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Livets gang og årets rytme
Sommeren er på hell, det er skolestart og et nytt semester starter. Livet og hverdagene er i 
ferd med å falle på plass. Noe regn, men også noen fine dager har sommeren gitt oss, og 
akkurat i dag er himmelen er blå, gresset grønt og jeg kjenner fortsatt sola varme. August, 
denne fine seinsommermåneden, og snart september. Noen konfirmanter tar på seg sin beste 
stas og sine hvite kapper – det er høytid over by og bygd. Seinsommer, dette fine ordet som 
både har med seg sommerens opplevelser, men også peker framover.

Årets rytme er for meg et mysterium, selv om jeg har levd såpass lenge at jeg tror og for-
venter at under skjer på nytt hver gang årstidene skifter. Når det er vinter og dagene er  
korte, snøen ligger tung og sola bare var en matt skygge på himmelen som ikke ga varme, 
bare et forsiktige lys, synes jeg det er vanskelig å tro at varme skal kunne tine opp frossen 
jord og at det ennå en gang spirer og gror i det som synes dødt. Men det skjer.  
År etter år. Og jeg er like forundret og takknemlig hver gang.

”Allting har sin tid,” skriver Forkynneren i Det gamle testamente. Og vi både vet og kjenner 
at det er sånn - en tid til å fødes, en til å dø, en tid til å plante, en til å rykke opp; en tid  
til å drepe, en til å lege, en tid til å rive, en til å bygge; en tid til å gråte, en til å le,  
en tid til å sørge, en til å danse. 

Det er sånn i naturens verden, og det er sånn i våre liv. Våre liv rommer både den lyse 
sommer, den mørke vinter, den stormfulle høst og den spirende våren, og den ettertenksomme 
seinsommeren. Og det kan være slitsomt å være menneske i alle disse omskiftningene mellom 
glede og sorg, tvil og tro, håp og fortvilelse. Dette blir vi alle utsatt for – ingen kan unndra 
seg verken livets gang eller årets rytme.

Men akkurat nå - på denne stille, solfylte og varme dagen blir mitt hjerte fylt av takknem-
lighet for at jeg ennå en gang får oppleve solens livgivende kraft og kjenne varmen spre 
seg i kropp og hjerte. Sol og varme lindrer, den gir håp og tro – i tillegg til de nødvendige 
D-vitaminer. Vi blir minnet om at underet skjer på nytt – at nye kapittel skal skrives i våre liv, 
selv når sorgen rammer oss. Livets gang og årets rytme. Vi kan starte med blanke ark og nye 
fargestifter når et nytt semester starter.

Og når høsten kommer med litt kjøligere morgenstunder og litt kortere dager kjenner jeg at 
det også er greit. Det er livets gang og årets rytme. Jeg tar med meg sommerens varme inn 
i dagene som kommer og får tro at mitt liv uløselig er knyttet sammen med den Gud som har 
skapt meg, som har gitt meg muligheter og krefter til å leve. 

Med ønske om en god og inspirerende høst!

av Anita Dalehavn
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PROSTEN I SØR-GUDBRANDSDAL PROSTI
Prost Per Halstein Nielsen 97991308 
Saksbehandler Anne Berit Riisehagen Gillebo 97991307 
 
KIRKEVERGEN I LILLEHAMMER
Kirkeverge Magnar Pettersen 97991302
Ass kirkeverge Reidun Bjørke 97991311
Diakon Hanne Marie Engdal 97991322 
Kateket Susanne Paulsen 97991306 
Trosopplærer Ingrid Skullerud 97991320
Trosopplærer Jakob L. Paulsen 97991325

LILLEHAMMER MENIGHET
Sokneprest Anita Dalehavn 97991326
Menighetssekretær Gunvor Kraft 97991324
Kantor Tim Collins 97991305 
Kirketjener Ove Brenna 97991323

SØRE ÅL MENIGHET
Sokneprest Ingunn Dalan Vik 97991309
Menighetssekretær Kari Strand Ødegård 97991303
Kirketjener Helge Haugom 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 61270888 
 97991301
FÅBERG MENIGHET
Prest Magnar Elde 48006102
Menighetssekretær Anna Sylvia K. Nielsen  97991317
Organist Paul Wilmot 41491719
Kirketjener Bjørn Stræte 97991318

NORDRE ÅL MENIGHETSKONTOR
Blesterv. 1, 2618 Lillehammer 61270888 
 97991301
NORDRE ÅL MENIGHET
Sokneprest Oddgeir Bolstad 97991316
Kantor Ole Lauvli 97991304
Menighetssekretær Geir Ole Dahlen 97991315
Kirketjener Elin Amundrud 97991314

Telefonliste menighetskontorene:

VALG med store bokstaver møter meg i disse dager overalt, på plakater, i aviser og på skjermen… 
Som om valg er noe vi bare gjør hvert 4. år!
Gjør vi ikke valg mange ganger hver dag  da? «Vil du ha den hånden, eller den» sier vi når vi bare har noe i den ene.
Skal biffen være medium stekt eller tvers-i-gjennom stekt?
Skal vi la paraplyen være hjemme i dag, eller…?
Skal vi ha fisk eller kjøtt? 
Skal vi kjøpe ny sofa, eller skal vi greie oss med den gamle?
Lista kan bli mye lengre, veldig mye lengre !

Jeg tillater meg å la tankene fly litt fritt…..
Hva har jeg valgt å bruke tiden min på ? Det er et viktig valg og MITT valg.
Mange av oss har tid «til overs», mange av oss som ikke må løpe etter klokka hele tiden.
Vi velger forskjellig ut fra de begrensningene og mulighetene vi har, men det er et faktum  
at for mange av oss velger å si nei til å engasjere oss i frivillig arbeid, fordi vi vil ha tiden  
vår til egen disposisjon.

Kanskje vi kan velge «Takk, begge deler» ?

Vel, men nå er det VALG med store alvorlige bokstaver. Menighetsråds- og bispedømmerådsvalg.  
Hvert 4.år har vi en stemme som kan endre på listene og få inn noen som vi tror kan   
bety noe for menigheten vår og kommunen vår. Det er flott!

De andre små valgene som vi tar hele tiden og hver dag, er noe annet og mindre viktig?

Kan hende at vi likevel skulle  bli litt mer bevisste på at vi KAN velge i de små tingene også…

Godt valg!
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På vandring for klimaet –  
til klimatoppmøtet i Paris 30. november
Klimapilegrim 2015 er 
en nasjonal, tverrkirkelig 
mobilisering for klima
rettferdighet. Vandringen 
startet i Svalbard kirke 7. 
juni i år, og 30. november 
har vandringen nådd sitt 
første mål: klimatoppmø
tet i Paris. 

Klimaendringene tru
er skaperverket og ram
mer de fattige i verden 
hardest. Det er urettfer
dig. Derfor har, gjennom 
pilegrimsvandringer over 
hele landet, enkeltperso
ner og menigheter brukt 
deler av sommeren til re
fleksjon over vår relasjon 
til skaperverket, til Gud 
og til hverandre. Samtidig 
vil vi mobilisere til vern av 
skaperverket, ved å samle 
inn underskrifter med opp
rop til beslutningstakere i 
Norge og globalt om at vi 
trenger en rettferdig in
ternasjonal klimaavtale i 
Paris for å bremse klima
endringene.

6. august kom vandringen til Lillehammer. Kristin Tepstad Eide 
fra Kirkens Nødhjelp kom syklende fra Øyer. Med seg hadde hun 
en flaske med vann fra Svalbard, og vannet hun brakte med seg ble 
blandet med en flaske som har vært med på vandring vestfra via 
Trondheim. På Lillehammer ble litt av vannet byttet ut med vann 
både fra Høgskolen og fra Sigrid Undsets plass, der ordfører Espen 
Granberg Johnsen og biskop Solveig Fiske holdt appell.

Trær har røtter. Mennesker har bein og føtter. Det betyr at vi 
kan bevege oss, ikke bare fysisk, men også tankemessig. Det er 
et stort ansvar og skulle forvalte naturens goder, ikke bare til bes
te for oss selv og våre nærmeste, men å beholde hele det globale 
perspektivet. Holdningsendringer er ikke noe som vedtas av noen 
andre langt unna oss selv, det handler om hva du og jeg velger i 
hverdagen, hvordan våre holdninger og meninger faktisk kan føre 
til endring, at vi styrer skrittene våre i riktig retning.

I høst er det kommunevalg. Da skal vi velge politikere som får 
ansvar – også for hvordan naturens verdier forvaltes. Klimavalg
alliansen retter søkelyset mot disse spørsmålene.

Har du lyst til å følge Klimapilegrimene videre, finnes mer informa
sjon her: www.klimapilegrim.no. Og om Klimavalgalliansen kan du 
lese her: www.klimavalg2013.no 
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Å finne «min salme» viste seg å ikke være en 
enkel oppgave. Det er så mange salmer jeg er 
glad i.

Jeg var så heldig å ha Elise Skjeggestad som 
lærerinne på Vingrom skole som lærte oss å bli 
glad i salmer. Vi sang salmer hver dag. I tillegg 
ga Gerd Rindal meg gleden av å synge flerstemt 
i barnekor og etter hvert være med i forsanger-
gruppe i Vingrom kirke. Så salmer har gitt meg 
mye glede med sine mangfoldige melodier, 
nydelige tekster og ikke minst det å synge i et 
fellesskap! I dag er salmer en viktig del av min 
jobb som organist i Brøttum/Ringsaker.

Siden vi har fått Norsk salmebok 2013, velger 
jeg en av våre nye salmer. «Må din vei komme 
deg i møte» (nr.624) er en nydelig liten sang, 
en keltisk bønn om velsignelsen. Den har en irsk 
folketone og Hans-Olav Mørk har oversatt den 
til norsk. I Ringsaker brukes den ofte i trosopp-
læring, da gjerne med bevegelser. Den brukes 
ofte i gudstjenester og blir bare finere etter hvert 
som menigheten blir kjent med den og kan synge 
flerstemt. 

Kari Borud

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

Min salme  NoS 624

Kurs for nye medarbeidere til vår krise-
tjeneste på telefon, chat og mail.  
Start 14. september 2015.

Vi søker deg som er over 20 år, har tid og 
lyst til å bry deg om andre, og vil utvikle 
deg som medmenneske.

Ta kontakt for mer informasjon:
hedmark-oppland@kirkens-sos.no eller
ring 61 26 95 11 / 900 17 535.

Vil du utgjøre 
en forskjell?

Vi er her. Alltid.



Nr. 1 • 2015

6

Vår Fedrearv

Du har sikker registrert det. Noen går gjennom byen med stor 
sekk, utstyrt for å overnatte ute. Gjerne med kartbok eller smart
telefon i handa.  Da er det sikker en pilegrim du har sett.  På vei 
nordover.  De flest har kanskje noe mindre sekk.  Men alle følger 
ruta som går fra kirka  over Stortorget /gågata/ Lilletorget og føl
ger Gamleveien til Hil. Forbi Sundgården gjennom Fåberg med 
mulig losji på Menighetshuset, og videre mot Øyer. 

Noen har kanskje Ringebu som et mål, eller Dovre. Men Ni
daros er det egentlige målet,  ?? km fra Lillehammer kirke. Starter 
du i Oslo er det to mulige veier. Over Ringerike, Hadeland, Toten/
Gjøvik, gjennom Biri og inn i vår kommune sør i Vingrom med 
flott utsikt mot byen, over Vingnesbrua og til kirka. Her møter den 
merkingen som følger østsiden av Mjøsa fra Minnesund.  Hamar, 
Ringsaker, Brøttum.  Ved Hindklev fører merkene deg rett gjennom 
hveteåkeren. Vel og merke etter gårdbrukerens eget ønske. Noen 
føtter setter kanskje mindre spor enn traktor med nødvendig utstyr 
i løpet av sommeren.  

Du går gjennom terrenget og kommer opp på Hamarvegen 
ved Dallerud. Forbi Søre Ål kirke følger vi gangveien, svinger av til 
undergangen før Åretta, mot Mariakirka, Sportsplassen og til Lille
hammer kirke. Noen strekninger er det stier i terrenget. Andre ste
der fører merkene deg på asfalterte veier og gjennom byens gater.  

Og det trengs noe vedlikehold.  Sørge for at merking er i orden 
og at ikke villige vekster som brennesle, bringebær og krattskog 
gjemmer stien fullstendig.  Denne jobben er det medlemmene i Lil
lehammer Y’s Men Club (voksenarbeid innen KFUK/M) som gjør 
på dugnad. Arbeidet lønnes av midler som kommunen får tilført fra 
prosjektmidler gjennom et spleiselag fra miljø/kultur/næringsde
partementet. Hos oss går de utbetalte lønnsmidlene til støtte for 
det lokale barne og ungdomsarbeidet. Så er det altså mulig å følge 
merkene og gjøre din egen vandring. Eller slå av en prat med noen 
som tydelig er på vandring. 

I sommer har vi truffet på folk fra Sveits, Tyskland, Nederland, 
Finland og Spania. Men de fleste er nok norske. Og nå først i au
gust er det registrert drøyt tusen som har passert Eysteinkirka ved 
Hjerkinn. Det er fint å kunne bidra til at alle som vandrer og søker 
kan ha en vakker, signa tur.

Ragnar Granaasen

Pilegrimsleden i  
vår kommune

Pilegrimsvandrere opp bakken ved Hindklev gård. 

Fra dugnad på leden: Karin Holck og Regine Klem.

■  Tekst: Ragnar Granaasen. Foto: Sverre Asbjørnsen.
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Fra dugnad på leden: Karin Holck og Regine Klem.

Vær med å gjøre en forskjell!
Kirkevalget 2015 holdes samtidig med valg til fylkesting og kommunestyrer 13. og 14. september 2015
Kirkevalget består av to valg: Valg til menighetsråd og valg til bispedømmeråd som samlet utgjør Kirkemøtet i Den 
norske kirke.
Ved å bruke stemmeretten din kan du være med på å skape framtidas kirke. Kirken trenger medlemmer som bryr seg. 
Ved kirkevalget inviteres du til å delta og til å velge de kandidatene du ønsker inn i bispedømmerådet og menighetsrådet 
der du bor.

Kirkens forhold til staten er i endring. Gjennom kirkevalget kan du stemme fram de som kommer til å forme framtidas 
kirke. Din stemme teller i en spennende tid for kirken!
Kandidatene velges for en periode på fire år. Ved valg til menighetsråd er det de aller fleste steder bare én kandidatliste.
Ved årets valg er det for første gang gitt mulighet for at det kan stilles flere lister til valg til bispedømmeråd/Kirkemøtet. 

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Rådet har stor innflytelse på oppgavene i kirken. Dette kan 
gjelde formen på gudstjenestene,
arbeid blant barn og unge, kirkens omsorgstjeneste og musikklivet.

Hva gjør bispedømmerådet?
Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i kirken. Rådet tilsetter og har arbeidsgiveransvar for prester og 
enkelte andre ansatte i kirken. Medlemmene i bispedømmerådene utgjør samlet Kirkemøtet som er Den norske kirkes 
øverste representative organ.

Slik stemmer du ved menighetsrådsvalget
I de fleste menigheter er det bare én liste ved valg av menighetsråd, og valget blir arrangert som flertallsvalg. Fore
ligger det to eller flere lister, blir det listevalg. Velger du å levere stemmeseddelen uten endringer, får alle kandidatene 
på listen én stemme hver.

Vil du endre på stemmeseddelen kan du:
•  Gi inntil tre kandidater tilleggsstemme ved å sette kryss i ruten til venstre for kandidatens navn. Kandidaten får da 

to stemmer.
•  Tilføye navn på inntil tre valgbare personer i menigheten hvis det er én valgliste, eller tilføye inntil tre navn fra 

andre valglister hvis det er flere. Disse kan ikke gis tilleggsstemme og får da én stemme hver.

Øvrige kandidater får én stemme hver. Andre endringer vil ikke regnes med.

Ved valg til bispedømmeråd er det i ni av elleve bispedømmer to lister å velge mellom. Velger du å levere stemmesedde
len uten endringer, får alle kandidatene på listen én stemme hver.
Vil du endre på stemmeseddelen kan du:

•  Gi inntil tre kandidater tilleggsstemme ved å sette kryss i ruten til venstre for kandidatens navn. Kandidaten får da 
to stemmer.

•  Tilføye inntil tre navn fra andre valglister. Disse kan ikke gis tilleggsstemme. Kandidaten får da én stemme.

Øvrige kandidater får én stemme hver. Andre endringer vil ikke regnes med.

Bruk stemmeretten din – godt valg !
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Familenytt
Lillehammer
Døpte:  Synne Traaseth Solheim
 Pauline Moen, døpt i Garmo stavkirke
 Leah Berget Gjørsvik
 Lea Vinje Eliassen
  Mathea Orderløkken,  

døpt i Søre Ål kirke
 Ella Kirstine Brænde
 Nora Bredeli Tjønnteig Kleven 
 Astrid Stuve Kjellsmoen
  Thor Kristian Falkenhaug,  

døpt i SørFron kirke
  Amund Skarderud Andersen
  Tobias Gundersen Brumoen 

Vigde i Lillehammer kirke og Garmo stavkirke:
  Caroline Trøbråten og  

Mikkel ValenSendstad
 Miriam Tvedt og  
 Jørn Yngve Øybakken
 May Cathrine Arntsen og 
 Roy Kenneth Johnsen
 Linn Bredeli Tjønnteig og 
 Tom Erik Kleven
 Ida Myhren og  
 Fredrik Lyngved Stenen
 Siw Anette Heen og  
 Ole Kasper Andre Olsen
 Elin Andresen og Petter Leistad
 Inger Wangen og Trond Ørneberg
 Silje Øverby og Are Svendsen

Døde: Frida Martinsen
 Aslaug Lyngstad
 Arne Magne Sagbakken
 Erik Andreassen
 Ingrid Blessum
 Gudrun Mathiesen
 Solveig Steen Furulund
 Ragnhild Hegge
 Elsa Lovise Steen
 Magnar Paul Hagen
 Solfrid Mathilde Kapelrud
 Per Åge Larsen
 Gerd Kristine Hansen
 Astrid Svendsrud
 Karny Annie Rusten
 Magne Vorkinn
 Margit Granheim

Nordre Ål 
Døpte Emelie Høva Vognild
 Sigrid Finne
 Millie Efraimsen Backsæther   
   Vingrom kirke

 Melvin Farem Bergehagen    
  Nordseter Fjellkrk.
 Jenny Berget Røhne
 Agnethe Engensbakken Haavemoen   
  Fåberg krk.
 Marie Engensbakken Haavemoen   
  Fåberg krk
 Astrid Stuve Kjellsmoen   
  Lillehammer krk.
 Calle Bäärnhielm  Hadsel krk.
 Olivia Mari Sagbakken Sagstuen
 Aurora Birgitta Sagbakken Sagstuen
 Lucas Moe Breiland

Døde Seremoni i Nordre Ål kirke og
 Kapellet Lillehammer Helsehus 
 Ragnvald Lysaker
 Alf Henry Ødegård
 Olaug Borgny Johnsen Halvorsen
 Ragnhild Burøy
 Sverre Jensvoll
 Anna Margrethe Midttun
 Helga Sundland
 Egil Havik
 Turid Almås Johnsen
 Einar Husom
 Ruth Johnsen
 Kari Henriksen

Søre Ål
Døpte: Alma Bjørke Næsset
 Synne Traaseth Solheim 
 døpt i Lillehammer kirke
 Emil Stavik Krågå 
 Endre Gisleberg Røed 
 døpt i Nicolai kirke
 Pauline Moen   
 døpt i Garmo kirke
 Olav Krohn Flydahl   
 døpt i Grytten kirke
 Julia Barlund
 Mathea Orderløkken
 Ella Andrea Johnsen 
 Håkon Alexander Sildnes  
 døpt i Eide kirke 
 Thomas Christoffer Sildnes   
 døpt i Eide kirke

Døde: Oddgeir Helge Jensløkken
 Knut Nauste
 Torger Gerhard Braathen
 Ingeborg Marie Norén
 Else Hovde

Vingrom
Døpte: Nella Kristine Hov
 Millie Efraimsen Backsæther
 Sophia Alexandra Nordby Bjerke
 Oda Veslum Lileng
 Hedda Kristiansen Sværen 

Vigde: Kine Ruud Bakken og  
 Kim Andre Brusveen
 Line Marita Rosenborg og  
 Andre Marstein
 Monica Aamodt Almås  
 og Torkel Pavel Svendsen

Døde: Aud Furuseth
 Gerd Hauklien
 Magne Haugsbakk

Saksumdal
Vigde:  Eva Marie Meling Mathisen og  

Mass Soldal Lund
 Anne Guri Weihe og Kristen Steindal 

Døde: Håkon Brenden
 Astrid Duenger

Fåberg
Døpte: Vilde Elise de Wit Grønlien
 Tilje Marie Larsen
 Jennie Elvine Larsen
 Agnethe Engensbakken Haavemoen
 Marie Engensbakken Haavemoen
 Vilje Emilie BjørneboJenssen 

Vigde: Inger Marie Langemyr og 
 Hallgeir Greger
 Arnhild Bårdslistuen og  
 Endre Skogstad
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Kirketjener Lise Sveen har hatt sin siste arbeidsdag i Nordre Ål 
kirke. Etter 7 år velger hun å gå tilbake til skolen som assistent for 
elever som trenger ekstra oppfølging.

Gode år
Det har vært 7 gode år, sier Lise i det hun pakker ned de siste eske
ne fra arbeidsplassen sin i Nordre Ål. Gjennom disse årene har hun 
fått brukt seg som både som medmenneske og samarbeidsparter 
og får ikke skrytt nok av gode kollegaer som hun har hatt glede av 
å jobbe sammen med. Både menighetssekretær og organist Geir 
Ole Dahlen og sogneprest Oddgeir Bolstad har blitt hennes gode 
venner og støttespillere. Hun ønsker også å trekke frem det gode 
samarbeidet hun har hatt med begravelsesbyrå, blomsterforretnin
ger og menighetsråd i Lillehammer. Det er viktig med et godt team 
rundt seg ting skal fungere og at det skal bli et godt resultat.

Utfordringer
Jobben som kirketjener har til tider vært utfordrende. Du skal være 
praktisk anlagt for å holde kirkegården i orden, skifte lyspærer, og 
styre lyd under gudstjenestene, men ikke minst alle ritualene som 
er i en kirke gjennom et helt år. Lise er svært takknemlig for alle 
menneskene hun har fått komme nært inn på. Som kirkegjenger er 
det ofte kirketjeneren du først møter, enten på kirkegården, eller 
inne i kirkerommet. En kirketjener er kirkens ansikt utad og Lise 
har vært opptatt av å være tilstede for de som kommer i både sorg 
og glede.  Det har vært berikende å få lov til å komme så nært inne 
på folk, sier hun. 

Hun har også likt alle de forskjellige arbeidsoppgavene som for
dres av en kirketjener. Gjennom å arrangere kirkekonserter, begra
velser, bryllup og helt vanlige gudstjenester, får du utfordret deg på 
mange forskjellige måter. 

Høyt under taket
I Nordre Ål kirke har det alltid vært høyt under taket og alle får 
være seg selv. Lise har også bidratt til at kirken har vært et sted 

hvor du kan komme i både sorg og glede.  Hun har inntrykk av at 
for mange har det vært lettere å komme til Lise med sine proble
mer eller gleder enn å avtale tid med sognepresten. Hun har selv 
lett for å vise følelser og det ufarliggjør mange situasjoner. Lise har 
alltid hatt en god klem å gi til de som har hatt behov for det, eller 
en skulder å gråte på. 

Nye utfordringer
Hun ser også at kirken står foran mange utfordringer. Det er hele 
tiden knapphet på ressurser og frivillig arbeid blir mere og mere 
viktig hvis kirken skal kunne yte den tjenesten og service de har 
i dag.

Nå står Lise selv foran nye utfordringer. På Biri Ungdomssko
le får hun god bruk for sine egenskaper som medmenneske og 
følelsesmenneske. Hun ser frem til å bruke energien sin på barn 
og unge som trenger å bli sett i en hektisk skolehverdag. Det skal 
også bli godt å kunne få være sammen med familien sin og spise 
søndagsfrokoster og feire både julekveld og påske sammen med 
sine nærmeste. Men hun kommer til å savne alle sine gode kolleger 
og samarbeidspartnere i alle de tre menigheten i Lillehammer. Og 
Lise gir ikke helt slipp på Nordre Ål. Hun stiller seg til disposisjon 
for den nye kirketjeneren Elin Amundrud og ønsker også å stille 
opp for kirken utover høsten ved behov.

7 gode år

Søre Ål menighet søkte i 1991 
og fikk tildelt midler til den 
store oppgaven å starte frivil-
lighetssentral for Lillehammer 
kommune, som en av de 96 
første i landet. Hallgerd Larsen 
(daglig leder) og Kari Anne 
Ringen Lunke var de første ansatte, og gjorde en formidabel 
innsats i oppstarten. I 1995 flyttet sentralen til Horsters Minde, 
til større og mer sentrumsnære lokaler. Året etter ble sentralen 
omgjort til en stiftelse, der fem menigheter og sju lag og 
foreninger stod bak. I dag er 17 lag, foreninger og menighet-
er med i stiftelsen.

En frivilligsentral skal være et formidlingskontor for frivillig 
innsats i nærmiljøet og et bindeledd og kontaktpunkt mellom 
de som ønsker å yte en frivillig innsats og de som ønsker å få 
utført en oppgave av de frivillige.

I dag har sentralen fine lokaler i Kirkegata. Tone P Larsen er 
daglig leder og er ansvarlig for 165 frivillige, som har bidratt 
med ca 13000 timer noe som tilsvarer 8, 29 årsverk i 2014. 

Frivlligsentralen samarbeider med andre om blant annet: 
datatreff, julegaver til barn og unge i Øst-Europa, interna-
sjonal festaften, høreselshjelp, selvhjelpsgrupper for pårørende 
etter selvmord, supplement i norskopplæring for flyktninger og 
innvandrere og sosiale aktiviteter på institusjoner. De formidler 

også hjelp til innkjøp, følge til timeavtaler, og har litteratur-
gruppe for svaksynte og hørselshemmede, stríkkegruppe og 
mye mer.

I tillegg formidler de hjelp, via småjobbsentralen, til enkle opp-
gaver for pensjonister og trygdede. Dette utføres av pensjonis-
ter og koster kr. 125,-pr time. Telefon: 97711960

Et nytt tilbud nå er:
KaffeKos på lørdager i Lillehammer Frivilligsentral
Fra 29. august og hver lørdag t.o.m. 12. desember blir det 
KaffeKos og vaffelhjerter i Lillehammer Frivilligsentral fra  
kl 11.00 - 13.00 - med fellesskap og samvær i fokus.

Noen sier at våre rømmevafler er byens beste!  Ikke er de 
spesielt dyre heller. Hos oss kan du få stekt vaflene etter eget 
ønske - lyse eller mørke - eller midt i mellom. Hvis du heller vil 
ha noe annet, kan du selv ta med det du ønsker å spise og 
drikke.

Det sosiale samværet står i sentrum i våre lokaler i Kirkegata 
53 hver lørdag formiddag utover høsten. Hos oss er det ikke 
bakgrunnsstøy - og du kan sitte til vi stenger, uten å føle at du 
tar opp plassen for andre.

Er du heldig, kan det hende det også vanker en god klem – 
som gir en ekstra grunn til å komme!

 Åpent for alle! Velkommen!
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To uker med konfirmantleirer i Kragerø er over, omtrent 700 konfir-
manter har vært på leir fordelt på to uker, og det var en sliten - men 
fornøyd - gjeng som kom hjem. Vi har hatt fine dager med sol, 
 leking, nye venner, bading, sang, leirdans, gruppesamlinger, spen-
nende undervisning, show, konkurranser, god mat og mye moro! 

Den første uka var 18 konfirmanter fra Fåberg på leir, det var god 
stemning, bra innsats på Kragerø-lekene og guttene tok ny rekord i 
innsamling av penger til Uganda!

Uke 2 kom 31 konfirmanter fra Vingrom og Saksumdal. Leirdans, 
show og kveldsavslutning i Kragerø kirke var klare favoritter blant 
mange av konfirmantene, og aktivitetsnivået var høyt fra morgen til 
kveld.

En god gjeng ungdomsledere fra området har også vært med begge 
ukene og hatt gruppesamlinger, laget show, arrangert leker og funnet 
på mye gøy med konfirmantene. Noen har også deltatt på ledertre-
ningsleirene Hekta og TeenCamp.

Kragerø konfirmantleir skaper minner for livet, vi er glade og 
 takknemlige!

350 konfirmanter x 2 i Kragerø

Gunnarsholmen i Kragerø er den mest brukte badeplassen under leiren. (Foto: Markus Nymo Foss).

Av Ingrid Skullerud, ungdomsleder og trosopplærer i Lillehammer "Jeg synes det er herlig å være i Kragerø! Ledermiljøet betyr mye for meg og er en av de største grunnene til at jeg velger å reise hit. I Hekta er det mye kjærlighet og jeg føler jeg kan være meg selv her."
– Marius, ungdomsleder

"Vi synes det har vært veldig gøy i Kragerø. Vi har blitt kjent med mange nye, som det var trist å dra fra. Vi likte godt å være på Gunnarsholmen og å være «rike» på globaldagen."– Siv og Henrikka, konfirmanter 

"Det jeg liker best med Hekta og TeenCamp er at alle blir kjent med alle, og at det er et veldig godt miljø der." – Elise, deltaker på Hekta og TeenCamp

Fåberg-konfirmantene fikk 
applaus for å ha tatt leirre-
kord i å ha samlet inn mest 
penger til Uganda-prosjek-

tet: 2800 kroner! Her er 
konfirmantene på scenen 

sammen med fire ung-
domsledere. (Foto: Markus 

Nymo Foss).
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Den 27. juli hoppet konfirmanter fra Lillehammer, Nordre Ål og Søre 
Ål på 3 busser for å bli med på en uforglemmelig konfirmantleir. 
Stemningen var satt fra starten og konfirmantenes energi var på topp 
da de 4,5 timer senere ankom til Knattholmen ved Sandefjord. 

Ukens overskrift var ”Tro” og dette ble fokus når samlingen handlet 
om: meg selv, hverandre, Gud, forandring og det utrolige. Vi fikk 
oppleve utrolige ting sammen, som når vi satt og fikk bibelundervis-
ning gjenfortalt gjennom moderniserte dramastykker, når leirsangen 
ble sunget så høyt og med slikt trykk at gulvet i hele festsalen gynget 
opp og ned 10 cm, når vi kunne bruke tiden på samtaler som har 
satt spor, når vi samlet inn over 30.000 kr til å hjelpe mennesker i 
nød og når stillheten senket seg på kveldsavslutningene og vi kunne 
kjenne vår egen hjerterytme mens sang og musikk rolig fylte kapellet. 

163 konfirmanter, ledere og ansatte har sammen i uke 31 badet, 
lekt, grått, danset, sunget, løpt, snakket, ledd og mye mye mer.  Flotte 
og herlige mennesker som finnes i våre menigheter. Her må det rettes 
en særlig og hjertevarm takk til ledere som sto på og gav alt av seg 
selv. De bærer konfirmantleiren på skuldrene sine!

Leir blir forberedt mye og lenge i forkant. Det var mange tanker og 
håp i forberedelsestiden. Men ingenting kan forberede en på at 
hjertet flere ganger på leir slår dobbeltslag eller står helt stille når helt 
unike og superpositive ungdommer fyller en opp med stolthet, glede 
og takknemlighet.

Susanne 

Konfirmantleir på Knattholmen!

Bli konfirmant 
i 2016!!!
Husk å melde deg på  

konfirmant 2015/2016 før den 30.09.2015  
på vår hjemmeside 

www.kirkekontoret.no
Vi vil sååååå gjerne at du blir med ☺

Høstens tilbud:
4 års bok deles ut: Fåberg kirke  søndag 18. okober
 Søre Ål kirke  søndag 18. oktober
 Nordre Ål kirke  29. november
 Lillehammer kirke  29. november
4 og 6 års bok Saksumdal kirke    6. desember.

Det blir invitert til en samling i uka før.

Lys Våken i Fåberg kirke  10.-11. oktober
 Vingrom kirke  10.-11. oktober
 Lillehammer kirke 10.-11. oktober
 Søre Ål kirke  10.-11. oktober
 Nordre Ål kirke  10.-11. oktober

Invitasjon kommer!
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NORDRE ÅL

Julemesse 21. og 22.  
november i kirken.

Begge dager blir det kaffe, 
kaker,loddsalg, åresalg og et 

bugnedne salgsbord.
Lørdag blir det også under-

holdning og salg av grøt. Etter 
gudstjenesten søndag blir det 

hovedtrekning.
Alle er hjertelig velkommen.
(Klokkeslett kommer senere i 

byavisen, GD puls)

Følg med i menigheten din 
 på facebook,  Byavisa,  

Det skjer i GD og GD puls

SØRE ÅL

LILLEHAMMER

Søndagsskole under gudstjenesten. 
Kontaktperson: Kjell Bjørnbekk. Tlf: 91 35 
00 87, e-post: kjebjo56@gmail.com

Pepper, Søre Ål minitensing - 
 Onsdager kl. 18.00 til 19.00
Pepper, for barn i skolealder, leses av 
Maria Stiegler. Koret har et eget band som 
også er med på øvelsene. Pepper deltar 
på familiemesse med utdeling av 4 årsbok 
søndag 18. oktober. 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

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.

• MORGENSANG
i Lillehammer kirke hver tirsdag morgen kl 
08.30.      

• LILLEHAMMER KANTORI
øver hver torsdag kl 19.15 - 21.30. Inter-
esserte 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: Ingrid Skullerud, 
tlf 97991320

Hyggetreff i Kirkestua
i Nordre Ål kirke kl 11.00
Andakt sang og musikk og underholdning
Tirsdag 1. september
Tirsdag 6. oktober
Tirsdag 3. november
Tirsdag 1. desember

Fredagssamling i kapellet
Kl 09.00 hver fredag.  Vi samler oss om 
søndagens tekster, salmer og bønner. 
Kaffe og samtale i Kirkestua etterpå.
Første fredag etter sommerferien er  
21. august

KNØTTEKOR – MINITENSING – 
FAMILIEMIDDAG
Fra 0 – 110 på 2 1/2 time!
Vi starter opp igjen med det populære 
familietilbudet annenhver torsdag, første 
gang er 24. september.  – med samling/
øvelser for alle barn til Knøttekor og 
Smashing, N.Ål Minitensing med innlagt 
middag. Dette er et tilbud til hele familien, 
fra 0 -110 år. 
Knøttekoret starter kl 17.00 og er for 
barn fra ett til 6 år, og Minitensing kl 
18.00 er for de som går i 2. klasse og ut 
barne skolen. I mellom øvelsene kl 17.30 
serveres det enkel middag til en rimelig 
pris for hele familien, - om de synger eller 
ikke.  For mere orientering ta kontakt med 
menighetskontoret 97991315.
Søk Nordre Ål menighet på FaceBook og 
spør oss om å bli venner med Knøttekoret  
(lukket gruppe) så legger vi deg til.
Familiemiddager  Høsten 2015 
24. september kl 17.00 og annenhver uke 
framover.

SMASHING nordre ål mini-tensing 
øver hver torsdag som før - 18.00 - 19.30.  
Oppstart 17. sept. kl 18.00. Dette er 
for barn fra 2. klasse og ut barneskolen. 
Barna får synge i mikrofon og trene på å 
opptre, bli trygge og lære sanger som er 
litt mer avanserte.
Vi har det kjempegøy og det er alltid plass 
til flere. Ledere er: Hilde Reitan Hansen, 
Thea Kamfjord Eriksen,  Magnus Beite og 
Geir Ole Dahlen. 
Søk opp Smashing Nordre Ål Minitensing 
på FaceBook og bli venner med oss.

K-Forum  N.ÅL KIRKE KL 19.30 PÅ 
TIRSDAGER – Kirkestua N.Ål
Gjennom K-forum er vi er en møteplass for 
kvinner i alle aldre som ønsker seg  felles-
skap med andre kvinner lokalt. 
8. september: Ingunn Dalan Vik - 
 Kristuskransen

13. oktober:  
Jordmor Deeva Biabani fra Afganistan
10. november. 
Bokkveld – Vi deler bokopplevelser
8. desember:  
Diakon Hanne M. Engdal - Adventstanker
Etter foredraget spiser vi kveldsmat sam-
men. Ta med en liten bit pålegg, så skaffer 
vi brød, smør og te. Møtene er i prinsip-
pet gratis, men vi er  glad om det legges  
igjen en slant til dekning av utgiftene.  
Mer INFO etter hvert.

VELKOMMEN!

SPESIELLE GUDSTJENESTER OG 
 ARRANGEMENTER I NORDRE ÅL 
 MENIGHET.

Nordre Ål til topps
Vi samles til Gudstjeneste i Nordseter 
Fjellkirke søndag 20. sept.  

KONSERT Nordseter Fjellkirke 
Lørdag 26. sept. kl 18.00 
Rolf Elvenes framfører sanger av Johnny 
Cash sammen med Salmekameratene.
Bill v/ Inngangen.

Allehelgensgudstjeneste  
2. nov kl 11.00
Vi minnes de som har gått bort siden 
sist allehelgensdag med lystenning, 
stillhet, salmer og vakker musikk

TOMASMESSE kl 19.00
Søndag 18. oktober og
Søndag  22. november
Gudstjenester med god tid og anled-
ning til stillhet, Lystenning forbønn og 
vakker musikk.  Nattverd. Kan du tenke 
deg å være frivillig  medarbeider på 
disse gudstjenestene så har vi behov for 
det. Ta kontakt med Kirkekontoret i N.Ål

KONSERT MED SALMEKAMERATENE
Fredag 13. nov. kl 19.00 i N.Ål kirke

Følg også med i GD-Puls/Det Skjer, 
Byavisa og på våre hjemmesider 

www.kirkekontoret.no 
og klikk deg inn på Menighetene - 

Nordre Ål.
Facebook:  Søk på Nordre Ål 

 menighet og Smashing Nordre Ål 
Minitensing
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FÅBERG 

ØNSKER DU Å BIDRA
med kirkeskyss, tjeneste som  

kirkevert, kakebaker, tekstleser eller 
noe annet knyttet til gudstjenesten eller 

 menighetslivet forøvrig,  
ta kontakt med Gunvor på  Kirkekontoret, 

tlf. 61 27 08 88/97 99 13 24.

Fåberg gospelkor 
er for alle sangglade fra 15 år og op-
pover.  Koret har øvelser på torsdager på 
Fåberg menighetshus kl. 19.00. I høst er 
det øvelser flg. datoer:  27. aug., 3. sept., 
17. sept., 24. sept., 8. okt., 15. okt., 
29. okt., 5. nov., 19. nov., 26. nov., 10. 
des. og 17. des. Kontaktpersoner: Eivind 
Dalane, tlf. 468 37 994 og Lisa Rønnin-
gen tlf.  924 96 285.

Gullfisken
er «søndagsskolen»  
på Fåberg. Denne 
høsten er samlingene 
på onsdager kl. 
17.30-18.30. På 
Gullfisken synger vi, 
leker og blir kjent 

med en bibelfortelling. Barn fra 3 år og 
oppover er velkomne, gjerne sammen 
med en voksen. Datoer i høst: 9. sept, 23. 
sept., 7. okt., 21. okt., 4. nov. og 18. nov.  
Vi deltar på juletrefesten  29. desember kl. 
12.00.

Øvrige kontaktpersoner: 
•  Lillehammer misjonsforening NMS  

v/Birgit Langset, tlf 61258115
•  Lillehammer Y’s Men’s Club,  

 kontakt  Tore Bulie, tlf 91609543

• KFUK/M-speidere
Hver mandag kl 18.00 på Lillehammer 
Speidersenter. Nytt i høst er Families-
peiding 2 ganger hver måned. Se egen 
sak.  
Se også www.kmspeider.no/lillehammer/  
Kontakt: Rúni úr Árantsstovu,  
tlf 61 25 97 61/+ 47 48 06 89 56, 
arantsstovu@live.com    

• HYGGESTUND
på Lillehammer Kirkesenter kl 11.00. Se 
avisannonser for tema. Bevertning og 
utlodning. Velkommen til hyggelig samvær 
et par formiddagstimer! 
17. september blir det tur til Mesnalia 
leirsted med omvisning, orientering og 
lunsj. Avreise med privatbiler fra Lilleham-
mer kirke kl 11.00. Pris ca. kr 150,-. 
15. oktober: ”Gamle hus i Lillehammer”  
v/fylkeskonservator Kjell Marius Mathisen.
19. november: ”Betraktninger om Marcello 
Haugen” v/Vera Kvakkestad.
10. desember: Adventprogram v/Morten 
Jostad. For spørsmål, kontakt Aase Vold,  
tlf 92422837.

• Lørdagen før Alle Helgensdag  
1.nov. er kirken åpen fra klokka 15.00 for 
alle som ønsker å sitte en stund i stillhet og 
ettertanke.
Musikk til ettertanke og avslutning klokka 
18.00.
Ansv. Sokneprest Anita Dalehavn og 
 kantor Tim Collins.
• 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’s Club har møter på Kirkesen-
teret 2.hver onsdag.  

Etter skoletid starter opp etter høst-
ferien, og foregår på Fåberg menighetshus 
hver tirsdag kl. 1415-1630. Dette er et 
tilbud til 4.-6. klasse. Her er det leker, spill, 
bibelhistorier og middag. 

Ungdomsklubben har møter omtrent 
annenhver fredag kl. 1900-2300 på Få-
berg menighetshus. Sjekk Facebooksiden 
«Hekta på Fåberg», der står alt du trenger 
å vite. Kontaktperson: Petter Berg,  
tlf. 412 85 043.

Fåberg menighetshus og utleie
Vi er glade for at Fåberg menighetshus 
stadig er i bruk til konfirmasjoner, jubileer 
og selskaper. Det er også blitt enda flottere 
utearealer etter at «bakgården» er rehabil-
itert. Ta kontakt med Ingerid Lyngnes Dahl, 
tlf 915 79 902, hvis du ønsker å leie.

Nytt tilbud fra Lillehammer KFUK-KFUM-speidere: 

«Familiespeiding» 
Med et utvidet «familiebegrep» 
vil vi starte med turspeiding for 
barn sammen med voksne. Det 
er åpent for alle, enten man er 
fra samme familie eller ikke. 
Voksne sammen med barn – 
uansett familietilhørighet – er 
velkomne til å bli med på tur-
speiding!  

Hva? Gå sammen på tur… 

Hva skjer? Vi oppdager na-
turen gjennom hele året, tenner 
bål og bruker bålet til grilling, 
koking og steking. På forhånd 
er det greit å si: Bli med og se 
hva som skjer!! 
K- og M-speiderne har programstoff som er et godt utgangspunkt for tur-familie-speiding. 

Hvor? Lillehammer speidersenter er et godt sted å starte, nær vann, skog og gode stier. 

Når er første tur? Like etter skolestart i slutten av august. 

Og hvor ofte? Kanskje to turer hver måned – eller det som passer for de fleste. Noen 
arrangement kan bli sammen med speidergruppa – ut fra høstens program. 

Alle som er interessert i å være med, kan melde fra til: 
•  Gruppeleder for Lillehammer K-M-speidere Runi Arantsstovu, mobil 480 68 956
• Solveig Bjørge Svilosen, mobil 990 45 215
•  eller Elisabet, 472 96 612, og Odd Olav, 906 24 840, Walmann, 61 25 06 14.  

E-post: eowalmann@online.no 

Oppgi navn, mobiltelefon og helst epost, og dere vil få mer informasjon om oppstart. 

www.kmspeider.no/lillehammer  Runi Avantsstovu
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Anna Sylvia blir pensjonist
Anna Sylvia Kielland Nielsen er menighetssekretær for 3 menig-
heter: Vingrom, Saksumdal og Fåberg. Det har hun vært siden 
hun og mannen, Per Halstein, flyttet fra Stiklestad til Lillehammer i 
2006.

Mange som har sittet i menighetsrådene har hatt stor nytte av 
hennes kunnskap og oversikt. 

Nettopp oversikt er viktig i arbeidet som menighetssekretær, enten 
det gjelder de 3 menighetsrådene hun er sekretær for, eller når 
alle papirer skal ordnes for de som døpes eller gifter seg. Føre 
kirkebøker og ha ansvar for arkiv, er også noe hun tar seg av.

Anna Sylvia trives med arbeidet. 3 forskjellige menigheter gir va-
riasjon og det er mange hyggelige folk å samarbeide med. Det er 
fint og godt å jobbe i kirka. Med både far og mann som er prest, 
har hun vært knyttet til kirka helt siden hun vokste opp.

Det som kanskje er mest utfordrende med arbeidet, synes hun er 
når nye dataprogram innføres, eller når 3 ferske menighetsråd skal 
”læres opp”.

Men 1. november er det slutt. Da går hun av med pensjon. Likevel 
får hun mye å drive med. Neste sommer flytter hun og Per Halstein 
til Hamar, for å komme nærmere barn og barnebarn. Hun fortset-
ter med frivillig arbeid i kirka, som tekstleser i Fåberg. Trolig blir 
hun også valgt inn i Lillehammer menighetsråd.

Anna Sylvia er opptatt av misjon og at vi skal få opp øynene for 
hvor viktig det er, så større misjonsengasjementet er noe hun vil 
jobbe for.

Vi ønsker henne lykke til som pensjonist!

Leif Solberg CD – tilbudspris kr. 100,-
Når man lytter til denne CD kan man lure på hvordan slik musikk 
har kunnet holdes skjult så lenge.
Klassisk Musikkmagasin

Solberg’s major work, the symphony from 1950–51, is easily 
one of the finest Neoclassical symphonies to have emerged from 
Scandinavia, since it’s easily one of the finest written anywhere 
after the War.
Fanfare Magazine, New York

Symfonien er ... tilbakeskuende, rapsodisk og streng på en gang. 
Og fint spilt av Liepaja symfoniorkester under ledelse av Paul 
Mann.
Klassekampen

This remarkable disc ..... underservedly neglected 1951 sympho-
ny. The Liepaja players unearth the dark thread that runs under 
the uneasy vitality of the symphony’s outer movements, and move 
us with the grief of its central andante.
The Observer, London

The disc’s highlight is the marvellous Symphony (1950-1). It is a 
masterpiece of expressivity and poise and under Mann’s insightful 
direction the Latvian orchestra produce a fizzing account.
The Gramophone Magazine, LondonTil salgs på kirkekontoret, Fåberggata 128
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Kirkens SOS Hedmark og Oppland med 
døgnåpen varmestue på russetreffet
Kirkens SOS Hedmark og Oppland har i flere år vært med på 
Landstreffet for russ på Birkebeineren stadion .Det er blitt en flott 
tradisjon at Kirkens SOS tilbyr  voksenkontakt, samtale, varme og 
omsorg samt en vaffel. I år ble det servert 1100 vaffelplater på rus
setreffet. Mange flotte ungdommer satte stor pris på Kirkens SOS 
sin tilstedeværelse, og en av russejentene sa følgende: «Kirkens 
SOS er det beste ved hele russetreffet på Lillehammer». Kirkens 
SOS var døgnåpen og flere frivillige medarbeidere stilte opp som 
vakter/samtalepartnere. Ledelsen ved Birkebeineren stadion gav 
også uttrykk for at det er godt at Kirkens SOS er tilstede med god 
voksenkontakt og mulighet for en samtale når ikke alt blir som for
ventet. Mange ungdommer har mye i «ryggsekken» som kommer 
fram under slike store arrangement. 

Kirkens SOS Hedmark og Oppland er ett av 12 sentre i Norge. 
Organisasjonen er landet største døgnåpne krisetjeneste på telefon 
og internett og tilbyr kontakt gjennom telefonsamtale, SOSmeldin
ger og SOSchat. I løpet av 2014 var det 190 000 henvendelser til 
Kirkens SOS hvorav Hedmark og Oppland besvarte ca. 16 000 av 
dem. 

Krisetjenesten på telefon og internett (SOSmeldinger og SOS
chat) skal være tilgjengelig for den som er i umiddelbar fare for å ta 
sitt eget liv, og for den som er i følelsesmessig/ eksistensiell krise.

Kirkens SOS Hedmark og Oppland, med hovedkontor i Skår
setlia, fikk i august 2014 ny daglig leder. OleLars Schjerpen (44) 
overtok etter AnnKristin Fauske Mathisen som hadde vært daglig 
leder ved senteret i 5 år. OleLars Schjerpen kom fra jobben som 
diakon i Hamar kirkelige fellesråd hvor han hadde virket i nærmere 
15 år. Som daglig  har han ansvaret for å følge opp 98 frivillige med
arbeider fordelt på senterets tre vaktrom på Lillehammer, Gjøvik og 
Hamar samt 3 ansatte.  SE – STØTTE – STYRKE er tre viktige ord i 
den forbindelsen. Vi trenger alle å bli sett i tjenesten, føle oss støttet 
og kjenne styrke/mestring i den oppgaven vi er satt til å gjøre. 

Kirkens SOS Hedmark og Oppland ønsker å være tilstede for 
de som trenger det. Kirkens SOS sitt motto er: Vi er her – alltid! 
24 timer i døgnet, 365 dager i året kan du komme i kontakt med 
noen av organisasjonens frivillige medarbeidere. Om du havner i 
Tromsø, Bergen, Lillehammer eller et annet sted i landet vet du 
ikke, men du vet at du vil oppnå kontakt ved å ringe 22 40 00 40. 
Telefonnummeret er nytt fra i vår. Da ble det gamle 815nummeret 
byttet ut til et vanlig telefonnummer, noe som innebærer at det er 
blitt billigere å ringe til Kirkens SOS! SOSmail og SOSchat kom
mer man i kontakt med ved å gå inn på: www.kirkenssos.no.

Kirkens SOS Hedmark og Oppland gjør på lik linje med alle 
sentre rundt om i landet en fantastisk jobb for mennesker som 
trenger noen å snakke med. Kirkens SOS trenger stadig flere nye 
medarbeidere i sin tjeneste. Ønsker du å få et nytt perspektiv på 
livet er kanskje oppgaven som frivillig medarbeider i Kirkens SOS 
Hedmark og Oppland noe for deg? Ditt vaktsted vil være det vak
trommet som ligger nærmest der du bor, Lillehammer, Gjøvik eller 
Hamar. 
(Se egen sak om nytt innføringskurs fra høsten 2015)

Ten Sing er for ungdom i aldersgruppen 13-19 år. Gjennom kor, dans, drama, band, lyd/
lys/bilde, program-skaping, miljø- og styrearbeid får ungdommene utfolde seg kreativt og prøve ut ulike 
sider ved seg selv. Dette skjer i et trygt og inkluderende miljø, med ungt ansvar og voksent nærvær
Ten Sing er et kristent ungdomsarbeid som kombinerer utfoldelse og aktivitet med ledertrening og per-
sonlig utvikling. Gjennom ulike aktiviteter som kor, band, dans, drama, teknikk, styrearbeid, video og 
web får ungdommer mulighet til å utfolde seg kreativt i et kristent miljø. I Ten Sing er det deltakerne selv 
som er med på å forme innholdet, etter mestringsnivå, interesser og kultur. Ten Sing skal være et sted 
der alle blir inkludert og får muligheten til å utfordre seg selv på ulike aktiviteter. 
Ten Sing-medlemmer får oppleve mye spennende, både i enhet, krets og på nasjonalt nivå. 

SALT er den lokale Ten Sing gruppa på Lillehammer. 
Vi øver hver tirsdag kl. 1900-2130 på Lillehammer Kirkesenter, Langesgate 1. Hvert år opptrer vi med 
egen produsert sommerkonsert, vi deltar på gudstjenester og lager intimkonserter for venner og familie. 
På Salt kan du få spille i band, synge i kor, drive med drama og dans og lære litt om lys og lyd.

Diakon Hanne 
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Gudstjenesteliste  høsten 2015

Gudstjenester i Nordseter Fjellkirke høsten 2015

Dato Uke Lillehammer Søre Ål Nordre Ål

SEPTEMBER

12.sep 11 Høymesse

13.sep 16 s i treen.tiden 37 11 Høymesse 11 Høymesse 11 Pilegrimsvandring  
Sjusjøen - Nordseter

19.sep 11  Konf.gudstj. 11 Høymesse

20.sep 17 s i treen.tiden 38 11 Høymesse 11. Fam.gudstj, høstt.fest, 
frivilligfest

27.sep 18 s i treen.tiden 39 11 Høymesse, høsttakkefest 11 – Søre Ål Bo- og Service-
senter

OKTOBER

04.okt 19 s i treen.tiden 40 11 Høymesse 11 Høymesse 11 Høymesse. 

11.okt 20 s i treen.tiden 41 11 Høymesse  
Lys Våken

11 Lhmr: Lys Våken 11 Høymesse, høsttakkefest, 
Lys Våken 

18.okt 21 s i treen.tiden 42 11 Høymesse, Dølajazz 11 Fam.gudstj., 4-årsbok 19 Tomasmesse

25.okt Bots- og bønnedag 43 11 Høymesse 11. Høymesse 11 Høymesse

NOVEMBER

01.nov Allehelgens-dag 44 11 Høymesse 11 Høymesse 11 Høymesse

08.nov 24 s i treen.tiden 45 11 Høymesse, forbundsgudstj. 19 Taizégudstj, konf.pres. 11 Høymesse, konf.pres.

15.nov 25 s i treen.tiden 46 11 Høymesse, konf.pres,  
kon.jub.

11. Høymesse 11 Høymesse

22.nov Kristi Kongedag 47 11 Høymesse 11. Høymesse, Julemesse 19 Tomasmesse

29.nov 1 s i adv.tiden 48 11 Høymesse, 4-årsbok 11 Høymesse 11 Høymesse, 4-årsbok

DESEMBER

06.des 2 s i adv.tiden 49 11 Høymesse 19. Lysmesse 11 Høymesse

13.des 3 s i adv.tiden 50 11 Høymesse 11. Høymesse 11 Høymesse. 7 lesninger

20.des 4 s i adv.tiden 51 19 Jul i ord og toner 18 Vi synger jula inn

Dato

13 sept: Gudstjeneste kl 11oo v/ Tor Ole Bjerke. Vingrom seniorkor, organist: Gerd Rindal

20 sept: Gudstjeneste kl 1100 v/ Oddgeir Bolstad

26 sept: Johnny Cash Konsert ved ”Salmekameratene” og Rolf Elvenes kl 1800

27 sept: Gudstjeneste kl 1100 v/ Magnar Elde

  4. okt: Gudstjeneste kl 1100 v/Ragnar Granaasen

24 des: Gudstjeneste kl 1400 v/ Magnar Elde

30 des: Konsert kl 2100 v/Thea Eriksen m/band

Nå er det høst, det blåser, du ser bladene bare 
lette fra bakken. Det er jo magi. Jeg er til.  
Jeg er en del av noe større.



17

Nr. 3 • 2015

Vår Fedrearv

Gudstjenesteliste høsten 2015

Dato Uke Fåberg VIngrom Saksumdal

SEPTEMBER

13.sep 16 s i treen.tiden 37 13 Høymesse  11 Høymesse, Konf.pres.

20.sep 17 s i treen.tiden 38 11 Høymesse, Konf.pres.

27.sep 18 s i tree.tiden 39 11 Høymesse Nordseter 13 Høymesse

OKTOBER

04.okt 19 s i treen.tiden 40 11 Høymesse Konf.jub. 11 Setermesse Svesetra

11.okt 20 s i treen.tiden 41 11 N Ål: Lys Våken 
18 Konf.pres.

11 Lhmr: Lys Våken

18.okt 21 s i treen.tiden 42 11 Fam.gudstj. 4-årsbok.

25.okt Bots- og bønnedag 43 11 Høymesse Konf.jub.Høstt.
fest, Bibler til 5.kl.

NOVEMBER

01.nov Allehelgens-dag 44 11 Høymesse 11 Høymesse 19 Høymesse

08.nov 24 s i treen.tiden 45 11 Høymesse

15.nov 25 s i treen.tiden 46 11 Høymesse Misj.gudstj.

22.nov Kristi Kongedag 47 11 Høymesse 11 Høymesse

29.nov 1 s i adv.tiden 48 11 Høymesse 19  Lysmesse

DESEMBER

06.des 2 s i adv.tiden 49 17  Lysmesse, 4- og 6-årsbok

13.des 3 s i adv.tiden 50 19  Lysmesse 11 Høymesse

Tverrkirkelig lovsang i Lillehammer
Siden våren 2014 har det vært arrangert tverrkirkelige lovsangskvelder i Lillehammer, og det har vist seg at dette har slått an i flere kirke-
samfunn og foreninger. Arrangørene har lagt vekt på at det skal være både lovsang og forkynnelse, og at det skal oppleves som meningsfullt 
uansett hvilket trossamfunn man kommer fra.

Mange unge og godt voksne har lært seg nye allsanger på disse kveldene, og noen har fått nye venner på tvers av kirkesamfunn. I høst blir 
det flere slike kvelder (se ovenfor). Hold av datoene!

!

!Lillehammer!Lovsangsfest!
!!!1en!tverrkirkelig!fest!for!alle!

11.!sept.!Kl.!20.00!Normisjon!!
(bak!DNB1bygget,!Kirkegata!74)!
!

13.!nov.!!Kl.!20.00!Frelsesarmeen!
(Fossvegen!15!b)!

!Lillehammer!Lovsangsfest!
!!!1en!tverrkirkelig!fest!for!alle!

11.!sept.!Kl.!20.00!Normisjon!!
(bak!DNB1bygget,!Kirkegata!74)!
!

13.!nov.!!Kl.!20.00!Frelsesarmeen!
(Fossvegen!15!b)!
!
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Første 50 årskonfirmantjubileum  i Søre Ål kirke 
– barndomsvenner møtes igjen
To barndomsvenninner møttes på Søre Ål kirkes feiring av 50 års
konfirmter. Bjørg Elisabeth Engelstad har bodd 33 år i Sverige og 
kom ens ærend til Lillehammer for å delta på 50årsjubileet. Hun 
hadde gledet seg lenge, og det ble et godt møte med blant andre 
Gudrun Børke, som hun var sammen med gjennom hele oppvek
sten. 2 mai 1965 husket de to damene som en solfylt dag, som også 
var Bjørg Elisabeth sin bursdag. Kirken var helt ny og Per prest 
(Sætre) konfirmerte dem.

De to venninnene snakket om at barn på den tiden ikke var vant til 
så mye oppmerksomhet som i dag, så en dag hvor de var midtpunkt 
opplevdes veldig godt for dem begge. Bjørg Elisabeth fortalte at de 
ikke hadde god råd hjemme, så det å spise middag ute var også en 
stor opplevelse. Da det heller ikke var vanlig med kamera på den 
tiden, har de ingen bilder fra den store dagen.

Begge to husket at overhøringsgdustjensten var skummel, de had
de hørt alle spørsmålene de kunne  få, men visste ikke hvilket de 
fikk. Derfor var de veldig lettet når de hadde klart å svare riktig. 
Men de opplevde konfirmasjonstiden som en god periode med et 
godt samhold ungdommene i mellom.

Søndag 26 april 2015 var første gang Søre Ål menighet inviterte til 
feiring  av 50 årskonfirmanter . Dagens prest var Nils Kåre  Erlimo , 
som brukte forbønnen fra liturgiboka fra 1965, den hadde et annet 
ordvalg enn i dag, men vi ba for de samme tingene da som nå. Etter 
gudstjenesten var det festmiddag i kirkekroken for  de 14 jubilante
ne, der også menighetsrådsleder Jo Narve Træthaug og søndagens 
prest deltok.

GULL-konfirmanter
Årets 50-års-konfirmanter i Lillehammer skal feires den 15.november. Du som ble konfirmert i Lillehammer kirke i 1965, sett av denne 
datoen. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, kontakt Gunvor på Kirkekontoret.

Lillehammer menighet. 



19

Nr. 3 • 2015

Vår Fedrearv

Plass for DIN bedrift her?

Plass for  
DIN bedrift her?

Telefon 61 26 70 00 • www.byggøst.no

VINGROM
BYGG A•S
Postboks 52, 2607 Vingrom - Tlf. 61 05 43 80 

T. J. STRAND
LILLEHAMMER GLASMAGASIN

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

2607 Vingrom - Tlf. 61 24 80 50

Jernbanegt. 13
2609 Lillehammer
Tlf: 61 22 10 00

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

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

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

Andreassen Blomster
Fåberggt. 154,  2615 Lillehammer Telefon: 980 86 000

BØRLI ANLEGG AS
- graving og transport
2607 Vingrom • Tlf. 908 46 006/901 47 490

   EVENSEN
& EVENSEN AS

Hamarvn. 45, Lillehammer  
Tlf. 61 25 21 47

Ole 900 61 735 - Morten 901 35 657

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

Bergseng Thor & Co AS
Eiendom og dagligvarer

JORD • PRYDBARK

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

 

Lillehammer Begravelsesbyrå a.s – J. Bostad's Eftf.
STORGT. 158 – 2615 LILLEHAMMER. TLF. 61 27 95 80

Begravelsesbyrå
Bekkelund

Vakt hele døgnet: 61 18 31 03

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

• LILLEHAMMER VARMESENTER •

Jens Barlund as
Hageanlegg

Alt innen stein, mur, trapper, plen, planter, vedlikehold
95 11 15 80 • 95 76 20 63

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

Storgata 47

Vi i Vestoppland Kammerkor er så glade for all omtale dere skriver om oss i menighetsbladene deres. Vi vet at de blir lest, og 
mange «ikke kirkegjengere» følger med i menighetsbladene. Vi vil derfor komme med litt info om arrangementer vi skal ha utover høsten.
Dessverre kommer ikke våre konserter i samsvar med deres utgivelser, så forhåndsomtalene om, tittel og bill pris på konsertene er ikke 
planlagt så tidlig. Dette skyldes bla at programinnholdet ikke er fastsatt enda. Men VOK har store planer i høst, så følg med på FB for 
nærmere info og oppdateringer.

Oktober:  Vi vil holde en minikonsert på en onsdag i oktober. 
 Der vil vi presentere sanger vi skal fremføre i en konkurranse  i Barcelona i oktober.

November: 1. november  blir det Alle helgenskonsert i Gjøvik kirke kl 19.

Desember: 6. desember blir det Julekonsert i Gjøvik kirke kl 19.

 9. desember blir det Julekonsert i Lillehammer kirke kl 19.

Følg oss på FB, og få nærmere opplysninger. Noen av konsertene vil bare bli presentert på FB.

Med vennlig hilsen PR VOK
Vigdis Karsrud



Røverkjøp på grønt byttemarked
Har du hørt fra vennene dine om de utrolige kjøpene de 
har gjort på ulike bruktbutikker? Nå har du muligheten 
til det samme på kirkesenteret i Lillehammer. Lillehammer 
menighet og Naturvernforbundet gjentar nemlig suksessen 
fra april og inviterer til nytt byttemarked på kirkesenteret. 
Det skjer lørdag 26. september kl. 1200-1500 i Langes 
gate 1.

Arrangørene ønsker «en grønn og bærekraftig verden, 
både nasjonalt og lokalt». Byttemarkedet er et sted der du 
kan komme og bytte ting du ikke trenger, og kanskje finne 
noe du har lyst på. Prinsippet er enkelt; gjennom gjenbruk 
og fokus på temaet kan du og jeg gjøre en forskjell.

Det blir selvfølgelig også kjempegod kaffe og enkel 
 servering, og mulighet til å slå av en prat med kjente og 
ukjente.

Monica Rønning fra Norges Naturvernforbund i Lillehammer (f.v.), 
Solveig Heim, leder i diakoniplanutvalget og diakon Hanne Marie 
Engdal inviterer til nytt byttemarked.

Det er ikke noe å si på utvalget av gjenstander. Bildet er fra et byttemarkedet i april i år.


