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PÅSKE
Av Arne Gjørud

Kvite vidder, spor i snøen 
påskesol om koll og skar.
I frå myr og bratte lende høyrest
song frå mann og kvinne 
der dei går i solfylt far.

Lett på foten, mjuk i kroppen, 
stig dei opp til høgder blå.
Sola kjeler varme kinnet, 
ein vert lett og glad i sinnet
når ein kan til høgder nå.

Påske, - det er meir enn dette 
enn å dra til kvite fjell.
Påske skulle her oss minne
om ein kross der han laut finne
domen, døden som nå fell.

Påskens store triumfunder
som oss alle vart til del.
Jesus somlaut døden smaka 
så vi kunne fritt mottaka
frelse godkjent, til vår vel.

Kjære Jesus, takk for døden,
som du leid i staden vår!
Måtte vi for død og smerte
gjeva deg vårt heile hjarte
inn til deg vi skoda får.

Konfirmasjon i Hedalen
1. juni kl. 1100, inngang
med adgangskort
Årets konfirmantkull i Hedalen
består av hele 12 ungdommer.  Av
sikkerhetsmessige årsaker er det et
tak på 210 personer som er tillatt i
kirken om gangen. 

Hver konfirmant kan ha med seg 16
gjester – konfirmanten vil få med
seg adgangskort som de skal dele ut
til sine gjester, og adgangskortene vil
måtte vises i døra. 

Vi håper på forståelse for at vi, av
hensyn til konfirmantene og deres
familier, må stenge kirken for andre
besøkende denne dagen. 

PÅSKE
av Arne Gjørud 

Kvite vidder, spor i snøen påskesol om koll og skar.
I frå myr og bratte lende høyrest song frå mann og kvinne

der dei går i solfylt far.

Lett på foten, mjuk i kroppen, stig dei opp til høgder blå.
Sola kjeler varme kinnet, ein vert lett og glad i sinnet

når ein kan til høgder nå. 

Påske, - det er meir enn dette enn å dra til kvite fjell.
Påske skulle her oss minne om ein kross der han laut finne

domen, døden som nå fell.

Påskens store triumfunder som oss alle vart til del.
Jesus som laut døden smaka så vi kunne fritt mottaka

frelse godkjent, til vårt vel.

Kjære Jesus, takk for døden, som du leid i staden vår!
Måtte vi for død og smerte gjeva deg vårt heile hjarte

inn til deg vi skoda får.

TENKO har 40 års jubileum i år, 
se mer side 4
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Den norske kyrkja 
i Sør-Aurdal

PRESTENS PENN 
Biskop Solveig Fiske

Evig håp
Har du kjent dei gode tårane 
sprenge på når noko godt hender? 
Har du kjent det som ømme sting i 
hjarta? Har du stansa og kjent på undringa over vårens 
nye liv? Livet som vaknar etter vinteren? Har du hatt 
den såre kjensla over at eit menneske du var glad i, 
ikkje fekk oppleva dette fordi dauden kom?

Mange av oss har slike kjensler. Slik trur eg også det 
var for disiplane som følgja Jesus. Dei såg at Jesus rei-
ste menneske opp, og at han ikkje gjekk forbi dei ut-
støtte. Kjærleiken prega møtet hans med menneske. 
Denne kjærleiken let seg ikkje knekke av overmakt og 
undergrunnskrefter.

Men dei opplevde at han vart skulda, korsfest og døyd-
de. Og dei sørgde djupt. Så da påskedagen kom var dei 
framleis både i sorg, og eg trur også redde. Nokre av 
kvinnene gjekk til grava. Det dei opplevde der, fylte 
dei med frykt, men også med stor glede. Kanskje litt i 
slekt med det ein kjenner på, med eit nyfødd lite liv i 
hendene. Undring, spenning, uro for ei ukjent framtid, 
og intens klar lykke.

Påskedagen den gongen, er dagen da livets krefter bryt 
fram. Dagen då evig håp blir lagt i hendene våre. Håp 
som vi skal leve på og dele raust. Håpet som under-
streker det som Jesus synte oss i måten han møtte 
menneske på.

Det er mange tankar vi kan ha om påske og påskefor-
tellingane. Eg vil lyfte fram det store i at Jesu liv, hans 
død på korset, og hans oppstandelse kastar ljos over 
vårt liv. Korset har noko med våre liv å gjere. Det er 
krafta frå Jesu oppstandelse vi kan tru og leve, trygge 
på at kjærleiken er sterkare enn dauden. 

Ljoset frå Kristus famnar oss som ein soloppgang. Ja, 
som ein stille, stille soloppgang, med jubeltona i seg, 
slik lyrikaren Arnold Eidslott skriv:

Kristus er oppstanden!                                                                                                                     
Kristus har forlatt graven.                                                                                                
Kristus er oppreist med lyset.                                                                                           
Kristus har innfridd sitt løfte.                                                                                       
Kristus har åpnet de evige dører
Eg ønskjer dykk ei velsigna påske.

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: Ole Fønhus, tlf 915 13 476
Kyrkjetenar: Tore Bergli, tlf 905 46 827
Klokkar: Oddleiv Juvkam, tlf 958 80 585

LEIRSKOGEN SOKN
Sokneprest: For tiden ubesatt
Soknerådsleiar: Bente Bråten Dokken, 
tlf 959 73 019
Kyrkjetenar og klokkar: Tore Trædal, 
tlf. 61 34 79 71/479 63 460

REINLI SOKN
Sokneprest: For tiden ubesatt  
Soknerådsleiar: Inger-Lise Haraldsen Hagen, 
tlf 959 01 840
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: Arne Storruste, 
tlf 913 30 922
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: Asbjørn Damslora Bølviken, 
tlf 916 47 690
Klokker: Frivillig tjeneste
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Velkommen i staben, Asbjørn Damslora Bølviken!
Asbjørn har vikariert som kirketjener/kirkegårdsarbeider i 
Begnadalen menighet i flere år. 

I fjor sommer ble stillingen ledig, da Geir Ingar Bølviken 
døde. Utlysning av stillingen ble utsatt til over nyttår og As-
bjørn var eneste søker til stillingen. Men vi trengte bare èn. 

Vi ønsker Asbjørn velkommen som fast ansatt i staben fra 
1.mars 2020.

Fellesrådet 2019-2023
Hver kommune har et fellesråd. Fellesrådet består av repre-
sentanter fra de forskjellige menighetsrådene i kommunen, og 
en representant fra kommunen valgt av kommunestyret.

I tillegg har biskopen en representant, gjerne prosten, eller 
en sokneprest.

Sør-Aurdal kirkelige fellesråd konstituerte seg 28/11-2019:

Leder: Jon Nerødegård – Leirskogen,         
Nestleder: Anne Berit Bang – Bagn.

Øvrige medlemmer er: 
Ola Bonlid – Reinli, 
Kari Anne Stenslette – Begnadalen og 
Anne Ingunn Grønhaug – Hedalen. 
Kommunal representant: Olav Kristian Huseby og 
geistlig representant: Signe E. Kvåle

Mens menighetsrådets oppgaver er «å vekke og nære det 
åndelige livet i menigheten» er  Fellesrådets oppgaver noe 
annerledes: Fellesrådet har nemlig ansvar for kirkas bygninger, 
kontorer, gravplass og ansatte. Alle fellesråd har normalt en 
kirkeverge som er daglig leder for driften, men fellesrådets 
leder er øverste sjef og dermed kirkevergens leder. 

Kommunen er pålagt å gi tilskudd til fellesrådets virksomhet. 
Virksomheten reguleres av kirkeloven og diverse forskrifter

Vi ønsker Fellesrådet lykke til med det viktige arbei-
det!

Tusen takk til alle som har bidratt med gave til menighets-
bladet i 2019! Og tusen takk til alle de frivillige i menighetene 
våre som har gått rundt med bladet og lagt i din postkasse slik 
at du nå kan kose deg med påskenummeret! Har DU lyst til 
å hjelpe soknerådene med å levere ut bladet i postkasser? Ta 
kontakt med lederen i ditt sokn – navn og nummer finner du 
på side 2 i dette bladet.

Påsken setter spor på den felles kalenderen vår. Men hvilken plass 
får den på vår personlige timeplan? På din timeplan? Påsken har, 
for mange av oss, gått fra å være høytid til å bli fritid. Jeg utfordrer 
deg til å sette deg ned, i hvert fall en gang i løpet av påsken, og 
tenke over hva denne høytiden betyr for deg, for dine og for oss. 

En riktig god påskehøytid og en 
god vår ønskes alle våre lesere!

Kirkevergen

Påskeaksjon
Kva er det då? Det var navnet på ein aktivitet som Opp-
land indremisjon som no heiter  Normisjon, region Oppland, 
dreiv i Valdres i påska, for fleire 10 år attende. Aksjonsnamnet  
passa fint, fordi det samsvarar godt på denne verksemda som 
var energiske handlingar og opptredningar.

Dei som var med på dette, var voksen ungdom og yngre, 
disse var samla på ein plass og reiste rundt i mindre grupper 
med program, som hadde påskens budskap som innhold, det 
var sang, musikk, opplesing og andakt. Møteplassane var be-
dehus, kyrkje, helseinstitusjonar og skisenter. Grunnen til at 
påskeaksjonen var her i dalen, var nok mest for at det er så 
mange som kjem hit  i påska.

Sjølv om  starten på dette var i Nord Aurdal, vart det Sør- 
Aurdal som vart basen for dette  i ein del år, (er usikker 
på kor mange). Fyrst på Veståskapellet og seinare Leirskogen 
skule og grendehus og sist Bagn bedehus. Det var eit opplegg 
som hadde virkning både innafør gruppa og til dei som lytta 
på dei einskilde plassane.

Litt dugnadsarbeid frå dei lokale måtte til, bl.a med middag-
slevering i forsvarets konteinere.  Så vidt eg hugsa var det litt 
forskjellig antall i gruppa, 6-12 personer. Dei som var med 
kom frå det vi kalla Vest-Oppland, det vil si område sør-vest  
for Lillehammer i «gamle» Opplandfylke.

Vil dele eit personleg minne, som eg opplevde fordi eg var 
med fyrste gongen. Vi hadde eit rikt fellesskap der oppi Sk-
rautvål,  Minnet mitt er frå Etnedalsheimen, fordi dei synte så 
inderlig takksem for at vi var der.  Dette som ein påminning til 
oss alle, å ta tid til  dei som treng omsorg og samvær, kanskje 
ikkje minst i dei store høgtidane våre.
                                                                                                                                               
Mikael Sørbøen

Smått og stort 

Løsning på julekviss
1. «Konfirmantoverhøring» - Samtalegudsteneste
2. Møbel i Hedalen stavkyrkje, no med saueskinn – Krakk
3. El-piano – Yamaha
4. Kontaktperson for Begnadalen kirkes barnekor – Therese
5. Kyrkjetener og klokkar. Same førstebokstav i førenamn og  
   etternamn – Tore Trædal
6. Bjørg Ingrid blar i det – Arkivet
7. Sokn i Sør-Aurdal – Reinli
8. Fredo og Vesle er – Kyrkjerotter
9. Musikar og soknerådsmedlem. 
    Aktuell i samband med oppgåve 3 – Ole
10. Land der sokna i Sør-Aurdal har misjonsprosjekt – Nepal
11. Kontorfullmektig – Grønhaug
12. Det finst fire av dei NT – Evangelium

Løysningsordet blir da: SKYTTARKONGE

Gerd og Herman Sukke, Marit Aa. Fossholt og Jostein 
Lie, Randi Marie Hagen får ei lita helsing i posten for 
rett svar.



TENKO i 
Begnadalen 40 år
Våren 1980 ble det startet en ungdomsklubb i 
Begnadalen Menighet. Det var Borghild og Håkon 
Rustebakke som var de første ledere. Borghild skriv-
er i Menighetsblad for Sør Aurdal i 1980 at første 
samling er om høsten og starter med en tur til 
bjørnehiet oppunder Eidskollen. 

Siden ble det samling annenhver uke. De 2-3 
første årene holdt de til på Soltun og senere på Be-
gna Bruk. Borghild og Håkon hadde en egen måte å 
kommunisere med ungdommen i bygda og gjorde 
en fantastisk jobb. Kveldene bestod av andakt, kiosk 
og diverse leker. 

Det ble kjøpt inn en radiostyrt bil som fikk navnet 
Bertram. Håkon hadde noe de kalte «rappkjeft» som 
ofte bestod av 30 spørsmål. Da gjaldt det å svare 
fortest mulig. Ellers hadde de noe de kalte «vaske-
fillehockey». I den sammenheng var visst guttene 
utrolig flinke til å bruke vaskekostene. Ofte hadde 
de besøk utenfra som delte litt av sin tro og tanke.

I et Menighetsblad for 2007 leser vi at Borghild 
og Håkon fortsatt holder ut selv om begge snart 
er 80 år.

I et Menighetsblad for 2011 leser vi at TENKO er 
en ungdomsklubb beregnet fra 5. klasse og oppover. 

Det er 15-25 ungdommer på samlingene. Kari-
Anne og Ola Rustebakke og Lene Grimsrud er med 
som ledere. Ellers har flere foreldre vært innom for 
å hjelpe til.

I dette år 2020 har TENKO i Begnadalen 40 års 
jubileum. De har samling annenhver mandag på 
Samfunnshuset. Nå har de et eget styre, av ungdom-
men selv, som møtes for å planlegge aktiviteter. Det 
kan være tur til «Fjorda» med padling og overnat-
ting (med god hjelp fra Tore Hansebakken!), bad-
eland, bowling eller det kan være kjelkeaking en fin 
vinterkveld. Da er det alltid grillmat og kakao etter-
på. De har hatt besøk av Politiet, Røde Kors, Bran-
nvesenet, Flyktninger og nå har de planlagt besøk av 
Kirkens Bymisjon,- styret bestemmer. 

Ledere i jubileumsåret er Kari Anne Stenslette og 
Lene Grimsrud. Ola Rustebakke er fortsatt innom 
og har «rappkjeft.»

Kari Grimsrud
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Fasteaksjonen 2020
Fasteaksjonen er en innsamlingsaksjon i regi av Kirkens Nødhjelp. Den 
gjennomføres hvert år i fastetiden, fra søndag til tirsdag før palmesøndag.  
I år vil det si i tidsrommet 29. – 31. mars.  

Det er tradisjon for at våre konfirmanter er bøssebærere under faste-
aksjonen, så også i år.  Rett før påske møter en representant fra Kirkens 
Nødhjelp alle konfirmantene til en motivasjonssamling for å informere 
om arbeidet deres og hva innsamlede midler blir brukt til. I denne sam-
menhengen gjennomføres Handelsspelet med konfirmantene, et akti-
viserende spill som får fram den skjeve fordelingen i verden.  Elevene 
deles inn i grupper som representerer hvert sitt land med ulike naturlige 
forutsetninger.  Noen land har god økonomi, andre har råvarer eller pro-
duksjonsmidler. Dette konkretiseres med papir som råstoff, og linjal, saks 
og skrivesaker som produksjonsmidler.    Erfaringsmessig så blir elevene 
engasjerte og opptatt av urettferdigheten som avdekkes i systemet. 

På sin nettside presenterer Kirkens Nødhjelp arbeidet sitt slik: 
-Kirkens Nødhjelp arbeider med vann, sanitær og hygiene (WASH) 

i langsiktige utviklingsprosjekter og akutte katastrofesituasjoner over 
hele verden. Målet er å sikre menneskers tilgang til rent vann, trygge sa-
nitærforhold og å legge til rette for god hygienepraksis i fattige og mar-
ginaliserte lokalsamfunn. I tillegg jobber vi med å bedre forvaltningen av 
vannressurser. Midler fra fasteaksjonen går blant annet til dette arbeidet.

Vi føler oss trygge på at innsamlede midler i Sør-Aurdal kommer godt 
med. 

Tekst og foto Anne Dyve

KONFIRMANTER I 
SØR-AURDAL 2019

Leirskogen kyrkje 
31.05.2020
Matilde  Stensæter
Torstein  Sørbøen

Bagn kyrkje 
06.06.2020
Henriette Flæthe Fredheim
Anna Lysne Johansen
Tuva  Juvkam
Aurora  Kløvstad
Rolf  Vetle  Sørli
David  Østgård

Hedalen stavkirke 
07.06.2020 
Tiril Slettebråten Finsrud
Knut Ola  Grøv

Dennis  Kjensrud
Sander Øyhus Pihl
Leah Victoria Sollie Aaslie
Dennis Hømanberg Åsli

Reinli Stavkyrkje 
14.06.2020
Ørjan Langedrag Bonlid
Therese Hansen 
Lillemoen
Patrick André Thorsrud

Begnadalen kirke 
14.06.2020
Wegger Kristoffer Bergsrud
Eskil  Brunstad
Ole Terje  Gabrielsen
Anna Kvåle Garthus
Harald  Hougsrud
Kristin Helene 
Hassel Martinsen Foto: Sonja Bordewich



TRO I DAG 
av Pirkko Anneli Mutezo

Min Tro er det at man må prate om Tro 
med enkle begrep, som et barn til et 
barn. Det gjaldt for over 2000 år siden og 
gjelder i dag også. 

Jeg tror, at…. 
o Det finnes noe større enn min lille jeg, 
som har skapt denne verden. 
o Det er mange som har en liknende tro 
og personlig erfaring om det. 
o Gud er over beskrivelser og at «kjært 
barn har mange navn». 
o Det finnes noe som kan kalles ond og at 
det er det motsatte til det gode. 
o Vi alle har et fritt valg om å gjøre godt 
eller vond. 
o Det gode i mennesket vinner til slutt.  
o Samvittighet er et verktøy og et var-
selssystem som hjelper oss, når vi er på      
vei til å utføre noe som skader en annen 
person, oss selve eller skapelsen.  
o Livet tester oss bestandig, om vi klarer 
å skille mellom de to. 
o Sunn fornuft veileder oss når vi er 
usikre om valgene. Det er mange «flotte» 
forslag «til salgs» i verden. Vi må skille ko-
rnene fra lodden og tenke gjennom, om 
dette valget er bra for oss og andre, eller 
ikke. Blir sunn fornuft en utdød art? 
o Vi får veiledning og råd, hvis vi bare lyt-
ter til vårt hjerte. 
o Naturlover er skapelsen og mennesker 
skal ikke endre dette. Naturlover gir oss 
et klart bilde om det at uten regler blir 
det kaos. 
o Skapelsen er perfekt som den er og 
menneskebarnet kan ikke tenke stort 
nok for å endre noe i det. Det er bedre 
å tilpasse i det og ikke forstyre Naturen. 
o Sosiallover må baseres på samvittighet 
og sunn fornuft. Her er Kardemomme 
Loven en god følgesvenn i medmennes-
kelig kjærlighet. 

o At normer og regler, som bygger opp 
vår moral, er som trapper som vi kan 
bruke for å klatre «oppover», slik at vi blir 
bedre mennesker. 
o At alt det som jeg gjør, til og med ten-
ker, har etterfølge, som jeg må «betale» 
tilbake, eller finne en måte og gjøre det 
godt igjen. Finne balanse. 

Når jeg var liten, lærte jeg en kveldsbønn 
av min mor. Den bruker jeg fortsatt. Vi 
var en vanlig finsk familie og ikke spesielt 
religiøs. Vi hadde respekt for kirken og 
gikk dit i høytider, dåp, vigsel og konfir-
masjon, samt gravferd. Men jeg husket at 
jeg hadde en vane å pratet til Jesus som 
til en venn, om absolutt alt. Så fikk jeg i 
mitt barnesinn en ide om at jeg må be 
for alle familiemedlemmer, slektninger 
og også venner, slik at Gud vil huske de, i 
tilfelle de glemmer å gjøre sin kveldsbønn. 
Jeg kunne våkne midt på natten, dersom 
jeg hadde glemt noen. I barndoms mørke 
vinterveier kunne jeg «føle» at «noen» 
passet på meg og da var jeg ikke redd mer. 
(Faktisk tenkte jeg som barn at de «der 
oppe» laget en film om alt). 

Min tro har fått «mer krydder» fra 
andre kulturer og religioner gjennom 
mine reiser som ung. Jeg ville lære av 
andres religioner og finne ut hvordan 
de oppfattet Gud. Disse reiser har ut-
videt min egen forståelse om ånde-
lighet og min religion, som jeg er født i.  
Det er ikke lenger en «gammel mann der 
oppe med hvit langt skjegg» som jeg inn-
bilder Gud som. Verden er stor og Uni-
verset enda større, så de svarene jeg har 
fått har gitt flere spørsmål. Vitenskap og 
tro har mindre avstand. De tvert imot 
oppfyller hverandre. Det er vanskelig å 
sette ord på alt. Personlige opplevelser 
har blitt sterkere og mer meningsfulle. 
Bilden begynner å likne noe… 

Igjen blir det viktig å huske rådet «blir 
som et barn». Det har jeg oppfattet slik 
at å være åpensindig og nysgjerrig, samt  
 

ta imot verden med åpne armer og lære 
noe nytt, hver dag. 

Gjennom årene har jeg kommet tilbake 
til det enkle rådet; «hedre din mor og 
far». Det har jeg forstått dypere og at det 
har flere aspekter i seg. 

I tillegg til barndoms kveldsbønn, har 
Fader Vår vært med meg gjennom alle 
reiser og opplevelser. Jeg fant ut at en 
liknende bønn finnes i andre religioner 
også og langt tilbake i tiden ba folk en slik 
bønn i Egypt. I en litt endret form, men 
meningen var det samme.

Nå tenker jeg at jeg ikke vet så mye. 
Hver og en «aha» opplevelse vekker i 
meg nye spørsmål. 

Fortsatt har jeg en «innebygd» tillit til 
«Den der oppe som passer på meg» og 
den gir trøst og bærer meg over vanskel-
ige perioder, som jeg tror alle mennesker 
har. 

Nå forstår jeg, at det er mye bedre og 
føle seg liten og ydmyk. 

I den sinnstilstanden ser jeg hele ska-
pelsen med undrende øyne. Livets mys-
terier er fascinerende. Hver dag prøver 
jeg å forstå litt mer og lære litt mer, slik 
at jeg kan bruke den forståelsen som en 
lommelykt på livets vei. 

En dag håper jeg at jeg forstår mye mer. 
Hvis ikke i dette liv, så kanskje i det neste? 

Hvem vet…
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”Et menneske uten gudsfølelse - nei, 
det tror jeg ikke eksisterer.»

Innlandsdikteren Hans Børli setter ord på det mange av oss opp-
lever, og som vi stadfester gjennom dåpen. Åtte av ti innbyggere 
i Innlandet er døpt, og med det medlemmer i Den norske kirke. 

Dere har nå valgt hver enkelt av oss i bispedømmerådet, til å 
forvalte og videreutvikle kirken vår. Vi er svært takknemlige for 
den tilliten dere har vist oss i valget, og skal gjøre vårt beste for 
at kirken vår skal ha rom for alle. 

Folkekirken rommer det alminnelige livet. Her er det rom for 
tradisjon og kultur, og et hellig rom for livets milepæler, dåp, 
konfirmasjon, vigsel og begravelse. Det kristne budskapet om 
nestekjærlighet, er verdigrunnlag og bærebjelke. 

Bispedømmerådets oppgave er å «vekke og nære det kristelige 
liv i menighetene». 
Det skal rådet gjøre, gjennom å fremme samarbeid mellom me-
nigheter og bispedømme, fordele statlige tilskudd, opprette og 
legge ned stillinger, tilsette kirkelige ansatte og legge planer og 
strategier. 

Hamar bispedømmeråd vil at kirken vår skal være mer synlig, 
mer relevant, og mer tilstede i folks hverdagsliv. Framover vil vi 
satse på dåp, og på rekruttering til stillinger i kirka. 

I dåpen feirer vi livet, tar imot Guds kjærlighet og blir del av det 
kristne globale fellesskapet. Medlemsundersøkelsen fra 2019 vi-
ser at 8 av 10 ville valgt å døpe barna sine i dag. Dette ønsker vi 
å imøtekomme ved å gjøre dåp mer tilgjengelig. I hvert prosti vil 
det i løpet av 2020 bli gitt tilbud om drop in-dåp.

Prestemangelen er mange steder prekær. Det pågår et arbeid 
nasjonalt for å øke rekrutteringen til stillinger i kirka, og i Hamar 
bispedømme gjør vi i tillegg egne tiltak. Vi har som mål at flere 
nyutdannede prester vil se mot Hamar bispedømme, som et 
attraktivt sted å jobbe og bo.

Hamar bispedømmeråd vil at folkekirken i Hamar bispedømme 
skal være for deg og meg; hellige rom for alminnelige liv.
Takk for tilliten dere har vist oss.

Hamar bispedømmeråd

Gunhild Tomter Alstad, leder (Åpen folkekirke)
Inger Kragh Nyhus, nestleder (Nominasjonskomiteens liste)
Finn Ragnvald Huseby (Åpen folkekirke)
Iselin Vistekleiven (Nominasjonskomiteens liste)
Lisbeth Sydbøge (Åpen folkekirke)
Trond Rønning (Bønnelista)
Lars Erik Flatø (Åpen folkekirke)
Thomas Tinglum (representant for prestene)
Gunnstein Endal (representant for de kirkelige ansatte)
Biskop Solveig Fiske
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Påskekviss
Når du skal løyse denne kvissen, er det ein fordel å vera kjent 
med Sør-Aurdøler og kva dei  driv med, særleg innanfor kultur-
fronten. Du får sju nøkkelord  som kan vera førenamn , etter-
namn eller mellomnamn.  Førstebokstavane i desse nøkkelorda 
plasserer du  etter kvarandre. Svarordet du skal fram til, er nam-
net på ein tettstad ved Drammensfjorden; før nyttår i Hurum og 
Buskerud, no i Asker og Viken. 

1. Har åpna bakeri og kafe på Fagernes. 
2. «Trommis». 
3. Leiar for fritidsklubb, og redaksjonsmedlem i Menigheitsbladet.  
4. Programserie med Kringkastingsorkesteret. Avslutta same dag  
    som VM i skiskyting.  
5. Musikar og biletkunstnar.
6. Leiar i Sør-Aurdal Musikkråd. 
7. Teaterforestilling. 

Dei som sender inn rett svarord innan utgangen av april, er med 
i loddtrekking om premiar. 

Adresser(e-post eller vanleg brev) finn du på side 2 i dette bladet. 

God påske! Helsing Eldor 

Til tjeneste for folkekirken

Bildemontasjen: 
Jorun Vang
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NOK EN FANTASTISK 
NYTTÅRSKONSERT I 
BEGNADALEN KIRKE 
Tradisjonen tro var det Nyttårskonsert med andakt i Begnadalen kirke. 
Anders kantor ønsket velkommen til sin 5. nyttårsksonsert i Begnadalen 
kirke.  Vel 140 personer fant veien til kirken denne siste ettermiddagen i 
2019. 

Konserten var gratis – slik den pleier å være. Men det var mulig å gi en 
gave til kirkemusikalsk virksomhet ved utgangen, slik at vi også neste år 
kan invitere til konsert. 

Odd Norstoga fikk æren av å åpne konserten.  Dvs at Anders kantor ved 
flygelet og sopran Ingvild Støkken fremførte «Opp, gledest alle, gledes no»  
til stor glede i forsamlingen. Og med det var rammen for konserten satt. 
Foruten Nordstoga, sang Ingvild også «Pie Jesu» (Andrew Lloyd Webber), 
«Når himmelen faller ned» av Anne Grete Preus og «The Prayer» av David 
Foster. 

Ingvild Støkken er ei 22 år gammel sanger fra Vestby, med røtter i Heda-
len. Hun er, som nevnt sopran, og har en aldeles fantastisk stemme – som 
trollbinder publikum!

Konsertprogrammet var svært variert og publikumsvennlig. Foruten An-
ders og Ingvild var Ole Fønhus med på flygelhorn og flygel.  Ole akkom-
pagnerte Ingvild på «Når himmelen faller ned». Han spilte også pianostyk-
ket Andaluza  av Enrique Granados. Ole Fønhus er en allsidig musiker og 
godt kjent i Valdres.  Han hadde denne gangen med seg både trompet og 
flygelhorn.  På flygelhorn spilte han «Share my yoke» av Joy Webb og ”Mitt 
hjerte alltid vanker», begge i samspill med Anders på orgel. 

Anders kantor spilte Festmarch av Mons Leidvin Takle. Et fantastisk mu-
sikkstykke som viser hva vår dyktige kantor er kapabel til. 

I tillegg holdt Signe prest en kort andakt og publikum var med og sang 
salmene «Det hev ei rose sprunge» og «Gamleåret seig i hav»

Konserten ble avsluttet av Ole på trompet og Anders på orgel med «O 
helga natt»  og med det hadde publikum fått med seg en god musikalsk 
balast  inn i nyttårskvelden og det nye året! 

En stemningsfull og vakker nyttårskonsert ble et minne som vi alle tar 
med oss inn i det nye året. Tusen takk til Anders med gjester og riktig Godt 
nytt år til våre lesere.

Lbv

Dåp i Hedalen
For oss handler dåpen om tradisjoner og gode 
minner. Vi ønsket å skape en dag for familie og 
knytte et godt nettverk rundt Olivia Quinn.

Siden vi begge er døpt og medlem i Statskirken 
ønsker vi også at Olivia skal døpes. Vi har valgt å 
ha dåpen i Hedalen stavkirke. Kirken ligger vegg 
i vegg med gården hvor Kjartan vokste opp og 
foreldrene fortsatt bor. Kjartan er både døpt, 
konfirmert og har jobbet som guide i kirken.

Knut & Kjartan

Foto: 
Arne G. 
Perlestenbakken
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Kulturprisen til Korvetten og Øpe hus
Sør Aurdal kommunes kulturpris for 2019 ble delt ut i Sør-Aurdalshallen i ja-
nuar i år.  Prisen ble tildelt Bagn Korvettlag og Øpe Hus, barne- og ungdom-
sklubber tilknyttet bedehuset på Bagn.  Korvetten har eksistert i 22 år og har 
et variert aktivitetstilbud for 5. til 7.klassinger hver 14.dag.  Aking, skogsturer, 
fjøsbesøk, sykkelturer, bowling, spillkvelder og overnattingstur med padling på 
Fjorda er blant de faste aktivitetene.  Øpe Hus er for ungdom fra 8.klasse og ut 
videregående, og er vesentlig mindre lederstyrt. Annenhver fredag holder be-
dehuset kveldsåpent, og biljard, bordtennis, airhockey, og kiosk med pizza eller 
vafler er tilgjengelig.  Men et sted å bare «henge» er det viktigste.  Dagens 9 
ledere har drevet «Øpe» siden starten i 2002, og disse mottok kulturprisen fra 
ordfører Marit Hougsrud. Hun berømmet engasjementet og det frivillige arbei-
det som legges ned, og karakteriserte lederne som «stødig og trygge voksne» 
som er greie å ha i nærheten når ungdommen gjør seg alle sine erfaringer på 
fredagskveldene på Øpe. Eller mellom Øpe og Circle K et sted.  Rådgiver for 
oppvekst og kultur, Gunvor Elene Thorsrud, overrakte flotte blomster.  

Takketale
Oddleiv Juvkam og Ola Thorsrud takket for prisene, og gikk gjennom noe av 
historikken og aktivitetene til Korvetten og Øpe hus. «Vi har lært om Gud, 
Jesus og den Hellige Ånd, om jul, påske og pinse, om Paulus og Peter. Mø har 
lært om skapelse og om evolusjon, om det unike livet og lokale livet, og vi har 
lært fyrstehjelp og krigshistorie. Vi har lært å sova borte, men at det er viktig 
å ha det bra heime. Vi har lært å vere ein god venn og lært å løyse konflikter.»

Hyggelige gratulasjoner og underholdning
Det ble en flott kulturkveld med variert underholdning og flere gratulanter.  
Korvetten og Øpe Hus er tilknyttet Acta, ungdomsorganisasjonen i Normisjon.  
Bjørnar Nome og Solveig Haugen Tusvik fra Acta gratulerte og overbrakte en 
gave til hele laget i form av et leirdøgn på Skogstad til alle ungdommer og 
ledere.  Vangsteins fremførte en egen gratulasjonssang til Korvett og Øpe hus, 
skrevet av Anita VL Kolsrud og Torstein Øyhus. En annen gratulant var eksal-
terte, høykulturelle Marni Krutt, alias Mirian Ø. Mikkelsgård.  Hun hadde også 
«moderne ungdomsmoves»  å vise fram,  i «åtte og en halv tre tomms takt», 
noe som fremkalte store lattersalver.  Bagn og Begnadalen musikkorps spilte 
flere låter før Sør Aurdal ungdomskorps fra 5.klasse slapp til.  Begnaljom stilte 
også med mange unge felespillere i sin bolk i tillegg til at unge Tarjei Øvergaard 
og far Stein Ivar Øvergaard spilte torader.  Anniken T. Lid og Solfrid Olmhus, 
begge ivrige i korvetten og Øpe i sin tid, gratulerte med langeleikspill.  Bjørg In-
grid Brenno dro en «snakkesang» om året 2019, der Coop Prix, Bolystprosjekt, 
tautrekking 17.mai og onkel Politi var noen av mange ingredienser.  10.klasse 
på SAUS stilte med dansenummer og sin egen variant av verdenshistorien på 
5 minutter. Mette Haugrud har lang fartstid i Korvetten og viste at hun fortsatt 
har sine fantastiske dansemoves inne.  

Kulturkvelden ble avsluttet med pizza og brus til ungdommene i café Bukfyll 
etter det offisielle programmet.

Tekst og foto Anne Dyve

Da Signe prest kom for 
sent til kirken..
Vi skriver 24.Desember 2019, klokken er litt før 
14.30, og bygdefolket i Begnadalen er på tur inn i 
kirken, med julestemning og godt humør. 

Kl 14.30 begynner kirkeklokkene å ringe, men i 
dag ringer de vel og lenge..  Så kunne klokker 
Anders Garthus meddele at vår kjære prest Signe 
er forsinket. Forfatteren lurer på hvorvidt Signe 
prest satt og hvilte i godstolen før en lang dag 
med messer, julemat og gaver, eller om hun rett 
og slett så feil på klokken. 

Vi kommer igjennom store deler av sangene, 
juleevangeliet og ofring, før Signe prest dukker 
opp til applaus. Signe takker for applausen og sier 
«Eg har aldri opplevd å få applaus før eg har sagt 
noko.» 

Deretter går messen sin vanlige gang med å sette 
opp julekrybba og prekenen følger like på. Det 
som var nytt i år, var at det lå gave under juletreet 
til kirken. Det var en tidslinje, med tegninger, av 
alle bibelfortellingen. Alle som ville fikk komme 
frem å se. 
Forfatteren og lederen av menighetsrådet i Be-
gnadalen er uenige om hvilken salme som var 
tilslutt, men en ting er alle enige om, dette kom-
mer Signe sent til å glemme. 

Skrevet av Lina Damslora Randem

Kulturprisvinnerne flankert av fra venstre 
Gunvor Elene Thorsrud fra oppvekst/kul-
tur, ordfører Marit Hougsrud, Mona og Ola 
Thorsrud, Anne Dyve, Oddleiv og Turid 
Juvkam, Kåre og Gunhild Leite og Tore og 
Sigrun Bergli. 

Solfrid Olmhus og Anniken 
Thorsrud Lid har begge 

vært ivrige på Korvett og 
Øpe Hus, og gratulerte 

prisvinnerne med 
langeleik-spel.

Avslutning på kulturkvelden 
med pizza for ungdommene 

i café Bukfyll.
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Hva gjør egentlig en 
kirkegårdsarbeider/kirketjener?
Vi har i år lyst ut to slike stillinger: en på Leirskogen og en i Begnada-
len. Den i Begnadalen er besatt – men den på Leirskogen er fortsatt 
ledig. 

Du lurer kanskje på hva en kirkegårdsarbeider/kirketjener egentlig 
gjør?

Jo, de gir oss verdige gravplasstjenester. For alle. De gir oss fredfulle 
gravplasser. De vedlikeholder kirkebyggene som vi er glad i. De gir oss 
goder som virkelig betyr noe. 

Når alt går etter planen legger de færreste merke til jobben som 
gjøres for at gravferden skal bli den verdige markeringen den skal 
være. En grav skal åpnes, jorden skal tas hånd om. Det ryddes rundt så 
følget kommer til med kisten. Inne skal kirkerommet gjøres i stand og 
lys tennes. Brannsikkerhet ivaretas. Klokker skal ringe til rett tid. Alt 
skal følge sin orden. Gravferden har en liturgi som krever en scene-
mester. En som bidrar med ro og forutsigbarhet rundt det praktiske. 
Med andre ord: kirkegårdsarbeider/kirketjener!

Gravplassen er ikke bare de dødes hage eller et sted for de som 
besøker en grav. Gravplassene brukes av folk, den er ett sted der man 
kan søke ro, den er en del av ruta for kveldsturen. Den bidrar med en 
hvileplass i lokalmiljøet. Gravplassen krever en multikunstner. En som 
vet hvordan plantene skal pleies og veiene holdes i orden. En som vet 
at sorgen har mange uttrykk. En som viser aksept. Med andre ord: en 
kirkegårdsarbeider/kirketjener

Jula er over og påsken er rett rundt hjørnet. Statistikken viser at 
mange oppsøker kirkene våre i høytider, både for gudstjenester og 
konserter. For andre er kirken stedet for gudstjenester gjennom hele 
året. For enda flere har en kirke vært rammen rundt de store begiven-
heter som dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd. 

Både kirkene og gravplassene våre er viktige kulturbærere i samfun-
net. De uttrykker mye som er viktig for oss, som vi sjelden tenker på 
eller uttrykker med ord.

Så en kirkegårdsarbeider/kirketjener har altså alle praktiske gjøre-
mål i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger, praktisk 
tilrettelegging ved konserter, omvisning, renhold av kirken og tilhø-
rende bygg, enkle vedlikeholds- og reparasjons-arbeider. Arbeidet på 
kirkegården omfatter, at den ansatte sikrer god og forsvarlig drift av 
kirkegården. Den som ansettes har også ansvar for praktisk tilrette-
legging og oppfølging av begravelser og urnenedsettelser.

Det er et fysisk arbeid, du må være glad i å ta i ett tak – for du 
jobber mesteparten av tida alene, men også delvis i samarbeid med 
nabosoknet. Et ensomt yrke – men likevel med et godt miljø i staben. 
Historien viser at de som tilsettes i kirkelige fellesråd i Sør-Aurdal, de 
blir værende - lenge. Det setter vi veldig pris på. 

Nå er vi på jakt etter en kollega på Leirskogen – er du den vi søker?

Velkommen skal du være! 

LEDIG 
STILLING!
Tore Trædal pensjonerer seg 
pr 1/7-2020, og vi trenger hans 
etterfølger på Leirskogen!

For snarlig tiltredelse søker vi en dyktig, en-
gasjert og nevenyttig person som hovedsake-
lig vil ha sitt virke ved Leirskogen kyrkje og 
kyrkjegard i en 20% stilling. 
Det er gudstjeneste på Leirskogen en gang i 
måneden. Som kirketjener er du ansvarlig for 
alle praktiske gjøremål i forbindelse med gud-
stjenester og kirkelige handlinger: praktisk til-
rettelegging, renhold av kirken og tilhørende 
bygg, samt enkle vedlikeholds- og reparasjons-
arbeider. 

Som kirkegårdsarbeider skal du sikre god og 
forsvarlig drift av kirkegården. Du vil også ha 
ansvar for praktisk tilrettelegging og oppfølging 
av begravelser og urnenedsettelser. 

Kirketjener/kirkegårdsarbeider på Leirskogen 
samarbeider med kirketjener/kirkegårdsarbei-
der ved Bagn og Reinli.  De hjelper hveran-
dre med større prosjekter, og vikarierer for 
hverandre ved ferier og fridager ellers . 

Den som tilsettes må være medlem av Den 
norske kirke og ha interesse for arbeidet, samt 
ha evne til å møte mennesker i ulike livsfaser 
på en god måte. 
Evne til samarbeid med andre ansatte og friv-
illige vil være viktig. Personlig egnethet vil bli 
tillagt stor vekt. Politiattest må fremlegges, og 
egen bil må kunne disponeres i jobben. 

Det må beregnes arbeid på søn- og helligdager, 
samt noen lørdager i forbindelse med vielser + 
noen kvelder. 

Stillingen lønnes i samsvar med kirkelig tarif-
favtale, inkludert kvelds-, helge- og høytid-
stillegg. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved 
henvendelse til kirkevergen: 

Liv Barbro Veimodet  61348580/41674669

Søknad med CV sendes: 

Sør-Aurdal Kirkelige Fellesråd, 
Tingvollbakkin 15, 2930 BAGN,

innen 20. april  2020
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Vi blar i arkivet v/Bjørg Ingrid
Sigrid Aspholt, 1980
I våre dager, da det blir drøftet behov for besøkstjeneste, også fra kir-
kelig hold, er det grunn til å nevne det enkelte mennesker er besjelet 
av, og setter inn i praktisk tjeneste for sine medmennesker. Sigrid Asp-
holt, Hedalen, er en av disse. For henne har dette med besøkstjeneste 
ikke vært bare ord, men aktiv handling.

I mange år arbeidet hun for å få reist Hedalsheimen, slik at syke og 
gamle kunne få tilhold der. Ved siden av innsats på en rekke andre om-
råder, bør nevnes hennes verdifulle besøkstjeneste. Ofte kommer hun 
til syke og eldre mennesker, sprer hygge om seg; dekker bord med ten-
te lys, har med mat og drikke og det som ellers trenges til serveringen.

Jeg gjør meg med dette til tolk for de mange som ser det verdifulle 
i dette, og gjerne vil bringe henne en hjertelig takk.    

G. A. Brager

JA, DE PRESTENE
Disse sitatene skal være sagt av en prest. Ja, ikke vet vi. Men slik lyder 
de:
- Ja, kjære menighet, her står jeg foran dere, som en seiler på havets 
bunn.
- Havesyken har grepet fatt i oss, kjære menighet. Nå til dags skal folk 
eie alle slags ting: hus, hytte, biler og torpedobåter.
- Alle vi som bor på øyer vet hva det vil si å drukne.

Sesongarbeider Jesus? 1990
Man skulle ha vært julenisse. Ikke sånn gammeldags nisse som driver 
på verkstedet sitt og spikker og høvler fra jul til jul. Moderne nisse 
skulle man ha vært. Sånn nisse som går på varehus og kommer ut med 
dyrere og finere gaver hvert år. Sånn nisse skulle man ha vært.

Tenk på den sommerferien! Ja, jeg vet det finnes dem som mener 
at lærere har lang nok sommerferie allerede, men likevel. Nissen be-
gynner på jobb når de første julegatene åpner like etter elgjakta og 
er ferdig med det grøvste omkring trettendagen. Det blir godt og vel 
9 måneder sommerferie det. Eia var vi der, som det står i julesangen.

Apropos julesanger. Vi løper deg med sang i mot – (Den løpinga mot 
Jesus blir det så som så med for min del i hvertfall . han må helst dra 
meg.) og kysser støvet for din fot. (Nei, ærlig talt! Da må man bøye seg så 
innmari. Godt de fikk vekk dette med de ”arme” små. Så elendig står 
det ikke til med oss. Hvis Vårherre vil hjelpe til littegrann, så klarer vi 
oss ganske bra. Vi er ikke verre vi enn andre, og da så.)

Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom. (Nå ja, alltid – det var kanskje 
litt sterkt sagt. Av og til kanskje? Men det går ikke an å synge det, i 
hvertfall ikke i jula. Jul er tid for feit mat og store ord. Ingenting av det 
sitter fast i halsen.)

Julenissen, det er gutten sin det, og enda er han ikke hovedperson. 
Det bare virker sånn. Hovedpersonen i Betlehemsstallen i kirkene i 
Sør-Aurdal, og ellers der hans ord forkynnes, er Jesus. Jeg for min 
del var i kirka flere ganger i jula. Vi var mange – gledelig mange. Men 
hvorfor er du og jeg og de aller, aller fleste av oss så sjelden i kirke 
ellers i året?

Jeg er med dere alle dager, sa Jesus. Det var faktisk det siste han lovet 
mens han var her nede, og han hadde det med å holde det han lovet. 
Ingen store ord og fett flesk der i gården. (Den smule juleutskeielser 
tror nå gjerne han tilgir oss.)

Alle dager inntil verdens ende, sa han. Det er sterkt sagt av en person 
som står ved det han sier. Ein ting synes klart. Det må være forskjell på 
Jesus og julenissen. Jesus sa klart i fra at han er ingen sesongarbeider. 
Hvorfor oppfører vi oss da som om han er det?                 

Eldor

100 års jubileum for barnelaget Stjernen, 2000
30. april kl. 17.00 på Bagn bedehus vert det 100 års jubileumsfeiring 
for Barnelaget Stjernen, og alle er hjarteleg velkomne til å vera med 
på festen. På denne festen vil dei 20 ungane som går i barnelaget no, 
opptre med sang. Barne- og ungdomssekretær Inger Strangstadvil hal-
de andakt, og kretssekretær Tor Magne Normann deltar. Desse to er 
tilsette i Oppland og Hedmark krets av Norsk Luthersk Misjonssam-
band, som barnelaget har vore tilslutta i desse 100 åra.

Leiarar for barnelaget no, er Gunvor Skaro, som har vore med sidan 
1954, Turid Juvkam og noverande formann Gunhild Leite. Barnelaget 
vonar at Bagn bedehus vert heilt fullt denne søndagskvelden.

Alle er hjarteleg velkomne, med ei spesiell innbyding til dei som sjølve har 
gått i barnelaget!

Påske – høgtid og ferie
Påskefesten er den eldste og viktigaste kristne fes-
ten gjenom dei to tusen åra som har gått sidan Jesus 
levde på jorda. 

Dette skuldast sjølvsagt krossfestinga og opp-
stoda som fann stad i Jerusalem, men sjølvsagt også 
at påskefesten var den største og viktigaste jødiske 
høgtida i året. Det var jo denne høgtida Jesus og 
disiplane kom til Jerusalem for å feire, etter alle dei 
gamle tradisjonane og skikkane som eksisterte på 
den tida. Den jødiske påskefeiringa har fortsett å 
eksistere, med nokre endringar, parallelt med den 
kristne – eller skulle vi kanskje seie at den kristne 
har oppstått parallelt med den jødiske? Ein jødisk 
fest som er ein føresetnad for å for å forstå alt som 
skjedde med Jesus i Jerusalem den siste påska han 
levde.

Dei første kristne, frå Jesus og apostlane og alle 
dei andre følgesvennene hans, var jødar. Dette var 
den identiteten dei held på i lange tider etter Jesu 
himmelfart. Det vart sett på som ein føresetnad for 
å vera ein kristen at du også var jøde. Dette var også 
grunnen til at Peter vart så forferda over at heidn-
ingar kunne bli kristne og at heidenske tradisjonar 
ikkje var til hinder, verken for jødar eller kristne. 
Og også grunnen til at Paulus ville gje evangeliet di-
rekte til heidningar. Men vi veit også at det Paulus 
gjorde ute på reisene sine, var å oppsøke det jødiske 
miljøet i byane først, for der var han sikker på å vere 
velkommen.

Men tilbake til påska. Den jødiske påskefesten er 
fastlagt til ein dato, 14-15 nisan i den jødiske kalen-
daren, medan den kristne påska vart bevegelig, pga 
av påskeformelen: første søndag etter første full-
måne etter 21.mars. Bestemt i Nikea i 325. Derfor 
skilde den jødiske og kristne påska lag etter nokre 
år, og den kristne påska mista meir og meir av sitt 
jødiske opphav og identitet. Snart var det ikkje all-
mennkunnskap kvar måltidet, vinen og brødet stam-
ma i frå. Kva Jesus bygde på då han innstifta fotvask-
inga og nattverden. I vår påsketradisjon har vi peika 
ut dei raude dagane i kalendaren til å vera dei vikti-
gaste, men alle dei andre dagane, som mest er berre 
feriedagar for oss, har også eit meiningsbærande in-
nhald som gjev oss lys over deltaljane i påskefesten. 
Kvifor skjedde det som skjedde- reint historisk? Kva 
var det Jesus tenkte og var prega av i dagane før 
langfredagen? Bruk påska i år til å leite etter nye 
detaljar og glimt i påskeevangeliet. God påske.

Signe
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BAGN
Gravferdshandlingar:
10.12.19  Karen Nyseth Bangsjordet
07.01.20  Kjellaug Skogstad
17.01.20  Arne Ivar Granås
17.01.20  Gunnar Haugen
24.01.20  Olga Arnbjørg Lien  
14.02.20  Magnar Rundbråten
21.02.20  Ola Bjørnstad
28.02.20  Rune Kind Brateng
10.03.20  Harald Ruud
13.03.20  Reidun Evensen 

LEIRSKOGEN
Gravferdshandlingar:
31.01.20  Bertha Milevasslien

REINLI
Døypt:
19.01.20  Eivind Bjelbøle Gullord

Gravferdshandlingar:
03.01.20  Olga Lyhus
31.01.20  Anna Nybråten 
11.02.20  Magnhild Aslaug Kollsgård  

BEGNADALEN
Døpt:
01.12.19  Alida Marie Gulsrud

Gravferdshandlinger:
13.12.19  Gunvor Nilsen Jensrud 
28.01.20  Hildeborg Lilleli

HEDALEN
Døpte:
24.11.19  William Hansen Skinningsrud
12.01.20  Anton Gåsmo Olmhus
23.02.20  Olivia Quinn Haugen Pelerud 

Gravferdshandlinger:
13.12.19  Nils Huset
14.01.20  Anders Ovar Karsten Sørlie 
14.02.20  Kjell Olav Hermansen
18.02.20  Johan Arnt Brenden

Merkedager i livet

Den organiserte fellesvandringen 
langs Pilegrimsvegen for 2020 går 
av stabelen 26 juni – 4. juli. 

Pilegrimsvegen i Valdres har mid-
delalderkirker som perler på en 
snor. Vegen går gjennom fire kom-
muner. Du får se seks nyere kirker, fem 
stavkirker, fire olavsminner, tre mid-
delalder steinkirker, to relikvieskrin og 
mange andre kulturminner. Vi går stier, 
skogs- og bygdeveger i vakre kultur-
landskap og flott natur. Opplev Valdres 
i sakte tempo, i både en ytre og en in-
dre vandring. Meld deg ut av hverdagen 
og bli med oss!

Et viktig pilegrimsmål i mid-
delalderen var St. Tomaskyrkja 
på Filefjell, dit vår veg går fra 
Hedalen stavkirke. Til St. To-
maskyrkja med undergjørende kraft 
kom folk fra hele Sør-Norge med 
gaver for å få igjen helsen. Vinden fra 
vest blåste gjennom Valdres da sagnet 
om Sunniva på Selje kom over fjellet, 
da biskopen i Svithuns-kirken i Stavan-
ger var vår biskop, og da Thomas av 
Canterbury ble skytshelgen på Filefjell. 
Keltisk åndstradisjon med helliggjøring 
av naturen var en bærende kraft i krist-
ningen av Valdres og levde videre her.

Pris kr. 7.500 inkl. guiding, overnatting, 
god mat, bagasjefrakt og følgebil.

Velkommen på pilegrimsvan-
dring i Valdres!

Lyst på å vite mer? Ta kontakt med 
leder: 
Anne Hilde Øigarden: 915 50 389 in-
nen 1/5-2020.

Arrangør er: Pilegrimsfellesskapet St. 
Thomas i Valdres

Pilegrimsvegen 
i Valdres

STAVKIRKENE 
I SØR-AURDAL  
SØKER OMVISERE/
GAIDER 

Sør Aurdal kirke-
lige fellesråd or-
ganiserer turist-
virksomheten i 
Reinli og Hedalen 
Stavkirke. Som-
meren 2020 
håper vi kirken 
kan være åpen for publikum i skolens 
sommerferie, og til det trenger vi om-
visere.  Dersom du er serviceinnstilt, er 
interessert i kunst og historie og i tillegg 
trives med å formidle, er du kanskje den 
vi søker.

Du må være 18 år, studenter og pen-
sjonister anmodes om å vurdere et 
engasjement.

Du må ikke binde deg for hele pe-
rioden, da vi er fleksible på å la flere 
dele en “turnus”. 

Omviserne skal gi de besøkende in-
nføring i og opplevelse av historien til 

Stavkirken (formidlingsdelen), og se til 
at kirka, kirkegården og gjenstander 
i kirka ikke blir skadd eller kommer 
bort (vaktdelen). - Begge deler er like 
viktig. 

Omviserne står for billett- og var-
esalg.  I tillegg kan det bli pålagt andre 
oppgaver som kan utføres i stille peri-
oder, uten at det går ut over hovedop-
pgavene.  Så som renhold, og pynting/
klipping på kirkegården.

Omvisningen foregår i hovedsak 
på norsk, tysk og engelsk, men det er 
også behov for personer med andre 
språkkunnskaper.

Det er utarbeidet arbeidsinstruks 
for stillingene.  Alle må, før arbeidspe-
rioden starter, forplikte seg til å delta 
på omviserkurs og kurs i brannvern. 
Lønn etter kirkelig tariffavtale. 

Nærmere opplysninger 
ved kirkeverge Liv Barbro Veimodet 
Tlf.613 48 580 – 416 74 669 
eller pr. e-post: lv564@kirken.no

Søknad sendes 
Sør Aurdal kirkelige fellesråd, 
Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, 
innen 20. april 2020 eller pr e-post: 
post.sor-aurdal@kirken.no

Lyst til å være Pilegrim 2020?

Koronavirus
Idet bladet går i trykken herjer korona 
viruset rundt oss. Kirken avlyser alle ak-
tiviteter. Det gjelder også gudstjenester, 
foreløpig til 5. april, men vi må regne med 
en forlengelse.

Gravferder gjennomføres med strenge re-
striksjoner og kommunehuset er stengt 
for publikum. Men vi er tilgjengelig på tel-
efon, nettsider og epost. Sjekk side 2 for 
informasjon om dette.

Vi oppfordrer hver enkelt til å tenke over 
om du har en slektning, nabo, eller en kjen-
ning som står i fare for å bli isolert, som 
kanskje trenger en prat eller noe praktisk 
hjelp. Ta vare på deg selv og de rundt deg.



5. april, Palmesøndag
Joh12, 12-24 Inntoget og grekerne
Soltun, Begnadalen kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Signe Kvåle. Takkoffer til Soltun. 

9. april, Skjærtorsdag
Matt 26, 17-30 Det siste måltid 
Veståskapellet kl. 16.00: Nattverdsmesse. 
Signe Kvåle. Takkoffer til kapellet. 

Hedalen stavkirke kl. 19.30: Nattverdsmesse. 
Erling Pettersen. Takkoffer til Menighetsbladet

10. april, Langfredag
Mark 14, 26-15.37 Lidelseberetningen 
Leirskogen kyrkje kl. 11.00: Høgmesse. 
Helge Hartberg.

Teinvassåsen, Hedalen kl. 11.00: 
Sportsandakt. Hedalen menighetsråd 

12. april, Påskedag
Luk 24, 1-9 Jesus står opp 
Bagn kyrkje kl. 11.00:  Påskehøgmesse. 
Signe Kvåle. Takkoffer til Normisjon

Hedalen stavkirke kl. 11.00: Påskehøymesse. 
Erling Pettersen. Takkoffer til Modum Bad

13. april, 2. påskedag
Luk 24, 1-9 Jesus står opp 
Begnadalen kirke kl. 11.00: Påskehøymesse. 
Signe Kvåle. Barnekoret deltar. Takkoffer til 
Kirkens Nødhjelp

Reinli kapell kl. 18.00: Påskehøgmesse. 
Helge Hartberg. Takkoffer til Veståskapellet

19. april, 2. søndag i påsketiden
Joh 21, 1-14 Peters fiskefangst 
Ingen gudstenester i Sør-Aurdal 

26. april, 3. søndag i påsketiden
Joh 10, 11-18 Den gode gjeteren 
Hedalen stavkirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste. Signe Kvåle, 
Takkoffer til Konfirmasjonsarbeidet. 

Bagn kyrkje kl. 18.00: Kveldsmesse. 
Signe Kvåle. Takkoffer til Pilegrimsvegen 
gjennom Valdres

1.  Mai
Luk 6, 31-36 Gjør godt og vær barmhjertige 
Hedalen stavkirke kl. 11.00: 
1. Mai gudstjeneste. Signe Kvåle. 

3. mai, 4. søndag i påsketiden
Joh 16, 16-22 Sorgen skal bli til glede 
Leirskogen kyrkje kl. 11.00: Samtalegudste-
neste. Helge Hartberg. Takkoffer til ACTA

Hølera bedehus kl. 13.00: Gudsteneste. 
Helge Hartberg. Takkoffer til Hølera bedehus

10. mai, 5. søndag i påsketiden
Joh 15, 1-8 Det sanne vintre 
Bagn kyrkje kl. 11.00: Samtalegudsteneste. 
Signe Kvåle. Takkoffer til Stabburshella

Hedalen stavkirke kl. 18.00: 
Samtalegudstjeneste. Signe Kvåle. 
Takkoffer til Tro og Medier

17. Mai, 6. søndag i påsketiden
Luk 18, 1-8 Enken og dommeren 
Reinli kapell kl. 09.45: 
17. mai gudsteneste. Carl Philip Weisser. 
Takkoffer til Reinli kyrkjelyd 

Bagn kyrkje kl. 11.15: 17. mai gudsteneste. 
Carl Philip Weisser. Takkoffer til Kirkens 
Bymisjon

Leirskogen kyrkje kl. 12.30: 
17. mai gudsteneste. Carl Philip Weisser. 
Takkoffer til Care

Hedalen stavkirke kl. 10.30: 
17. mai gudstjeneste. Signe Kvåle. 
Takkoffer til HUK

Begnadalen kirke kl. 12.00:  
17. mai gudstjeneste. Signe Kvåle. 
Takkoffer til Begnadalen menighet

24. mai, Søndag før pinse
Joh 15, 26-27 Talsmannen og dere skal vitne 
Ingen gudstenester i Sør-Aurdal 

31. mai, Pinsedag
Joh 20, 19-23 Ta imot Ånden
Leirskogen kyrkje kl. 11.00: 
Konfirmasjonsgudsteneste. Maria Walfridsson. 

1.  juni, 2. pinsedag
Joh 16, 5-11 Ånden går i rette med verden 
Reinli kapell kl. 11.00: 
Samtalegudsteneste. Maria Walfridsson. 
Takkoffer til Misjonsprosjektet i Nepal

Begnadalen kirke kl. 18.00: 
Samtalegudstjeneste. Signe Kvåle. 

6. juni, Lørdag
Matt 28, 16-20 Misjonsbefalingen 
Bagn kyrkje kl. 11.00: 
Konfirmasjonsgudsteneste. Signe Kvåle. 
Takkoffer til Konfirmantarbeidet 

7. juni, Treenighetssøndag 
Matt 28, 16-20 Misjonsbefalingen 
Hedalen stavkirke kl. 11.00: 
Konfirmasjonsgudstjeneste. Signe Kvåle. 
Takkoffer til KFUM-KFUK Norge

14. juni, 2. søndag i treenighetstiden 
Matt 3, 11-12 Johannesdåp og dåp med 
Ånden 
Reinli stavkyrkje kl. 11.00: Konfirmasjons-
gudsteneste. Carl Philip Weisser. 
Takkoffer til Frelsesarmeen i Valdres

Begnadalen kirke kl. 11.00: 
Konfirmasjonsgudsteneste. Signe Kvåle. 
Takkoffer til Konfirmasjonsarbeidet

Det tas forbehold om at gudstjenes-
telisten kan endres. Følg med i avisa 
Valdres og nettsidene i kommunen.

Velkomen til kyrkje
MENIGHETSBLAD 
FOR SØR-AURDAL

Utgjevar: 
Sør-Aurdal kyrkjelege fellesråd 

Redaksjon: 
Signe Elisabeth Kvåle
Liv Barbro Veimodet
Toril Grønhaug

Bagn: Bjørg Ingrid Brenno
Leirskogen: Mikael Sørbøen 
Reinli: Rune Larheim
Hedalen: Eldor Bråthen

Menighetsbladets 
kontonummer:
2320 17 79723

VIPPS: 114107 
Sør-Aurdal kirkelige fellesråd

VIPPS: 525671  
Hedalen stavkirke- kollekt

VIPPS: 22430    
Begnadalen kirke – kollekt

VIPPS: 525362 
 Veståskapellet

Trykk: Land Trykkeri AS 

VI OVER 60
Hedalen menighetsråd, i samarbeid 
med Hedalen Helselag og Hedalen 

Ungdomslag ønsker også i år å 
invitere alle som er født i 1960 eller 
tidligere til en hyggekveld på Lokalet, 

Lørdag 9. mai kl. 16.00. 

Det blir servering, andakt, 
underholdning og allsang. 

Sett av denne dagen til en hyggelig 
stund på Lokalet. 

BEGNADALEN 
MENIGHETSRÅD 

INVITERER TIL DUGNAD 
PÅ KIRKEGÅRDEN 

MANDAG 11. MAI 2020   KL 1800.

TA MED NØDVENDIG 
REDSKAP OG MØT OPP.

NÅR JOBBEN ER GJORT
 BLIR DET KAFFE OG KAKE

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

saker. Frist for innlevering 
er 4. mai.


