
vår
fedrearv

Menighetsblad for Lil lehammer og omegn
Nr. 4. 2015 • 55. årgang

vår
fedrearv

VF nr 2- ny 2012  kopi 1  21.08.12  11:10  Side 1



2

Nr. 4 • 2015

Vår Fedrearv

REDAKSJONSKOMIETEEN 2015
LILLEHAMMER Elise Birch Bulie, ansvarlig redaktør, mob.tlf.95006530 elisebul@online.no

SØRE ÅL Brit Sigvor Bjørnbekk, mob.98635670, brit.sigvor@hotmail.com

FÅBERG Dag Kessel, mob. 47842236. dagkessel@gmail.com

NORDRE ÅL Frøydis Angard Ulateig,  mob, 95252199, froydisau@gmail.com

FRIST FOR LEVERING AV STOFF TIL NESTE NUMMER ER 19. FEBRUAR 2016.

FØLG MED på kirkens hjemmesider www.kirkekontoret.no - samt i annonse på nest siste side hver torsdag i Byavisa  
og GD-Puls/«Det skjer».

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn. Fåberggata 128, 2615 Lilleahmmer. Bankgiro: 7877.08.78275

Utforming: Lasse Follestad • Trykk: Dale-Gudbrands Trykkeri as • Utdeling: Lillehammer Distribusjon.

Juleandakt – julen 2015
«..og tusene barnehender mot himmelen ljosa held.»

Inn mot denne julen har jeg tenkt mye på Jakob Sandes vakre julesalme «Det lyser i stille 
grender». Denne salmen inneholder sterke kontraster; lys og mørke, «himmelhall» og «vesal 
stall», «ringe seng» og englesang. I likhet med salmen får også årets julefeiring en kontrastfylt 
inngang. Vi bærer alle med oss sterke bilder av mennesker i stor nød. De som har flyktet i 
tusentall fra sine hjemland, krysset det livsfarlige Middelhavet og som har blitt møtt i Europa 
med både åpne og lukkede armer. De har flyktet i håp og med drømmer om en trygg fremtid 
for seg og sin familie. 

Så kommer julen, og budskapet om barnet; som ble født midt i vår verden, med all dens skjønnhet og grusomheter. Og jeg 
 tenker på Sandes salme; som tar oss til den første julenatten, og som gir meg den gode gjenkjennelse i det å holde et nyfødt 
barn i armene for første gang. Det å kjenne den myke huden, stirre inn i dybden av barnets blikk. Det gir også påminnelse om 
hvor sårbart et menneskeliv er, og hvor avhengig vi er av hverandre. Jesusbarnet ble den gang båret av Maria og Josef, på 
samme måte som Kristus har båret mennesker over hele verden med sin kjærlighet og nåde i 2000 år. 

Alle trenger å bli båret; alle barn i verden trenger omsorgsfulle hender. Og akkurat nå, kanskje mer enn noen gang banker 
barn og vokse på døra vår. Og de trenger at blikk møter blikk, og bli bekreftet som mennesker. Ja, de trenger det som Sande 
så fint skriver; «tusene barnehender mot himmelen ljosa held.» De trenger at vi løfter våre lys, at kirken løfter opp Ham som er 
verdens lys. 

Julen handler om å synge sangen; synge jubeltonene om barnet. Om Gud som ble menneske. Som ut av de ringeste kår ble 
den mest dyrebare rose. Som bryter seg igjennom mørket – som bærer mennesker til alle tider – og som gir håp for verden!

«Songen som atter tonar
med jubel kvar julenatt.
om barnet, Guds Son, vår sonar,
som døden for evig batt»

Velsignet julehøytid!

Solveig Fiske
Hamar biskop
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Redaktørens hjørne

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 97991302
Ass kirkeverge Reidun Bjørke 97991311
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
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:

Når dette bladet kommer ut, er desember godt i gang, julegata er tent i god gammel stil, og adventstjernene er hengt  
opp i alle stuevinduer (i hvert fall nesten alle). Som tidligere år er butikkvinduer og reklame fulle av fristelser,  
og alt-det jeg-ikke-visste-at-jeg-ønsket-meg.

Forventningens glede?
Forventningene om dager og uker som er fylte med varme og glede, god mat og godt fellesskap og alle de tingene  
som vi går og gleder oss til hele høsten. 

Men i år da ?
Når mennesker i tusentall kjemper for sine liv, og mangler det meste av det vi ser som en nødvendighet på denne årstiden…
EN ting er at vi leser om dem, og ser dem på tv hver eneste dag, og blir berørt, en ANNEN ting er når de kommer til vår 
by, og vi ser dem i våre gater, da blir vi berørt på en annen måte. Plutselig angår de oss, her vi lever på en fredelig plett i 
verden.
Kan vi tillate oss å glede oss over lilla adventsuker og etter hvert jul med Jesusbarnet og kirkeklokker og kristtorn og 
 julemusikk og fellesskap?

Ja, jeg mener at vi både kan og skal!
Det hjelper ikke en eneste ulykkelig at vi «går i svart», og venter med advent og jul til neste år hvor flyktningkrisen, eller i 
hvert fall noe av den, er «løst».

I all beskjedenhet: Det går an å ha flere tanker i hodet samtidig!
Vi går inn i adventsukene, og etter hvert julen med noen andre tanker og refleksjoner enn de vi har vanligvis har hatt. 
 Kanskje denne høsten har gjort oss litt åpnere for andres nød? Ikke alle gleder seg til jul ! Noen har mistet sine nære dette 
året, og går mot den første julen alene, andre er blitt skrøpeligere dette året, og kan ikke være sammen med dem en 
pleier, og noen har ikke noen å være sammen med!
Utfordringen til meg selv og andre som kjenner at dette berører, gjør noe med det!

Gode og glade og tankevekkende uker framover, ønsker jeg dere alle!

Elise Birch Bulie
Ansv. Redaktør.

Av Elise Birch Bulie
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Sognepresten i Fåberg og mannen hennes har tatt et ordentlig avbrekk og vært ett år på en stille-
havsøy. Les den fascinerende historien hennes her – om øya Tonga med andre verdier og en helt 
annen livsstil enn vi er vant til!

«Verden går ikke under om noe blir forsinket»

Kvinner fra Tonga med sine karakteristiske kjoler. Dette er festantrekk til spesielle anledninger.

Høsten 2014 satte jeg og min mann Dag Olav oss på flyet som skul-
le bringe oss til en bitteliten øy midt ute i Stillehavet som heter 
Tonga. Her skulle Dag Olav arbeide som lege ved en non-profit 
klinikk kalt Village Mission Clinic. I Tonga regjerer verdens eneste 
metodistiske monark over omtrent 100 000 undersåtter. 

James Cook, den store oppdageren, kalte Tonga «The Friendly 
Islands» fordi han syns de var så vennlige. Lite ante han at de planla å 
myrde ham. Tonganerne var et krigersk folk som herjet både Fiji og 
andre øyer. Men kannibalisme, åndemaning og krigstokter fikk en 
brå ende da kongen ble omvendt til kristendommen på 1800- tallet. 
Fra da dro av tonganerne ut på fredelige misjonstokt i stedet.

Du må skru ned tempo betraktelig når du ankommer Tonga. 
Her vaier kokosnøttpalmene i milde luftstrømmer, og du må se opp 
for både griser, hunder, fjærkre og barn når du humper i 40km/t på 
hovedveien fra flyplassen til hovedstaden Nuku'Alofa.

De fleste arbeider med jordbruk. Hver storfamilie har en lapp 
med jord hvor de dyrker bananer, søtpotet, yams eller kassava. Det 
skal ikke mye til for å få maten til å gro. Jorda er svart og ekstremt 
fruktbar. Kokosnøtter vokser over alt sammen med guava, sitrus-
frukter og meloner. Folket har aldri trengt å planlegge noe særlig 
frem i tid, ei heller bevare og konservere mat. Når du kommer til 
Tonga kommer du til en kultur der du lever i øyeblikket. Vestlig 
kultur har ikke fått særlig innpass. Det var først i 2014 at Tonga 
fikk fiberoptisk kabel for internett. Dette har bidratt til å bevare 
den unike kulturen.

Folk flest arbeider ikke, for arbeid finnes knapt. De lever av 

penger som slektninger i Australia, New Zealand og USA sender. 
De bruker litt tid på å dyrke mat og å fiske. Tiden går ellers med til 
familieforpliktelser og arbeid for kirken og skolen. ”Fritiden” går 
med til kor og korps, om man da ikke spiller rugby.

Ideen om å eie sin egen tid og være herre i eget liv er fjern 
for tonganerne. De lever i et strengt hierarkisk samfunn der fars 
 eldste søster troner som familiens matriark, i stand til å komman-
dere nær sagt hva som helst. Har du mange barn vil du bli bedt om 
å gi bort et av barna til noen i familien som er barnløse. Unge kvin-
ner må rett som det er ofre sitt lange, tykke hår i forbindelse med 
begravelser, da man bruker håret for å lage forseggjorte belter. 
Mens småjentene i familiene lever som små prinsesser, vil guttene 
bli henvist til å sove i skur fra tretten års alder og være forventet å 
gjøre tungt husarbeid. 

Som utlending står du utenfor alle forpliktelsene som tonga-
nerne har. Datamaskinen og tv`en din dør i den fuktige heten om 
sommeren, så du har all verdens tid til å besøke venner, kjøre på 
oppdagelsesferd, gå på stranda, gå i kirken eller bare tenke. 

Søndagen er den store hviledagen. Da er alt stengt; flyplass, bu-
tikker, bensinstasjon og kaféer. Bare enkelte turiststeder har løyve 
til å holde åpent. Kommer det et cruiseskip uanmeldt på en søndag 
får de 2000 passasjerene et ekte møte med Tonga. Alt er stengt og 
stille. De kan kun gå i kirken. Tonganerne ser ingen grunn til å 
lempe på restriksjonene. Kanskje lar politimesteren et par gamle 
busser kjøre og lar en – 1 – kafé holde åpent. Dette trer i kraft klok-
ken fire på ettermiddagen.
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Mangfoldig folkekirke - nominasjonskomiteens liste fikk inn 
tre kandidater i det nye bispedømmerådet. Åpen folkekirke 
fikk fire. De lek kirkeliges og prestenes representanter er 
også klare.
Det ble totalt avgitt 47.073 stemmer fordelt på Åpen folkekirke 
med 28.500 og Mangfoldig folkekirke 18.573 

Hamar bispedømmeråd for perioden 2016-2019 har slik sam-
mensetning:

Leke (ikke ansatte) representanter - valgt av Den norske 
kirkes medlemmer i Hamar bispedømme
1. Gunhild Tomter Alstad (41 år), 2322 Ridabu, Åpen folkekirke
2.  Dag Landmark (67 år), 2816 Gjøvik, Mangfoldig folkekirke 

- nominasjonskomiteens liste
3. Lasse Gran (68 år), 2849 Kapp, Åpen folkekirke
4.  Ragnar Løsnesløkken (41 år), 2634 Fåvang, Mangfoldig 

folkekirke
5.  Marianne Kjøllesdag Dyrud (42 år), 2849 Kapp,  

Åpen folkekirke
6. Ingvild Kessel (20 år), 2625 Fåberg, Åpen folkekirke
7.  Gunnar Gjevre (59 år), 2266 Arneberg, Mangfoldig folke-

kirke

Biskopen er fast medlem av bispedømmerådet.

Varamedlemmer Mangfoldig folkekirke
1. Torunn Elise Kvisberg (48 år), 2615 Lillehammer
2. Arnfinn Bjørgen (66 år), 2335 Stange
3. Torstein Lerhol (29 år), 2975 Vang i Valdres

Varamedlemmer Åpen folkekirke
1. Finn Ragnvald Huseby (66 år), 2407 Elverum
2. Ole Midthun (20 år), 2408 Elverum
3. Roald Braathen (69 år), 2760 Brandbu
4. John Magne Pedersen Tangen (23 år), 2340 Løten

Geistlig medlem (prest) – valgt av prestene i 
 bispedømmet:
•  Ole Kristian Bonden (45 år), sokneprest i Elverum (63 

 stemmer)

•  Varamedlem: Anita Dalehavn (50 år), sokneprest i 
 Lillehammer (57 stemmer)

Det ble sendt inn 102 stemmesedler, og avgitt 175 stemmer 
ved valg av prest. Valgdeltakelse 81 %.

Lek (ikke ansatt) kirkelig medlem - valgt av de lek 
 kirkelige i bispedømmet:
•  Hege Bjerkestrand Midthun (43 år), menighetspedagog i 

 Elverum (146 stemmer)

•  Varamedlem: Gunnstein Endal (59 år), kirkeverge i Vestre 
Toten (109 stemmer)

Høyest valgdeltakelse i Hamar Bispedømme
Opptellingen av avgitte stemmer i Kirkevalget i Hamar bispe-
dømme viser at 20 % av velgerne brukte stemmeretten. Tallet 
i 2011 var 17,48%. Dette er tall for de som benyttet stemmeret-
ten både til valg av menighetsråd og bispedømmeråd. Hamar 
bispedømme hadde høyest valgdeltakelse i landet.

Høyest valgdeltagelse i vårt bispedømme!

Dag Olav Vrålstad Nilssen og May Ingunn Thorleifsdotter.

Kirkeklokkene ringer kontinuerlig, de starter klokken fire søn-
dag morgen. Derfra er det gudstjenester som perler på en snor i de 
ulike kirkesamfunnene. Det lukter røyk fra jordovnene, tonganer-
ne lar middagen steke seg selv mens de går til hovedgudstjeneste 
klokken ti. Her får man ikke komme for sent! De tar på seg finstas: 
omslagsskjørt og matte over for menn, med skjorte og slips. Dame-
ne tar glitrende kjoler på, setter opp håret og fester et spesielt belte 
om livet kalt kiekie. Så spaserer de til kirken med familien, før de 
senere skal hjem for å spise middagen og sove. Kanskje drar de på 
besøk og sover der.

Livet på Tonga går langsomt. Det er intet å skynde seg for, det 
tar den tiden det tar. De er verdensmestre i å vente og å stå i kø. 
Stressede amerikanske turister kan skjelle og smelle alt de vil for 
at flyet ikke går som forventet, den tonganske kundebehandleren 
vil bare se uanfektet framfor seg som om den skrikende turisten 
var usynlig og uhørlig. Det er en æressak å beholde verdigheten 
og roen.

Jeg har kommet hjem med mange inntrykk, men fremfor alt en 
ny følelse av at jeg lever akkurat her og nå. Verden går slett ikke 
under om noe blir forsinket, om noe ikke virker, om internett og tv 
ikke er tilgjengelig. Det som teller, er øyeblikket. La morgendagen 
bekymre seg for seg selv.

May Ingunn Thorleifsdotter.
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De seks nye menighetsrådene
Vi har fått seks nye menighetsråd og du kan kon-
takte hvem du vil og si hvordan du ønsker at din 
menighet skal fungere! De er alle glade for ris og 
ros. Ulikt antall personstemmer har ført til visse 
endringer i forhold til nominasjonskomitéenes 

forslag. Menighetsrådene har også anledning til 
selv å konstituere seg med en annen person som 
leder enn den som fikk flest personstemmer. 
Det har skjedd i noen menigheter, og på listene 
nedenfor er lederen plassert øverst.

Fåberg menighetsråd
Faste representanter:

1. Gunvor Merete Øfsti
2. Leif Olav Aurlien
3. Sigmund Sollien
4. Kari Hanne Klynderud Sundfør
5. Johnny Skillebekk Kjetlien
6. Hilde Rugsveen
7. Håkon Rustad
8. Aud Marie Aamodt Brænden

Lillehammer menighetsråd
Faste representanter:

 1. Elise Birch Bulie
 2. Kristin Loe Kjelstad
 3. Alf Martin Johnsen
 4. Bjørg Synnøve Lien
 5. Ragnar Granaasen
 6. Edvard Sigurd Stavseth
 7. Anders Ole Hauglid
 8. Solveig Menkerud Ensby
 9. Per Helge Nordskog
10. Eli Solberg

Vingrom menighetsråd
Faste representanter:

1. Marit Solås Melbø
2. Hans Rindal
3. Yngve Rindal
4. Wenche Merete Vigen Reistad
5. Hans Wottestad
6. Oddveig Østen

Nordre Ål menighetsråd
Faste representanter:

1. Frøydis Johanne Angard Ulateig
2. Torunn Elise Kvisberg
3. Per Christian Harilstad
4. John Arne Lund
5. Tina Larsen
6. Nina Synnøve Rud-Johansen
7. Therese Bakke
8. Harald Normann Løken

Saksumdal menighetsråd
Faste representanter:

 

1. Trygve Olaf Lindvig
2. Lars Harald Berg
3. Anita Kolstad
4. Bjørn Olav Lien
5. Peder Bolman Bjørn
6. Ole Martin Solvang

Søre Ål menighetsråd
Faste representanter:

 

1. Kjell Bjørnbekk
2. Solveig Elisabeth Lande
3. Einar Carl Opsahl
4. Anita Menkerud
5. Ingebjørg Boye
6. Nina Mageli Rydjord
7. Bjørn Magnus Graff
8. Gina Marie Brendløkken

Vararepresentanter:
 9. Odd Arne Brenn
10. Cecilie Margrethe Nygren
11. Marit Solvor Finsrud Mork
12. Marianne Lier
13. Knut Helge Hagen

Vararepresentanter:
11. Anna Sylvia Kielland Nielsen
12. Johan Henry Mathiesen
13. Martha Resset
14. Tone Kolaas

Vararepresentanter:
 7. Therese Slettaløkken Fagerjord
 8. Lene Gutubakken Brusveen
 9. Torje Høyesveen
10. Arne Emil Johansen
11. Hanne Haslum

Vararepresentanter:
 9. Gunhild Ekre Sørheim
10. Anne Grete Lund
11. Regine Klem
12. Hanna Karoline Øien
13. Sylvi Storelv Brynildsen

Vararepresentanter:
 7. Berit Gunhild Rundsveen
 8. Nils Henrik Weihe
 9. Arve Eidjord
10. Arild Aamodt
11. Odd Egil Rønning

Vararepresentanter:
 9. Åshild Stangeland
10. Jørund Flønes
11. Toril Bergan
12. Grete Paulsen Westerdahl
13.  Bodil Kajane Elen 

 Sigurdsdatter Holberg
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Ingen kan gjøre alt, men alle kan  
gjøre noe
Kirkens bymisjon har startet en aksjon før jul 
med 3500 oransje skjerf rundt i hele landet. 
Skjerfene markerer starten på Kirkens  Bymi sjons 
jule aksjon «Gled en som gruer seg til jul», og 
 oppfordrer til varme og inkludering i en tid som 
er ekstra tung for mange.

Julen nærmer seg, og for mange er det en av de mest ensomme 
ukene i året. Hva kan du og jeg bidra med?

Mange i Lillehammer gjør allerede mye på frivillig basis. 
 Eksempler på dette er fosterhjem, flyktningevenn, besøksvenn, 
leksehjelper og ”norsklærer”. 

Røde kors Lillehammer oppfordrer oss slik: Bruk litt av din 
tid for andre. Å være frivillig er meningsfylt, berikende og gir deg 
mange fine opplevelser og nye kontakter. I løpet av ett år gjør 40 
000 frivillige i Norge en fantastisk innsats for andre mennesker 
gjennom aktivitet i Røde Kors. Som frivillig i Røde kors kan du en-
gasjere deg som besøksvenn, du kan hjelpe barn og unge med lek-
ser, støtte og veilede flyktninger som kommer til Norge, bli med i 
hjelpekorpset og delta i aktiviteter for barn og unge i ditt nærmiljø.

På facebook finnes ”Refugees welcome to Lillehammer”. Dette 
er en gruppe som blant annet samordner innsamling og utkjøring 
av utstyr og klær til flyktninger på mottak. 

En annen ganske ny facebook-gruppe heter ”Språk & Cafévenn 

Lillehammer”. Denne gruppen er for alle som ønsker å bli venn 
med en flyktning som bor på Lillehammer. Det er mange som 
 ønsker å bli bedre kjent, og snart kommer det flere flyktninger 
som vi også kan bli bedre kjent med. Derfor ønsker gruppa å være 
et av flere knutepunkt for de som ønsker å bli kjent med mangfol-
det som bor på Lillehammer, og for de som har anledning til å gi 
minst en time i uka til for eksempel å dra på en kafé eller andre 
aktiviteter. Denne gruppen samarbeider med frivillighetssentralen 
og Læringssenteret.

Kjøp unik glasskunst med julemotiv laget for  
Det Norske Misjonsselskap av kunstneren  
Astri Vadla Ravnås! Serien har fem motiv, 
alle er 10 cm i diameter: Krybben (2011), 
englene (2012), hyrdene (2013), de vise 
menn (2014) og verden (2015 - årets motiv).

PRIS: Kr 1000,- per motiv. (Av dette går kr 750,-  
direkte til NMS sitt verdensvide misjonsarbeid.)

BESTILLING: Ring 51 51 61 00, 
send epost til info@nms.no eller 
bestill på nms.no/julegave

h

h

h
h h

ÅRETS JULEGAVE!hgi  få
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NORDRE ÅL

Juletrefest onsdag 6. 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!

Følg med i menigheten din 
 på facebook, Byavisa,  

Det skjer i GD og GD puls

SØRE ÅL

Søndagsskole under gudstjenesten.  
Datoene er 10.01.16, 24.01.16, 14.02.16, 
03.04.16, 24.04.16, 22.05.16.
Kontaktperson: Kjell Bjørnbekk. 
Tlf: 91 35 00 87, 
e-post: kjebjo56@gmail.com

Pepper, Søre Ål minitensing. 
 Øvelsene er onsdager 
kl. 18.00 til 19.00
Pepper ledes av Maria Stiegler. Koret 
har et eget band som også er med på 
øvelsene. Deltar på familiemesse med 
utdeling av 6 årsbok søndag 10. april. 
Kontaktperson: Maria Stiegler, tlf: 
99040634, 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 Bjørn-
bekk: 98 63 56 70, 
brit.sigvor@hotmail.com

Alle 6 åringer inviteres til å få kirkebok 
søndag 10. april, og til en egen samling 
tidligere samme uke.

Alle 3. klassinger inviteres til tårnagen-
thelg i Søre Ål kirke lørdag 6. og søndag 
7. februar. En spennende samling, og får 
du ikke innbydelse i posten, ta kontakt 
med Jakob Paulsen, tlf 97991325, e-post: 
Jakob.Lund.Paulsen@kirkekontoret.no

Hyggetreff i Kirkestua
Hver første tirsdag i måneden kl 11.00
1.12 – Adventssamling 5. januar –  
Juletrefest, - 02.02., 01.03 
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 2016 er fredag 8. januar.

KNØTTEKOR – 
MINITENSING – FAMILIEMIDDAG

Nordre Ål menighet fortsetter med det pop-
ulære 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 mel-
lom 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 2016 
21.01., 04.02., 25.02., 10.03., 
31.03.,14.04., 28.04. 
Facebook: Bli venn med ”knøttekoret”

K-Forum N ÅL KIRKE KL 19.30 
på 2. tirsdag i hver måned.
Gjennom K-forum er vi er en møteplass for 
kvinner i alle aldre som ønsker seg felles skap 
med andre kvinner lokalt. 
8. desember Diakon Hanne Marie Engdal: 
Adventstanker
Møter i 2016: 12.januar, 9. februar, 8.mars, 
14.april og 10. mai.
Sett av datoene – det kan bli andre 
 møtesteder så følg med i GD-Puls

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.

NORDRE ÅL MINI-TENSING øver hver 
torsdag som før - 18.00 - 19.30.
Første øvelse på nyåret er 14 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 og  
Thea Kamfjord Eriksen 
Musikere: Magnus Beite, Harald 
 Sverresson og Geir Ole Dahlen
Facebook: Bli venn med ”Nordre Ål 
Minitensing”

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

Spesielle gudstjenester og arrange-
menter i Nordre Ål menighet

Julemesse lørdag 21 november  
kl 10.00 – 14.00 
Timesalg på lodd, Salg av bakst og hjem-
melaget Kafè med vafler. Underholdning ved 
Smashing N.Ål Minitensing og flere.. 

Familiegudstjeneste 29. november kl 11.00 
– Utdeling av 4-årsboka
Smashing og Knøttekoret deltar deltar. 
Kirkekaffe

”Vi synger jula inn” 16. desember kl 18.00
SALT, SMASHING Nordre Ål Minitensing, 
Salmekameratene, Sokneprest Bolstad, 
 Solister og musikere, m.fl.

Konserter i Nordre Ål kirke: 
Salmekameratene: Fredag 13. november kl 
19.00 
Kulturskolen: Fredag 4. desember kl 18.00
Konsert med Koret Ad Cantus og vokalgrup-
pa PUST Søndag 6. desember kl 18.00
Sing Song Singers: Onsdag 9. desember.  
kl 19.00
Resonance søndag 13. des. kl 08.00  
Lucia-morgen. 
Romjulskonsert med Unge musikere  
29.12. kl 19.00

Juletrefest/Hellige Trekongersfest
Søndag 3. januar kl 17.00 Besøk av Hellige 
Tre Konger og barneunderholdning ved 
 Brødrene Hals.God gammaldags juletrefest 
for hele familien med alt som hører til. Entrè

Fastelaven og Tårnagenter Søndag   
7. februar kl 11.00
Smashing N.Ål Minitensing

Gudstjeneste i Nordseter Fjellkirke søndag 
28. februar kl 11.00
Menigheten samles til gudstjeneste 
Start vinterferien og skituren med en fin 
gudstjeneste i fjellkirka vår.

Askeonsdag 10. februar kl 19.00
En stille gudstjeneste ved inngangen til 
 fasten. Vi vandrer langs Via Dolorosa i 
kirken og får tegnet askekors i pannen.

Tomasmesser
Søndag 31. januar kl 19.00
Søndag 13. mars kl 19.00
Gudstjenester med god anledning til stillhet,
Lystenning forbønn og vakker musikk og 
Nattverd.
Kan du tenke deg å være frivillig medar-
beider på disse gudstjenestene så har vi 
behov for det. Ta kontakt med Soknepresten/
Kirkekontoret i N.Ål
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Nordre Ål kirke vil være åpen under 
Ungdoms-OL – 12.- 21. februar. 
 Det blir servert vafler og kaffe i 

 Sjømannskirkestil og kirken er åpen  
kl 15.00 – 21.00 Avslutning med  

kveldsbønn. Vertskap er Stud.prest Anne 
Anker Bolstad og Sokneprest  

Oddgeir Bolstad m/fl.

FÅBERG 

LILLEHAMMER

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.

Øvrige kontaktpersoner: 
•  Lillehammer misjonsforening NMS  

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

 kontakt  Tore Bulie, tlf 91609543

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

• MORGENSANG
i Lillehammer kirke hver tirsdag morgen  
kl 08.30.   

• LILLEHAMMER KANTORI
øver hver torsdag kl 19.15 - 21.30. 
 Interesserte kan kontakte Tim Collins,  
tlf 97991305.     

• SALT LILLEHAMMER TENSING     
for ungdom 13-19 år, fra Lillehammer, 
Øyer, Fåberg eller Gausdal, og som vil 
være med i et kristent fellesskap. Sang, 
dans, drama, band, teknikk. Vi øver 
tirsdager kl 19.00-21.30 på Kirkesenteret 
nedenfor kirken. Kontakt: Ingrid Skullerud, 
tlf 97991320

• KFUK/M-speidere
Hver mandag kl 18.00 på Lillehammer 
Speidersenter. Nytt i høst er Families-
peiding 2 ganger hver måned.
Se 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! 
10. desember: Adventprogram v/Morten 
Jostad. For spørsmål, kontakt Aase Vold,  
tlf 92422837.

2016: 21. januar, 18. februar, 17. mars, 
21. april og 19. mai

Fellesmiddag
Vil du slippe å lage middag annenhver 
onsdag? Hvis svaret er ja, er løsningen å 
dukke opp kl. 16.30 på Fåberg menighets-
hus til fellesmiddag sammen med store 
og små. Det koster 30,- kr. pr. voksen og 
15,- kr. pr. barn. Meningen er å ha mål-
tidsfellesskap og sosialt fellesskap. Noen 
ganger har vi inviterte gjester i etterkant 
av middagen, mens det er Gullfisken i 2. 
etasje (se nedenfor). Datoer før påske: 13. 
og 27. jan., 10. og 24. febr. og 9. mars.

• 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 
 Kirkesenteret 2.hver onsdag. 

• Juletrefest for hele familien  
på Lillehammer kirkesenter søndag 
3.januar klokka 17 – 19.

• Kulturkveld i Lillehammer kirke 
søndag 17. jan klokka 18.00, med 
professor i kunshistorie Gunnar Danbolt og 
kantor Tim Collins.

• Borgny Svalastogs utsmykning  
i Lillehammer kirke, tekstiler og i koret.
Tim Collins vil spille fra Olivier Messiaens 
musikk som har inspirert til de ni mono-
typiene i koret.
Professor Danbolt vil hjelpe oss å knytte 
tråder mellom det vi ser, og det vi hører.
Velkommen til en innholdsrik søndags-
kveld! Varighet: ca 2,5 time inkludert 
pause.

Gullfisken
er «søndagsskolen» på 
Fåberg. Denne våren 
er samlingene på ons-
dager kl. 17.30-18.30, 
like  etter fellesmid-
dagen. 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 før påske: (det 
samme som fellesmiddag) 13. og 27. jan., 
10. og 24. febr. og 9. mars.

 «Jul i svingen»
22. desember kl. 18.00 er det «Jul i 
svingen». Det betyr at det blir utendørs 
arrangement i bakgården ved Fåberg 
menighetshus, med litt værforbehold, da 
blir det i så fall delvis inne. Det blir som 
vanlig musikk, sang og forkynnelse ved 
store og små.

5. juledagsfest
For dem som ikke vil gå glipp av en 
juletrefest, er det muligheter 5. juledag kl. 
12.00 på Fåberg menighetshus. Da blir 
det juletregang, underholdning og noen 
overraskelser til de minste.

Ungdomsmiddag med bibel-
grupper, kjøring til Salt etterpå 
Kl. 15.00 hver tirsdag er det ungdoms-
middag for alle tenåringer på Fåberg 
menighetshus, og bibelgrupper etterpå. 
Deretter, ca. kl 18.30, er det anledning 
til å få skyss til Salt-øvelse, som begyn-
ner kl. 19.00. Innimellom er det god tid 
til å gjøre både lekser, spille brettspill og  
bordtennis. Første middag etter nyttår blir 
13. januar.

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

Fåberg gospelkor
er for alle sangglade fra 15 år og 
 oppover. Koret har øvelser på torsdager 
på Fåberg menighetshus kl. 19-21. Fra 
 nyttår er det øvelser flg. datoer: 14. og 
21. jan., 4., 11., og 25. febr., 10.,  
17. og 31. mars, 7., 21. og 28. april,  
12. og 19. mai. og 2. juni. 
Kontaktperson: Anita Stallemo, 
tlf. 41287575, anita.stallemo@gmail.com.

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 rehabili-
tert. Ta kontakt med Ingerid Lyngnes Dahl, 
tlf 915 79 902, hvis du ønsker å leie.
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Nyhetsbrev fra trosopplæringen
Trosopplæringen sender 3-4 ganger i året ut et nyhetsbrev med hva som skjer og skal 
skje i løpet av året. Har du interesse i å følge med i trosopplæringen sitt arbeid, kan du 
sende en e-post til oss og da vil du motta nyhetsbrevet fra tros opplæringen via e-post. 

Send e-post til: jakob.lund.paulsen@kirkekontoret.no (merk. Nyhetsbrev)

I løpet av desember måned blir det et 
tilbud til de minste barna for å få besøk 
av Josef og Maria eller å komme seg til 
kirka og hilse på dem.

Vi skal høre historier, synge sammen og 
hilse på dukkene.

Vi gleder oss masse til å få hilse på alle 
barna rundt om i barnehagene ☺

Hilsen Ingrid og Jakob, 
Trosopplæringen i Lillehammer

18. oktober og 29. november ble det delt ut 4-års bøker i 
Lillehammer, Søre Ål og Nordre Ål kirke.
I forkant var alle 4-åringene invitert til en samling der vi spiste sammen, 
gikk på oppdagelsesferd i kirkerommet, ble kjent med fortellingen om 
 Skapelsen og Jesu fødsel og lærte sanger som ble brukt i gudstjenesten.

Koselig at så mange ble med!

I Saksumdal blir det kombinert utdeling av 4- og 6-årsbøker 6. desember 
og i Vingrom kirke blir det utdeling av 4-års bok søndag 13. desember. 

Hold øye med posten ☺

Barnehagesamlinger i desember

6. – 7. FEBRUAR 2016
Tårnagenthelg for alle 
3.-klassinger!
"Bli med på moro, sporsøking, gåter, 
 historier og mye mer..."

Sett   i kalenderen nå!✘

TOP SECR
ET
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Konfirmant kick-off 2016
”4-3-2-1…Velkommen konfirmanter 2016!!”, ropte ut 30 frivillige ledere og ansatte fra kirkene i Lillehammer. 

Konfirmantåret 15/16 begynte lørdag 24. oktober med et 
skikkelig ”spark”, da opp imot 120 konfirmanter fra Søre Ål, 
Nordre Ål og Lillehammer sokn var samlet i Steinerskolens 
lokaler til felles oppstart. Med flinke musikere og sangere på 
scenen, kreative ungdomsledere, morsomme konkurranser, og 
allsang ble konfirmantene godt underholdt i to timer.

Kunstneren, Ruben Gazki, ble kveldens høydepunkt. Han 
kaller seg ”svindler med stil” og det med rette. Med veltilret-
telagte illusjoner, tricks og humor, klarte han å bevisstgjøre 
ungdommene om hvor lett vi la oss lure, om evnen til å se på 
seg selv som unik og som en del av en større sammenheng. 
Kateket, Susanne Paulsen og sokneprest, Anita Dalehavn, 
var begge veldig fornøyde med kveldens forløp og uttrykte 
begeistring for konfirmantenes oppstart. 
Mange krefter og timer ble brukt for å gjøre klar for 
 konfirmantenes kveld og det med et resultat som både 
ungdoms ledere og ansatte kan være stolte av. 

Susanne Paulsen forteller: ”Det er viktig at vi som folkekirke 
hele tiden er i bevegelse og møter ungdommene på deres 
premisser og at vi sammen kan være med å utvikle et sam-
lingspunkt rundt troen. I møtet rundt troen skal det være mulig 
for alle å bruke sitt eget språk, uttrykk og kompetanser, slik at 
enhver kan få bidra til folkets kirke.”

Noen foreldre fanget opp på at stemningen denne kvelden 
var ganske annerledes enn de husket sin egen konfirmanttid, 
hvortil Susanne svarer:

”Det er utrolig viktig for meg at vi formidler på ungdommenes 
språk og bruker uttrykk som de kjenner igjen og at vi benytter 
oss av kule virkemidler til å fortelle om det kristne budskap, 
som ikke har forandret seg på 2000 år.”

Knallhøst for Salt
SALT Lillehammer Ten Sing har hatt en veldig fin høst med 35-45 ungdommer på hver øvelse. Ungdommene, som 
er 13-19 år, kommer fra Lillehammer, Gausdal, Fåberg og Øyer. Vi har øvelser hver tirsdag kl. 19-21.30. I løpet 
av øvelsen har vi sang, lek, andakt og pause med mye sosialt. I tillegg har vi et eget band og noen som driver med 
teknikk. På noen øvelser gjør vi andre ting som drama, blacklights, show eller dans. Salt har et veldig inkluderende 
og godt miljø, det er viktig for oss at alle er velkomne og at man kan være seg selv. 

Salt har ulike opptredener i løpet av året. Vi synger blant annet på gudstjenester, skal være med å synge jula inn i 
Nordre Ål kirke og til våren skal vi ha en stor vårkonsert. 

I år er det Marie Hellum Pedersen som er styreleder, Susanne Paulsen er voksenleder, Petter Berg er bandleder og jeg 
er dirigent. I tillegg har vi et styre på fem ungdommer som har ulike oppgaver, og noen ungdomsledere er med og 
hjelper til med ulike praktiske oppgaver.

Ingrid Skullerud, dirigent

Salt har øvelser hver tirsdag i Lillehammer kirkesenter. (Foto: Vebjørn Rakvaag)
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Konfirmasjoner høsten 2015
Lillehammer kirke

Vingrom kirke

1. rekke fra venste: Helene Hofmann, Thea Sveen Schonhowd, Thea Hedquist, kateket Susanne Paulsen,  
sokneprest Anita Dalehavn, Julie Kjeverud Høstmælingen, Emilie Winther Søbak, Maria Barlund. 

2. rekke fra venstre: Ulrik Rykhus Danielsen, Vegard Johnsen, Emilie Andersen Ringen Norman, Emma Waet Gravrok,  
Emma Kihle Stavseth, Siri Ågnes, Sondre Blakstad Henriksen, Marcus Solli. 

3. rekke fra venstre:Simen Langsethagen Lauvålien, Sander Gjerde Sveen, Marcus Øverli Mæhlum, Julius Bjerre Haugen,  
Christian Dreyer Sørbu, Olav Rønningen Kleven.

1. rekke fra venstre: Janicke Jøndal, Henriette Børli, Nora Rindal, Sokneprest Ragnheidur Karitas Petursdottir, Elise Hoff Caspersen,  
Oda Marie Slettaløkken Fagerjord, Emilie Ingeborg Larsen Andersson, Erika Hoff Caspersen.  

2. rekke fra venstre:Jennifer Kolden, Vilde Marie Berntsen, Torunn Gilberg, Ida Myklevik, Lina Stenheim Bergersen, Mia Lien, Sofie Moen 
Borud.  3. rekke fra venstre: Christer Kindlistuen, Ørjan Garverhaugen Løken, Martin Sæther, Håkon Gilberg, Marcus Kolstad Strand, 

Johannes Rindal Vorkinn, Simen Slåen, Niclas Engevold Nordhagen, Markus Eriksen Grytten, Edward Haugen Sørgjerdet.
4. rekke fra venstre: Nicklas Hagen Gudbrandstuen, Markus Solvang, Ole Stensgård, Ivar Gilberg, Trym Sagstuen Birkeland,  

Simen Berntsen, Aleksander Risdal Løvseth, Anders Christensen Brukstuen, Jørgen Karlsen.

Alle foto: Fotograf Lind.
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Saksumdal kirke

Nordre Ål kirke

Sokneprest Ragnheidur Karitas Petrusdottir og konfirmant Fredrik Berg Hansen.

1. rekke fra venstre: Ane Grandalen, Jenny Strøm Galaasen, Andrea Flathus, Andrea Kristoffersen, kateket Susanne Paulsen,  
sokneprest Oddgeir Bolstad, Line Charlotte Johansen, Ivanna Hammerø Mykleby, Ylva Solbakken, Hanna Hovland. 

2. rekke fra venstre: Synne Dokken, Sara Gårderløkken Øium, Dagny Sofie Hagen Johnsgård, Nora Bugge, Pernille Branden,  
Maria Finsveen, Sunniva Skansen Lien, Johanne Museth, Emma Herrød Løkken, Helene Finstad, Marianne Rudi. 

3. rekke fra venstre: Anette Moe Amrud, Martine Wiker, Mikkel Færø Henriksen, Audun Sørheim, Petter Moen Hagen,  
Magnus Sagbakken, Einar Hoff, Eirik Dahl Åsvestad, Magdalena Viken. 

4. rekke fra venstre:Kristoffer Rosenvinge Jøstne, Teodor Hemma Medby, Audun Forbregd Lykstad, Marius August Skaarseth,  
Magnus Hopland Ødegård, Tord Nåstad Skansen, Mads Skaarseth Svenskerud, Markus Løkken Praner,  

Torbjørn Kamfjord Eriksen, Anders Myren Røste, Hanna Døsrønningen.
Ikke tilstede på bilde: Andreas Berntsen Stenseth, Simen Hjerkinn Hammershaug. 
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1. rekke fra venstre: Andrea Leerbeck, Heidi Lilledal Østmoe, Mathilde Eriksen, Ane Runningen, Frida Furuhovde Hoelli,  
kateket Susanne Paulsen, sokneprest Ingunn Dalen Kosnes, Phoebe Oline Rudrud Lundby, Veline Viker,  

Sofie Rydland Enget, Åshild Marie Magnussen Føllesdal, Anna Bræin Furuli. 
2. rekke fra venstre: Maria Bones Enger, Selma Prøven, Anna Sofie Skuggevik Berg, Emma Marie Johannesen Jeistad,  

Martin Helge Johansen, Sander Orderløkken, Johanna Granaasen Jørstad, Kristian Urdahl Haugen, Ingvild Østby Tungevåg,  
Andrine Sveen Windhoel, Andrine Korslund, Rebekka Opdal Christiansen, Eva Nesje-Haugli, Pernille Gullikstad, Camilla Henriksen 

Dahlen, Elida Skogsrud, Oda Marika Kvamme, Hanne Willa, Sofie Mikkelsen Bakken, Mikkel Fæste Klashaugen. 
3. rekke fra venstre: Oda Marie Skuggevik Berg, Kristian Hjeltnes Taraldsen, Lisell Bjerke Tapia, Miguel De Sales Istad,  

Trym Nesje-Haugli, Kim Daniel Fjellving, Stine Stubberud, Trude Bråten, Aurora Jørnsdatter Kojen, Hege Lindvik Stubrud,  
Johanna Korpberget, Louise Horner, Madeleine Fallon, Sofie Frantzen Olsen, Tonje Horner, Even Bryce Mckenzie. 
4. rekke fra venstre: Bror Alwin Edvardsen Sagstuen, Vetle Skjærvik, Andreas Bernhoft Obstfelder, Fredrik Høvern,  

Hans Henrik Norberg, Vegard Berg Ulven, Iver Stadsvoll, Marcus Madsen Regland, Stian Sønsteli,  
Kristian Vestad, Thomas Rønning, Jørgen Brukstuen, Torstein Ous. 

5. rekke fra venstre: Petter Hagen Johansen, Sander Maanum Trulsen, Henrik Finberget, Lars Eivind Lund, Simen Furuseth,  
Birk Selbæk, Aleksander Rosenlund, Marius Edvardsen, Mathias Innerdal, Jørgen Birch Eide, Markus Nilsen.

Søre Ål kirke

Vår grønne menighet ønsker å bidra til glede, takknemlighet og 
undring over å være del av skaperverket, og vi ønsker å forløse en-
gasjement og kreativitet til å ta vare på den verden Gud har gitt oss.

”Klimaendringene rammer oss allerede. Mennesker, dyr og planter 
strever fordi livsgrunnlaget er i endring. Forskere slår fast at det 
skyldes menneskenes levemåte og minner oss om at det er nødven-
dig å skifte kurs. Som kirke er vi kalt til å være gode forvaltere av 
skaperverket og etterfølgere av Jesus Kristus. Hva betyr dette konkret 
for oss i dag? Hvordan kan vi tenke globalt og handle lokalt?” Den-
ne innledningen er hentet fra brosjyren ”Vår grønne menighet”. 
”Grønn menighet” er et redskap for lokalmenigheter til å forholde 
seg til disse utfordringene. Da planen for Grønn menighet i Lille-
hammer ble revidert i høst, valgte Lillehammer menighetsråd mellom 
ulike tiltak innen seks områder. 

Her er seks av de 24 tiltakene, - til informasjon og inspirasjon:
•  Forankring i menigheten: Vi vil engasjere oss i lokalt og regionalt 

grønt samarbeid, både i kirken og i samfunnet.

•  Gudstjenesteliv: Vi vil utfordre til engasjement i klima- og rettferds-
spørsmål, gjennom prekener og annen forkynnelse.

•  Diakoni, undervisning og misjon: Vi vil arrangere loppemarked, 
byttemarked eller gi rom for andre kreative tiltak.

•  Informasjon og samarbeid: Vi vil søke samarbeid om miljø og 
rettferd med kommunen og andre lag og organisasjoner i vårt 
nærmiljø.

•  Innkjøp, forbruk og avfall: Vi vil bruke Fairtrade-merkede 
 produkter.

•  Energi, transport og reise: Vi vil oppfordre menigheten til å gå, 
 sykle, reise kollektivt eller samkjøre til og fra kirken eller møte-
lokalet, og tilrettelegge for det.

Vil du lese mer om grønne menigheter, kan du se www.gronnkirke.
no eller på Facebook-siden Grønn kirke. Grønn kirke er et sam-
arbeid mellom Den norske kirke, Norges Kristne Råd og Kirkens 
Nødhjelp. Innspill til konkretisering, iverksetting og samarbeid med 
Lillehammer menighetsråd om Grønn menighet er velkomne.

Solveig Heim
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Familenytt
Lillehammer 
Døpte:  Pernille Branden,  
 døpt i Nordre Ål kirke
 Simen Lie Risheim
 Amalie Eng Stangvik
 Andrea Sjaastad Møllerløkken
 Filip Lundgren Kaulum
 Ellinor Nystuen Bjerkeengen
 Ingrid Johanne Sagvik Rasch
 Hedda Vaaler-Oudenstad
 Louisa Vollund-Wetteland
 Tobias Vassvik
 Henry Nikolay Wang Christophersen
 Håkon Døvle Tandberg
 Liv Moastuen Hovden
 Martine Mundhjeld
 Eirik Hagehaugen,  
 døpt i Nordre Ål kirke

Vigde i Lillehammer kirke og Garmo stavkirke:
  Silje Eisvaag Haugerstulen og Svein 

Erik Yttreland Bergsholm
  Anne Sofie Dubiecki Brækken og 

Frank Andre Dahl
 Mari Kiil og Fredrik Løland Dolva
  Mari Snilsberg og  

Victor Eduardo Guzman Yanez
  Birgitte Bue Mathisen og  

Erik Ulimoen
  Hilde Tobiassen og  

Karl Vegard Andersen
  Margrethe Furuvald Woie og  

Bjørn Aspaas Sollid
 Victoria Shuie Vollund og  
 Jan Olav Wetteland
 Siv Hatlen Heimdal og  
 Thomas Løvold

Døde: Tone Ystanes
 Arne Knutsen-Øy
 Jenny Brit Fjørtoft
 Kjellaug Berntsen
 Ingebjørg Skrefsrud
 Bjørn Vidar Holsether
 Constance Eleonore Smeby
 Johan Moen 
 Jette Riefer Homb
 Tove Inger Lønset
 Gina Regland
 Synnøve Hagen
 Sigvard Bruset

Søre Ål:
Døpte:  Synne Jensen Kaurstad  

døpt i Skei fjellkirke
 Aksel Evensen Johansen
 Tiril Hovi Lucasen, døpt i Nes kirke
 Milian Huuse Enge
  Amalie Eng Stangvik, døpt i Lilleham-

mer kirke
 Tiril Leirflaten, døpt i Heidal kyrkje
 Pernille Jarmann Brusveen
 Emma Næprud
  Nikolai Sandbakken Aanekre, 

døpt i Sødorp kirke
 Louisa Vollund-Wetteland, 
 døpt i Lillehammer kirke
 Sverre Lindviksmoen
 Martine Mundhjeld, 
 døpt i Lillehammer kirke
 Ludvig Ekberg Lindboe
 Halvor Johan Bernhoft von Obstfelder

Døde: Johannes Thorolf Ødegård
 Edith Granum
 Agnes Carlson
 Ragnfrid Huse
 Else Klevstrand
 Oluffa Lussi Bækkevold
 Aud Judith Solland
 Lilly Kari Johansen

Nordre Ål 
Døpte Adrian Nikolaisen Stuksrud
 Pernille Branden
 Alm Johannes Olaussen
 Viktor Larsen Kroppan  
 Ringsaker kirke
 Jonas Sels-Agersten  
 Nordseter Fjellkirke
 Tobias Aamodt Bergehagen
 Ole Jakob Hannoschöck Bakken 
 Nordseter Fjellkirke
 Jennie Zdralka Varlid
 Birk Bue Pedersen
 Eirik Hagehaugen

Vigde Siv Helen Jensen og  
 Lars Gunnar Thingnes
  Elisabeth Vang og Odd Inge Aaheim   

- Nordseter Fjellkirke
 Soiphet Paetprasat og  
 Karl Erik Bevolden

Døde Seremoni i Nordre Ål kirke og
 Kapellet Lillehammer Helsehus 
 Hjalmar Andreas Elvenes
 Margit Aasen
 Erling Wangen
 Vidar Erling Birkelund
 Oddrun Andersen Press
 Knud Andersen Press
 Roar Edvardsen
 Karin Bjørnødegaard
 Halvor Johan Brenningen
 Eldbjørg Kolstad
 Magne Kristian Mælumshagen
 Viggo Mathisen
 Ester Aasen
 Steen Erling Sværen
 Magnhild Agnes Hansen
 Liv Mary Bjørnstad

Vingrom:
Døpte:  Magnus Moldal Nordgård
 Linus Fjellengen
 Bjørn Ouren
 Kristine Ensrud
 Cornelia Alexandra Tamburstuen
 Tobias Aamodt Bergehagen
 Ingrid Alina Samland-Dahl
 Theo Hauklien Bjerkehagen

Vigde:  Norunn Erikstein og  
Gisle Andreas Enger

 Ane Julie Aaslie og  
 Vegard Jevnesveen

Saksumdal
Døpte Joel Eidjord
 Martin Klemetrud
 Sebastian Bardølsgård Lien
 Oliver Bardølsgård Lien

Fåberg
Døpte Fredrik Enoksen Thingvald
 Ingrid Olivia Finholt
 Ingeborg Kamstrup Tyldum
 Mari Thingnes
 Guro Brenn
 Håvard Rustad

Vi beklager at listene fra Vingrom og Saksumdal 
er ufullstendige!

Redaktøren.

Nordre Ål kirke skal være åpen under Ungdoms OL som blir 
arrangert på Lillehammer i februar 2016. Kirken vil være åpen hver 
dag fra søndag 14. februar til og med 19. februar mellom klokken 
15.00 og 21.00. Her blir det servert vafler og kaffe i rett Sjømann-
skirkestil med kveldsbønn som avslutning hver kveld. Vertskap for 
arrangementene er studentprest Anne Anker Bolstad, sokneprest 
Oddgeir Bolstad, kirketjenere, diakon og andre frivillige.
Søndag 14. februar vil biskop Solveig Fiske lede en økumenisk 
gudstjeneste klokken 19 og onsdag den 17. blir det konsert. 

Diskotek under under OL i 1994
Under OL i 1994 ble kirkebygget også brukt, men da i noe annen 
form. Kirken ble en del av deltakerlandsbyen og bygningen ble 
brukt som kino, diskotek, spillehall og nattklubb under OL. Der 

alteret står nå, hang det en 
diger lysrigg med diskokule i 
midten og ved alterringen var 
det dansegulv.

Under OL 1994 var flipperspill og spillautomater på plass i kirken 
og til med Hillary Clinton var med og deltok i trekningen av start-
rekkefølgen under storslalåmrennet i Nordre Ål kirke. 
Etter at den olympiske ild ble slukket ble kirkebygget bygget om, 
innredet og utsmykket for innvielse som kirke høsten 1994. 
Under Ungdoms OL i februar blir det ikke diskotek, men absolutt et 
sted hvor ungdom fra 75 forskjellige nasjonale skal møtes til sosial 
samvær og være sammen til tross for ulike trosretninger.

Ønsker noen å være frivillig og vertskap i kirken under Ungdsom 
OL 2016 er det bare å ta kontakt med Oddgeir Bolstad på mail 
Oddgeir.Bolstad@kirkekontoret.no eller på telefon 61 27 08 88.

Åpen kirke under Ungdoms OL
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Gudstjenesteliste vinter 2015/2016

Gudstjenester i Nordseter Fjellkirke våren 2016

Dato Lillehammer Søre Ål Nordre Ål

DESEMBER

06. des 2 s. i adventstiden 11 Høymesse 19 Lysmesse, Vik 11 Høymesse, Elde

13. des 3 s. i adventstiden 11 Høymesse, Dalehavn 11 Høymesse, Vik 11 Høymesse, 7 lesninger, 
Bolstad

20. des 4 s. i adventstiden 19 Jul i ord og toner, Nielsen 18 Vi synger julen inn, Bolstad

24. des Julaften 14.30 Høytidsgudstj. 
16.00 Høytidsgudstj. Dalehavn

13.00 Høytidsgudstj
14.30 Høytidsgudstj.
16.00 Høytidsgudstj. Elde

14 Høytidsgudstj
16 Høytidsgudstj. Bolstad
14 Nordseter, Juland

25. des Juledag 11 Høytdidsgudstj. Nilsen 11 Høytidsgudstj., Elde Høytidsgudstj. Bolstad

26. des 2. juledag 11 Høymesse, Dalehavn

27. des Romjulssøndag 11 Høymesse Vindsetmo

31. des Nyttårsaften 23.15 Høymesse, Bolstad

JANUAR 2016

01.jan Nyttårsdag 11 Høytidsgudstjen. Dalehavn

03.jan KristiÅpenb 11 Høymesse, Dalehavn 11 Høymesse, Magnar Elde 11 Høymesse, Bolstad

10.jan 2 s i åpen-baringstiden 11 familiemesse, Nielsen 11 Høymesse, Elde 11 Høymesse
Iselin Flaten Juland

17. jan 3 s i åpen-baringstiden 11 Høymesse, Dalehavn 11 Høymesse, Ingunn Dalan Vik 11 Høymesse, Bolstad

24. jan Såmannssøndag 11 Felles gtj på Livets senter 11 Høymesse, Elde 11 Høymesse, Bolstad

31. jan Kristi for- klarelsesdag 11 Høymesse, Dalehavn 11 Høymesse, Elde 19 Tomasmesse, Bolstad

FEBERUAR

07.feb Fastelavns-søndag 11 Fellesgtj. 
Nielsen + Israel-misjon v/ 
Heitmann 

11 Tårnagent-gudstjeneste
Dalehavn. Vik

11 Tårnagentgtj.
Bolstad.

10.feb Askeonsdag 19 Askeonsd.messe, Bolstad

14.feb 1 s i faste-tiden 11 Høymesse, Dalehavn 11 Høymesse, Elde 19 Ungdoms-OL gtj.  
Bolstad. Fiske

21.feb 2 s i faste-tiden 11 Høymesse, Dalehavn 11 Høymesse, Elde 11 Høymesse, Bolstad

28.feb 3 s i faste-tiden 11 Høymesse, Dalehavn 11 Høymesse SÅl bo- og s.senter. 
Elde

11 Gudstj Nordseter fjellkirke. 
Juland

MARS

06.mars 4 s i faste- tiden 11 Høymesse, Nielsen 11 Høymesse, Elde 11 Høymesse, Juland

13.mars Maria bud-skapsdag 11 Høymesse, Dalehavn 11 Høymesse Nord seter  
fjellkirke. Vik

19 Tomasmesse, Bolstad

Dato

28. februar Gudstjeneste kl 1100 v/ Nordre Ål

 6. mars Gudstjeneste kl 1100 v/Fåberg

13. mars Gudstjeneste kl 1100 v/ Søre Ål

20.mars Palmesøndagsgudstjeneste kl 1100 v/Nordre Ål

27. mars Påskedagsgudstjeneste kl 1100 

12. juni Pilgrimsvandring fra Sjusjøen fjellkirke til Nordseter fjellkirke v/ Nordre Ål

19. juni Gudstjeneste kl 1100 v/ Ragnar Granaasen
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Gudstjenesteliste vinter 2015/2016

Dato Fåberg VIngrom Saksumdal

DESEMBER

06. des 2 s i adventstiden 17 Lysmesse 4- og 6 årsbok. 
Petursdottir

13. des 3 s i adventstiden 19 Lysmesse
Thorleifsdotter

11 Høymesse
Petursdottir

20. des 4 s i adventstiden

24. des Julaften 16 Fam.gudstjeneste
Thorleirsdotter

16 Fam.gudstjeneste
Petursdottir

1330 Fam. gudstjen.
Petursdottir

25. des Juledag 11 Høytidsgudstjen
Thorleifsdotter

11 Høytidsgudstjen
Petursdotter

26. des 2. juledag 11 Høytidsgudstjen
Petursdottir

27. des Romjulssøn

31. des Nyttårsaften

JANUAR 2016

01.jan Nyttårsdag 11 Høytidsgudstjen
Thorleifsdotter

03.jan KristiÅpenb 11Høymesse. Juland 11 Høymesse, Petursdottir

10.jan 2 s i åpen-baringstiden 19 Høymesse, Thorleifsdotter

17. jan 3 s i åpen-baringstiden Håkons hall 11 Høymesse, Petursdottir

24. jan Såmannssøndag Håkons hall 11 Høymesse, Petursdottir

31. jan Kristi for- klarelsesdag 11 Høymesse, Thorleifsdotter 19 Høymesse SALT, Petursdottir

FEBRUAR

07.feb Fastelavns-søndag 11 Tårnagentguds-tjen. 
Thorleifsdotter

11 Tårnagentguds-tjeneste.
Petursdottir

Tårnagent felles med Vingrom

10.feb Askeonsdag

14.feb 1 s i faste-tiden 11 Høymesse, Thorleifsdotter 11 Kanefart, Petursdottir

21.feb 2 s i faste-tiden 19 Høymesse, Thorleifsdotter

28.feb 3 s i faste-tiden 11 Høymesse 11 Høymesse, Thorleifsdotter

MARS

06.mars 4 s i faste- tiden 11 Høymesse Nords fjellkirke.
Thorleifsd

13.mars Maria bud-skapsdag 11 Høymesse, Thorleifsdotter| 11 Høymesse, Petursdottir

Vil du i kirken, men har ikke skyss?
De fleste menighetene i Lillehammer har et telefonummer du kan ringe fra kl. 10.00 på søndager og  
avtale henting til kirken og du får selvsagt skyss hjem igjen. Telefonumrene står under annonsen for  
gudstjenesten .De som har tatt på seg denne hyggelige oppgaven sitter klar på søndager og kjører  
gjerne flere turer. Det er fint om flere vil benytte seg av tilbudet, da kirkeskysssjåførene uansett sitter  
klare for oppdrag. Ingen spør om grunnen til at du ønsker skyss, men de kjører til den kirken  
hvor de har denne tjenesten. Det pleier ikke være kirkeskyss på kveldsgudstjenester.  
Turen er helt gratis, de som kjører gjør dette med glede.

Søre Ål: 61 25 41 91
Lillehammer: 61 25 67 71
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PUST med magen og la freden senke seg...  
Det er snart jul
PUST og Ad Cantus med dirigent Åshild Alette Haugstad inviterer 
sammen til julekonsert i Nordre Ål kirke, søndag 6. desember kl. 
18.00. Konserten vil bestå av en egen avdeling med PUST, noen felles-
nummer og en egen avdeling med Ad Cantus.

Vokalsekstetten PUST har for lengst sunget seg inn i nordmenns hjerter. 
Med sine tradisjonsrike julekonserter har juleturneen med det interna-
sjonalt anerkjente vokalensemble etablert seg som en viktig førjulstra-
disjon over hele landet. I desember fyller PUST opp kirker, kulturhus og 
konsertscener i Sør-Norge og serverer sin meditative, stemningsfulle og 
evig beroligende musikk for nordmenn som ønsker ”Julero”.

PUST – klassikere for evigheten og nytt album i 2016
Pust sitt tredje album ble utgitt høsten 2011. Julero (Kirkelig Kulturverk-
sted) ble en av de mestselgende norske juleplatene dette året og året 
etter. Albumet fulgte også fint opp sine forgjengere med et tosifret an-
tall terningkast 5 og 6 i norsk presse. Aftenposten stemte i og omtalte 
Julero med; "Dette er en juleplate for evigheten."

Ad Cantus er et kor med medlemmer fra Lillehammer i sør til Dovre i 
nord, og ble stiftet i 2008 og har helt fra starten vært ledet av dirigent 
Åshild Alette Haugstad. Mye av korets repertoar er fra den klassiske 
korlitteraturen, men omfatter også salmer og folketoner. De har årlige 
konsertprosjekter og har i de senere år fremført både Mozarts “Requ-
iem“ og Iver Kleives “Requiem” for fulle kirker i regionen og sammen 
med andre kor i Oslo, Stavanger og på Røros.

 Årets desember-konserter vil fremdeles være godt representert med 
låter fra dette albumet, men publikum vil også få oppleve helt nye låter 
og arrangementer fra deres kommende album i 2016. Nytt av året er 
at PUST har med seg Mattis Myrland som tenorvikar i ensemblet. 
Pust består av Camilla Susann Haug (sopran), Anne Hilde Grøv 
(sopran), Elisabeth Anvik (alt), Jostein Hasselgård (tenor), Håvard 
Gravdal (baryton) og Mads Iversen (bass). Dette blir et vakkert gjenhør 
for publikum i Lillehammer og omlandet.

Begravelser i dag har andre former enn i tidligere tider. Det var til 
dels omfattende ritualer og seremonier både i tiden etter dødsfallet 
og ved begravelsen på kirkegården. I dag er skikkene annerledes 
og kan i større grad enn før bestemmes og tilrettelegges av familie 
og pårørende. Fortsatt er det slik i vårt land at de fleste ønsker et 
personlig gravsted med navn på avdøde, og at det blir et sted hvor 
det oppleves fint å kunne pynte med blomster, stein og andre ting.
Men ikke alle ønsker det sånn.

Anonym minnelund
Bildet med sitatet er fra en minnestein som står på Nordre gravlund 
her på Lillehammer. Dette er en anonym minnelund hvor en urne 
settes ned av kirkevergen uten spesiell seremoni. De pårørende har 
ikke anledning til å være tilstede. I en anonym minnelund er det bare 
kirkevergen som kjenner navn og sted på dem som er gravlagt her.
Her står minnesteinen med gressbakke rundt, og kirkevergen har 
ansvaret for vedlikehold.

Navnet minnelund. 
De finnes foreløpig ikke i Norge, men i mange andre land. Disse kan 
være i form av en stor granittstein, en stålplate eller av noe annet ma-
teriale, og hvor avdødes navn er risset inn på en liten plate. Akkurat 
hvor i minnelunden urnen eller kisten er satt ned, vet ikke pårørende, 
men navnet står på den felles steinen eller platen. Kirkevergen har 
ansvaret for beplantningen. Om noen år er kanskje en navnet minnel-
und blitt alminnelig her også.

Ved både anonym og navnet minnelund har ikke pårørende noe 
ansvar for vedlikehold, noe som for mange vil være en lettelse og en 
god ordning.

«Asken er strødd over… etter 
avdødes ønske»
Avdøde har kanskje i disse 
tilfellene vært spesielt knyttet til 
et fjellområde eller et vann eller 
havet, og det er full anledning til 
å søke om å innfri disse ønskene.

Framgangsmåten er at det må 
søkes Fylkesmannen i det aktuelle 
fylket, og pårørende får god-
kjenningen fra han /henne. Ved 
denne gravferdsmåten bestemmer 
de pårørende hvordan seremoni-
en skal være.

Gravlegge i hagen.
Uvanlig og svært spesielt, og 
innfris svært sjelden.

Fremmede graver – annerledes troende.
På Nordre gravlund på Lillehammer er det et felt spesielt beregnet på mus-
limer. De har sitt eget rituale, og kisten blir satt ned vendt mot Mekka.

«Begravelsen er foregått i stillhet»
Her gir begravelsesbyråene beskjed til kirkevergen som setter kisten 
eller urnen ned i stillhet. Pårørende er med om de ønsker det. 

«Ingen som er blitt elsket forsvinner», enten en blir gravlagt og minnet 
på den ene eller andre måten.

«Ingen som er blitt elsket forsvinner»
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Stedet for ekte italiensk pizza - tlf. 90 64 11 11

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

TAKK for pengegaver som er kommet inn gjennom  giroblanketter 
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!



05.des Lillehammer kirke 18:00 Brøttum Brass m/Rein Alexander

06.des Lillehammer kirke 19:00 Mannskoret KLANG

06.des Nordre Ål kirke Ad Cantus-julekonsert/Pust

07.des Lillehammer kirke 17:30 Julenatt / Trine Rein, Gaute Ormåsen,  
Christian Ingebrigtsen

09.des Nordre Ål kirke Sing Song Singers

09.des Lillehammer kirke 19:00 Vestoppland Kammerkor

10.des Vingrom kirke Adventskonsert

13.des Nordre Ål kirke 08:00 Lucia-konsert m Resonance

13.des Lillehammer kirke 18:00 Lillehammer Operakor + Vingrom Sangkor

15.des Fåberg kirke 19:00 Fåberg Musikkforening

17.des Lillehammer kirke 17:30 "Stille natt, hellige natt" Alexander Rybak,  
Maria Haukås Mittet

20.des Nordre Ål kirke 18:00 Synger jula inn

20.des Lillehammer kirke 19:00 "Jul i ord og toner", Lillehammer kantori

23.des Vingrom kirke Synge jula inn / Vingrom sangkor

29.des Nordre Ål kirke 19:00 Romjulskonsert m unge klassikere

Romjulskonsert
Tradisjonen tro blir det konsert 
i Sjusjøen fjellkirke 6. juledag. 
Stemningsfullt blir det med fakler fra parkeringsplassen 
og gløgg og pepperkaker ved ankomst kirka. Brøttum 
Korforening med Arild Haug som dirigent og Eli Kristin 
Nordhagen ved pianoet er hovedaktører. En gruppe fra 
Brøttum Brass deltar også. Dessuten får alle mulighet til 
å være med på allsang.

Gå ikke glipp av denne kvelden! 

30. desember kl. 19.00. Inngang kr. 150/ kr. 75.

SING SONG SINGERS
Nordre Ål kirke, 9. desember 

REIN ALEXANDER
MED BRØTTUM BRASS

Å  rets julekonsert

Dirigent Philip Hannevik

PRIS: 300,-/150,- (+AVGIFT) 

BILLETTER KJØPES PÅ 
billettservice.no eller tlf: 815 33 133

         5. DESEMBER KL 1800 
                   Lillehammer kirke          6. DESEMBER KL 1800                                   Veldre kirke


