
FASTEAKSJONEN 2020

40.000 bøssebærere, inkludert våre egne kon-
firmanter, skulle banket på dører over hele 
landet for å samle inn penger til Kirkens Nød-
hjelps årlige fasteaksjon. At aksjonen og inn-
samlingen i år ble digital som følge av koro-
nakrisen har ikke lagt noen demper på det 
store engasjementet. Fasteaksjonen retter en 
stor og hjertelig takk til konfirmantene, me-
nighetene, giverne og alle andre som bidro 
til vår tids viktigste fasteaksjon. Med pengene 
som samles inn, vil Kirkens Nødhjelp sikre rent 
vann til sårbare mennesker over hele verden, 
og trappe opp kampen mot koronavirus

 
 
På landsbasis ble det samlet inn kr. 20.941.351,-  
– dette tilsvarer 4 kr pr innbygger. 

I Sør-Aurdal samlet vi i 2020 inn kr. 26.956,-  
Det betyr at hver innbygger i kommunen har 
bidratt med kr 8 i gjennomsnitt, og at Sør-Aur-
dal kommune har gitt rent vann til 135 perso-
ner.

Dette er imponerende. 
Tusen takk til alle som, bidro!

I forbindelse med 
fasteaksjonen ble 
konfirmantene våre 
oppfordret til å sende 
inn bilder av noe de forbant 
med rent vann og sende inn. 
Vi fikk inn så mange flotte 
bilder – vi er heldige i 
Norge som har rent vann 
rundt oss, nær sagt overalt! 

Dette bildet tatt av 
Ole Terje Gabrielsen 
ble plukket ut til å 
komme i menighetsbladet.

Sør-Aurdal
Menighetsblad for

Nr. 2 - Juni 2020 e. Kr. - 76. årgang
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Den norske kyrkja 
i Sør-Aurdal

PRESTENS PENN 
Biskop Solveig Fiske

Andakt pinse
Igjen sa han til dei: «Fred vere med dykk! Som Far har sendt 
meg, sender eg dykk.». Med desse orda anda han på dei og 
sa: «Ta imot Den heilage ande!
Slik står det i evangeliet etter Johannes 20, 21-22, og Jesus 
førebur  her disiplane på at Den heilage ande  skal koma  i 
pinsa. Så , i Apostelgjerningane  (kap. 2) får vi høyre om kva  
som hende då Anden kom dit disiplane var samla  

«Brått lét det frå himmelen som når ein sterk vind blæs, og 
lyden fylte heile huset dei sat i.   Tunger, liksom av eld, synte 
seg for dei, skilde seg og sette seg på kvar og ein av dei.   Då 
vart dei alle fylte av Den heilage ande og tok til å tala på 
andre språk etter som Anden gav dei å forkynna». 

Dette  er dramatiske forteljingar , og det er ikkje heilt en-
kelt  å forstå kva  det er Den heilage  ande er og gjer. På 
mange måtar er det kanskje salmediktarane  som best har 
klart å visualisere dette for oss, slik som i den folkekjære 
salmen «Måne og sol» vers 3; 

«Ånden, vår trøst, levende varm og hellig og sterk, taler om 
Gud, bærer oss frem dag etter dag. Herren vår Gud vil vi 
takke»

Dette verset kjenner eg gir styrke og trøyst inn i den tida 
vi har no.  At Guds ord er noko  levande, noko  som held  
og ber (kan bera) oss gjennom alle dagar er ein  bodskap 
som ikkje kan seiast  for ofte. Den heilage ande knyter  oss 
saman - på tvers av landegrenser, generasjonar og livssitua-
sjon. Anden  er levande og varm, heilag  og sterk. Dagane vi 
opplever no er rare, med mange heilagdagtradisjonar  som 
må endrast. Men pinsa sin bodskap er framleis den same. 
Jesus let ikke menneska vera  aleine, sjøl  etter sin himmel-
fart. Nei, evangeliet er framleis verksamt, og Gud er oss 
nær oss, midt i det vi opplever å stå i. Kvar  einaste  dag, til 
alle tider. 

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: 
For tiden ubesatt, kontakt kirkekontoret

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: For tiden ubesatt, 
kontakt kirkekontoret 
Klokker: Frivillig tjeneste

Foto: Joakim Mangen
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Året 2020 kommer til å stå i histo-
riebøkene våre som annerledesåret 
og 12. mars var begynnelsen på dette. 
Året 2020 blir året vi lærte nye ord: 
Covid-19, - korona –  og året da avs-
tand mellom mennesker ble viktigere 
enn noe. 

2020 vil bli minnet som året vi måtte 
være sammen - alene. Året da teknol-
ogien kastet seg over oss - gammel 
som ung. For skulle vi kunne samtale 
med familie og venner måtte det bli 
på avstand – gjerne i telefon eller via 
internett. 

Jeg har aldri vært på så mange kurs, så 
mange møter og likevel beveget meg 
så lite. For med teknologihjelp kan vi 
ikke bare jobbe hjemmefra, men også 
delta på kurs, konferanser og møter. 

Men savnet etter å være sammen i 
samme rom – har ligget der hos alle. 
Kanskje spesielt hos våre gamle som 
bor på sykehjem/aldershjem, og hos 
deres pårørende. De som ikke har fått 
besøk av sine av frykt for smitte. Disse 
gamle som sannsynligvis har opplevd 
krise før – de har igjen fått føle usik-
kerheten på kroppen, for selv om vi 
ikke har kriget med andre statsmakter 
har vi kriget – mot noe mye vanskel-
igere, mot det usynlige viruset. 

Nå ser det heldigvis ut til at vi kan få 
besøke våre gamle igjen. Barn og un-
gdom kan igjen gå på skolen og treffe 
venner, og vi får åpne gudstjenester. 
Men det er ikke over enda. Vi må fort-
satt være forsiktig og holde smitte-
faren så lav som mulig. 

Ta vare på deg og de du har 
rundt deg.  Alt blir bra! 

Med ønske om en god og 
varm sommer til alle!

Kirkevergen

Smått og stort ENDRINGER I BEGNADALEN
I forrige nummer av menighetsbladet kunne vi gratulere Asb-
jørn Bølviken som fast ansatt i Fellesrådet. Stillingen hadde han 
vikariert i siden forrige sommer. 

1. april – fikk kirkevergen epost om at Asbjørn sa opp sin still-
ing, fordi den andre jobben hans krevde mere reising. 

Det ble et «sjokk» og åpne den eposten, og samtidig lurte jeg 
jo på om det kunne være en aldri så liten aprilspøk… Men det 
var det ikke. Asbjørn sluttet hos oss pr 1/5, men beholder evt 
oppdrag med gravferd frem til sommeren.

Tusen takk for at du så raskt tok på deg alle oppgavene til kir-
ketjener/kirkegårdsarbeider i fjor sommer, det har vært trygt 
og godt å vite at du har vært tilgjengelig! 

Uansett sjokk så måtte vi raskt finne en løsning på spørsmålet: 
hva gjør vi nå? Vi var på vei inn i den mest travle tiden - tiden da 
det er utrolig mye jobb på kirkegårdene våre. Vi måtte ha hjelp 
– og det raskt.  Da kom tipset: Hans Martin Grimsrud! 

Hans Martin kastet seg rundt og sørget for rydding og stell på 
kirkegården, og i kapellet. Vi var egentlig aldri uten kirkegårdsar-
beider. Tusen takk til Hans Martin for din positivitet – og for at 
du har sagt du kan være tilgjengelig ut august for oss. 

Stillingen som kirkegårdsarbeider/kirketjener i Begnadalen 
(40%) ble lyst ut på nytt – det ble også tilsvarende stilling på 
Leirskogen i 20%. Søknadsfristen ble satt til 27/5 – og i skriv-
ende stund har vi en søker til begge stillingene. 

Kirkevergen

Årsmelding og Regnskap 
for Sør-Aurdal kirkelige 

fellesråd er godkjent. 

Ønsker du å lese dette gå inn på 
nettsiden vår: www.kirken.no 

hent opp fanen “om oss” 
og velg “årsmeldinger” 



17. mai gudstjeneste på nett
Når gode ideer blir så godt mottatt er det fort gjort å bli høy 
på seg selv. Vi la planer om å lage nye gudstjenester til nett hver 
uke – men fant fort ut at vi ikke hadde ressurser til det. Det er 
mye annet også som skal skje; dåpshandlinger, gravferdshandlin-
ger, generelt vedlikehold, gravplassarbeid mm. 

Men 17. mai og pinse ville vi legge fokus på. 
17. mai gudstjenesten ble filmet i Hedalen stavkirke 7. mai og 

lagt ut på nett på nasjonaldagen kl. 1100. Denne gang var det 
Anders kantor som hadde regien på filming og redigering i tillegg 
til å spille orgel til gudstjenesten. Det viste seg at vi har egne res-
surser også på dette feltet – og det var en hyggelig oppdagelse. 

Arne GP var også med denne gang som fotograf. Han var også 
med i koret, sammen med Ola Fønhus, Toril Grønhaug, Kirsten 
Heimestøl som også var tekstleser og Liv Barbro Veimodet. 

Tusen takk til Signe prest og Anders kantor og alle medhjelpe-
re som var med på å lage årets 17. mai gudstjeneste!

Pinsegudstjeneste i kirken! 
Som nevnt tenkte vi å legge ressurser i pinsegudstjeneste på nett 
også – men så kom det fra myndighetene mulighet til å åpne kir-
kene igjen for gudstjenester og den muligheten grep vi begjærlig. 
Det skulle vært konfirmasjonsgudstjenester i pinsen – disse var 
for lengst utsatt, så vi gjennomførte gudstjeneste i Bagn kyrkje 
1. pinsedag og i Begnadalen kirke 2. pinsedag. Begge steder med 
strenge restriksjoner i forhold til å sørge for minst mulig smitte-
spredning og evt. smittesporing hvis noe skulle skje. Det var godt 
å endelig kunne åpne kirkene igjen!
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Gudstjenester på nett i påsken og 17. mai
Vi fikk ei lita nøtt å knekke da samfunnet stengte ned 12. mars 
pga Covid-19. Vi ønsket fortsatt å bringe kirkens budskap ut i 
menighetene, men hvordan skulle vi klare dette? Vi hadde ikke 
erfaring med opptak av gudstjenester men fant ut at vi måtte 
prøve oss på dette. Vi tok derfor kontakt med Arne G Perles-
tenbakken fra Hedalen fordi vi vet at han er positiv, tar masse 
bilder og i tillegg filmer. 

Arne G P, er en beskjeden kar og trodde ikke han ville klare 
det så bra, men var villig til å prøve. Så fant han ut at han kunne 
ta kontakt med Kjell Eriksen, også han fra Hedalen. Kjell er 
en pensjonert NRK mann. Som tenkt så gjort og Kjell var like 
positiv som Arne så da var det Signe prest og Anders kantor 
som måtte legge en strategi for gudstjenestene vi ville legge ut 
i påsken. 

1. april møttes vi i Bagn kyrkje for filming av 3 kortere andak-
ter/gudstjenester som ble lagt ut på nett palmesøndag, langfre-
dag og 1. påskedag. I tillegg til de 4 ovennevnte ble Ola Fønhus, 
Toril Grønhaug og Liv Barbro Veimodet med som tekstlesere 
og kor. Tore Bergli var kirketjener og i koret han også. 

Og opptakene ble veldig gode – og responsen enda bed-
re! Aldri har vi hatt så mange folk innom våre gudstjenester i 
Sør-Aurdal!

Tusen takk til alle som bidro!

Samtaler om tro
Alle bibelfortellingene i påskehistorien får oss til å undre oss. 
Vi spurt 3 Begnadøler om deres tanker om påsken og dens 
betydning for dem. Lene, Hans Ole, og Othilie er alle bosatt 
i Begnadalen. De ble utfordret til å være med på en samtale, 
- om påsken, - om tro, - og om hva påsken betyr for nettopp 
dem.  Arne G Perlestenbakken fotograferte, mens Kjell Eriksen 
filmet og redigerte.

Det var nettopp Kjell som tok kontakt med Signe prest og 
forslo at vi skulle filme slike samtaler om tro. Dette etter å ha 
sett responsen på den første gudstjenesten vi la ut palmesøn-
dag. Det viste seg å være en god idè: For de som ble invitert til 
å være med syntes det var en fin måte og samtale om troen sin 
på.  Og ønsker at dette var noe vi kunenfortsette med.  Også 
disse samtalene ble sett av utrolig mange mennesker, det er 
moro! Fikk du ikke hørt dem?  Går du inn på nettsiden vår, vil 
du kunne høre samtalene der – de blir liggende.   

Tusen takk til Signe prest og hennes samtalepartnere og tu-
sen takk til Kjell og Arne for fantastisk hjelp til å bringe guds-
tjenester og samtaler ut til folket når vi i en periode ikke kunne 
åpne kirkene våre og møte folket der.

Korona og gudstjenestelivet

Foto: Arne G. Perlestenbakken.

Foto: Arne G. Perlestenbakken.

Foto: Arne G. Perlestenbakken.
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For vår del på dåpsdagen ble det spesielt. Det var 
spesielle dager da mø ikkje heilt viste om det kunne 
bli dåp.

Jenta vår som ble født 13 august bynte bli stor og 
dåp var på tide.

Så kom reglo på løpande bånd. Det ble garantert 
fra vår fantastiske Prest at dåp skulle det bli. 22 mars 
var datoen satt fordi  det  skulle vert messe i Reinli 
den dagen.

Litt om og men så ble det maks 15 og med god 
klaring mellom..

Så det ble fra ca 45 gjester  til 13. Kun nærmeste 
familie og Gudmor Kari m familie.  Gudfar  var min 
yngste Bror Vegard.

Det vart spesielt, men også litt fint at det vart så 
spesielt, sea det fra før skulle bli ein spesiel dag for 
øss, og ekstra spesiel dag, da heile sermonien og kyr-
kja var kun for øss.

Signe er ein dyktig Prest og det var mykje god stem-
ning.

Feiringa seinare blei gjennomføra i heimen, med 
våre 13. plan var eigentleg i grendehuset med mange 
fleire, som syntes det var kjedeleg ikkje kunne bli med.

Hilsen
Richel og Rune Fremgaard

DÅP I REINLI
Etter kirkevalget høsten 2019, ble Bagn Sokneråd sam-
mensatt på denne måten:

Ole Fønhus, leder
Anne Berit Bang, nestleder og representant i fellesrådet,
Elisabeth Sukke, kasserer
Sigrid Evjen Fønhus, sekretær
Anne C Dyve, kontaktperson til Kirkens Nødhjelp
Arnbjørg Evjen Fønhus, representant til stiftelsen Bangs-
moen
Thor Morten Dokken, 1. vara og møtende på alle styre-
møter

Vi rakk så vidt å komme i gang med arbeidet vårt, og av-
holdt to styremøter, før korona-pandemien satte store 
deler av samfunnet på vent. Vi rakk ikke å utføre så mange 
oppgaver, ei heller å stake ut noen tydelig kurs for arbei-
det vårt.  

Men en av de tingene vi rakk å bestemme at vi vil arbei-
de med, er å greie å øke besøket i kirken på de ordinære 
messesøndagene. Hva gjør oss attraktive og interessante? 
Hva kan vi gjøre for å markedsføre oss bedre? Dette er 
ting vi vil spørre oss selv om når vi møtes på vårt neste 
møte. Og skulle noen andre enn soknerådet ha tanker om 
dette, så tar vi svært gjerne imot tips om det!

Vi vet at en del større og mindre saker venter på oss. 
Blant annet har prosten kommet med et innspill om å 
heve terrenget foran hovedinngangen til kirka for å gjøre 
denne lettere tilgjengelig for alle som skal inn. Dette er en 
omfattende sak som skal behandles av flere instanser, og 
vil kreve sin tid og sitt arbeide. 

I tillegg ville det være fint om Bagn Kyrkje kunne bli 
mer brukt til konsertvirksomhet eller andre kulturarran-
gementer. Det være seg av amatører, eller profesjonelle 
aktører. Vi hører gjerne fra de som kunne tenke seg å bi-
dra med noe i så måte. 

I Sør-Aurdal er vi heldige, og har en svært dyktig stab 
i kirkene. Vi ønsker å rette en takk til alle dere som gjør 
kirken et godt sted å besøke!

Jeg vil få avslutte med å si: Velkommen til kirke!

Ole Fønhus
Soknerådsleder, Bagn Sokn.

Soknerådslederen har ordet
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Løysning påskekviss
1. Har åpna bakeri og kafe på Fagernes – 
   Helge Gjerdalen Holte
2. «Trommis» - Ola Øverby
3. Leiar for fritidsklubb, og redaksjonsmedlem i 
   Menigheitsbladet – Rune Larheim 
4. Programserie med Kringkastingsorkesteret. 
    Avslutta same dag som VM i skiskyting -Maestro  
5 . Musikar og biletkunstnar- Kristen Stavdahl
6. Leiar i Sør-Aurdals musikkråd – Torunn Hagen Bolstad
7. Teaterforestilling – Ute av drift 

Løysningsordet blir: HOLMSBU

Aud Synnøve Øvergaard, Mathilde Sukke Bakke og 
Hans Allergoth får ei lita helsing i posten for rett svar.

Ved rundspørjingar på TV og i aviser, ser vi kvart år at 
veldig mange ikkje veit kva pinse er. Kvifor kjem ein ek-
stra frimandag kvart år, nokre veker etter påske og nokre 
dagar etter Kristi Himmelfartsdag, torsdagen som også er 
fridag, og som ofte dreg fredagen med seg også, så det blir 
langhelg helga før pinse. Eg skal ikkje anklage nokon for 
det, og dessuten er det mange som kjem på det når dei får 
eit stikkord eller to

Kva var pinse den gongen disiplane opplevde den etter at 
Jesus tok farvel med dei?  På same måte som påske var 
og er ei jødisk høgtid er pinsa det også og kjem 50 dagar 
etter påske. Altså etter påskesabbaten, nemleg 7 veker + 
ein dag. Og dermed havnar vi på ein søndag. På hebraisk 
blir festen kalla vekefesten eller gledesfesten, og glede er 
det vi skal merke oss. Gledefesten har rikeleg mat og pynt 
og dans og vakenatt. Den er frodig og laussloppen og slett 
ikkje så innadvend som vi ofte gjer festane våre. I jord-
bruket var dei no komne til kveiteonna, og festen er også 
ei takk for grøden som Gud gir gjennom jorda, det gode 
landet som Gud har gjeve dei. Av landet fekk ein dei sju 
fruktene: bygg, kveite, druer, oliven, fiken, dadlar og grana-
teple. Brød, vin og olje og dessert! Både den gongen og no 
dyrkar dei nok mykje anna, men dette er dei sju! 

Det religiøse innhaldet i pinsa er takksemd og glede over 
pakta mellom Gud og Israel. Den pakta som stadfester 
at Gud er deira Gud og dei er Hans folk. Ei uoppløyseleg 
pakt, stafesta ved at folket skal halda Moselova. Som vest-
lege lutheranarar har me kanskje lett for å sjå på denne 
lova og lovlydigheita som eit åk og ei plage, men slik såg 
ikkje Israelsfolket det. Pakta er ei kjelde til identitet og til 
glede. Den gleda kjem f eks til uttrykk i alt det gode som 
landet kan gje av grøde. Både Jesus og Paulus slær fast at 
lova er god og til glede for Guds folk. Når dei kritiserer 
lova og stundom set henne til sides, er det fordi den også 
kan hindra evangeliet og i å sjå Jesus rett. Jesus som både 
opphavsmann og fullendar av lova. At Jesus er Messias.

For det som skjer med disiplane i Jerusalen denne første 
pinsa etter Jesu oppstode, er at dei og alle truande får del 
i det som fleire profetar har lova i Det gamle Testamen-
tet, nemleg at Gud skal gje oss sin Heilage Ande. Og den 
er både teikn og pant på at lova er oppfylt,(det skjedde 
nemleg i påska), at pakta mellom Gud og menneske er evig 
gyldig. Dei får sjå heilt tydelege og fysike teikn på at Den 
heilage Anden er der. Og dessuten, som Peter fyrst nekta 
å tru, at Den heilage Ande og Guds pakt kan omfamne 
heile verda. Ikkje berre jødane, slik Peter og mange med 
han trudde.

Pinsa er altså ein fest som koplar saman både jordbruks-
året og det religiøse året, både det fysiske og det åndelege. 
Slik blir meininga med festen endå tydlegare. Me har sjølv-
sagt ikkje noko innhausting på mange månader enno. Me 

er prega av våronn og førebuing til vekst og innhausting og 
det blir ikkje heilt det same. Men me har jo sauelemming 
og reinskalving- me kan sjå dette som konkrete teikn på 
nytt liv og avdrott.  Dessutan blir det religiøse motivet litt 
teoretisk og åndeleg- få av oss har vel sett det same som 
disiplane såg. Men det vi kan sjå, det er effekten av pinsa. 
Nemleg at vi i 2000 år har døypt både små og store i ge-
nerasjon etter generasjon. At kyrkja vaks seg sterk, både 
som makt og som kultur i landet vårt. At alle vi er del av 
eit internasjonalt fellesskap med felles røter i jødisk his-
torie og kultur.

Det finst også gamle pinseskikkar i Norge. Mange stader 
samla folk seg til pinsebål, pinstield er det også kalla. Røm-
megraut var også skikk for nokon, slik me også ser det 
både jonsok og olsok. Her i Valdres har me vårkonfirma-
sjon, og ved sein påske er det ofte konfirmasjon denne 
søndagen. Då fell jo kanskje sjølve pinsedagen bort, sjølv 
om koplinga mellom konfirmasjon og pinse er svært mei-
ningsfull. Vi seier ofte at pinsa er kyrkja sin fødselsdag, men 
kanskje hadde det vore betre om vi sa at det er kyrkja sin 
17.mai? At pinsa er ein grunnlovsdag, festen som vi feirar 
på grunn av dei nye vilkåra som gjeld mellom Gud og men-
neske.                                                                   Signe

Pinsa – berre fridagar på forsommaren?

Maleri av Rebecca Brogan
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Til deg som går i 
8. klasse -  har du tenkt på 
konfirmasjon 2021?
Vi sender snart ut brev til alle som starter i 9. 
klasse etter sommerferien, men ettersom vi måtte 
utsette vårens konfirmasjon er det vanskelig nå å 
planlegge neste kull.

Går alt etter planen har vi satt opp dato for Pi-
legrimsvandring lørdag 5. september. 

Oppmøte Bagn kl. 10.45, vi går fra Island til Reinli 
stavkirke. Der blir det gudstjeneste. 

Dugnad i annerledestiden
I alle år har sokneråda invitert til kirkegårdsdug-
nad med kaffe og kake i etterkant – sosialt og 
fint! Dette kunne dessverre ikke la seg gjøre i 
annerledesåret 2020. 

Kirkekontoret inviterte til åpen dugnad ved 
alle våre kirkegårder i tidsrommet 27/4-10/5 der 
vi ba om hjelp til å rydde og stelle rundt egne 
graver og ellers på kirkegården dersom det var 
mulighet til det. 

Og hjelp fikk vi! Det er raket og ryddet, stusset 
og stelt på alle kirkegårder. Det som ikke ble fer-
dig til 10/5 det tok kirketjenerne seg av. Vi hadde 
like fine kirkegårder til 17. mai i år som alle andre 
år. 

TUSEN TAKK FOR HJELP!

Uka før påske fikk alle konfirmanter og foreldre beskjeden 
de nok hadde fryktet, men kanskje også ventet: Konfirma-
sjonen i mai/juni blir utsatt. Mye tydet da på at tiltakene 
mot spredning av koronaviruset fortsatt ville gripe inn i 
store samfunnsbegivenheter, også utover sommeren.

Kirken besluttet å sette opp nye datoer til høsten. Vi 
håper at vi da har lagt bak oss den verste smittetrusselen 
og etter hvert kan vende tilbake til en mer normal hver-
dag. Men, det er viktig å understreke at planlegging mot ny 
konfirmasjonsdato også må tas med forbehold: Ingen har 
oversikt over samfunnssituasjonen så langt fram. 

Årets konfirmanter har likevel gjennomført store deler 
av konfirmasjonsforberedelsene. De har hatt søndagssam-
linger i full gruppe, og «samtaler i sofaen» i mindre grup-
per hjemme hos frivillige i menighetene. De har vært på 

HEKTA-leir på Lillehammer, og de fleste har vært flinke til 
å møte opp på mange gudstjenester. 

I påska har de vært på gudstjenester digitalt og logget 
dette, de har jobbet med fasteaksjonen og levert inn opp-
gavesvar digitalt. 17. mai gudstjenesten deltok de på digitalt 
som mange andre. Men fortsatt gjenstår noe undervisning, 
og et par gudstjenester, nå forhåpentligvis i egne kirker, 
fordi vi har fått lov til igjen å avholde gudstjenester i disse. 

Når høsten kommer, kan vi forhåpentligvis møte hver-
andre igjen, og sammen gjøre de siste forberedelsene fram 
mot selve konfirmasjonen. Vi gleder oss til å treffe alle 
konfirmantene igjen!

Dette er de foreløpig nye datoene for konfirmasjon:

Kirke Dag Dato Klokkeslett Prest
Bagn Lørdag 19/9-20 11.00 Signe Kvåle
Leirskogen Søndag 27/9-20 10.00 Maria Walfridsson
Reinli Søndag 27/9-20 11.30 Signe Kvåle
Begnadalen Søndag 20/9-20 11.00 Signe Kvåle
Hedalen Lørdag 26/9-20 11.00 Maria Walfridsson

Konfirmasjoner i Sør-Aurdal våren 2020 utsettes



Om ein er nokså umusikalsk kan ein ha glede 
av musikk og song i ord og tonar. Eg fann fram 
ei lita bok «Salmer til bruk i folkeskulen». Des-
se er samla av ei nemnd frå Rogaland lærarlag 
og utgjeven i 1945. Salmane er henta frå både 
Nynorsk salmebok og Landstads reviderte sal-
mebok. Der er til saman om lag 150 salmar, vel 
20 for kvart skuleår. I eit etterord skriv nem-
nda: «Det er ikkje meiningi at borni skal læra 
alle desse salmane. Ein fær gjera eit høveleg ut-
val». Eit utval har nok også lærarane mine gjort. 

Boka inneheld jule- påske- og pinsesalmar, na-
sjonalsongar og mykje anna. Eg har stoppa opp 
ved ei salme som står under 1. skuleåret, «Med 
Jesus vil eg fara». Dette er ein av salmane som 
vart brukt på skulen. Dette er en Blix-salme 
forma som ei bøn, og bønas innhald eller mot-
to er samla i 1. lina. Les gjennom salmen og du 
finn uttrykt bøn i alle vers. 

Det er 5 vers i salmen, dei 2 første og det siste 
kjenner eg godt, dei har nok vore lekse og lærd 
utanåt, derimot er 3. og 4. vers meir ukjende. 
Du finn salmen på nr, 419 i Norsk salmebok 
fra 2013.
      
Jon Amrud
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MIN SALME

Med Jesus vil eg fara
Med Jesus vil eg fara
på livsens ferd i lag.

Gud, lat den samferd vara
alt til min døyand dag!
Det er mi høgste æra,
det er mi største ros

hans fylgjesvein å vera
og vandra i hans ljos.

Min Jesus, sannings stjerna,
lys opp min mørke veg!
Mitt hjarta vil so gjerna

få fylgja etter deg.
Du lyser enn i verdi

som før frå Betlehem.
Ver du mitt ljos på ferdi,

til heim med deg eg kjem!

Min Jesus, gjævast givnad,
min eignalut og skatt!

I all min gang og livnad
meg støtt for augo statt!
Som vesle blomen trugen
ser upp mot sol og dag,
til deg så vender hugen,
til deg kvart andedrag.

Min Jesus, Sarons lilja,
bløm fagert opp i meg!
Lat ingenting meg skilja

og riva burt frå deg!
Du vintre i Guds hage,
min kjære Herre Krist!
unn også meg den lage
å veksa som din kvist!

Du til di grein meg sette
alt i min fyrste vår,

med livsens dogg meg vætte,
gav sol og signa år.

Du vil og vokster gjeva
alt til min siste slutt:

Lat meg i deg få leva,
i deg få anda ut.



I 7 år har vi hatt gleden av å ha Tore T i staben 
til kirkelige fellesråd – som kirketjener, klokker 
og kirkegårdsarbeider på Leirskogen. 

Tore er en kar som er opptatt av at kirkene 
skal fremstå presentabel både innvendig og ut-
vendig til enhver tid. Dette har han klart veldig 
bra. 

Tore er også en omgjengelig og sosial kar, 
som alltid stiller på stabsmøter og arrange-
menter – og som bidrar positivt inn i miljøet 
vårt. 

De siste åra har han jobbet på pensjonistvil-
kår, og fra 1. juli vil han formelt gå over i pen-
sjonistenes rekker. 

Tusen takk for innsatsen din Tore – du vil bli 
savnet i staben. 
Vi ønsker deg 
alt godt i pen-
sjonisttilværel-
sen: Vi håper at 
vi vil få se deg 
iblant fremover 
også selv om du 
ikke lenger er 
ansatt hos oss. 

Kirkevergen 

I vår tok kirketjener Knut initiativ til å få ryd-
det oppi krattet bak preststuggu/bårehus. Det 
var grodd skikkelig til og krattet var i ferd med 
å ødelegge bygget. Kirken eier ikke området 
bak huset – men etter en avtale med grunneier 
Harald Arne fikk vi lov til å rydde. 

Det ble leid inn en kvistknuser og jobben 
med hogst og rydding ble gjort på en dag. 

Tusen takk til alle involverte! 

Tusen takk for 
arbeidsinnsatsen Tore 

Rydding bak preststuggu/
bårehus i Hedalen
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- Aldri i så gale at det ikkje er godt for noko, seiest det. Påskegud-
stenestene dette året måtte  gjennomførast  på litt utradisjonell 
måte, og dermed kom eg innom Bagn kyrkje ikkje mindre enn tre 
gonger i påska: palmesundag, langfredag og 1.påskedag. Førre gon-
gen eg var i Bagn kyrkje, viste kalenderen 1.mai 2019.

Når eg skriv «kom innom», reknar eg med at ingen tar dette 
bokstaveleg. Vi sat ved dataskjermen i vår eiga stove, og  på te-
lefonen i kveld (20.april) kunne Kjell Eriksen fortelje  at dei tre 
påskegudstenestene har vore vist godt over 1000 gonger til saman. 
Gudstenesta palmesundag ligg på 441 visningar, og er den som har 
høgaste visningstalet.

- Korleis kom dette i stand, spurde eg Kjell. 
-Det byrja med at Liv Barbro kontakta Arne G. Perlestenbakken. 

Han spurde om eg ville vera med, og så vart kyrkjekontoret, Signe 
prest og vi samde om å prøve å få til noko som ikkje kravde for 
mange personar i kyrkje på same tid, og for nær kvarandre.  

For dei som enno ikkje har sett gudstenestene, får eg fortelja at 
det er alt i alt åtte involverte personar. Arne, som fotograf og Kjell 
som regissør er alt nemnd. Kjell er profesjonell filmskapar, og som 
fotograf er vel Arne P.  så nære proff som ein amatør kan vera. Dei 
seks andre deltakarane  er Signe prest og kantor Anders pluss kyr-
kjelyden: Liv Barbro, Toril, Ola Fønhus og kyrkjetenar Tore.

Signe og Anders gjer som vanleg godt arbeid, og vi har vel aldri 
tidlegare hørt ein kyrkjelyd på fire personar synge så bra. Liv Bar-
bro, Toril og Ola er i tillegg tekstlesarar kvar sin gong. 

Desse digitale gudstenestene åleine ville ha vore ei bra satsing 
for ein liten kommune, men det var ikkje alt. Vi har og besøkt Be-
gnadalen kyrkje. Der hadde Lene, Othilie og Hans Ole kvar si in-
teressante samtale med Signe prest om påskeevangeliet. Gjennom-
snittleg visningstal er her kring 200.

Kor lenge det går før vi igjen kan samlast i kyrkjene våre på 
vanleg måte, veit ingen i dag. Sjølv om digital gudsteneste er bra 
og samlar mange, ser vi fram til den dagen da alt igjen er slik det 
skal vera. Kanskje blir ikkje alt heilt som før? Kanskje er eit snitt på 
bortimot 400 visningar eit førevarsel om fleire personar til gudste-
neste ? Og kanskje skal både eg og de som les dette , bli litt flinkare 
til å oppsøkje dei andre kyrkjene i kommunen, ikkje berre vår eiga?.

Kjell Eriksen fortel at det blir arbeidd med 17.mai- opplegg i sam-
arbeid med bl.a. ordføraren. Blir det noko av, har det vel alt vore 
på skjermane dykkar når de les dette.  Det kan og bli fleire digitale 
gudstenester, kan hende frå ei anna kyrkje.       Eldor

Fleire folk i kyrkjebenkane? Fleire 
turar til «framandt» område?
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Vi blar i arkivet v/Bjørg Ingrid
”Ten-gruppa i Bagn”, 1980
Annenhver fredag i skoleåret møtes 15-20 ungdommer på Bedehuset i 
Bagn til teten-klubb. Arne Grøv har de senere årene vært leder for den-
ne. Sist vinter har han hatt god hjelp av reisesekretæren i Indremisjonen, 
Egil Kampenes. Kampenes har gått over i en annen jobb og ledere er det 
behov for, så Arne Grøv ønsker flere velkomne.

Frammøtet av ungdommene, som for øvrig kommer fra Bagn, er noe 
vekslende. Flere er vel de som minnes ungdomsmøtene på Bedehuset 
på midten av 60-tallet da storsalen var fylt med 100-120 ungdommer fra 
omlandet rundt Bagn.

Disse ten-kveldene har hatt et fast program der kvelden starter med 
frisk sang. Så følger en kort andakt før forskjellige konkurranser tar 
til. Kveldens høydepunkt synes for mange å være tippekonkurransen. 
Rundt om i stuene finnes det nok i dag mange fat som er hentet hjem 
fra disse tippe-konkurransene.

Utlodning, salg av brus samt enkelte ganger bolle- og pølsefest og 
filmframvisning vet ungdommen også å sette pris på. Ungdommer vi 
har snakket med synes disse kveldene er et trivelig tiltak. Vi for vår del 
slutter oss til ungdommenes og Arne Grøv sitt ønske om at flere ledere 
finner veien til ten-gruppa i Bagn, slik at den kan fortsette også i fram-
tida.                                                                                           B. N.

Messefall, 1990
Når presten vart sjuk, eller det av andre grunnar ikkje kunde vera gud-
steneste, so vart det kunngjort messefall. I gamle dagar var det ikkje so 
lettvindt å få sendt melding, det vart gjerne til at ei slik melding kom i 
siste liten. Eg kan hugse at ei eldre kvinne fortalde om at det ein 1. jule-
dag var mange reinlingar på veg til Bagn kyrkje med hesteskyss. Då dei 
kom ned på Eldebakkflata kom det ein kar med melding om messefall. 
Det var mange hesteskyssar, og vegen var vel trong, det vart ikkje så 
lite plunder med å få snudd alle hestar, spissleda og sluffor. I Tidsskrift 
for Valdres Historielag 1951 har professor Mikjel Sørlie gjeve att nokre 
opplysningar frå ei bok av O.K. Ødegård om ”Valdrespresta”. Han skriv 
der m.a om presten Peder Joackim Landt: ”Han e fødd i 1696 paa ein 
gar på Fyhn o som aat Herredsfaute der, Joachim Christifer Landt.” han 
gjekk paa skule i Odense o kom derrifraa te universitete i 1714 o va 
færig me studeringo 1717. Trast ette reisten te Norgr før o ”informere” 
bødn, noko som han hadde og hug te o eit sers lag te. Den 24. juni 1720 
vartn resisterende kapellan i Id i Einingdalen o den 22. mai 1730 sokne-
prest i Aurdal. I hass tid vart Valdres slegji saman me Toten te eit prosti 
o Landt vart prost i 1739, mensa ifraa se dette embete att 1746, fordi 
han hadde vorte klen me helsen. Ein syndag han messa i Reinli fekkn slag 
mea han sto på stole. O laut bli liggjan på Bøen i Reinli i 8 veko førn 
kunna koma heimatt te Aurdal. Men han vart alder sjele rettig att, so han 
laut faa se kapellanen. Landt levde kji længer enn te den 28. mars 1759. 
Han vart ”bisætt” i full prestebuna i gravkjeldare unde kyrkjun i Aurdal.” 

Peder Landt va ein framifraa prestemann, o han gjorde sers mykje før o 
fa abere stell på skuludn i bygdn o ei likare greie på fattigvesenet. De sto 
okso reint klent te me baao desse ”væseno” i Aurdal fere Landts ti. Han 
gjorde okso mykje te at de vart bygd nya kyrkjo baado i Aurdal o paa Bagn 
o ve Braaflæt i Etnedale, o han fekk velt om Ulneskyrkja. At kyrkjen i Aur-
dal ga han kalk o disk taa førgjylt sylv. Baade ”stiftsbefalingsmann” Rappe o 
bispen Dorph tala mykji vel um hass arbei i Aurdal. So langt O.K. Ødegård 
og Mikjel Sørlie. Seinare har eg fått opplyst at det var ein annan dag jul at 
Landt fekk slag med han stod på preikestolen i Reinli kyrkje. Ein kan vel 
si at dette ogso vart messefall for han fekk ikkje fullført messa.         Vehå

Stell av egne graver
Kirkekontoret ønsker med jevne mellom-
rom å orientere om hva som gjelder av 
regler for stell av graver på gravplassene 
våre. Her følger utdrag av ”Vedtekter for 
gravplassene i Sør-Aurdal Kommune”

Kap. IV   Stell av grav.
Ved åpning av grav kan jord legges på om-
kringliggende graver og gravutstyr midler-
tidig flyttes. Gravplassbetjeningen sørger 
for istandsetting igjen og vil dertil besørge 
graven planert og tilsådd med gress etter 
gravlegging.

Gravplassbetjeningen er ansvarlig for at 
nye graver planeres, etterfylles og såes til.  
Er det imidlertid ønske om at pårørende 
selv vil ta hand om rydding/pynting etter 
gravferd, må de gi beskjed til kirkeverge/
ansatte ved gravplassen.

§ 7 Stell av grav
Festeren har rett og plikt til å stelle den 
grav han har ansvaret for, og er ansvarlig for 
vedlikehold av graven.  Forsømmes vedlike-
holdet over et år, såes feltet til av gravplass-
betjeningen, mot vederlag. 

Kirkelig fellesråd kan besørge stell og 
planting på grav mot forskuddsvis betaling.

Foran gravminnet er det anledning til å op-
parbeide et plantefelt i høyde med bakken 
omkring.  Det må ikke være bredere enn 
gravminnet, og kan ikke stikke lengre fram 
enn 60 cm, målt fra monumentets bakside.  
Planter/vekster kan ikke overstige gravmin-
net sin høyde, eller gå utover plantefeltet.  
Inskripsjon på gravminnet skal ikke tildek-
kes med planter etc..

Det er anledning til å ramme inn plante-
feltet med en kant som ikke går høyere enn 
jordbakken omkring. 

Skade på innrammet plantefelt ved bruk 
av maskinelt utstyr er gravfester sitt ansvar.  
Er rammen anlagt slik at det er til hinder for 
arbeidet kan det fjernes.

Løse dekorgjenstander skal fjernes et-
ter bruk.  Det er heller ikke anledning til 
å ramme inn graven eller deler av den med 
hekk eller lignende.

§ 8 Plantemateriale
Materialer og utstyr som brukes på eller i 
kiste, eller askeurne, skal være nedbrytbart 
i jord, innen 20 år.

Planter, kranser og liknende materiale 
som brukes ved gravferd eller pynting av 
grav, og som ender som avfall, skal i sin hel-
het være komposterbart.

13.05.20 Kirkevergen
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BAGN
Døypt:
10.05.20  Even Storsveen-Husø

Gravferdshandlingar:
05.05.20  Eva Margareta Husås 
08.05.20  Bjørn Olaf Fønhus 
29.05.20  Torgeir Lundstein 
03.06.20  Ivar Immanuel Fredriksen  

REINLI
Døypt:
22.03.20  Rianne Moreno Fremgaard 

Gravferdshandlingar:
07.04.20  Liv Dokken
24.04.20  Trygve Olav Dokken
15.05.20  Syver Bøen
26.05.20  Kjell Einar Thon
02.06.20  Astrid Ingebjørg Hoff 

BEGNADALEN
Gravferdshandling:
17.04.20  Ola Stensæter 

HEDALEN
Gravferdshandlinger:
31.03.20  Torolv Slettebråten
07.04.20  Gudbrand Lia – urnenedsettelse 

Merkedager i livet

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

saker. Frist for innlevering 
er 7. September.

Stell av gravminnet
Renhold av steinen gjøres med mildt såpevann og en myk kost eller 
klut, dette vil ta alger og de vanligste flekkene. Dersom dette gjøres årlig 
vil gravminnet alltid se rent og pent ut. Noen ganger må det kraftigere 
rengjøring til, høytrykksspyling er et godt alternativ, men vanskelig å ut-
føre uten å flytte steinen. Ved hard spyling eller skrubbing kan gullinnlegg 
og lakkfarge i skriften ta skade. 

På matte og ru overflater med porer og småsprekker, vil grønske og 
lav få et bedre feste enn på polerte overflater. En polert overflate er lett 
å gjøre ren. På en stein som har fått grodd skikkelig til vil dette sette seg 
dypt i overflaten og lettere komme tilbake etter en rengjøring. En grodd 
eller skitten stein holder mer på fuktigheten og vil samle mer forurens-
ing. Dette forsterker også prosessen som ødelegger skrift og dekor. 

Renhold av bronsen utføres best med vann og en myk klut. Bruk av 
rengjøringsmiddel er vanligvis ikke nødvendig. 

Stearin, olje, talg eller sot fra fakler og brennende lys vil trekke seg 
inn og resultere i misfarging av steinen. Dette gjelder særlig lyse stein-
typer. Slike flekker kan være vanskelig å få bort. Høytrykksspyling med 
varmt vann gir som regel det beste resultatet. Bruk av løsemidler er en 
løsning, men kan gjøre at noe av flekken trekker seg enda dypere inn i 
steinen og misfarge den. 

Rustflekker oppstår dersom steinen innholder små biter av jernholdige 
bergarter, eller når den smittes av rust fra gravkranser. I kranser er det 
gjerne brukt ståltråd, denne vil begynne å ruste etter en tid. Rust fra 
kranser som ligger inntil gravsteinen, vil trekke inn i gravsteinen og skape 
misfarging. De er mest synlig på lyse bergarter som den hvite granitten. 
Slike flekker er et problem og de er svært vanskelig å fjerne. En løsning 
er fullstendig omsliping av gravminnet.

Lav og mose kan fjernes Innlegg med gull og lakk 
taper seg og krever oppussing 

Når vi nå endelig kan samle menigheten i kirkene våre igjen så 
må vi fortsatt tenke på smitte. Med utgangspunkt i en smittev-
ernveileder fra Kirkerådet, utarbeider vi i disse dager en smit-
tevernplan som skal være klar til gudstjenester i pinsen. Da skal 
vi endelig igjen kunne gjennomføre gudstjenester på en trygg og 
god måte. 

I denne artikkelen presenterer vi de viktigste punktene 
som er lik for alle menigheter, men husk at hver kirke er bygget 
forskjellig og må ta forskjellige hensyn. Det er viktig å følge de 
henvisningene du får i den kirken du besøker.

God avstand og minst mulig kontakt mellom personer. 
Det er satt et maksimumsantall på 50 personer fra sentrale myn-
dighetenes side. Dette i tillegg til de som har arbeidsoppgaver i 
forbindelse med gudstjenestene. Det skal også være minimum 
1 meters avstand mellom folk som ikke bor i samme husstand.

DETTE BETYR at det blir fysiske begrensninger, som å sitte på 
annenhver benk og med 1m avstand mellom seg (de som hører 
til samme husstand kan sitte i sammen). Med andre ord kan vi 
ikke tillate 50 personer i Reinli stavkirke f.eks - mens vi klarer det 
fint i Bagn kyrkje.

 
 

Vi vil informere dere om smittevernhensyn når dere kommer 
og vise til merkede benker dere kan sitte på.

Registrering av deltakere 
Vi er, fra myndighetenes side, pålagt å registrere alle deltakere 
for eventuell smittesporing. Kirkeverter vil sørge for registre-
ring av alle med navn og telefonnummer - når kirken er “full” 
vil vi måtte stenge døren. 

God hygiene
Det aller viktigste er god håndhygiene og det vil være plassert 
utstyr til dette i kirken. Vi ber deg også om ikke å bruke eller 
berøre inventar og utstyr du ikke trenger.

Syke personer skal ikke delta eller være til stede 
Det aller viktigste for å unngå smitte er at de som er syke ikke 
omgås andre. Derfor er det viktig at du holder deg hjemme 
om du er syk, føler deg syk eller har symptomer på covid-19. 

Vi ber om forståelse for de endringene vi må gjøre, 
og ønsker dere hjertelig velkomne til gudstjenester i 
kirkene våre!

Kirkevergen

Nå åpner vi kirkene igjen, men alt er ikke som før!



21. juni, 3. søndag i treenighetstiden
Luk 14, 15-24 Det store gjestebudet
Hedalen stavkirke kl. 11.00: Høymesse. 
Signe Kvåle. Takkoffer til Normisjon

Bagn kyrkje kl. 18.00: Kveldsmesse. Signe 
Kvåle. Takkoffer til Rådet for psykisk helse

28. juni, 4. søndag i treenighetstiden
Mark 10, 17-27 Jesus og den rike mannen
Ingen gudstenester i Sør-Aurdal

5. juli, 5. søndag i treenighetstiden
Matt 7, 15-20 Falske profeter
Veståskapellet kl. 11.00: Høgmesse. 
Signe Kvåle. Takkoffer til kapellet. 

12. juli, Aposteldagen/ 
6. søndag i treenighetstiden
Luk 5, 1-11 Peters fiskefangst 
Bagnsbergatn, Bagn kl. 11.00: 
Friluftsgudsteneste. Signe Kvåle. Omvisning 
etter gudstenesten ved Kristian Bergsund. 

19. juli, 7. søndag i treenighetstiden
Luk 15, 1-10 Sauen og sølvmynten 
Bautahaugen Samlinger, Hedalen, kl. 12.00: 
Friluftsgudstjeneste Signe Kvåle.

26. juli, 8. søndag i treenighetstiden
Matt 6, 19-24 Det udelte hjertet
Leirskogen kyrkje kl. 11.00: Gudsteneste. 
Vikarprest. Takkoffer til ACTA

29. juli, Olavsdagen/Olsok 
Joh 12, 24-26 Hvetekornet 
Reinli stavkyrkje kl. 19.00: Olsokmesse. 
Vikarprest. Takkoffer til Veståskapellet

2. august, 9. søndag i treenighetstiden
Matt 11, 28-30 Jeg vil gi dere hvile
Bagn kyrkje kl. 11.00: Høgmesse. 
Signe Kvåle. 

9. august, 10. søndag i treenighetstiden
Luk 5, 27-32 Å kalle syndere til omvendelse 
Hedalen stavkirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Vikarprest. Takkoffer til Evangeliesenteret 

16. august, 11. søndag i treenighetstiden
Matt 23, 37-39 Som en høne samler kyllingene 
Leirskogen kyrkje kl. 11.00: Gudsteneste. 
Vikarprest. Takkoffer til CARE

23. august, 12. søndag i treenighetstiden
Matt 6, 24-34 Vær ikke bekymret for livet 
Begnadalen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Vikarprest. Utdeling av 6 års bok til 
Begadalen og Hedalen menighet. 
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp 

Reinli stavkyrkje kl. 18.00: Kveldsmesse. 
Vikarprest. Takkoffer til Reinli kyrkjelyd

30. august, 13. søndag i treenighetstiden
Matt 25, 14-30 Talentene
Bagn kyrkje kl. 11.00: 1. klassesgudsteneste. 
Signe Kvåle. Utdeling av 6 års bok til Bagn og 
Reinli sokn. 

Hedalen stavkirke kl. 16.00: Gudstjeneste. 
Signe Kvåle. Utdeling av 4 års bok. 
Takkoffer til Menighetsbladet

6. september, Vingårdssøndag/ 
14. søndag i treenighetstiden
Matt 20, 1-16 Arbeiderne i vingården 
Leirskogen kyrkje kl. 11.00: Høgmesse. 
Maria Walfridsson. Takkoffer til Normisjon

13. september, 
15. søndag i treenighetstiden
Matt 5, 38-48 Elsk deres fiender
Veståskapellet kl. 12.00: Tomasmesse. 
Signe Kvåle. Takkoffer til kapellet. 

19. september, lørdag
Bagn kl. 11.00: Konfirmasjonsgudsteneste. 
Signe Kvåle. 

20. september, 
16. søndag i treenighetstiden
Begnadalen kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Signe Kvåle. Takkoffer til konfirmantarbeidet i 
Begnadalen menighet

23. september, onsdag
Begnadalen kirke kl. 18.00: Jaktmesse. Signe 
Kvåle. Bagn/Begnadalen musikkorps deltar. 
Takkoffet til Begnadalen menighet 

26. september, lørdag
Hedalen kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Maria Walfridsson. Takkoffer til Konfirmantar-
beidet i menigheten

27. september, 
17. søndag i treenighetstiden
Leirskogen kl. 10.00: Konfirmasjonsgud-
steneste. Maria Walfridsson. 

Reinli kl. 11.30: Konfirmasjonsgudsteneste. 
Signe Kvåle. Takkoffer til Frelsesarmeen i Valdres 

4. oktober, 18. søndag i treenighetstiden
Matt 8, 14-17 Jesus helbreder Peters svigermor 
Hedalen kl. 11.00: Gudstjeneste. Signe Kvåle. 
Takkoffer til Modum Bad

Bagn kl. 18.00: Kveldsmesse. Signe Kvåle. 

11. oktober, 
19. søndag i treenighetstiden
Matt 5, 20-26 Men jeg sier dere 
Reinli kl. 11.00: Gudsteneste. 
Maria Walfridsson. 
Takkoffer til Misjonsprosjektet i Nepal

18. oktober, 
20. søndag i treenighetstiden
Joh 11, 1-5 Jesu venner i Betania 
Bagn kl. 11.00: Gudsteneste. Signe Kvåle. 
Utdeling av 4 års bok. 

Hedalen kl. 18.00: Kveldsmesse. Signe Kvåle. 
Takkoffer til Tro & Medier

Det tas forbehold om at gudstjenes-
telisten kan endres. Følg med i avisa 
Valdres og nettsidene i kommunen.
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ÅPNE STAVKIRKER med 
omvisning sommeren 2020
Stavkirkene er åpne 21. juni – 16. 
august i tidsrommet 1100-1700, 
6 dager i uka.

Hedalen har åpent alle dager 
unntatt tirsdag, mens Reinli har 
åpent alle dager unntatt onsdag.

Det kan bli midlertidig stengt for 
omvisning i forbindelse med kirke-
lige handlinger, bryllup og begravel-
ser, skilt vil bli satt opp i slike tilfeller.

Inngang for voksne kr. 60,-  barn kr 
40,- mens familier betaler kr 150. 
Grupper på flere enn ti kan vi ikke 
ta imot denne sommeren. 

Kirken kan evt. åpnes til andre tider 
ved forespørsel: 61348580/41674669

VELKOMMEN TIL VÅRE TO 
FLOTTE STAVKIRKER!


