
Minnelund ved Leirskogen kirke

Våren 2018 fikk Soknerådet på Leirskogen en henvendelse fra en anonym om det var aktuelt for oss å jobbe for 
å etablere en minnelund. Personen hadde vert i kontakt med kirkekontoret og fått informasjon om at minnel-
unden på Bagn kunne brukes av innbyggere fra hele Kommunen hvis ønskelig. Bakgrunnen for henvendelsen var 
et sterkt ønske om å kunne ha en minnelund på kirkegården på Leirskogen også. Den anonyme henvendelsen 
gjaldt også en pengegave øremerket til dette formålet. 

Det forelå på dette tidspunktet ingen planer om dette fra vår side, dette er også inngrep på kirkegården som 
må søkes Bispekontoret om tillatelse til å etablere og vil derfor kunne ta noe tid. Vi tok dette opp i menighets-
rådet og etter kontakt med kirkekontoret ble prosessen startet. 

Målet vårt var å få minnelunden klar til høsten 2019.

Vi vil rette en stor takk til giveren av pengegaven på 60 000,- som ga oss muligheten for å få realisert minnel-
unden, samt kirkekontoret og kirketjeneren for raskt og effektivt arbeid med å få dette på plass.

Nå et drygt år etter står minnelunden ferdig med minnestein, og beplantning.

Resultatet av arbeidet er vi meget fornøyd med og syns plasseringen passet pent inn på kirkegården. Minnel-
unden har til sammen 50 urne plasser. 

Leirskogen Sokneråd
Robert Dalen, Arnt Magne Stensæter, 
Gerd Sigrunn Tørhaug Skjærstein, Astrid Hafton
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Den norske kyrkja 
i Sør-Aurdal

Allehelgensdag
Til vanleg er ikkje døden noko me 
snakkar så mykje om. Døden er noko som finst og som 
må taklast når den kjem. Døden er vanskeleg å snakke om. 
Men ved allehelgensdag har me eit høve til å nærme oss 
død og grav og sorg og sakn utan å måtte bruke så mange 
ord. For den dagen kan me gjere noko praktisk. Tenne lys 
og legge krans på grava. Gå i kyrkja og tenne lys.  

«Si det med blomster» – er eit gammalt uttrykk. Det som 
er vanskeleg å seie med ord, kan få andre uttryksformer. 

Det er jo ikkje så sjeldan at vi uttrykker både vanskelege, 
det ømtålige eller det overveldande lukkelege med lys og 
blomar. Det skjer både i sorg og glede.

Lysa vi tenner er også eit språk. Lys er kjærlighetspråk og 
fortel om levd liv, fellesskap og at døden skil oss. Det er 
sterkt å sjå alle lysa på gravene på allehelgensdag. Eit hav 
av tente lys somme stader. Lysa fortel: «Eg saknar deg. Eg 
tenkjer på deg.»

Lys er så konkret og så synleg. Vi kan gjære noko. 
Tenn et lys i mørket. For deg sjølv, for andre.
Tenne eit lys for nokon me saknar.
Tenne eit lys for nokon me tenkjer på.
Tenne eit lys for nokon me er bekymra for. 

Det er betre å tenne eit lys enn å forbanna mørkret, er 
det sagt.

På allehelgensdag kan det tennast mange lys. Lys i mørket. 
Trassige lys. Sorgtunge lys.

Sorg og sakn skal ikkje ta livsgnisten bort. Me skal gå vidare.

Eg er lyset for verda, seier Jesus. Den som følgjer meg, skal 
ikkje vandra i mørkret, men ha livsens lys. Det er eit lys 
som kan bety noko for livet. Eit lys som kan gje retning og 
oversikt.

Eit lys som gjev håp og framtidstru. Eit lys som ikkje får oss 
til å sette oss passive ned, men som hjelper oss å tenne lys 
og håp for andre.

Det vesle lyset er tent i det store.

Han som er lyset for verda, kan gje oss lys nok til å vere 
små lys for andre.
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PRESTENS PENN 
Signe Kvåle

SØR-AURDAL KYRKJEKONTOR
Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn
e-post: post.sor-aurdal@kirken.no
Opningstid: tysdag - torsdag kl. 09.00-15.00
Nettside: kirken.no/sor-aurdal.
Følg oss på Facebook og Instagram: kirkene_i_Sor-Aurdal

Kyrkjeverje: Liv Barbro Strømme Veimodet, 
tlf 61 34 85 80. mobiltelefon: 416 74 669.
Kontorfullmektig: Toril Grønhaug,
tlf 61 34 85 82 tysdag, onsdag, torsdag.  
Organist: Anders Løberg, tlf 901 02 180.
Trusopplæringsmedarbeidar: 
Helena Wright, tlf 951 78 041

BAGN SOKN
Sokneprest: Signe Elisabeth Kvåle, 
tlf 917 91 233
e-post: sk935@kirken.no 
Soknerådsleiar: Mikael Dølven, tlf 913 34 971
Kyrkjetenar: Tore Bergli, tlf 905 46 827
Klokkar: Oddleiv Juvkam, tlf 958 80 585

LEIRSKOGEN SOKN
Sokneprest: For tiden ubesatt
Soknerådsleiar: Robert Dalen, tlf 948 06 582
Kyrkjetenar og klokkar: Tore Trædal, 
tlf. 61 34 79 71/479 63 460

REINLI SOKN
Sokneprest: For tiden ubesatt 
Soknerådsleiar: Marianne Haldis Jensen, 
tlf 406 44 910
Kyrkjetenar: Tore Bergli, tlf  905 46 827
Klokkar og belgdragar: Marianne Haldis Jensen, 
tlf 406 44 910

HEDALEN SOKN
Sokneprest: Signe Elisabeth Kvåle, 
tlf 917 91 233
e-post: sk935@kirken.no 
Menighetsrådsleder: Inger Olea Digene, 
tlf 959 08 806
Kirketjener: Knut Erik Digene, tlf  977 49 013
Klokker: Frivillig tjeneste

BEGNADALEN SOKN
Sokneprest: Signe Elisabeth Kvåle, 
tlf 917 91 233
e-post: sk935@kirken.no 
Menighetsrådsleder: Gerd Elin Damslora 
tlf 995 31 865
Kirketjener: Vikar
Klokker: Frivillig tjeneste



Må din vei gå deg i møte, og må vinden være din venn, og må solen varme 
ditt kinn, og må regnet vanne mildt din jord. Inntil vi sees igjen må Gud holde, 
holde deg i sin hånd. 

Reinli kirkegård, Reinli stavkirke og parkering
Det er dette siste året mange som har kjørt bakken opp mot stavkir-
ken. En del turister, noen arbeidsfolk og noen lokale. Bakken er bratt, og 
det er ikke alle som enkelt kommer seg oppover, det ruses, spinnes og 
grusvegen ødelegges. De med bobil reiser faktisk helt opp i Bakkene for 
å snu inne på annenmanns eiendom. Slik kan vi ikke ha det. Det vil bli satt 
opp innkjøring forbudt i vegen opp mot kirken – de som skal til kirkegår-
den og har problemer med å gå kan selvsagt likevel kjøre dit. Parkeringen 
nede ved kapellet vil bli gjort litt mer synlig ved at skiltet blir større.

Ser du en turist som prøver å kjøre opp, er det fint om du henviser til 
parkeringsplassen. Takk.

Konfirmanter:
Årets konfirmanter hadde oppstart på undervisningen med Pile-
grimsvandring fra Island til Reinli stavkirke lørdag 7. september. Berit 
Bang Thorsrud ledet vandringen og hadde underveis hjelp av Oddleiv 
Juvkam og Anders Garthus. Berit berømmet konfirmantene og sa det 
hadde vært en trivelig tur å være med på. Oddleiv fortsatte innsatsen 
etter vandringen med å være kirketjener og Anders G satte seg på belg-
dragerkrakken og sørget for at Anders kantor fikk luft i orgelet på Pile-
grimsmessa. Tusen takk til dere alle 3 for god innsats. 

Etter pilegrimsmessa var det pølsefest og deretter informasjonsmøte. 
Det er 21 stk som har meldt seg til konfirmasjon i Sør-Aurdal i år. Det 

vil, på neste samling bli tatt bilder av konfirmantene slik at de kan henges 
opp i våpenhuset ved alle kirker. Dette for at menigheten kan se hvem 
som er konfirmanter og be for dem gjennom året. Vi gleder oss til å bli 
kjent med denne gjengen.

Bladpenger
Med høsten kommer også vår vanlige tiggerrunde, OG en takk til alle 
dere som i fjor ga oss pengestøtte eller gave til menighetsbladet vårt. Vi 
håper du igjen vil åpne lommeboken til dette formålet. Dette er viktig 
støtte for å kunne levere et så godt blad som mulig. Et blad som dekker 
alle sokna, som gir leseren gode bilder og tekster man kan kose seg med 
- lære litt av og tygge litt på. Så altså, i dette bladet ligger det en innbeta-
lingsblankett som vi håper de fleste av dere vil benytte. I utgangspunktet 
har vi satt prisen til kr 200,- for de som bor i kommunen og kr 250,- til 
de som bor utenfor kommunen, men vi tar imot alle bidrag med takk!

Guidesesongen 2019:
Vi takker våre guider: Marianne, Anine, Rønnaug og Marie for nok en 
godt gjennomført guidesesong! Guidene melder om stor pågang. I år 
hadde vi for første gang også mulighet til å ta betalt med kort, dette ble 
godt mottatt av våre turister. 

Det er fortsatt slik at det er større utgifter enn inntekter på denne 
tjenesten, det hadde vært fint om kommunale og nasjonale myndigheter 
tok litt mer økonomisk ansvar her. Underskudd i guidetjenesten fører til 
mindre penger i kassa til ordinær drift. 

Vi håper at våre innbyggere ser nytten og gleden over disse kultur-
skattene i vår nærhet og at dere tar med dere slekt og venner for å vise 
frem stavkirkene både i Sør-Aurdal og i resten av Valdres.  Velkommen 
tilbake neste sesong!

God høst og god leseglede ønskes dere alle.

Kirkevergen

Det var med stor sorg vi den 11. juni i år mottok be-
skjeden om at kirketjener ved Begnadalen kirke, Geir 
Ingar Bølviken, var gått bort.  Seremonien foregikk i en 
fullsatt Begnadalen kirke fredag 21. juni. 

Geir Ingar Bølviken var født på Bjoneroa 20. septem-
ber 1958. Han ble 60 år gammel. 

Geir Ingar ble ansatt av Begndalen menighetsråd 1. 
februar 1990 og hadde på disse nesten 30 årene  opp-
arbeidet seg en enorm kunnskap på egen kirke og kir-
kegård – men også på kirka generelt og på oppgavene 
vi skal gjøre i kirkelig fellesråd.  

Geir Ingar slurva ikke, og han ville helst ikke ha vi-
karer, han la gjerne opp ferier og andre fravær så langt 
det var mulig utenom kirkelige handlinger. Det var vel 
egentlig bare i jakta han syntes det var greit med vikar, 
men «blir det begravelse tar je den…» pleide han å si…   

En kirketjener har en ganske ensom jobb i den van-
lige hverdagen, det er ikke mange kollegaer rundt i det 
daglige  – men vi har et veldig godt miljø i kirkestaben. 
Og her har Geir Ingar bidratt veldig. Han bød på seg 
selv i stabssammenheng, han var direkte, stilte spørs-
mål, og ville ha svar. Men han gav også råd – og omsorg.  
Og når vi reiste på stabsturer stilte han som bussjå-
før– det var kjekt for oss andre, og turen ble mye mer 
sosial! Geir Ingar spredde glede rundt seg og vi gledet 
oss alltid ekstra til storstabsmøtene i Begnadalen – for 
da visste vi at vi fikk hjemmelaget mat og kanskje også 
kake. Og til de som jobbet med han i gudstjenestear-
beidet stilte han alltid med kaffe og smultring i sakristiet 
før messa begynte. 

I disse snaut 30 åra har det skjedd mye ved Begna-
dalen kirke som Geir har jobbet med:  kirkegårdsutvi-
delse, innstallering av vanningsanlegg , innstallering av 
flombelysning, renovering av taket på kapellet og mange 
andre store og små investeringer. Geir Ingar ønsket seg 
garasje, forbedret toalettanlegg og flere andre ting. Han 
ønsket utvikling av kirka si, og var alltid engasjert. 

Med Geir Ingar sin bortgang har Kirkelig fellesråd i 
Sør-Aurdal mistet en rotfestet og engasjert, dyktig og 
pliktoppfyllende, omsorgsfull og hjertevarm medarbei-
der.  Geir Ingar er dypt savnet. Våre tanker og bønner 
går til ektefelle Inger Lise og den øvrige familien deres. 

Vi lyser fred over Geir Ingar Bølviken sitt minne. 

Smått og stort Til minne om 
Geir Ingar Bølviken
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Reinli stavkyrkje 9. juni Foto:  Berit Dokkebakke Navrud.

Bagn kyrkje 2. juni Foto: Anne Dyve.Begnadalen kirke 9. juni Foto: Rune Stenslette.

Hedalen stavkirke 1. juni 

Foto: Arne G. Perlestenbakken.

Leirskogen kyrkje 26. mai Foto: Tom Nybråten.

Årets konfirmanter
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En fellesrådsleder 
takker av
Da jeg ble spurt om å stå på liste for Bagn sokneråd for 
denne 4 årsperioden ble jeg både glad og stolt. Jeg hadde 
et stort ønske om å bidra positivt, og til å lære noe nytt. 

Da Bagn sokneråd konstituerte seg, fikk jeg vervet som 
soknerådets representant til Fellesrådet. Fellesrådet be-
står av representanter fra alle 5 sokn, en geistlig represen-
tant og en kommunalt oppnevnt representant. Da dette 
fellesrådet skulle konstituere seg var det altså jeg som 
trakk det lengste strået, og ble leder. 

Disse 4 årene i fellesrådet har vært spennende, utfordren-
de og lærerike. Vi har hatt og har fortsatt store økonomis-
ke utfordringer, men vi har også fått utrettet mye med de 
midlene vi har hatt tilgjengelige. 

Det har vært høringer om ny lov om tros- og livssynssam-
funn og om ny kirkeordning, det har vært prestemangel, 
Riksantikvaren har lagt inn store ressurser på stavkirkene 
våre mht brann og tyverisikring og det har vært etable-
ringer av ikke mindre enn 2 minnelunder, og vi har mistet 
en av våre fellesrådsansatte altfor tidlig. 

Lokalt kan vi konstatere at økonomien til Fellesrådet ikke 
er god! Det har vært nedskjæringer i alle år, det har ikke 
vært tatt høyde for lønns- og prisstigning og restaurerin-
gen av taket på Bagn kyrkje har kostet fellesrådet mer enn 
det har kostet kommunen!

Når nå nye representanter skal til i sokneråd og fellesråd 
så skal dere være forberedt på de store endringene som 
skjer i kirka sentralt, det er viktig å være aktive i evt nye 
høringer, men det er også viktig å engasjere seg lokalt i 
det som skjer i egen kirke og sokn. Vær med å skape gode 
møteplasser! 

Vi har mange kirkebygg som fortsatt trenger vedlikehold 
– hele 5 kirker og et kapell, og vi har 5 kirkegårder som 
skal klippes og stelles og til enhver tid være presentable. 

Jeg vil anbefale det nye fellesrådet til å være særdeles ak-
tive overfor kommunens politikere i forhold til å bidra 
til at kirken får midler 
til vedlikehold av kirke-
bygg og kirkegårder.

Jeg vil ønske det nye 
fellesrådet lykke til 
med arbeidet – dere 
har mye å se frem til. 
Store oppgaver og sto-
re gleder. 

Tusen takk til kirke-
kontoret for hjelp og 
støtte gjennom årene, 
og tusen takk til kol-
legaer i det fellesrådet 
som nå går av. 

Tusen takk for meg.
Syver Bang

Leirskogen sokn var først ut. Søndag 1. september hadde de 
presentasjon av konfirmantene og utdeling av bok til 4 åringe-
ne.  Disse ble spesielt invitert, og det var 100% oppmøte av de 
inviterte på Leirskogen: Torstein Sørbøen og  Matilde Stensæter 
er konfirmanter. Rakel Erlandsdatter Løkken Bringsli fikk 4 års 
boka.  

Fremst i kirka har klokkeren sin krakk.
Der er det veggkaldt og han trenger gjerne en frakk.
Arne Perlestenbakken kjøpte et sauskinn en gang.
Vi er så heldig, det har han gitt til kirka i presang.
Hedalen menighetsråd takker for gaven, især.
Og klokkeren er varm, uansett vær.

Menighetsrådet har kjøpt inn et nytt Yamaha el-piano til kir-
ken.

Dette er noe vi har tenkt på lenge. Vi har kjøpt det av min-
negaver som er gitt til kirken.

Vi håper at dette kan bli flittig brukt. Til bryllup, begravelser, 
konserter og gudstjenester.

Som soloinstrument eller som akkompagnement.

Konfirmanter, 4 og 6 åringer 
i skjønn forening i guds-
tjenestene fremover

Menighetsrådet i 
Hedalen takker

Nytt el-piano i 
Hedalen stavkirke

Foto: Heidi Øyhus Stensæter
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For 50 år siden ble 39 ungdommer fra Reinli, Bagn og Leirsko-
gen konfirmert i Bagn kirke. Søndag 15. sept. møttes 20 av dem 
til gulljubileum.

1.trinn fra v: Gunn Erna Rundbråten Lødemel, Liv Thorsrud, 
Anne Marie Brager Gabrielsen, Ann Randi Kvam Haugen
2.trinn : Wenke Sand Skaarud, Astrid Biribakken Stendebakken, 
Kari Gro Fossnær Wold, Ragnhild Elise Frøshaug
3.trinn : Kari Brit Olmhus Øyhus, Torhild Storbråten Kollsgård, 
Unni Listerud, Odd Arvid Bøen
4.trinn : Elisabeth Kleven Skogheim, Jon Skaro, Nils Arne 
Bergsund, Nils Bergli
5.trinn : Tove Karin Stensæter Mikkelsgård, Arnstein Jukam, Guri 
Anne Milevasslien Midtmoen
Åse Skjerdal rakk ikke fotograferingen

Tekst og foto:Bjørg Ingrid Brenno

Foran fra venstre: Anny Bakke Perlestenbakken, Olaug Brenden, 
Bjørg Nordby Rabben.

Bak fra venstre: Knut Nyhagen, Stein Mæhlum, Tor Ingar Nordby, 
Svein Bakke, Anny Grethe (f. Skredderhuset) Sveen.

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Første rekke fra venstre: Ingeborg Lia, Borghild Hagen Bolstad, 
Synnøve Lia, Odd Johan Kana, Odny Lund

Bakre rekke fra venstre: Guri Amundsplass, Gunnar Kana, Arne 
Sukke, Odmund Nordby, Halstein Heiene

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fra venstre:  Anna Lysne Johansen, Aurora Kløvstad, Tuva Juvkam, 
David Østgård.

I tillegg skal Henriette Flæthe Fredheim og Rolf Vetle Sørli kon-
firmeres i Bagn til våren.

Konfirmantpresentasjon 
i Bagn kyrkje

50 års konfirmanter Hedalen

50 års konfirmanter i Bagn

60 års konfirmanter i Hedalen
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BAGN SOKNERÅD
Faste medlemmer 
Ole Fønhus
Elisabeth Sukke
Anne-Cathrine Dyve
Anne Berit Bang
Arnbjørg Evjen Fønhus
Sigrid Evjen Fønhus

Varamedlemmer:
Thor Morten Dokken
Emil Vidar Dahl Listerud
Martine Veglingsrud
Geir Ivar Lie

LEIRSKOGEN SOKNERÅD
Faste medlemmer:
Anne-Grethe Ottosen
Bente Bråten Dokken
Jon Nerødegård
Tom Nybråten

Varamedlemmer:
Rakel Nybråten
Roger Nybråten

REINLI SOKNERÅD
Faste medlemmer:
Inger-Lise Haraldsen Hagen
Randi Marie Hagen
Anne Irene Stokke Bjørnstad
Ola Bonlid

Varamedlemmer:
Marianne Haldis Jensen
Inge Andre Lillemoen
Finn Nymoen
Trygve Reidar Bakken
Anne Olave Hagene Aas

BEGNADALEN MENIGHETSRÅD
Faste medlemmer:
Gerd Elin Damslora
Leif Jarle Asheim
Kari Anne Stenslette
Ingunn Dokkebakke

Varamedlemmer:
Karen Marie Kvåle Garthus
Randi Pedersen
Vidar Ruud
Martin Myra Lien
Kåre Asbjørn Randem
 

HEDALEN MENIGHETSRÅD
Faste medlemmer:
Arne Storruste
Anne Marie Skinnes Lie
Målfrid Joplassen Huseby
Anne Ingunn Grønhaug

Varamedlemmer:
Emmy Bakkom
Kari Delphin Holm
Gunnar Olav Høgfoss
Hege Breen Asholt
Oddbjørg Helene Brenden Hansen

 Vi ønsker lykke til med vervet 
i sokneråd/menighetsråd de 
neste 4 åra.

Resultatet for sokne/menighetsrådsvalg 
i Sør-Aurdal 2019-2023:

Disse representantene har fått plass i Hamar bispedømmeråd:
Biskop Solveig Fiske er fast representant.
Gunhild Tomter Alstad, førsteamanuensis, Hamar f. 1974, Åpen folkekirke
Inger Margrethe Kragh Nyhus, psykiater, Kapp i Østre Toten f. 1961, Nominasjonskom.liste
Finn Ragnvald Huseby, pensjonert pers. direktør, Elverum, f. 1949, Åpen folkekirke
Iselin Vistekleiven, ordfører, Vågå, f. 1983, Nominasjonskomiteens liste
Lisbeth Sydbøge, skolefaglig rådgiver, Gjøvik, f. 1969, Åpen folkekirke
Trond Rønning, dgl. leder, Elverum f. 1965, Bønnelista
Lars Erik Flatø, adm. dir Modum bad, Brandbu, f. 1964, Åpen folkekirke
Representant for prestene er studentprest Thomas Tinglum
Representant for de ansatte er kirkeverge i Vestre Toten, Gunstein Endal
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Kari prest må finne tøysauen og Lea Mus har rotet seg bort 
fra familien sin. Kan kirkerottene hjelpe? Dette lurte 64 barn 
og voksne på der de satt i Begnadalen kirke en torsdagskveld i 
september.

For, i kirken bor rottene Vesle og Fredo. En dag oppdager de 
at det har kommet et annet dyr til kirken. Det er Lea Mus. Hun 
er en morsom museunge som er høyt og lavt og overalt. Lea 
leter etter moren sin som er blitt borte da hun var ute for å 
lete etter mat. 

Men det er ikke bare Lea Mus som har mistet noe. Kari prest 
har mistet tøylammet hun skal bruke under søndagens preken, 
og hun ber også Kirkerottene Fredo og Vesle om hjelp, og  som 
betaling skal de få kjeks.

Det skapes en fantastisk kontakt mellom skuespillere/dukker 
og oss som publikum, særlig i åpningsfasen da rottene snuser 
på publikum for å finne ut hvilken ekkel lukt det er de kjenner. 

Moralen i forestillingen er at Gud er glad i alle mennesker og 
leter etter dem, for han vil ha oss alle sammen med seg. Det er 
godt å vite at noen leter etter en når man har gått seg bort. Slik 
Gud gjør for oss alle mennesker: passer på oss når vi trenger 
det. Dette blir godt illustrert gjennom fortellingen om sauen 
som var borte, og historien om Lea mus, som tilslutt blir gjen-
forent med familien sin. 

Mari Cathrine Brostuen Hagen spilte Fredo og Kari prest. 
Hun har vært skuespiller i 20 år og er utdannet førskolelærer og 
har vært med kirkerottene fra starten. Jo-Terje Sagrusten Høy-
esveen er musicalartist og han spilte Vesle og Lea Mus, til stor 
glede for alle frammøtte. Vi vil også takke mannen som skapte 
Kirkerottene: Kristian Sandmark som fungerte som lyd og lys-
mann under forestillingen. Tusen takk for at dere kom, vi gleder 
oss til neste treff!

Hvor er Sauen? 

Ingen på Jorden er 
Himlen så nær

Sanggudstjeneste med de minste i fokus
Søndag 20. oktober kl.11 i Bagn kyrkje

Gudstjeneste for mange sanser med mye sang. 

Vi vil bevege oss rundt i kirkerommet og det er lagt til rette 
for at ivrige barnekropper kan trenge å danse til sangene 
istedenfor å sitte stille.

De som har vært med på babysang eller musikklek, 
vil kjenne igjen mange av sangene.

Inviter med faddere, besteforeldre eller andre voksne 
som er viktige for ditt barn!

Små og store er velkommen!

Hilsen 
sokneprest Signe 
og Kyrkja Mi – trosopplæring i Valdres v. Helena Wright

Spørsmål 
rettes til 
Helena på 
tlf. 951 78 041

BLI MED PÅ 
«KYRKJA MI»

Begnadalen menighetsråd takker for den anonyme gaven gitt 
til Begnadalen kirke. Pengene er brukt til vedlikehold av sto-
lene i sakristiet. 
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Utdeling av 4 og 6 årsbok i Hedalen

Alle foto: Arne G. Perlestenbakken



Vi blar i arkivet v/Bjørg Ingrid

Vet De att, 1959
det norske folk bruker gjennomsnittelig over 650 millioner 
kroner i året til alkohol? At forbruket steg fra ca. 560 millio-
ner i 1950 til ca. 750 millioner kroner i 1957? En oppløftende 
stigning ikke sant? Riktig oppløftende blir det ved tanken på 
alt det som følger i alkoholmisbrukets spor: ødelagte ekte-
skap og hjem, demoraliserende innflytelse på barn og voksne, 
nedsatt arbeidsevne, lefling med det som er sant og rett og 
godt, ukontrollerte ord og handlinger med ofte svære konse-
kvenser. Det verste av alt: En sjel og en samvittighet som blir 
immun overfor Guds ords påvirkning og dermed til evig skade 
og ulykke både for seg selv og andre. Enn om de ansvarsha-
vende i samfunnet vårt virkelig også så sitt ansvar og foregikk 
med et godt eksempel? Tro om ikke kurven skulle begynne å 
gå nedover i stedet for  som nå oppover? 

Kristen formålsparagraf – sovende eller levende, 1979
Dette var temaet for en kurskveld på Bagn bedehus 3. okt. med 
deltakere fra barnehagene og menighetsrådene i Sør-Aurdal. 
Kvelden kom i stand på initiativ fra menighetsrådene, som 
ønsket nærmere kontakt med barnehagene. Som foredrags-
holder deltok barnehagekonsulent Marit Lie. Ved siden av sin 
erfaring som barnehagelærer har hun yrkesbakgrunn i Norsk 
speiderpikeforbund og er nå konsulent for barnehagearbeidet 
i Indremisjonsselskapet.

I foredraget la hun vekt på at den kristne tro og kultur har 
en naturlig plass i barnehagen. Og innenfor barnehagens all-
sidige virksomhet har barna rett til å få med også den del av 
livet som gjelder det kristne liv. Hun understreket at motstan-
den mot forkynnelse i barnehagen berodde på en misforstå-
else. Forkynnelse er å gi videre kunnskap, og den må jo barna 
få del i. Når folk taler mot forkynnelse, mente hun de ofte 
snakker om metoden og ikke om innholdet, og alle vil jo være 
enige i at timelange prekener ikke er den rette metoden i en 
barnehage. Derimot mente hun at barnehagelæreren med sin 
pedagogiske utdannelse hadde muligheten til å legge også det 
bibelske stoffet frem for barna på en klok måte, og evt. hente 
sakkyndig hjelp utenfra på dette som på andre områder.

Mange benyttet anledningen til å studere det hjelpestoffet 
Marit Lie hadde å vise fram, og fra barnehagepersonalets side 
ble det uttrykt takknemlighet over at kurskvelden var kom-
met i stand.

Lysglobe i Begnadalen, 1999
Lysglobe – kva er det egentleg? Det er ingen vanleg lysestake. 
Den er forma som ein globus og skal vel vera eit bilde på 
jorda (jordkloden). Inni jordkloden står eit stort lys. Det skal 
minne oss om at Jesus Kristus er verdens lys. Rundt globusen 
er det små lysestaker. Mens bønneverset: ”Å, Gud hør vår 
bønn” eller eit anna vers blir sunge kan de som vil gå fram og 
i stillhet be og tenne eit  lys. I håp og tru tenner vi lyset og 
tilber han som har sagt:

”Eg er verdens lys, den som fyljar meg skal ikkje gå i mørke, 
men ha livets lys.” Joh. 8,12.

Men korleis fekk vi denne lysgloben til kyrkja vår? –
For å få greie på det spurte vi kasseraren i soknerådet. Ho 

fortel at dei fekk to pengegåver, og begge vilde vera anonyme. 
Den som ga den siste gåva sa at pengane skulle gå til lysglobe. 
Med desse to gåvene kjøpte vi lysglobe, enda har vi at nokon 
pengar som vi skal legge i stolputer i kyrkjebenkane. To Beg-
nadøler reiste og henta lysgloba, å spara oss for fleire hundre 
i frakt. Takk og helsing til dei. Ellers har fleire i bygda sagt seg 
glade før vi har fått vår eigen lysglobe.

Og vi sender ein varm takk til desse to som gav pengar, og 
takk til soknerådet for arbeidet dei hadde med å ordne opp 
so lysgloba står på plass i kyrkja vår. Måtte den bli til mykje 
gleda og velsigning.                                                         K.S.
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Er du den typen menneske som ser at et bilde ikke henger i rett 
vinkel på veggen?

Da har du kanskje sett at lysekrona i mdten av kirka har vært 
skakk. Vår kirketjener har sett på dette mer enn en gang.

Hedalen menighetsråd har gjort noe med saken. Via Norsk hånd-
verksinstitutt fikk vi tips om en mann som kunne fikse lysekroner. 
Han heter Bjørn Røtzer og har nå vært i Hedalen stavkirke.

Anders og Arne Storruste i samarbeid med kirketjeneren, firet ned 
lysekrona, og gjorde det klart.

Bjørn Røtzer er nå pensjonist, men har jobbet med messing hele 
sin yrkeskarriere. 
 Etter noen timer godt håndverk, er nå lysekrona blitt et vannrett  
syn.                                                                        

Inger Olea Digene.

Begnadalen kirkes barnekor har startet opp igjen med øvelser i Begna-
dalen kirke.

Vi øver i Begnadalen kirke annenhver torsdag fra 26. september til 21. 
november fra 17.30 til 18.30.

Vi øver inn sanger som skal brukes i en opptreden hvor ungene får 
vist frem det de har lært. Det er bare å komme på en av øvelsene for å 
se hvordan det foregår.

Ta kontakt med Anders Løberg, 901 02 180 eller Therese Viken Bren-
den, 970 80 842

Dere er hjertelig velkommen!

Begnadalen kirkes barnekor

Lysekrona i stavkirka



BAGN
Døypt:
07.07.19  Anna Sørflaten – Veståskapellet

Vigde:
27.07.19  Kjersti Maria Husmo Bakke og 
Bjørnar Nybråten 
14.09.19  Anine G. Hagadokken Bergli og 
Tor Erland Hagadokken Bergli

Gravferdshandlingar:
07.06.19  Geirtrud Marie Liv Bang
18.06.19  Reidun Kleven 
23.07.19  Unni Røhr
09.08.19  Gudrun Bøhle
23.08.19  Svein Dyve – urnenedsettelse 
03.09.19  Hjørdis Edvardsen-Fredriksen 
10.09.19  Else Birgit Nyhagen
01.10.19  Ute Tronrud

REINLI
Døypte:
30.06.19  Martine Rustøe Kolsrud
30.06.19  Mats Rustøe Kolsrud
30.06.19  Ole-Kristian Nerbråten Tronstad 
18.08.19  Anna Bjørhovde 

Vigde:
07.07.19  Sissel Annette Waage og 
Steven Joseph Pickle 
27.07.19  Tove Sigrunn Hagene og 
Roger Ove Valen 

Gravferdshandlingar:
05.07.19  Oskar Eivind Nyhagen
26.07.19  Aslaug Kristine Bøen 

BEGNADALEN
Gravferdshandlinger:
21.06.19  Geir Ingar Bølviken
28.06.19  Hans Andreas Engevoll
09.08.19  Anne Garthus
21.08.19  Åse Sørum

HEDALEN
Døpte:
23.06.19  Nelly Helene Aaslie
23.06.19  Vilma Skogly Ødegaard
21.07.19  Halvard Fossholt Lie
22.09.19  Magnus Solvang Huset
22.09.19  Liam Kjensrud 

Viet:
03.08.19  Caroline Brenden og Sondre Digene

Gravferdshandlinger:
07.08.19  Alf Erik Skinningsrud 
20.08.19  Reidar Heiene 
13.09.19  Ingrid Gudlaug Opdahl Gunderhuset 
17.09.19  Oddlaug Åsli

Merkedager i livet

Tove Sigrunn Hagene og Roger Ove Valen ble viet i Reinli stavkyrkje 27. juli 2019.

Caroline Brenden og Sondre Digene ble viet i Hedalen stavkirke 3. august 2019

Vi oppfordrer leserne til å bidra 
med stoff eller tips om aktuelle 

saker. Frist for innlevering 
er 4. november.
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20. oktober, 
19. søndag i treenighetstiden 
Luk 9, 57-62 Jesus krever alt
Bagn kyrkje kl. 11.00: 
Ingen på jorden er himlen så nær - sang-
gudsteneste. Signe Kvåle, Helena Wrigt. 
Utdeling av 2 års bok til alle 2 åringer i 
Sør-Aurdal. Utdeling av 4 og 6 års bok til 
Bagn sokn. Takkoffer til ACTA – barn og 
unge i Normisjon

Hedalen kirke kl. 18.00: Kveldsmesse. 
Signe Kvåle. Takkoffer til TV-aksjonen 
Care Norge

27. oktober, Bots- og bønnedag 
Luk 15, 11-32 Den bortkomne og hans bror
Leirskogen kyrkje kl. 11.00: 
Allehelgensmesse. Helge Hartberg. 
Takkoffer til Kirkens bymisjon 

3. november, Allehelgensdag
Luk 6, 20-23 Saligprisningene  
Bagn kyrkje kl. 11.00: 
Allehelgensmesse. Carl Philip Weisser.

Reinli kapell kl. 13.00: 
Allehelgensmesse. Carl Philip Weisser. 

Hedalen stavkirke kl. 11.00: 
Allehelgensmesse. Signe Kvåle. 

Begnadalen kirke kl. 13.00: 
Allehelgensmesse. Signe Kvåle. 

10. november, 
22. søndag i treenighetstiden 
Luk 10, 25-37 Den barmhjertige samaritan
Bagn kyrkje kl. 11.00: 
Høgmesse. Vikarprest. Takkoffer til Norsk 
Luthersk Misjonssamband 

17. november, 
23. søndag i treenighetstiden
Matt 24, 35-44 Dagen og timen kjenner ingen 
Reinli kapell kl. 11.00: 
Gudsteneste. Signe Kvåle. 
Takkoffer til Bagn Røde Kors 

Begnadalen kirke kl. 18.00: 
Kveldsmesse. Signe Kvåle. 
Takkoffer til Pilegrimsvegen

24. november, 
Domssøndag/ Kristi kongedag 
Joh 9, 39-41 Til dom er jeg kommet 
Leirskogen kyrkje kl. 11.00: 
Høgmesse. Helge Hartberg. 
Takkoffer til Kirkens SOS

Hedalen stavkirke kl. 18.00: 
Kveldsmesse. Helge Hartberg. 
Takkoffer til Frelsesarmeen Fagernes

1.desember, 1. søndag i advent 
Matt 21, 1-11 Inntoget i Jerusalem 
Begnadalen kirke kl. 16.00: 
Lysmesse. Signe Kvåle. Barnekoret deltar. 
Takkoffer til Speideren

Reinli kapell kl. 18.00: 
Lysmesse. Signe Kvåle. 
Takkoffer til Frivilligsentralens 
barne- og ungdomsarbeid

8. desember, 2. søndag i advent 
Joh 14, 1-4 Jeg vil ta dere til meg 
Bagn kyrkje kl. 11.00: 
Adventsgudsteneste. Signe Kvåle. 
Takkoffer til Bagn Speidergruppe

Hedalen stavkirke kl. 18.00: 
Lysmesse. Signe Kvåle. Takkoffer til Salto

15. desember, 3. søndag i advent
Matt 11, 2-11 Jesus og Johannes 
Leirskogen kyrkje kl. 16.00: 
Lysmesse. Carl Philip Weisser. 
Fredagsklubben deltek. Takkoffer til 
Fredagsklubben. Gløgg og peparkaker i 
kyrkjestugu etter messa. 

22. desember, 4. søndag i advent 
Luk 1, 46-55 Marias lovsang 
Ingen gudstenester i Sør-Aurdal 

Det tas forbehold om at gudstje-
nestelisten kan endres. Følg med i 
avisa Valdres og nettsidene i kom-
munen.

Velkomen til kyrkje

Begnadalen menighetsråd takker 
for pengegaven som ble gitt til 
Begnadalen kirke ved Geir Ingar 
Bølvikens begravelse.

Hedalen menighetsråd takker for 
pengegaven som ble gitt til Hedalen 
stavkirke ved Maria Bakkes 
begravelse.
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