant hvor vi
skal bli bedre kjent før skolestart, gjøre
spennende aktiviteter, høre om et helt
spesielt måltid som Jesus hadde med
vennene sine, og få smake på nattverd.

Fellesgudstjeneste
1. søndag i advent
Kirken inviterer til to felles feiringer av
Kirken
inviterer til to felles feiringer av
kirkeårets nyttårsdag
nyttårsdag
kirkeårets

søndag
30.november
november, kl.kl.
11.00
søndag
20.
11.00

Lillehammer kirke

Nordre Ål kirke

-sammen med Vingrom, Saksumdal
– sammen med Vingrom, Saksumdal
og
menigheter
ogSøre
Søre Ål
Ål menigheter

-sammen med Fåberg menighet
– samme med Fåberg menighet

Lillehammer kirke
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Ledertrening i trosopplæringen
Nå har den nye ledertreningen begynt.
I etterkant av sommerens konfirmantleir
har rundt 15 konfirmanter meldt seg på
ledertreningen i tillegg til de ”gamle”
lederne. Nå teller vi rundt 30-35 ungdomsledere og det er en flott gjeng av
engasjerte og positive ungdommer vi får
møte her i trosopplæringsbasen i Nordre
Ål annenhver uke.
Ledertreningen er for ungdommer
fra alle seks menigheter og er en satsing
inni det menighetsarbeidet som pågår i
Lillehammer og de tiltak som kommer etter
hvert. Det er kateket, Susanne Paulsen,
som har ansvaret for disse samlingene i
samarbeid med diakon og trosopplærere.
Programmet frem til sommeren 2015
er en sammensetning av undervisning,
førstehjelpskurs, sosiale kvelder, lederleir
på Mesnali, Teencamp i Håkonshall, aktivitet på Birken og klargjøring til sommerens
store konfirmantleirer.
Vi ønsker å ruste ungdommene fra de
lokale menighetene til å kunne bidra positivt, motiverte og engasjerte uti sin lokale
kirke i tillegg til felles arrangementer som
LysVåken, Tårnagenthelg, Ungmesse, osv.
For interesserte er det bare å møte
opp på samlingene. Vi er et åpent fellesskap der alle uansett bakgrunn kan være
med.

Neste ledertreninger blir:
onsdag 3. desember 17-21
(mat + undervisning)
og onsdag 17. desember (mat + julekos)
Spørsmål kan rettes til:
kateket, Susanne Paulsen, 97991306,
susanne.paulsen@kirkekontoret.no

Følg oss på Facebook:
”Trosopplæring i Lillehammer” og
”Ledere Trosopplæring Lillehammer”.

Møt oss på Facebook!

Trosopplæringen
i Lillehammer
www.facebook.com/kirkeliv

☺

Utflukt til Prøysenhuset
Den 3. torsdagen i hver måned samles vi på Kirkesenteret til hyggelig
samvær. Vi har vanligvis et program om et aktuelt tema, det er sang og
opplesning, og så har vi en kaffepause med god servering. Høydepunktet er
nok loddsalget, og hvilket bord som får de fleste gevinstene.
Den 3. torsdagen i september reiste vi i minibuss til Prøysenhuset. Vi så oss
om i det fine huset, hadde en god kaffepause med hjembakte rundstykker og
kake.
Så var det fortellerstund i Prøysenstua, huset der Alf Prøysen hadde bodd
som barn. En dyktig guide gjorde dette til et flott høydepunkt på turen. Men
fint vær og hyggelig sjåfør ble dette en fin dag Takk til sjåføren og alle som
var med, og velkommen til å være sammen med oss på Kirkesenteret
Hyggestund kunngjøres her i menighetsbladet, i gudstjenesten søndagen før
og i gd.puls/det skjer.
Datoer for våren 2015 blir 15. jan, 19. febr., 19. mars,
15.april. 20. mai reiser vi på tur sammen med N.Ål menighet.
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Alle 6 åringer inviteres til å få kirkebok
søndag 15. mars, og til en egen samling
torsdag 12. mars.

14

SØRE ÅL
JULETREFEST ONS. 7. JANUAR
kl. 17.30 – 19.30 i Søre Ål kirke
Det blir lek, juletregang, andakt
og Pepper synger. Så kommer nok
julenissen.
Vi ønsker alle velkommen!

Alle 8 åringer inviteres til tårnagenthelg
lørdag18. og søndag 19. april. Spennende samling for alle 3. klassinger. Får
du ikke innbydelse i posten, meld deg på
til Kjell Bjørnbekk, 91350087, e-post:
kjebjo56@gmail.com.
Årsmøte etter gudstjenesten 22. mars.

Søndagsskole under gudstjenesten.
Datoene for neste år er
Kontaktperson: Kjell Bjørnbekk.
Tlf: 91 35 00 87,
e-post: kjebjo56@gmail.com
Pepper og Chilipepper, Søre Ål
minitensing - onsdager kl. 18.00
til 19.00
To kor for barn i alle aldre, Chilipepper for
de yngste ledes av Marianne Træthaug,
og Pepper, for de i skolealder, ledes av
Maria Stiegler. Vi har en felles saft/kjekspause. Koret har et eget band som også
er med på øvelsene.
Deltar på familiemesse med utdeling av 6
årsbok 15. mars.
Kontaktperson: Maria Stiegler,
mail: jeg.maria@gmail.com
Samtale/bibelgrupper hvor alle
som vil kan være med.
Her snakker vi om tvil og tro og blir
bedre kjent med hverandre. Vi møtes ca.
hver 2-3 uke. Kontaktperson Brit Sigvor
Bjørnbekk: 98 63 56 70,
brit.sigvor@hotmail.com
Rasteplass
En hvilestund i hverdagen. Vanligvis siste
lørdag i måneden. 30 januar, 28 februar,
21 mars og 25 april. Innledning ved Lise
Hyldmo, deretter mediterer vi over en
bibeltekst. Avsluttes med et godt måltid,
hvor de som ønsker kan dele det de har
opplevd. Det koster
kr 100,- Påmelding til Lise Hyldmo,
tlf. 95023847,
e-post: lise.hyldmo@gmail.com
Ungdomsklubb en fredag i
måneden. Her kan ungdom fra 13 år
oppleve et inkluderende fellesskap, hvor
alle er velkomne. Datoer for neste år er
16. januar, 13. februar, 13. mars,
24. april, 22. mai og 19. juni.
Følg med på facebook: Soffa ungdomsklubb
Kontaktperson:
Diakon Hanne Marie
Engdal, 97991322
hanne.engdal@
kirkekontoret.no

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

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

FÅBERG
Lucia for 7-åringer
13. desember er alle 7-åringer (2. trinn)
velkomne til juleverksted på Fåberg menighetshus kl. 1100-1500. Det blir baking
av lusekatter, juleverksted, julesanger, juleevangeliet og risgrøt med mandel. Søsken
og foreldre er velkomne!
Jul i svingen
er et friluftsarrangement (i hvert fall delvis)
foran Fåberg menighetshus, der vi synger
julen inn 22. desember kl. 1800. Det blir
også offisiell åpning av hagen («bakgården») ved menighetshuset, der buskas
og villnis er omgjort til et praktanlegg og
møtested for store og små.
5. juledagsfest
29. desember (5. juledag) inviteres alle
generasjoner til juletrefest kl. 1200. Kontaktperson: Rakel Berg tlf. 47263524.
Fåberg gospelkor
er for alle sangglade fra ungdomsskolen
og oppover. Fåberg gospelkor er for deg
som ønsker å løfte taket på menighetshuset
:-) Koret ledes og akkompagneres av Jakob
Lund Paulsen. Øvelser kl. 1900 på Fåberg
menighetshus: 8. og 22. januar, 5. og
19. februar, 5. og 19. mars.. Kontaktpersoner: Eivind Dalane, tlf. 46837994 og
Lisa Rønningen tlf. 92496285
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Gullfisken
er «søndagsskole på
lørdag» for deg som er
3-10 år, annenhver lørdag
kl 1030-1200 på Fåberg
menighetshus. Vi synger,
leker, spiser litt, blir kjent med bibelfortellinger gjennom drama, film, dokketeater,
hørespill og samtale. Foreldre må gjerne
bli med! Datoer: 24. jan., 7. febr.,
21. febr., 7. mars, 21. mars, 29. mars
(påskesamling på Gaustum, se mer info
nedenfor) og 18. april.
Påskesamling på Gaustum
Palmesøndag, 29. mars, kl. 1800, blir
det tradisjonell påskesamling på Gaustum
gård på Fåberg. Dette er et åpent møte
for små og store, forkynnelse, sang og
bevertning med høy standard.
Fåberg Normisjon
har møter 23. februar kl. 11.30 og 27.
april kl. 19.00. Møtene holdes i private
hjem. Kontaktperson: Reidun Skullerud tlf.
61261110.
Etter skoletid
er på Fåberg menighetshus hver tirsdag
kl. 1415-1630. Dette er et tilbud til 4.-7.
klasse. Her er det leker, spill, bibelhistorier og middag. Første gang etter nyttår:
tirsdag 13. januar.
Fellesmiddag
En gang i måneden er det fellesmiddag på
menighetshuset. Små og store er velkomne
til stående bufé med ferdig middag.
Etterpå er det ulike innslag, gjerne med
musikk. Første gang etter nyttår: onsdag
21. januar.
Ungdomsklubben
har møter annenhver fredag kl 1900-2300
på Fåberg menighetshus. Kontaktperson:
Sol Larsen, tlf, 92044638. Første gang
etter nyttår: fredag 16. januar.

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
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tirsdager kl 19.00-21.30 på Kirkesenteret
nedenfor kirken. Kontakt: Ingvill Walmann
Byrknes, tlf 93657178 eller Hanne diakon, tlf 97991322.
• KFUK/M-speidere
Kontakt Elisabet Walmann, tlf 47296612
• HYGGESTUND
på Lillehammer Kirkesenter kl 11.00.
Den 11.desember vil prest Arne Svilosen
dele noen adventstanker med oss. Videre
møter på nyåret er 15.januar, 19.februar,
19.mars, 16.april og 20.mai.
Bevertning og utlodning. Se avisannonser
for tema. Velkommen til hyggelig samvær
et par formiddagstimer! For spørsmål,
kontakt Aase Vold, tlf 92422837.
• KORSVEIGRUPPA
for Lillehammer og omegn samles et par
timer tredjehver søndag kveld, til måltid og
samtale om hvordan vi kan følge Jesus i
hverdagen ved hjelp av de fire veiviserne:
Søke Jesus Kristus, bygge fellesskap, leve
enklere og fremme fellesskap. Se www.
korsvei.no, eller ring Solveig Heim, tlf
92681440.
• Y’s Men har møter på Kirkesenteret
2.hver onsdag.
• 6-åringer får sin egen Kirkebok under
gudstjenesten 8.mars, og inviteres til egen
samling i kirken på forhånd. Om du ikke
mottar brev, men ønsker å delta, meld fra
til susanne.paulsen@kirkekontoret.no
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 Kirkestua
Hver første tirsdag i måneden kl 11.00
2.12 – Adventssamling
6. januar – Juletrefest, 03.02., 03.03
Andakt, sang og musikk og underholdning.
Servering av kaffe og smørbrød
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.
Første samling i 2015 er fredag 9. januar.
NORDRE ÅL MINI-TENSING
øver hver torsdag som før - 18.00 - 19.30.
Første øvelse på nyåret er 15 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.
Dirigenter: Hilde Reitan Hansen Thea
Kamfjord Eriksen og Reidun Bjørke.
Musikere: Magnus Beite, Harald
Sverresson og Geir Ole Dahlen
Facebook: Bli venn med ”Nordre Ål Minitensing”
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 barneskolen. I mellom øvelsene serveres det enkel middag til en rimelig pris
for hele familen, - om de synger eller
ikke. For mere orientering ta kontakt
med menighets- kontoret.
Familiemiddager 2015
22.01., 05.02., 19.02., 05.03.,
19.03.,16.04., 30.04.
Facebook: Bli venn med ”knøttekoret”
ORGELMEDITASJONER
– Kantor Ole Lauvli - kl 20.30
Tirsdager: 20.01. – 17.02. – 17.03. –
21.04.
K-Forum
N ÅL KIRKE KL 19.30 PÅ TIRSDAGER
Gjennom K-forum er vi er en møteplass for
kvinner i alle aldre som ønsker seg fellesskap med andre kvinner lokalt.
9. desember: Adventskveld. Sokneprest i
Lillehammer Anita Dalehavn.
Møter i 2015: 13.januar, 10. februar,
10.mars, 14.april og 12. mai.
Møtene er i prinsippet gratis, men vi er
glad for kr. 30,- per pers til dekning av
utgifter.
VELKOMMEN!

SPESIELLE GUDSTJENESTER
OG ARRANGEMENTER I
NORDRE ÅL MENIGHET
Julemesse lørdag 22 november
kl 10.00 – 14.00
Lys Våken – Nordre Ål menighet
Da overnatter vi.
Familiegudstjeneste 1. desember kl 11.00
– Utdeling av 4-årsboka
Knøttekoret deltar. Kirkekaffe
”Vi synger jula inn” 16. desember
kl 18.00
SALT, SMASHING Nordre Ål Minitensing,
Musikere og solister, Salmekameratene m.fl.

Konserter i i Nordre Ål kirke:
Salmekameratene:
Fredag 21. november kl 19.00
Kulturskolen: Fredag 5. desember kl 18.00
Sing Song Singers: Onsdag 10. desember.
kl 19.00
Lucia-morgen v/ Resonance og Den norske
Mannsoktett. Kl 07.00 Romjulskonsert med
Unge musikere 29.12. kl 19.00
Juletrefest/Hellige Trekongersfest
Søndag 4. januar kl 17.00 Besøk av
Hellige Tre Konger og Brødrene Hals
God gammaldags juletrefest for hele familien med alt som hører til.
13. dag jul
Draumkvedet - Nordre Ål kirke - tirsdag 6.
januar kl. 20.00 ...fremføres gjennom dans
og sang ved leikaringen Ottar Birting med
støtte fra leikarringer i Sør Gudbrandsdal.
Fastelaven
Søndag 15. februar kl 11.00
Familiegudstjeneste m/karneval
Knøttekor og Minitensing
Gudstjeneste i Nordseter Fjellkirke
kl 11.00
Menigheten samles til gudstjeneste søndag
22. mars. Start vinterferien og skituren med
en fin gudstjeneste i fjellkirka vår.
TOMASMESSER
Søndag 25. januar kl 19.00
Søndag 8. 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 18. februar kl 19.00
En stille gudstjeneste ved inngangen til fasten. Vi vandrer langs Via Dolorosa i kirken
og får tegnet askekors i pannen.

VINGROM
ADVENT, 11.desember klokka
19.00 i Vingrom kirke.
Vingrom seniorkor, Vingrom kirkes guttekor
og Vingrom Brazz.
Lille julaften, 23.des. klokka 22.00
i Vingrom kirke.
Vi synger og spiller jula inn sammen med
Vingrom sangkor.

SAKSUMDAL

16.des. klokka 18 i Saksumdal kirke
Vi synger og spiller jula inn sammen
med Saksumdal Musikkforening, Junior
brazzen, Vingrom sangkor og Saksumdal
barnekor.
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153-åring på Venabygdsfjellet

Dette er Lillehammer misjonsforening på
hyttetur på Venabygdsfjellet i september i
år. Foreningen har 18 medlemmer, og mø
tene går på omgang i hjemmene hver fjerde
tirsdag i måneden. Lederen vår er Birgit
Langset, og programmet på møtene er det
tradisjonelle for en misjonsforening: Orien
tering om misjonsarbeidet hjemme og ute,
sang, andakt, samtale over temaer ut fra
et samtalehefte fra Det norske misjonssel
skap, offer til misjonen og så en kaffepause
med god mat og hyggelig prat. Foreningen
kan fylle et behov hos medlemmene både
for sosialt samvær og kristent fellesskap.

Lillehammer misjonsforening er en
gammel forening. Vi feiret stort 150 års
jubileum i Frimurerlosjen i 2011. Nå er
vi 153. Om våren hvert år deltar noen av
medlemmene våre på områdestevne på ett
av stedene i Gudbrandsdalen hvor det er
forening, og i august er vi med på det år
lige misjonsstevne i Venabygd fjellkapell.
På Allehelgensdag hvert år arrangerer
foreningen vår misjonsfest på Misjonshuset
i Lillehammer. Foreningen er knyttet til Det
norske misjonsselskap (N M S) og støtter
organisasjonen med ca. 20 000 kr. årlig.
N M S er en selvstendig organisasjon

innen Den norske kirke. Organisasjonen
driver evangelisering og menighetsbyg
ging, diakoni og bistand i 15 forskjellige
land i verden.
Organisasjonen har ca. 2000 foreninger
og støttegrupper rundt omkring i Norge.
Foreningene gir god mulighet for kunnskap
om de landene der N M S er representert,
og den gir kontakt med vår verdensvide
kirke.
Reidun Buggeland.

K-forum våren 2015
K-forum fortsetter med møter 2. tirsdag hver måned i vårsemestret i kirkestua i Nordre Ål kirke. Etter
foredraget spiser vi kveldsmat sammen. De som kommer oppfordres til å ta med en liten bit pålegg,
så sørger styret for brød, smør og te. Under måltidet går praten livlig! I prinsippet er møtene gratis,
men vi er glad for en slant til dekning av utgifter.
I skrivende stund er ikke tema for vårens kvelder endelig bestemt, men hold av 13. januar,
10. februar, 10. mars, 14. april, 12. mai og 16. juni. Kveldene blir kunngjort i gd.puls.
K- forum er tilsluttet Norges KFUK-KFUM og KFUKs verdensforbund. Fellesskapet med 20 millioner
kvinner over hele verden er et uttrykk for solidaritet med kvinner som lever under forhold hvor
menneskerettigheter nærmest er et fremmedord.
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Tanker etter retreat i Nordre Ål
kirke 18. oktober
Labyrintvandring, bønn og
meditasjon
Vi var ca 15 deltakere i alderen fra unge stu
denter til pensjonister.
Etter orientering og kaffe startet det
hele med lesning fra Lukas kapittel 24, hvor
Jesus viser seg for Emmausvandrerne.
Videre var det vandring i labyrinten
hvor vi fikk mulighet til å stoppe opp og re
flektere over livet I STILLHET. Vi fikk også
anledning til å vandre rundt i kirken eller
ute i naturen I STILLHET.
Det var middagsbønn hvor vi sto rundt
alteret, og etterpå varm lunsj med rolig mu
sikk I STILLHET.

17

Vår erfaring etter tidligere retreat er at
en kan komme nærmere seg selv og Gud i
stillheten.
Og i stillheten kan nærværet av andre
mennesker bli sterkere. Dette opplevde vi
også i Nordre Ål kirke denne lørdagenDet hele varte fra klokka 10.00-14.00.
Vi følte oss rikere etter denne retreaten, og
takker arrangørene. Vi håper på flere slike
anledninger i Nordre Ål kirke, vi syntes
denne kirken passer spesielt godt til et slikt
arrangement.
Mange hilsner fra
Else Marie og Egil Tveter.

Lovsang for alle kirkesamfunn
Idéen til lovsangsfesten kom opp da jeg og
Susanne pratet sammen med Ingrid Skulle
rud og Petter Berg fra Fåberg. Alle hadde vi
lyst på lovsang og sammen ble vi enige om at
vi ville inviterere alle kirkene/menighetene i
Lillehammer. Vi nedsatte et ad hoc-utvalg be
stående av Jytte Sonne Juliussen, Mari Skul
lerud og Susanne og Jako Lund Paulsen. Vi
ønsker å samle et styre med en representant
fra hver kirke, slik vi kan ta vare på ulike be
hov og fordele arbeidet jevnt.
Dette var i februar og i april hadde vi før
ste lovsangsfest på kirkesenteret. Vi stillte
opp stoler til 50 og alle stoler ble tatt i bruk.
Herligt!
Siden ble det til en lovsangsfest i juni på
Jorekstad med nesten 100 deltakere, og nå
i september i Evangeliesalen som tilhører
Pinse
menigheten. Her var det veldig bra
besøk og vi opplever at mange prioriterer
denne kvelden.
Opplegget for lovsangsfesten er å samles
om to ting: det tverrkirkelige fellesskapet og
lovprisningen av Jesus Kristus som frelser.
Vi ønsker med festen å samle kirkene
som enhet og sette fokus på det vi er enige
om. Vi vil skape en oase der det er mulighet
å tune inn på tilbedelse, fordypelse, felles
skap og bønn.
Lovsangsfesten bærer et ungdommelig
snitt med fullt band, musikk som dekker
alt fra rockelåter til rolige, sakte lovsanger.
I noen tilfelle har vi tatt inn gamle bedehus
sanger i tillegg :-)
For de som er i tvil om hva lovsang er,
kan man kort beskrive det som moderne sal
mer med enkel tekst og ofte nutidig språk.
Ofte vil låtene være preget av rytmisk mu
sikkledsakelse og forsangere, som har til
oppgave å lede forsamlingen inn i teksten og

tilbedelsen. Liker man gospelmusikk vil man
kanskje synes godt om lovsang også...
Formen på en slik kveld er enkel; vi syn
ger mye sammen, det er en liten appell fra en
lokal i vertsmenigheten, det er tid til bønn og
så avslutter vi kvelden med litt mat og drik
ke. Lovsangsfesten skal gå på skift mellom
kirkene, slik at alle blir sett og kan få være
verter. I tillegg ønsker vi å avholde lovsangs
fest minimum en gang i kvartalet.
Kvelden er gratis, da det skal være mulig
for alle å være med. Har man lyst å gi en gave
kan man gjøre det.
Vi opplever at mange ulike aldersgrup
per er tilstede disse kveldene og at vi har
ramt noe med disse type lovsangsfester, som
er værd å bygge videre på, og så drømmer vi
om å kunne samles enda fler og få oppleve at
kirkerommene blir for små!

Det er veldig viktig for oss å si at ikke
skal man tilhøre noen menighet for å bli med
og heller ikke skal man kunne bestemte type
sanger osv. Her er det plass for alle og vi øn
sker å inkludere alle uanset uttrykksformer
og kirketradisjon.
Neste lovsangsfester:
Fredag 6. mars, kl. 19.30-21.00
(sted: enda ikke bekreftet)
Fredag 12. juni, kl. 20.00-21.30
på Jorekstad
FØLG MED PÅ FACEBOOK:
"Lillehammer Lovsangsfest"
Ved spørsmål, ring eller skriv til:
Jakob Lund Paulsen 405 13 065 /
jspaulsen@gmail.com

Musikere denne kvelden var:Jakob Paulsen, Jan Tobias J Karsrud, Petter Berg,Åamund
Dannmark og Sukte Mang Lian Pau. Sangere var: Mari Skullerud og Ingvild Dalane.
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En levende
125 åring!
Feiringene har stått i kø i jubileumsåret til
SØNDAGSSKOLEN NORGE. Både i lokale
søndagsskoler, barnegrupper og i kretsene
har store og små gjort noe ut av 125 års
jubileet i 2014. I tillegg har de store feiringene skjedd på Namsskogan, i Bjørneparken,
Atlanterhavsparken i Kongeparken og til sist
på Hunderfossen den 27. sept, hvor 600
møtte opp for å feire jubileet.Glade barn,
ballonger, Gulliver, sang og bibelfortellinger
preget feiringen på en solfylt dag. Gulliver
er en fisk som elsker å gå på søndagsskole.
Han er så glad i søndagsskoler og barnegrupper at han prøver å besøke så mange
som mulig i hele landet!I Lillehammerområdet
er det søndagskole i Søre Ål kirke på enkelte
søndager og på Fåberg menighetshus på
annenhver lørdag.

Tid for service på samlivet?
Søre Ål menighetarrangerte bufferkurs for
par, en helg i november. Kurset er spesielt
utviklet for par som har vært sammen lenge
nok til å ha oppdaget at de samme irritasjonene eller konfliktene har en tendens til å
gjenta seg. Bufferkurset formidlet oppdatert
forskningsbasert kunnskap på en lettfattelig
måte og gav deltakerne et velprøvd verktøy
å møte utfordringene med. Det var 10 par
som deltok på kurset som var på Høsbjør ved
Brunmundal.
Det spesielt vakre stedet, med utsøkt mat,
litt utenfor allfarvei gav en god ramme for
kursdeltakerne.
Tilbakemeldinger fra deltagerne var: Kurset
er bevisstgjørende, veldig fin veksling mellom
teori og at parene fikk tid sammen for å
snakke etter gitte spørsmål, det var både
praktisk og nyttig, dette fører til vekst og
trygghet, Vi lærte at for noen er det like mye
en kjærlighetserklæring å sette på kupé
varmer i bilen, som å si at jeg elsker deg.
Dette er kurs vi gjerne anbefaler par som har
levd en stund. Dere kan lese mer om det på
www.bufferkurs.no

Kursholderne var psykolog Dag Gården og familieterapeut Helen Jensen som jobber ved
Familievernkontoret Otta, stiftelsen kirkensfamilievern.
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Ja til grønn
livsstil
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Av Solveig Heim
Det er advent. Tradisjonelt sett er advent en av
kirkens fastetider.
Den store gledesfesten for Jesu fødsel, blir desto mer gledelig for den som har klart å begrense sitt forbruk i forkant.
Her har vi litt å lære av kristne søsken fra andre land og
kirkesamfunn, som fortsatt holde kirkens fastetider i hevd.
Til ære for Gud, og til gagn for mennesker og miljø. Her er
noen tips til hvordan du kan ta miljøhensyn før, under og
etter julefeiringen:
Gi miljøvennlige gaver: For eksempel opplevelser,
tjenester, kurs, mat og drikke, abonnementer, hjemmelagde
gaver.
Bruk miljøvennlig gaveinnpakning: Minimalistisk,
gjenbruk av papir, poser og esker, egendekorert gråpapir
eller resirkulert gavepapir . Pappesker med trykk på kan
vrenges, og så dekoreres. Gamle blader og plakater med
fine motiv egner seg også godt. Stoffrester og gamle gardiner kan bli til stoffposer som gavene puttes i.
Sett kortreist, økologisk eller fairtrade-sertifisert
mat på menyen: Fairtrade er en garanti for at produsenten får anstendige arbeidsforhold og en akseptabel
lønn. Økologisk produksjon hindrer blant annet forurensende og helseskadelig bruk av sprøytemidler og andre
miljøgifter. Og alt som er stuttreist har spart oss for forurensende transport.
Julerent uten kjemikalier: Bruk mikrofiberkluter og
svanemerkede produkter heller enn sterke kjemikalier. Bra
for miljøet - og for inneluften.

Spis opp maten: I jula kaster vi mer enn 25 prosent
av maten vi kjøper. Med litt bevissthet og ”redesignet”
mat, blir det mindre matavfall, til beste for lommeboken
og miljøet. Se blant annet matvett.no for tips til reste
matoppskrifter.
Levende gjenbrukslys: Unngå parafinlys, som øker
klimagassutslippene, og stearinlys som kan være laget av
regnskogverstingen palmeolje. Velg heller gjenbrukslys av
god kvalitet fra Det Norske Misjonsselskap. Gjenbruks
lysene kan bestilles fra NMS på Mesnali via Arnfinn
Bjørgen, tlf. 404 06 053. Lysstumper til gjenbruk kan
leveres i Lillehammer kirke.
Sorter avfallet: Gavebånd og glanset gavepapir er
restavfall. Flasker og bokser med pantemerke pantes og
resten går i glass- og metallcointainere. Telysholder av
metall tømmes for stearin (som er restavfall), vekeholderen
i stål løsnes og kastes sammen med telysholderen i glassog metallcontaineren. Telysholdere av plast er restavfall.
Kontakt GLØR for å få poser til plastavfall. Elektriske
artikler leveres til forhandler eller gjenvinningsstasjon.
Servietter, tørkepapir og ribbe-/matfett (stivnet) skal i
komposten. Aske skal i restavfallet når det er godt avkjølt.
Pappesker brettes sammen og går i papiravfallet.

Gledelig ”GRØNN jul” i vente!
Kilder:
www.gronnhverdag.no (se flere tips her), NMS og GLØR.
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Gudstjenesteliste
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Dato

Uke Lillehammer

Søre Ål

Nordre Ål

11 Høymesse

19 Lysmesse

11 Høymesse

11. Høymesse Søndagsskole

DESEMBER
07.des

2 s i advent-tiden

49

14.des

3 s i advent-tiden

50

11 Høymesse

21.des

4 s i advent-tiden

51

11 Høymesse

11 Høymesse 7 lesninger
18 Vi synger julen inn

19 Aftensang
24.des

25.des

Julaften

Juledag

52

52

14.30 Høytidsgudstjeneste

13 Høytidsgudstjeneste
14.30 Høytidsgudstjeneste

14 Høytidsgudstjeneste

16.00 Høytidsgudstjeneste

16.00 Høytidsgudstjeneste

16 Høytidsgudstjeneste

11 Høytidsgudstjeneste

11 Høytidsgudstjeneste

11 Høytidsgudstjeneste

23.15 Felles Lhmr

23.15 Felles Lhmr

11 Høymesse

11 Høymesse

26.des

2. juledag

52

11 Høymesse

28.des

Romjulssøn

52

11 Høymesse

31.des

Nyttårsaften

1

23.15 Høymesse

JANUAR 2015
01.jan

Nyttårsdag

1

11 Høytidsgudstjeneste

04.jan

KristiÅpenb

1

11 Høymesse

11.jan

2 s i åpen-baringstiden

2

11 Høymesse

11 Høymesse Konf.pres.

11 Høymesse

18.jan

3 s i åpen-baringstiden

3

11 Høymesse

11 Høymesse

11 Høymesse Konf.pres.

25.jan

4 s i åpen-baringstiden

4

11 Høymesse Konf.pres.

11 Høymesse

19 Tomasmesse

FEBRUAR 2015
01.feb

Såmannssøndag

5

11 Gudstjeneste for alle
konfirmantene

11 Fellesgudstj alle
konfir. Lhmr kirke

11 Fellesgudstj alle
konfir. Lhmr kirke

08.feb

Kristi for-klarelsesdag

6

11 Høymesse

11 Høymesse

11 Høymesse

7

11 Høymesse

11 Familiemesse

11 Familiemesse

15.feb

Fastelavnssø

18.feb

Askeonsdag

22.feb

1 s i faste-tiden

19 Askeonsd.messe
8

11 Høymesse

11 Gudstjeneste på
S Ål bo- og s.senter

11 Gudstjeneste i Nordseter
fjellkirke

MARS 2015
01.mars

2 s i faste- tiden

9

11 Høymesse

11 Høymesse

11 Høymesse

08.mars

3 s i faste-tiden

10

11 Høymesse. 6 årsbok

11 Gudstj i Nordseter fjellkrk.

19 Tomasmesse

15.mars

4 s i faste- tiden

11

11 Høymesse

11 Familiemesse
6 årsbok. Pepper

11 Høymesse. 6 årsbok

22.mars

Maria bud-skapsdag

12

11 Høymesse

11 Høymesse
Årsmøte

11 Høymesse
Årsmøte

29.mars

Palmesønd.

13

11 Høymesse

11 Høymesse

11Gtj. Nordseter fjell

Vingrom

Saksumdal

Dato

Uke Fåberg

DESEMBER
07.des

2 s i advent-tiden

49

11Fam.gudstj. 4 årsbok

17 Lysmesse. 4- og 6 årsbok

19 Lysmesse

11 Høymesse

14.des

3 s i advent-tiden

50

21.des

4 s i advent-tiden

51

24.des

Julaften

52

16 Fam.gudstjeneste

16 Fam.gudstjeneste

11 Høytidsgudstjen

11 Høytidsgudstjen

25.des

Juledag

52

26.des

2. juledag

52

28.des

Romjulssøn

52

31.des

Nyttårsaften

1

14 Fam. gudstjeneste
11 Høytidsgudstjen

23.15 Felles Lhmr. kirke
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Gudstjenesteliste
Dato

Uke Fåberg

21

Vingrom

Saksumdal

JANUAR 2015
01.jan

Nyttårsdag

1

11 Høytidsgudstjen

04.jan

Kristi Åpenb.dag

1

11.jan

2 s i åpenb.tiden

2

11 Høymesse

18.jan

3 s i åpenb.tiden

3

11 Høymesse

25.jan

4 s i åpenb.tiden

4

11 Tårnagent?

19 Kveldsmesse

11Høymesse
11 Høymesse

FEBRUAR 2015
01.feb

Såmannssøndag

5

11 Høymesse

11 Høymesse

08.feb

Kristi forkl.dag

6

Håkonshall

Håkonshall

7

11 Fam.gudstjeneste

15.feb

Fastelavnssø

18.feb

Askeonsdag

22.feb

1 s i faste-tiden

11 Høymesse

11 Fam.gudstjeneste
19 Askeonsd. messe

8

11 Høymesse

13 Kanefart?

11 Gudstjeneste på Nordseter fjellkirke

11 Høymesse

MARS 2015
01.mars

2 s i faste- tiden

9

08.mars

3 s i faste-tiden

10

15.mars

4 s i faste-tiden

11

11 Høymesse|

22.mars

Maria bud-skapsdag

12

11 Høymesse

29.mars

Palmesønd.

13

13 Felles friluftsgtj

11 Fam.gudstj. 6 årsbok
11 Høymesse
13 Felles friluftsgtj

13 Felles friluftsgtj

& ÅRETS JULEGAVE!

gi få

Kjøp unik glasskunst med julemotiv laget for Det Norske
Misjonsselskap av kunstneren Astri Vadla Ravnås!
Serien har fem motiv, alle 10 cm i diameter:
Krybben (2011), englene (2012), hyrdene (2013),
de vise menn (2014 - ÅRETS MOTIV)
og et misjonsmotiv (2015).
Hver gang du ser på
et av motivene,
vet du at du har
bidratt til
verdig liv og
varig håp for
et medmenneske!

PRIS: Hvert motiv koster kr 1000,TILBUD: Kjøp de fire første motivene samlet for kr 3500,BESTILLES hos NMS: info@nms.no eller 51 51 61 00

Når du kjøper et motiv til
kr 1000, går kr 750 direkte til
NMS sitt verdensvide arbeid.

nms.no/julegave
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VANN
FORANDRER
ALT

I år gikk TV-aksjonen til Kirkens Nødhjelps arbeid med vann.
Sammen sikret vi varig tilgang til rent vann for 1,2 millioner
mennesker.
I år feiret vi 40 år med frivillighet og medmenneskelighet
gjennom å gå med innsamlingsbøsse for TV-aksjonen og Kirkens
Nødhjelp. I Lillehammer gikk ca 260 bøssebærere fra dør til
dør for å samle inn penger. For at dette skulle være mulig har
kommunekomiteen planlagt og lagt til rette gjennom utarbeidelse
av roder og kart slik at alle husstander skal få besøk.
Utover dette så har det vært gjennomført ringedugnad rettet mot
næringslivet, aktiviteter i samarbeid med menigheter og Norsk
Vann, undervisningsmateriellet har vært i bruk ved skolene,
Lillehammers politikere og andre har båret vann på hode samt
mye, mye mer.
Dette har gitt følgende resultater for Lillehammer:
• Det beste resultatet på bøssene noe gang med kr. 794.000

• Nasjonalt fordelte beløp kr. 313.766. Dette er penger fra
givertelefonen og regjeringens bidrag fordelt etter antall
innbyggere.
• Andre beløp innkommet i kommunen er kr. 108 405,50. Dette
beløpet er foreløpig, da det fortsatt kommer inn penger på
www.giverstafett.no fra bedrifter, menigheter, skoler og lag og
foreninger.
Til sammen blir dette kr. 1 216 174,93. Det er varig tilgang til
rent vann for 6.080 personer, fantastisk!
Tusen takk til alle i innsamlingsapparatet og alle som ga penger
til dette flotte formålet. Hurra for TV-aksjonen og Lillehammer!
Wiggo Slåttsveen, Fylkeaksjonsleder
TV-aksjonen Oppland
Mob 90825349
E.post: oppland@tvaksjonen.no
Web. www.blimed.no

Hun er en av dem som kan nyte godt av
«Vann forandrer alt»-aksjonen
Awe Andrea er født på flukt, lykkelig uvitende om konfliktene i
Sør-Sudan og om faren som utkjemper noens krig et eller annet
sted. Mamma Cecilies fang er hennes egen trygge, lille verden.
Da borgerkrigen i Sør-Sudan blusset opp, lot soknepresten i Don
Bosco flyktningene slå seg ned utenfor kirken. I dag er de ni hun
dre mennesker som bor på kirkebakken, de aller fleste kvinner og
barn. Kirkens Nødhjelp sikrer dem rent vann, hygieniske sanitær
forhold og annen nødhjelp. Men stadig kommer flere til, nye flykt
ninger og barn født på flukt. Lille Awe Andrea er ett av dem.
Hun ble født i det samme teltet der ett av søsknene hennes
døde for bare noen måneder siden. Moren Cecilie løfter henne
varsomt opp, ammer og vugger babyen med bevegelsene til en
sjubarnsmor. Hun forteller med den samme, rolige stemmen om
krigens redsler, om den dramatiske flukten, tapet av to barn, om
bekymringene og håpet for de fem barna som fortsatt lever.
– Det er ikke mye mat, og teltet er ikke tett. Men vi er vi er
glade for å være i trygghet, og vi har rent vann. Når krigen er over,
kan vi starte på nytt.
Rent vann til 108 000
Siden jul i fjor har borgerkrigen i Sør-Sudan fordrevet 1,7 millioner
mennesker. De fleste flyktningene bor ved FN-baser, i kirker eller
under trær. Kirkens Nødhjelp har det siste året drevet en omfatten
de nødhjelpsinnsats i tillegg til det langsiktige arbeidet i Sør-Sudan.
Hittil er 80 vannpunkter rehabilitert, og 20 nye brønner er boret,
hovedsakelig i tilknytning til leire og tilliggende lokalsamfunn. Det
gir tilgang til rent vann for 108 000 personer. Kirkens Nødhjelp når
ut til flyktningene med helsetjenester, telt, tepper, kokekar og hy
gieneartikler. Men fortsatt er de humanitære behovene enorme.
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Gi trygghet til jul!
Kirkens Nødhjelp er vår (legg gjerne inn navnet på menigheten)
menighets forlengede arm ut i verden. Gjennom dem kan vi gi hus
rom, rent vann og nødhjelp til barn som fødes inn i krig og kaos,
enten det er i Sør-Sudan, Syria, Gaza eller Nord-Irak.
Dersom du tenker deg på julegudstjeneste denne julen, håper
vi du vil støtte arbeidet vi gjør sammen med Kirkens Nødhjelp.
Husk å ta med kontanter til kollekten – og vær med å gi trygghet i
julegave til barna som trenger det aller mest!

SØR-SUDAN: Da borgerkrigen blusset opp, lot soknepresten i Don
Bosco flyktningene slå seg ned på kirkebakken. Her har Cecilie funnet
trygghet for seg selv og sine fem barn. Awe Andrea er født på flukt.
(Foto: Erik Thallaug/Kirkens Nødhjelp)
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VINGROM
BYGG A•S

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

Postboks 52, 2607 Vingrom - Tlf. 61 05 43 80

T. J. STRAND

LILLEHAMMER BIL A/S

Hamarvn. 45, Lillehammer
Tlf. 61 25 21 47

LILLEHAMMER GLASMAGASIN

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

EVENSEN
& EVENSEN AS

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

Jernbanegt. 13
2609 Lillehammer
Tlf: 61 22 10 00

2607 Vingrom - Tlf. 61 24 80 50

Andreassen Blomster

JORD • PRYDBARK

Fåberggt. 154, 2615 Lillehammer Telefon: 980 86 000

Plass for
DIN bedrift her?

Plass for
DIN bedrift her?

Jens Barlund AS
Hageanlegg

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

• LILLEHAMMER VARMESENTER •

GJØVIK – HAMAR – LILLEHAMMER

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

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

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

Begravelsesbyrå
Bekkelund

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

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

Vakt hele døgnet: 61 18 31 03

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

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

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

Bergseng Thor & Co AS
Eiendom og dagligvarer

TAKK for pengegaver som er kommet inn gjennom g iroblanketter
som vi frimodig hefter til bladet i hvert nummer!
TAKK også til annonsørene ! Det gir oss muligheten til å lage et
godt blad som det er verdt å lese, og til at vi fortsatt kan levere det
til alle husstander i Lillehammer kommune.

Styret og redaksjonskomiteen for Vår Fedrearv

ønsker alle en god jul!
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ROMJULSKONSERT

Tradisjonen tro arrangerer også i år Brøttum korforening romjulskonsert i Sjusjøen
Fjellkirke.Koret dirigeres av Arild Haug, og Eli Kristik Nordhagen akkompagnerer
på piano. Ringsaker dobbeltkvartett deltar, og muligens får vi også musikk av to
fiolinister. Servering av pepperkaker og gløgg.
Hvis du kunne tenke deg en stemningsfull kveld i romjula, så kom til
Sjusjøen Fjellkirke 30. desember kl. 19.00.

Dølajazz-åpning med Fåberg gospelkor

Vest-Oppland
Kammerkor
I den morsomme og underfundige historien
"Grantreet" av Tove Janson blir Mummi
familien for første gang noensinne vekket av
vinterdvalen. De forundres over en verden
av hvit våt bomull, men mest av alt blir de
redde. De forstår at det må være noe fryktelig på gang, for alle de møter er aldeles
"anterert" over at Julen snart kommer. De
konkluderer at Julen må være noe skummelt
og farlig, for alle stresser som gale over det
som skal komme. Julen skal ha juletre og julepresanger og julemat; Som et angstfyllt lite
mummitroll må spørre: "Spiser den også?!"
Gjennom fortellingen om mummifamiliens
første møte med julen viser forfatteren oss
hva julen egentlig handler om; å bry seg
om andre, om å stresse ned, om å holde
sammen i den mørke og kalde vinteren og
om takknemlighet for hverandre.
Og det er dette Vestoppland Kammerkor
ønsker å dele når de tradisjon tro inviterer til
julekonsert.
Tingnes kirke 5.des klokka 20.00
Gjøvik kirke 7.des klokka 19.00
Lillehammer kirke 8.des. klokka 19.00

Jakob Lund Paulsen (t.v) og Fåberg gospelkor i Kulturhuset Banken under åpningskonserten for Dølajazz. (Foto: Kjell Are Refsvik)
«Oh, happy day» og «Kumbaya» ble en del av åpningskonserten for Dølajazz i
år, takket være Fåberg gospelkor. Kulturhuset Banken ble åstedet for en musikalsk
smeltedigel, der gospel ble en vesentlig del av innholdet.
Dølajazz hadde engasjert dirigent i gospelkoret, Jakob Lund Paulsen, som kapell
mester for hele åpningskonserten 16. oktober. Koret stod for tre sanger alene og
bidro på to sanger der Maria Stiegler og Leif Anders Wentzel var solister.
Fåberg gospelkor startet opp høsten i fjor, som et kor for alle fra ungdomsskolen og
oppover. Det har medført at godt voksne helt opp i 50-års-alderen har funnet det for
godt å bli med. Dermed er vel dette et av gospelkorene i Norge med størst aldersspredning...
6. november var det konsert i Vestre Gausdal, der kirken var stappfull med konfirmanter, konfirmantforeldre og andre som var nysgjerrige på hva koret fra nabokommunen hadde å bidra med. Det har også vært konserter på Strandtorget i jula og i
Fåberg kirke julaften.
Koret synger både tradisjonell gospel og moderne gospel, har egen Facebook-side
og øver på Fåberg menighetshus (se aktivitetssiden).

