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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. 

Oppstandelsen er grunnfortellingen som den 
kristne kirke samles om gjennom hele kirkeåret: «Livet vant, 

dets navn er Jesus!» I gudstjenestene lovsynges Gud, vår skaper, 
frigjører og livgiver: Hallelu-jah! (hebraisk: lovsyng Herren!). 

Uten oppstandelsen ville det ikke vært noen kristendom.

Pixabay.com
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Den norske kyrkja 
i Sør-Aurdal

PRESTENS PENN 
Biskop Solveig Fiske

Påskeandakt 2021
Den kjende svensk/ nederlandske tru-
baduren Cornelis Vreeswijk (1937 – 87), 
syng  i «Turistens Klagan» om å kjenne 
seg avstengd, men korleis  songen frå barna på Karl Johan kan gi 
nytt håp.

Det sjunger några ungar på Karl Johan, 
dom låter starka och fina som bara ungar kan.                
                                                        
Ein ettermiddag på etterjulsvinteren kjende eg  på kor lite dagslys 
det var. Tilværet var prega  av restriksjonane knytt  til Covid-19. 
Då hende det  noko  som var som å finna kvitveis  og blåveis midt 
i vinterens snø, is og kulde. Kva  hende? Jau,  ivrige barnestemmer 
uttrykte glede over å leika  i snøen og lyden frå borna  bar bod  
om liv og håp midt i det avstengde.  

Dette minner meg om to ord som er knytt til jul og påske: 
«Ver ikkje redde».  Dette  fikk gjetarane på Betlehemsmarkane 
høyre. Det same fekk kvinnene høyre då dei tidleg på morgonen 
kom til grava  til sin ven. Det er så stille, så stille. Men så brytast 
stilla av at det hender noko grensesprengande som ber bod om 
noko  nytt!

Dette å sjå til ei grav, handlar om eit felles grunnleggande be-
hov; å sjå  til og minnes  den som er død.  Ikkje sjeldan  gjer man-
ge dette både rett etter gravferda  og seinare. Ser til, kjenner på 
det som var, ber med seg felles levd liv. Mange av kyrkjetenerane  
og gravarene  rundt om veit at det er slik og er opptekne  av 
vørdnad på kyrkjegarden. Dei  legg omsorg og omtanke i mellom 
anna korleis  dei etter gravferdsseremonien  legg kransar og bå-
rebukettar på gravene. Alle som har mista ein nærståande  veit 
kor mykje  denne vørdnaden og respekten har å seie i møte med 
dei store  spørsmåla knytt  til liv og død.  

Jesu liv, hans død på krossen  og hans oppstode  kastar ljos  
over våre liv og vår verd. Krossen rører ved vår eksistens. I den 
augneblinken  Jesus drog sitt siste andedrag på krossen  skalv 
jorda  og klippene slo sprekker.  Etter at Jesu døde lekam  hadde 
kvila  i grava, skjer dette uforklarlege og overveldande endå ein 
gong. Men no er det ikkje dødens, men livets krefter som bryt  
fram.  

For Maria Magdalena og den andre Maria ble morgonens sorg-
fulle stille  broten. Eg  ser for meg angsten  og forvirringa deira . 
Eg  syns eg høyrer spørsmåla deira: Kva  er det som hender? Er 
det ikkje nok no?  Og så får dei høyre fra engelen: «Frykt ikkje! 
Eg  veit at de leiter etter Jesus, den krossfeste. Han er ikkje her, 
han har  stått opp, slik som han sa. Kom og sjå staden der  han 
låg!»

Kyrkja blir framleis boren oppe  av denne gjennomgripande 
hendinga. Sidan den gongen har bodskapen  om Jesus Kristus har 
fått lyda  til forankring, tru  og håp. 

Når menneskelivet blir fylt av  mørke og tunge tider, skal kyr-
kja  halde fram med å reise håpets 
ljos  for kvart  einskilt  menneske.  

For sjølv  om redsla  ikkje er 
borte, spirer livets krefter fram. 
Oppstoda  ber  løfter om liv og 
framtid. Kristus har stått opp !
Velsigna påskehøgtid!

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, vikar: Ellen Oddveig Rudi, tlf. 948 65 195
e-post: eoddver@online.no
Soknerådsleiar: Bente Bråten Dokken, 
tlf 959 73 019
Kyrkjetenar: John Erling Blad, tlf 988 50 499
Klokkar: For tiden ubesatt

REINLI SOKN
Sokneprest, vikar: Ellen Oddveig Rudi, tlf. 948 65 195
e-post: eoddver@online.no 
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: John Erling Blad, tlf 988 50 499
Klokker: Frivillig tjeneste
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Tusen takk til alle som har bidratt med gave til menighets-
bladet i 2020! 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.

Smittevern i kirkene
Det er vanskelig å skrive noe konkret om smittevern, annet 
enn at kirken tar dette på alvor! 

Vi følger opp alle endringer som kommer fra kirkerådet og 
har jevnlig kontakt med smittevernlegen i kommunen. 

I sist oppdatert veileder pr 230221 kom det inn et nytt 
punkt om faste, tilviste plasser. Dersom vi ikke følger 
dette kravet har vi bare lov til å ha 10 personer i gudstjenest-
ene. Følger vi kravet kan vi være flere. Maks antall formelt sett 
er 100 stk, men våre kirker er så små at vi ikke kommer noe 
særlig over 50 stk, avhengig av størrelse på kohortene. 

Konfirmasjon 2021
Vi har satt opp datoer for konfirmasjon både til våren og 
høsten. Dette fordi bispemøtet anbefalte å utsette konfirmas-
jonene til høsten. Etter en spørrerunde hos de berørte fami-
lier viser det seg at noen ønsker å opprettholde datoen mens 
andre ønsker å flytte. 

Den nye smittevernveilederen sier noe om å «hindre mobi-
litet: Arrangementer som samler deltakere fra flere kommuner bør 
utsettes eller avlyses.

Dette handler blant annet om hvem man kan invitere til 
gudstjenesten. Intet er avklart enda, Vi ender sannsynligvis opp 
med å ha konfirmasjoner både vår og høst. Men vil la familiene 
selv bestemme dette. 

Tusen takk til Hans Martin Grimsrud
Som tok på seg arbeidet ved Begnadalen kirke og kirkegård 
midlertidig da Asbjørn Damslora Bølviken sa opp i våres. Hans 
Martin har vært til stor hjelp for oss frem til nyttår, og vi har 
hatt stor glede av ha ham i staben disse månedene. 1. januar 
begynte John Erling Blad som kirketjener i Begnadalen, i tillegg 
til Leirskogen, velkommen skal du være! 

Jula varer helt til påske….. 
Det stemmer ikke, men påsken varer helt til pinsen.
Hvordan hilser vi hverandre i påsketiden? Jo «God påske!» sier vi. 
Og det kan vi faktisk si helt til pinse, for påsketiden varer helt fra 
påskedag til pinse. I denne tiden danner gudstjenestenes tekster, 
bønner, salmer og liturgi en fargerik bukett av glede, forvirring, håp 
og trøst. Den oppstandne møter oss med ord om fred, slik han 
møtte disiplene: «Mens de snakket… sto Jesus selv midt iblant 
dem og sa: «Fred være med dere!»  (Luk 24,36)

Vi feirer gudstjenester i alle våre sokn denne påsken. På 
siste side står dato og klokkeslett. Velkommen til kirke og 
en riktig god påskehøytid og en god vår ønskes alle våre 
lesere!

Kirkevergen

Ved alle våre kirker i Sør-Aurdal 
henger det en kasse hvor en kan 
levere telegram ved seremoni-
er som konfirmasjon, vielse og 
begravelse. 

Bagn: Kassen er på stativ 
ved hovedinngangen.
Leirskogen: På veggen 
ved inngangen til kirkestua.
Reinli: På veggen ved 
inngangen til kapellet.
Begnadalen: Her er det 
ikke kasse, men åpning i 
døren ved hovedinngangen. 
Hedalen: På veggen i 
bårehuset.

Smått og stort 

TELEGRAMKASSER

STAVKIRKENE I SØR-AURDAL  
SØKER OMVISERE/GAIDER 

Sør Aurdal kirkelige fellesråd organiserer turistvirk-
somheten i Reinli og Hedalen Stavkirke. Sommeren 
2021håper vi kirken kan være åpen for publikum i sko-
lens sommerferie, og til det trenger vi omvisere.  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 pensjonister anmodes om å vurdere 
et engasjement.

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

Omviserne skal gi de besøkende innføring i og opplevelse av his-
torien 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 varesalg.  I tillegg kan det bli pålagt 
andre oppgaver som kan utføres i stille perioder, uten at det går 
ut over hovedoppgavene.  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 ar-
beidsperioden 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 2021 eller pr e-post: post.sor-aurdal@
kirken.no



Begnadalen kirke kunne ha 50 forhånds-
påmeldte publikummere på konserten 
klokken 16.00 nyttårsaften 2020.

Medvirkende på konserten i år var 
trompetist Herman Nordby, baryton Os-
vald Fossholm, organist og pianist Anders 
Løberg og prest Signe Kvåle. Nyttårskon-
serten med andakt i Begnadalen kirke er 
blitt en tradisjon som mange setter stor 
pris på, men den måtte i år gjennomfø-
res uten det normalt store publikummet. 
Konserten er gratis, men det er en frivil-
lig innsamling av midler etter konserten, 
som bidrar til at slike konserter er mulig 
å gjennomføre.

Konserten startet med Nordnorsk 
julesalme av komponist Trygve Hoff. 

Deretter kom blant annet sangene Ga-
briel’s oboe, What a wonderful world, 
Mitt hjerte alltid vanker, Sentimental Peb-
bles, Blå salme, Solos; Fanfare, Amasing 
Grace, Jesu joy of man’s desiring, Hedals-
marsjen og O helga natt.

I tillegg til dette var det to orgelstykker, 
Brudmarsch av Matts Arnberg og Birka-
låten av Gunnar Idenstam. Det var ingen 

salmer som fellessang på grunn av koro-
narestriksjoner. 

Signe Kvåle holdt en andakt.
Hele konserten ble avsluttet utenfor 

kirken med fellessang av Deilig er jorden. 
Herman på trompet og Osvald ledet san-
gen, og dette ble en flott avslutning på 
konserten.              Anders Løberg
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Nyttårskonsert med andakt 
i Begnadalen kirke

Foto: Arne G. Perlestenbakken.



Når er det påske?
Påskedagen er første søndag etter første 
fullmåne etter vårjevndøgn. Vårjevndøgn – 
når dagen og natten er like lange – ligger 
alltid mellom 19. og 21. mars. Påskedag kan 
derfor bare ligge i perioden mellom 22. 
mars og 25. april.

Påskedagen er første søndag etter første 
sykliske fullmåne som faller på eller etter 
21. mars.

Bestemmelsen av tidspunkt for påsken har 
vært et viktig tema i de kristne kirkene fra 
de tidligste tider, og var ofte bakgrunn for 
strid. Mye tyder på at de kristne på 200- 
og 300-tallet spurte jødiske naboer om 
når de feiret Pesach, den jødiske påsken, 
og la sin påskefeiring til samme tid. Men på 
den tiden var heller ikke jødene så sikre på 
kalenderen.

Kirkemøtet i Nikea i 325 bestemte at alle 
kristne skulle ha en felles dag for påsken, 
og at den skulle bestemmes uavhengig av 
jødene. Det er ikke plass her til å komme 
inn på alle stridigheter som fulgte senere, 
men vi hopper fram til den bestemmelse 
av dag for påsken som paven bestemte for 
den katolske kirke fra 1583, og som de 
protestantiske land etter hvert også be-
gynte å følge (men som ikke følges av den 
ortodokse kirke).

På den tiden var det ikke mulig å forhånds-
beregne det nøyaktige tidspunktet for 
hverken vårjevndøgn eller fullmåne. Dess-
uten, man ville ha påsken på en gitt dato 
over hele verden, mens tidspunktene for 
vårjevndøgn og fullmåne var nettopp tids-
punkter og kunne falle på to forskjellige 
datoer ut fra hvilken tidssone man var i.

Regelen fra 1583 er i utgangspunktet en-
kel: Påskedagen er første søndag etter 
første sykliske fullmåne som er på eller 
etter 21. mars. Mens det astronomiske 
vårjevndøgnet kan finne sted 19., 20. eller 
21. mars, er altså 21. mars alltid utgangs-
punktet for beregningen av påskedagen.

Hentet fra Kirken.no
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BAGN
Ole Magnus Langedrag
Amalie Hansebakken
Magnus Kjær Larsen
Birk Østgård
Oscar Røhne Trondhjem
Erik Thorsrud
Hanna Fønhus Lundhaug
Jan Oddbjørn Sørli
Anelia Skaro Dokken
Lasse Hagadokken
Mikael Andreas Storrø Skjerve
Einar Kristoffer Lundene Solbrekken

LEIRSKOGEN
Mikael Øvergaard
Christina Garli-Holt
Hedda Kvame Sørbøen
Mikkel Nybråten
Aurora Gjerde Stensæter

 
 
REINLI
Eilin Kvaal
Hanna Emilie Kristensen
Hans Erik Sørum Moen
Tuva Skaret
Martin Juvkam

BEGNADALEN
Elias Hansebakken
Melina Myra Lien
Haakon Bordewich-Strøm
Oscar Venåsen Korsmo

HEDALEN
Hannah Elvira Ildjarnstad
Victoria Strand Grøv

KONFIRMANTER I SØR-AURDAL 2021
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Utfordrer til grønn handling
Du ska itte trø i graset.
Spede spira lyt få stå.
Mållaust liv har og e mening
du lyt sjå og tenkje på.
På Guds jord og i hass hage
er du sjøl et lite strå.

Trysildikter Einar Skjæraasen rommer hele klima og miljødebat-
ten i noen enkle verselinjer. Når vi diskuterer utslippskvoter, 
utbygginger, avfallsproblem og overforbruk er det egentlig dette 
det handler om; å leve med en grunnleggende respekt og an-
svarsfølelse for Skaperverket. 

For å ta vare på det Gud har skapt, må vi ta vare på miljøet og 
klima på jorda. Som Norges største medlemsorganisasjon har vi 
som kirke også en stor mulighet til å påvirke handling. 

Kirka som veiviser
Kirkemøtet vedtok i 2019 en uttalelse som oppfordra regjerin-
gen, Stortinget og lokale folkevalgte om å ta ansvar og handle 
for klimaet.

Den norske kirke har sagt at vi vil ta vår del av ansvaret for å nå 
FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet 
og stoppe klimaendringene innen år 2030. Bærekraftsmåla er 
konkrete og ambisiøse. De forplikter verdenssamfunnet. De for-
plikter det enkelte land. De forplikter mennesker. De forplikter 
deg og meg.

Kristendommen er en god ressurs inn i arbeidet med bære-
kraft og skaperverk, og vi ser dette er viktig også i de bibelske 
skrifter, slik som i salme 24,1-2: «Jorden og det som fyller den, 
hører Herren til, verden og de som bor der, er hans. For han 

har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet den på strømmende 
vann». Kirken har derfor, i samarbeid med andre aktører, utgitt 
boken «Bærekraftsboka», (http://bærekraftsboka.no), som er 
god lesning for den som er interessert i koblinga kristendom og 
bærekraftsmål.  

Så hva kan vi gjøre?
Hamar bispedømme har miljøfyrtårn-sertifikat, og over 70 av 
våre menigheter er en del av «Grønn kirke – miljøledelse i prak-
sis». Dette forplikter. Bærekraft handler om å kutte i innkjøp og 
forbruk, reise mindre, men også om bevisstgjøring. 

Det handler om vilje til å skape en bedre verden. Begynner vi i 
det små, vil det kunne vokse seg stort. Som FNs bærekraftsmål 
nr. 17 sier: Samarbeid for å nå målene.

La 2021 bli det året der menigheter i Hamar utgjør en 
forskjell. Velg et grønt mål som alle deler av menigheten 
kan enes om og jobbe sammen for å nå. Slik kan vi set-
te et avtrykk, og inspirere andre deler av samfunnet til 
handling. 

Du skal ikke røre reiret,
reiret er ei lita seng.
Over tynne bån brer erla
ut sin vâre varme veng.
Pipet i den minste strupe
skal bli kvitring over eng.

Du skal itte sette snuru
når du sir et hara-spor.
Du skal sjå deg for og akte
alt som flyg og spring og gror.
Du er sjøl en liten vek en,
du treng sjøl en storebror.

RENT VANN REDDER LIV. 
FORANDRE. FOR ANDRE. 

fasteaksjonen.no

TAKK FOR STØTTEN UNDER 

ÅRETS FASTEAKSJON!

Fikk du ikke gitt?

Vipps valgfritt beløp til 2426 

SMS VANN til 2426 (250,-)

Eller gi på konto 1594 22 87493
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Helena Wright var gudstjen-
esteleder og det ble gode ord 
og fin sang utenfor kirken.

En liten minipilegrimstur 
rundt kirken ble det også.

Etter gudstjenesten møttes 
Tårnagentene til skattejakt i 
kirken og ringing med klok-
kene i Stupulen.

Bildeglimt fra utegudstjenesten 
i Hedalen 21. februar

Foto: Arne G. Perlestenbakken



SIDESIDE

Finn 5 feilFinn 5 feil

VITSERVITSER

De to bildene er nesten like. Finner du 
de fem feilene på bildet under?

Tegning: Claudia Chiaravalotti

Tegning: Claudia Chiaravalotti

– Pappa har 
begynt på bakekurs. 
I går lærte de å bake 

boller.
– Ble bollene gode?

– Kjempefine! Vi spilte 
bordtennis med dem 

hele kvelden.

Hvordan 
finner myggen ut 
hvilken blodtype 
et menneske har?

Svar: De tar 
stikkprøver.

Finn veien til den tommeFinn veien til den tomme
graven!graven!Fargelegg!Fargelegg!

Samuel salver 

David

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

10 
2019

15. september

Supersetning
Salme 86,12

Gud er min 

hyrde

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

11 
2019

29. september

Supersetning
Salme 86,12

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

12 
2019

13. oktober

Supersetning
Salme 102,3

Jesus vekker 

opp enkens 
sønn

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom. 

13 
2019

27. oktober

Supersetning
2. Timoteus 1,7

Ufortjent 
godhet

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

15 
2019

24. november

Supersetning
Matteus 6,33

De to sønnene

For så høyt har Gud elsket verden at 
han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som 

tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  

16 
2019

8. desember

SupersetningJohannes 3,16

Den største       julegaven
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   Suzy Senior  •  Estelle C
orke
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SØNDAGSSKOLEN NORGE

Skrevet  av Suz y Sen ior •  I l lus trer t  av Es te l le  Corke

     il Gud være sammen med oss slik som vi er?Vil han være sammen med oss hvis vi er litt rufsete, slik som Esel?Eller når vi har rotet det skikkelig til?
I denne herlige historien finner Esel ut at vi kan komme til Gud akkurat slik som vi er.

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Følg Jesus gjennom Jerusalem fra 
palmesøndag til påskedag.

Jesus red inn i Jerusalem på et esel, og 
ble hyllet som en konge.

Tegning: Chiara Bertelli

Start

Mål

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og 

kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 

14 
2019

10. november

Supersetning1. Kor 13,13

Gud er  kjærlighet

Bestill
abonnement

 på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  
eller  22 08 71 0022 08 71 00
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Å SALIGE STUND
Johan Halmrast, født 2. februar 1866 
på Lillehammer, død 22. november 1912 
i Kristiania, var en norsk journalist, sang- 
og romanforfatter. Han er imidlertid 
mest kjent for en enkelt salmetekst. «Å, 
salige stund uten like». I Norsk Salme-
bok har han også en salme «Hen over 
jord et pilgrimstog». Denne er brukt 
som en sentral del i komponisten Egil 
Hovlands kjente Allehelgensmesse fra 
1970. Begge disse står i Norsk salme-
bok 2013.

«Å, salige stund uten like» ble skrevet i 
1890, da Halmrast var 24 år. Første vers 
sto på trykk i et blad som het Sanger-
tidende samme år. Året etter kom alle 
tre versene med i en sangsamling som 
het Noahs Due. Sammen med teksten 
sto melodien av Kristian Wendelborg 
som fremdeles brukes. Salmen ble fort 
populær, og kom tidlig med i de ulike 
kristne sang- og salmebøkene. I 1924 
kom den også med i Landstads revider-
te salmebok 

Til tross for sin popularitet døde Johan 
Halmrast i fattigdom. I begravelsen var 
det, foruten faren og broren, bare fire 
offiserer fra Frelsesarmeen som stilte 
opp. 

I forbindelse med 100-årsminnet for 
hans fødsel i 1966, ble det reist en 
stein på graven hans på Østre Gravlund 
i Oslo. Fram til da hadde graven vært 
umerket, og man trodde lenge at den 
var slettet. Minnesteinen, som fremde-
les står på graven, ble finansiert gjennom 
en innsamling blant kristne journalister 
i Oslo-pressen.                             

Kilde: Wikipedia
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Løysning på julekviss
1. Arrangement i Sør-Aurdal 12.og 13.august 2000 - Underveis
2. Førenamnet til vinnar av Gunnar Sønsteby-prisen – Kristian 
3. Del av tusenårsstad - Ulekyrkjetomta
4. Kommunedirektør - Ludvigsen
5. Førenamnet til europameister i kokkekunst - Even
6. Bygd med offisielt namn knytta til Olav den heilage - Leirskogen 
7. Forfattar med førenamn og etternamn som byrjar på same bokstav – Edvard Elsrud 

Løysningsordet er: UKULELE

Randi Hagen, Gro Skinningsrud, Jostein Lie og Marit Aabye Fossholt får ei lita helsing i posten for rett svar. 

Å, salige stund uten like, Han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, Min sjel, hvorfor sørger da du?
Han er ikke lenger i graven, Hvor bleknet i døden han lå,
Jeg levende så ham i haven, Og aldri så skjønn jeg ham så.

Han lever, og jeg skal få bringe Hans venner det salige ord -
Tenk, jeg som er ringest blant ringe, Den minste han kjenner på jord.
Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, Å, kunne jeg synge det ut!
Å, kunne ei engler begjære Å gå med så salig et bud!

Å, salige stund uten like, Han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, Min sjel, hvorfor sørger da du?
Du søkte din trøst i den døde, Og dvelte ved gravnatten kun,
Så fikk du ham levende møte, Å, salige, salige stund!

Påskesalme-quiz
Hvilke påskesalmer er strofene nedenfor hentet fra?

1.  Av kjærleik der du sveitta blod, av kjærleik der du bad.
2.  Forløst til liv fra dødens tvang går folket ut med  jubelsang.
3.  Ånden alene må leve for deg.
4.  Kjærligheten, hjertegløden sterkere var her enn døden
5. Syn meg dine merkte hender, så eg frelst mitt auga vender  
     opp til deg på krossen, du.
6.   Smelt mitt hjerte gråt mitt øye
7.  Om enn bedrøvet smiler dog støvet
8.   Livet han vant, da livet han gav
9.   Troens øye ser det.
10. Døden oppslukt er til seier
11. Ti synger lydt og sjeleglad hans menighet i allen stad.

Svar finner du på side 10.
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Påskesalme-quiz
Svarene:

1.   Den stunda i Getsemane eg aldri gløyma kan. 
     (Nr. 174 i Norsk salmebok 2013)
2.   Til Lammets måltid får vi gå med frelsens hvite kledning på. 
     (Nr. 153 i Norsk salmebok 2013)
3.   Jesus, din søte forening å smake.  
     (Nr. 158 i Norsk salmebok 2013)
4.   Hill deg, Frelser og forsoner! 
     (Nr. 173 i Norsk salmebok 2013)
5.   Du som låg i natti seine, 
     (Nr. 138 i Norsk salmebok 2013)
6.   Naglet til ert kors på jorden, 
     (Nr. 171 i Norsk salmebok 2013)
7.   Påskemorgen slukker sorgen. 
     (Nr. 196 i Norsk salmebok 2013)
8.   Han er oppstanden. Halleluja. 
     (Nr. 204 i Norsk salmebok 2013)
9.  Deg være ære. 
     (Nr. 197 i Norsk salmebok 2013)
10. Jesus lever, graven brast. 
      (Nr. 194 i Norsk salmebok 2013)
11. Krist stod opp av døde i i påskemorgen røde.  
      (Nr. 195 i Norsk salmebok 2013)

Vi blar i arkivet v/Bjørg Ingrid
Bare et lite hjertesukk, 1981
Fra Bibelen kjenner vi lignelsen om sønnen som bad om å få sin 
del av arven, og da han fikk den, tok han ut fra farshuset. Jeg kan  
tenke meg at denne unge mannen så framtiden lys, og med store 
forventninger. Senere når vi møter han, da er han glad han får ete 
seg mett sammen med svinene som han passer.

De lyse utsiktene han så fram til, holdt ikke, og verdiene han 
hadde i arven, var tært bort. For mange, mange er dette blitt 
røyndom. Når disse tankene kom for meg, da var det vår høye 
levestandard og vårt ubegrensede bruk av ”vår arv” ressursene 
jeg tenkte på.

Vi blir vant med at alt skal brukes. Vi som er blitt eldre husker 
kanskje at far tok av seg luen og bad om Herrens velsignelse når 
han om våren var ute på åkeren med såkornet. Han visste at 
”Herren gav og Herren tok”.

Nu er ikke dette med det daglige brød så sentralt lenger. Alle 
har nok. Spørsmålet kan da bli om vi deler arven på rett måte. 
Kanskje er vi smitta av iveren for å få størst mulig del av arven, 
og ikke alltid blir det noen velsignelse for oss, og mange går 
under i velværet.

Normene som vi før hadde som leveregler etter Guds ord, 
blir slette ut, og ofte ser vi dårlige frukter.

Men i dag er det likevel ikke for seint. Vi ser denne unge man-
nen når han holdt på å omkomme. Da brøt han opp for å høre 
om Far hadde bruk for en leiekar. Naturligvis kunne han ikke 
håpe på å få fortsette som barn. Og, mens han ennu var langt 
borte kom Far han i møte, i glede over at denne sønn som var 
bortkommet, nu kom heim.

Den samme Far kan vi og få møte, om vi vender om og be-
kjenner som denne sønn: ”Far, jeg har syndet mot himlen og 
mot deg. Jeg er ikke lenger verdig å kalles din sønn, men la meg 
få være en av dine tjenere.”

Da vil også vi møte en Far som tar imot oss med glede, og 
som vil holde fest i himlen for hver en som vender tilbake til 
farshuset.

                                                                           O. E. 
Thorsrud

A-PROPOS ALKOHOLDEBATTEN
Teksten for sundagen var om bryllaupet i Kana, der Jesus gjorde 
om vatn til vin.
”Ja,” sa presten, ”la det vere klart at det verkeleg var vin han 
laga.”
Presten såg strengt ut over kyrkjelyden og la til:
”Men det vil eg ha sagt. Dersom Jesus hadde vore i denne bygda 
i dag, hadde han heilt sikkert laga vin om til vatn.”

200 år siden Hans Nielsen Hauge,2001
I 1801 foretok Hans Nielsen Hauge sin første reise gjennom 
Valdres. I Sør-Aurdal ble det ”vunnet noen venner”, som det het 
den gangen. Flere kom til, og etter hvert utgjorde vennene et 
helt lite samfunn. 

Allehelgensdag 1. november 1845 samlet en del av disse seg 
hos Erik og Sigrid på Nordre Wold for å stifte en misjonsfore-
ning for prestegjeldet. Dette skjedde bare 3 år etter at Det Nor-
ske Misjonsselskap ble stiftet.

I det første styret var John Nilsen Fjeld formann, og Erik Ja-
kobsen Wold viseformann og kasserer. Erik Tideman Wold var 
visekasserer. Av de andre stifterne kan nevnes Kjersti Bratrud, 
Anders og Thore Aaslid, Anne Fekjær, Ole Veglingsrud og Her-
man Bøen.

På det første møtet kom det inn 3 spesidaler til misjonen.

Det ble inntegnet medlemmer i alle sogn. I Bagn og Reinli 38 
medlemmer, i Hedalen og Begnadalen 72 medlemmer.

John Fjeld hadde reist mye og talt Guds ord i mange år før 
foreningen ble stiftet. Nå fikk han et nytt felt å arbeide i. Mange 
ble vakt til liv i Gud ved hans forkynnelse, skrives det i gamle 
protokoller. Han var antakelig den mest betydelige lekpredikant 
Valdres har fostret.

Misjonsmøtene ble holdt vekselvis på gårdene i alle fire sokn. I 
1846 ble det sendt 25 spesidaler til Det Norske Misjonsselskap.

Dette var et lite tilbakeblikk på starten av NMS misjonsfore-
ninger i Sør-Aurdal.

To av dem feiret hvert sitt jubileum i Bagn prestegård 1. no-
vember 2000. Bagn felles kvinneforening regner sin start til stif-
telsen i 1845 og feiret 155 år. Og Hølera misjonsforening feiret 
120 år.                                        Opplysninger fra Solveig Amrud

Med beven og jublende glede, 2011
I det øyeblikket da Jesus drog sitt siste åndedrag på korset, skalv 
jorden og klippene slo sprekker. Forhenget framfor det aller hel-
ligste i tempelet revnet i to. slik skulle alle forstå at det so skjer, 
har konsekvenser for hele kosmos. Etter at Jesu døde kropp 
hadde hvilt i graven, skjer dette uforklarlige og overveldende 
ennå en gang. Men nå er det ikke dødens, men livets krefter som 
braker løs.

Påsken er gjennomgripende for hele kosmos. Og det er livets 
krefter som trenger seg fram. Det er ikke rart at kvinnene gikk 
fra graven redde, men jublende glade. Jeg tror denne dobbelt-
heten er det som berører så sterkt ved påsken. Først endeløs 
fornedrelse og sorg, og så jubel og uventet glede.

Løp og fortell, sa engelen. Kirken bæres fremdeles oppe av 
denne kosmiske hendelsen. Og når Guds skapninger krenkes og 
knuses i jordskjelv og krig, skal kirken fortsette å reise håpets 
lys for hvert enkelt menneske. For selv om frykten ikke er borte, 
spirer livets krefter fram. Oppstandelsen bærer løfter om liv og 
framtid, merker dere det ikke?

Matt 28.8 : ”Da skyndte kvinnene seg bort fra graven, redde, 
men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene.”

Håp og framtid er lagt i våre hender. Kristus er oppstanden!
 Solveig Fiske    
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BAGN
Døypte:
06.12.20  Ebba Silberg Ensink
06.12.20  Eva Willemtje Silberg Ensink 
06.12.20  Ellinor Stensæter

Gravferdshandlingar:
05.02.21  Nils Langedrag
09.02.21  Astrid Veglingsrud
12.02.21  Marit Wold
19.02.21  Karin Tegler

REINLI
Døypt:
28.02.21  Vetle Lien

Gravferdshandling:
08.01.21  Bjørn Agnar Sandviken

BEGNADALEN
Gravferdshandlinger:
11.11.20  Dorthea Odden 
23.02.21  Gunnar Damslora 

HEDALEN
Gravferdshandlinger:
01.12.20  Helga Fekjær
04.12.20  Karin Lia – urnenedsettelse
18.12.20  Gullbrand Nordby – urnenedsettelse
15.01.21  Arild Bjørnstad
29.01.21  Kari Alm Elsrud
02.02.21  Ola Eivind Wangen
09.03.21  Astrid Aaslie

Merkedager i livet

Vi minner om at det 
fortsatt er viktig å:

Holde minst 1 meter avstand. 
Vaske hender ofte og 
grundig, - håndsprit er 
tilgjengelig i alle kirker.

Hold deg hjemme
hvis du er syk.

Ta vare på hverandre.

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

saker. Frist for innlevering 
er 5. mai.

Eldor Bråthen 
takker av
Eldor Bråten skrev sin første artikkel i menighetsblad nr 2, 1987 da 
i forbindelse med bedehusbasar i Hedalen. Siden skrev han et par 
artikler/intervjuer nå og da. I menighetsblad nr 6 1989 er han nevnt 
som fast redaksjonsmedlem første gang  og siden da har han sittet 
i rådet. Når han nå takker for seg har han altså 33 års fartstid som 
skribent hvorav 31 av disse har vært som fast medlem. 

Eldor har bidratt med veldig mye stoff gjennom disse årene, alt fra 
intervjuer, til referater og avskjedsamtaler. Eldor har vært et «JA» 
menneske, og er han blitt spurt om å ta et skriveoppdrag har han 
sagt ja. Dette har vi satt veldig pris på, vi som jobber og har jobbet 
sammen med ham i rådet.

De siste årene har quiz’ene han har laget til påske og jul engasjert 
ekstra mange. Det har vært moro å få inn så mange forslag til svar 
at vi har måttet trekke ut hvem som skal få premie. 

Kjære Eldor: Takk for gode innspill til stoff i bladet. Og tusen takk for 
innsatsen din som skribent i menighetsbladet. En liten fysisk takk vil 
havne i postkassen din til påske.  

Redaksjonsrådet

Foto: Arne G. Perlestenbakken



28. mars, Palmesøndag
Matt 26, 6-13 Jesus salves
Soltun, Begnadalen kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Signe Kvåle. Takkoffer til Soltun

1.april, Skjærtorsdag
Luk 22, 14-23 Nattverden
Hedalen stavkirke kl. 19.30: Høymesse. Signe 
Kvåle. Takkoffer til Leger uten grenser

2. april, Langfredag
Luk 22, 39-23,46 Lidelsesberetningen 
Reinli kapell kl. 11.00: Høgmesse. Ellen Odd-
veig Rudi. Takkoffer til Frelsesarmeen

Leirskogen kyrkje kl. 18.00: Høgmesse. Ellen 
Oddveig Rudi. Takkoffer til Kirkens Bymisjon

4. april. Påskedag
Matt 28, 1-10 Jesus står opp
Bagn kyrkje kl. 11.00: Påskehøgmesse. Ellen 
Oddveig Rudi. 

Hedalen stavkirke kl. 11.00: Påskehøymesse. 
Signe Kvåle. Takkoffer til Kirkens Bymisjon

5. april, 2. påskedag
Luk 24, 36-45 Jesus viser seg for disiplene
Begnadalen kirke kl. 11.00: Påskehøymesse. 
Signe Kvåle. Barnekoret deltar. Takkoffer til 
Sjømannskirka

11. april, 2. søndag i påsketiden
Joh 21, 15-19 Jesus og Peter
Ingen gudstenester i Sør-Aurdal

18. april, 3. søndag i påsketiden
Joh 10, 1-10 Jeg er porten
Bagn kyrkje kl. 11.00: Sanggudsteneste. Signe 
Kvåle. Takkoffer til Change maker

Hedalen stavkirke kl. 18.00: Kveldsmesse. 
Signe Kvåle. Takkoffer til Mental Helse

25. april, 4. søndag i påsketiden
Joh 13, 30-35 Et nytt bud: Elsk hverandre
Reinli kapell kl. 11.00: Gudsteneste. Ellen 
Oddveig Rudi. Takkoffer til Veståskapellet

Begnadalen kirke kl. 18.00: Kveldsmesse. 
Signe Kvåle. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. 
Årsmøte etter gudstjenesten. 

1.mai, Lørdag
Luk 14, 12-14 Innby fattige og uføre 
Begnadalen kirke: 1. mai gudstjeneste. Signe 
Kvåle. 

2. mai, 5. søndag i påsketiden
Luk 13, 18-21 Sennepsfrø og surdeig 
Hedalen stavkirke kl. 11.00: Samtalegudstje-
neste. Signe Kvåle. Takkoffer til Krisesenteret 
Hønefoss

Bagn kyrkje kl. 18.00: Samtalegudsteneste. 
Signe Kvåle. Utdeling av 5. klasse bibel til 
Bagn, Leirskogen og Reinli sokn. Takkoffer til 
Det Norske Bibelselskap 

9. mai,  6. søndag i påsketiden
Matt 7, 7-12 Bønn og den gylne regel 
Begnadalen kirke kl. 11.00: Samtalegudstje-
neste. Signe Kvåle. Takkoffer til Konfirmant-
arbeidet

Reinli kapell kl. 18.00: Samtalegudsteneste. 
Ellen Oddveig Rudi. Takkoffer til Det Norske 
Misjonsselskap

13. mai, Kristi himmelfartsdag
Luk 24, 46-53 Jesu avskjed 
Hølera bedehus kl. 11.00: Gudsteneste. 
Signe Kvåle. Takkoffer til bedehuset

16. mai, Søndag før pinse
Joh 3, 16-21 Lyset er kommet til verden
Ingen gudstenester i Sør-Aurdal 

17. mai, Mandag
Matt 22, 17-22 Gi keiseren hva keiseren er 
Reinli kapell kl. 09.45: 17.mai gudstenes-
te. Ellen Oddveig Rudi. Takkoffer til Reinli 
kyrkjelyd

Bagn kyrkje kl. 11.15: 17.mai gudsteneste. 
Ellen Oddveig Rudi. Takkoffer til Kirkens 
Bymisjon

Leirskogen kyrkje kl. 12.30: 17.mai guds-
teneste. Ellen Oddveig Rudi. Takkoffer til 
Leirskogen sokn, nytt orgel

Hedalen stavkirke kl. 10.30: 17.mai gudstje-
neste. Signe Kvåle. Takkoffer til Salto

Begnadalen kirke kl. 12.00: 17.mai gudstje-
neste. Signe Kvåle. Takkoffer til Begnadalen 
menighet

23. mai, Pinsedag
Joh 14, 15-21 Talsmannen og Jesu bud 
Hedalen stavkirke kl 11.00: Pinsehøymesse. 
Signe Kvåle. Årsmøte etter gudstjenesten

24. mai, 2. pinsedag
Joh 6, 44-47 Far drar mennesker til Jesus 
Leirskogen kyrkje kl. 11.00: Samtalegudste-
neste. Ellen Oddveig Rudi. Takkoffer til Hekta

30. mai, Treenighetssøndag 
Luk 10, 21-24 Jesus jublet i Ånden 
Ingen gudstenester i Sør-Aurdal 

5. juni, Lørdag
Joh 3, 26-30 Han skal vokse, jeg skal avta 
Hedalen stavkirke kl. 11.00: Konfirmasjons-
gudstjenste. Signe Kvåle. Takkoffer til Misjons-
prosjektet i Nepal

6. juni, 2. søndag i treenighetstiden
Joh 3, 26-30 Han skal vokse, jeg skal avta 
Bagn kyrkje kl. 11.00: Konfirmasjonsguds-
tenste. Signe Kvåle. Takkoffer til Konfirmant-
arbeidet

12. juni, Lørdag
Joh 1, 35-51 De første dipilene
Begnadalen kirke kl. 11.00: Konfirmasjons-
gudstjenste. Signe Kvåle. Takkoffer til Konfir-
mantarbeidet 

13. juni, 3. søndag i treenighetstiden
Joh 1, 35-51 De første dipilene
Reinli stavkyrkje kl. 10.00: Konfirmasjons-
gudstenste. Ellen Oddveig Rudi. Takkoffer til 
Reinli kyrkjelyd

Leirskogen kyrkje kl. 12.00: Konfirmasjons-
gudstenste. Ellen Oddveig Rudi.

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