
Konfirmanttur 2021
Årets konfirmanter fikk dessverre ikke reist på leir. Prosten sørget likevel 
for at de fikk seg en dagstur ut av kommunen ved å gå rundturen 
Galdane-Seltunåsen. 

Vi stoppet først innom Slidredomen, og St. Thomaskyrkja før vi startet 
opp med rundturen vår. 

Under denne rundturen går du på to ulike typer veganlegg: Kongevegen 
fra 1790-åra og etterfølgeren, den Bergenske Hovedvei fra 1840-åra.

Vi går forbi høye fossefall, gamle husmannsplasser, mytespunne steder, 
tyske krigsanlegg og ikke minst: den kjente ”Lærdalselvi”

Tusen takk for turen!

Sør-Aurdal
Menighetsblad for

Nr. 2 - Juni 2021 e. Kr. - 77. årgang
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Den norske kyrkja 
i Sør-Aurdal

PRESTENS PENN 
Ellen Oddveig Rudi

TRENGER VI Å HOLDE 
HVILEDAGEN HELLIG?
Jeg husker søndagene fra barndomsårene mine. I mitt hode var 
alltid denne dagen rosa og hvit, lys rosa og skinnende hvit. Hvor-
for vet jeg ikke. Kanskje fordi så mange gode minner og opplevel-
ser ble skapt på disse dagene? Jeg husker at huset var nyvasket, 
hverdagsklær ble lagt bort; og lyden av søndagsgudstjenesten fra 
radioen fylte rommet med en god varme mens et ekstra godt 
søndagsmåltid ble tilberedt inne på kjøkkenet. Men det aller bes-
te var at alle var hjemme. Og alle hadde tid nok. Mange regnfulle 
søndager ble fylt med brettspill, lego og tegning. I finværet var 
vi ute. De voksne nøt finværet, jeg syslet med mitt. Eller vi gikk 
på tur i skogen eller til vannet med egg på brødskiva og nykokt 
kakao på termos. Den gode tryggheten og roen senket seg over 
oss. Alt arbeid som kunne vente ble lagt bort, og måtte det likevel 
gjøres skulle det uansett være stille i bygda under gudstjeneste 
timen. Ofte kom det besøk til bestefar eller bestemor. Søndager 
var gjerne slik; med sykkel eller gåturer som innbefattet besøk 
hos kjente. Mangt ble diskutert over kaffekoppen, og fryseren var 
bestandig full av hjemmebakt kaffemat. Alt var godt. Alt var trygt. 
Kan hende var ikke alle søndager slik. Men likevel er det denne 
gode roen og denne forventningen til søndagene som ennå fyller 
meg. Vi lever i et annet samfunn nå, enn det jeg vokste opp i. Flere 
bilder og lyder, flere inntrykk på kort tid, de sosiale nettverkene 
blir mindre og stressnivået øker hos mange av oss. Vi får mindre 
tid til å kunne kjenne på hvem vi egentlig er, bak alle krav og 
forventninger. Det er ikke så mange som finner søndagsklærne 
frem, diskuterer små og store problemer over en kaffekopp eller 
lar alt arbeid som kan utsettes vente til neste dag. Det er ikke 
bestandig lett å senke skuldrene selv om vi kommer til den siste 
dagen i uka. Men likevel har jeg troen på at søndagene bør være 
litt annerledes. 

«Du skal holde hviledagen hellig» står det i det tredje bud. Og 
etter hvert som jeg har blitt eldre forstår jeg mer og mer av hvor 
kloke disse ordene egentlig er. For det er bra å ha en dag som 
er annerledes. En dag for å roe ned, en dag for å bruke tiden på 
hverandre men også på seg selv. Å kunne samles over et godt 
måltid, snakke om stort og smått, en dag for å prioritere andre 
verdier. For dette skaper minner. Ro. Trygghet.

Trenger vi å holde hvile-
dagen hellig? Mitt svar er et 
klart ja. Hellig er et stort ord, 
men vi kan finne det hellige 
på mange måter. Vi kan skape 
vår egen hellighet; vår egen 
hviledag en gang i uken der 
krav, stress og arbeid legges 
til side. Der vi møter hver-
andre, ansikt til ansikt. Der 
vi eier vår egen tid. Og det 
hellige i det hverdagslige er 
kanskje det aller beste. For 
det er her de fleste minnene 
blir til. 

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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Konfirmasjoner 2021
Dette året, har som fjoråret, blitt et annerledes år for mange av oss, 
og spesielt konfirmantene. Ja, så spesielt for konfirmantene 
har det blitt at noen konfirmerer seg til våren og andre til 
høsten. Dette pga den pågående pandemien, og antall deltakere vi 
kan ha i kirken og i private sammenkomster.  Vi ønsker alle kon-
firmantene lykke til videre i livet, og håper dere har fått 
noen gode opplevelser gjennom dette året. 

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

Det er ikke kommet noen store endringer i det siste. Sist oppda-
tert veileder er pr 15.04.21. 

Det er fortsatt slik at avstanden skal være minst en meter målt 
fra skulder til skulder under hele arrangementet. Merk at smitte-
potensialet er høyere ved allsang innendørs, ifølge FHI. Økt avstand 
begrenser smittepotensialet. Derfor anbefaler kirken fortsatt 2 me-
ter avstand ved allsang innendørs, da den lokale smittesituasjonen 
kan utvikle seg raskt.

I Sør-Aurdal kirkelige fellesråd ønsker vi å ha allsang i gudstjenes-
tene våre, derfor opprettholder vi kravet om 2 m avstand mellom 
hver kohort inne i kirken. 

Det er også et krav om faste tilviste plasser. Her skal kirkeverter 
hjelpe dere på plass. 

Vi fører fortsatt liste over de som er tilstede. Listene slettes et-
ter 14 dager. 

Bruk håndsprit ved inn og utgang. Og husk på avstanden også ute 
på kirkebakken. 

Ta vare på deg selv og de rundt deg. 

Vedlikehold av gravstein er en viktig del av det å stelle et 
gravsted. 
Mange er flinke til å plante og luke gravstedet, men ikke glem at 
gravsteinen også bør få litt stell. Det anbefales at man vasker gravs-
teinen en til to ganger i året. Helst hver høst og hver vår. Det finnes 
mange forskjellige vaske- og rensemidler til formålet, men det viser 
seg at vann og en litt stiv skrubb er det som skal til for et godt re-
sultat. Om du har en gravstein som er mosegrodd og du vil fjerne 
mosen fra gravsteinen, kan vi anbefale at du først fjerner så mye av 
mosen som mulig med en børste, før resten vaskes bort med litt 
klorin og vann eller lett såpevann.  Erfaring viser at det ofte kan 
være lurt å vaske en gravstein etter flere dager med regn og fuktig 
vær. Lav og mose vil da lettere løse seg opp av klorinvann og er let-
tere å skrubbe bort. 

Det er viktig å huske at man aldri skal bruke børster av stål el-
ler andre metaller som kan forårsake rustdannelser og riper. Det 
er også viktig at man er svært forsiktig når man vasker i nærheten 
av inskripsjonen eller ornamenter på gravsteinen. Bokstavene og 
ornamentene er gjerne fylt med gull, sølv eller lakk, og kan fort 
bli skadet av en børste. Hvis det har begynt å gro mose eller lav i 
skriften på gravstein, kan man forsiktig forsøke å fjerne dette med 
et verktøy av hard plast eller tre.

Vi ønsker våre lesere en god sommer, med akkurat passe 
porsjoner av både sol og regn. 

Kirkevergen

Smått og stort Soknerådslederen 
har ordet
Har blitt forespurt fra redaksjonen om å skrive litt om 
arbeidet vårt i Begnadalen Menighetsråd.

Menighetsrådet i Begnadalen består av: Kari Anne 
Stenslette, Leif Jarle Asheim, Ingunn Dokkebakke, og 
undertegnede. Vi har nå sittet i litt over 1 år, og har 
kommet godt i gang. Jeg opplever at vi samarbeider 
godt, og vi stiller opp og gjør en innsats sammen. Det 
er dette som gjør at det er lett å være leder.

Begnadalen har en flott kirke som vi i menighetsrådet 
er opptatt av skal være vedlikeholdt og drevet på en 
god måte. Derfor er dugnad på våren en fast tradis-
jon. Oppmøte på dugnaden er bra og så er det kaffe 
og kake etter jobben, med gode historier fra tidlige 
tider. Rådet arbeider kontinuerlig for å tilrettelegge og 
forskjønne kirka og kirkegården det kan nevnes at vi 
arbeider med blant anna etablering av minnelund og 
med å få på plass en informasjonsplate på konglomer-
atsteinen der alteret i den gamle kirka sto. 

Vi har videreført tradisjonen med Jaktmesse på høsten, 
hvor det serveres viltgryte m/tilbehør. Kirka vår er så 
heldige å ha mange frivillige som driver aktiviteter som: 
Barnekor, Korvetten, TENKO og Harry Potter med 3 
og 4 klasse. Rådet takker kirketjener Jon Erling og de 
frivillige for den flotte jobben de gjør både sommer 
og vinter. Vi har også en dyktig stab på kirkekontoret 
som sørger for at alt er forberedt og tilrettelagt til alle 
anledninger. Dette er en viktig støtte for det arbeidet 
vi utfører i menighetsrådet. 

Målet er å ta vare på den flotte kirka vi har og bidra 
til at den oppfyller befolkningens ønsker og behov ved 
alle anledninger. Og å være en kirke for alle. I tillegg til 
ordinære gudstjenester og andre kirkelige handlinger, 
er det menighetsrådets ønske at kirka skal brukes mer.

Er det noen som har noen tanker/ideer om noe som 
menighetsrådet burde gjøre eller jobbe mer med, er vi 
takknemlig for å bli 
kontaktet.

Til slutt 
ønsker vi alle en 
Riktig God Som-
mer!

For 
Begnadalen 
menighetsråd
Gerd Elin 
Damslora
leder
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I år hadde vi flyttet ut den tradisjonelle Påskevandringen for 
eldste kull i Reinli barnehage. Det var spennende og morsomt 
å være ute og bruke litt andre virkemidler enn inne. Her er 
palmeveien som det hele startet med. Jeg fortalte om da Jesus 
red på et esel inn til Jerusalem og alle fikk prøve hvordan det 
var å være et esel på Palmeveien.

Så vandret vi oss igjennom Den Stille Uka sine dager og hen-
delser med Skjærtorsdag og Påskemåltidet da Jesus viste oss 
ett eksempel på hvordan vi bør tjene hverandre ved å gjøre 
en skikkelig ”drittjobb” da han vasket sine disiplers føtter før 
festmåltidet. For tenk bare på hvordan det så ut på veiene på 
den tiden da transportbransjen brukte firbeinte - okser, esler, 
hester og kameler, for å få jobben unna! 

Ved samme Påskemåltid stiftet Jesus nattverden, han brøt 
opp med gamle tradisjoner og begynte på noe helt nytt. Jesus 
tok ett brød som han brøt opp i småbiter og delte ut, ”Det-
te er min kropp”. Han delte også ut vin ”Dette er mitt blod, 
paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt.” 
”Gjør dette til minne om meg” - og det har vi fortsatt å gjøre 
siden. Det er jo spennende å tenke på at Jesus begynte med 
noe helt konkret, som vi fortsatt gjør i dag.

På Påskevandringen har vi dekket med druer, saft og flatbrød. 
I Norge er vi vant til å bryte og dele.  Ved normale tilstander får 
barna en smakebit som vi dessverre måtte avstå fra i år.

Jesus ble forrådt av sine venner og tatt til fange. Han ble pla-
get - skikkelig mobbet og fikk en tornekrone på hodet i stedet 
for kongekrone.

Jesus var redd og plaget og ville gjerne ha sluppet unna, men 
lar sin Fars vilje skje. Det skjedde for vår skyld:

Jesus, som var uskyldig fikk straff i stedet for oss, helt frivillig. 
Han ble dømt til døden, hengt på ett kors og døde.

Mens barna hengte opp malte påske-egg i Påsketreet, ble den 
dystre stemningen fra Langfredagen, byttet om til glede og ju-
bel. Jesus vant over døden! Han ble ikke konge i Jerusalem, men 
konge i Himmel og på Jord for evig tid!

”På Golgata stod det et kors.
Jesus døde på korset.
I hagen var det en grav.
Jesus lå i den graven.

Men korset er tomt, graven er tom.
Jesus stod opp og han lever.”

I Reinli var det ingen gudstenester denne påska på grunn av 
koronarestriksjonane.

Likevel var det mogeleg å ta ein tur til kapellet, utan å gå inn. Ved 
inngangsdøra stod eit ”påsketre”, fint pynta med måla påskeegg. 
I ei krukke som stod ved sida av treet var det papirhjarto og 
farga band. Hjarto var i fargane raudt og grønt som står for 
kjærleik, liv og håp og som kunne hengast på treet om ein ville 
det. Ein kunne og skrive noko på hjarto om ein hadde med seg 
noko å skrive med, eller be ei bøn og henge opp eit hjarte utan 
å skrive på det. Det var og slått opp tekst på tavler ved treet 
det ein kunne lesa om dei tre viktigaste dagane i påskeveka og 
egget som eit kjent kristent symbol frå gamal tid.      

Konfirmasjon handler om ditt liv og dine spørsmål. Helt enkelt 
det som er viktig for deg. Konfirmasjon handler også om å bli 
bedre kjent med kristen tro.  Du får muligheten til å utforske 
mange viktige spørsmål. 

I konfirmanttiden får du også muligheten til å bruke nye sider 
ved deg selv, uten krav til prestasjon. Vi vil sende ut invitasjon 
til medlemmer om konfirmasjon med påmeldingsfrist i løpet 
av sommeren. Er du ikke medlem men ønsker konfirmasjon? 
Kontakt oss, eller gå inn på www.kirken.no/sor-aurdal og velg 
Konfirmasjon - så kommer du til påmeldingskjema med mer. 
VELKOMMEN!

Påskevandring ved 
Reinli Kapell

Påsketre i Reinli

Til deg som går i 8. 
klasse, har du tenkt på 
konfirmasjon 2022?

Tekst og foto: Helena Wright Tekst og foto: Åse Østgård Hagen
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Tysdag 11.mai var det dugnad ved Reinli stavkyrkje og ka-
pell. 25-30 arbeidsvillige reinlinger møtte opp med nødven-
dig reiskap og opptil fleire traktorer. Arbeidet gjekk fort 
unna i det fine vårværet. Tradisjonell traktering etterpå vart 
det ikkje i år, men ein is i pausa var heller ikkje å forakte. 
No er uteområdet ved stavkyrkja og kapellet klar til å ta i 
mot sommaren!      

 Tekst og foto: Åse Østgård Hagen

Dugnad Reinli
Eit av dei  sikraste «vårtegn» er dugnad. Det er navnet på felles 
utført ulønna arbeid, som har virkning for fellesskap eller ein 
einskild person. Dette veit vi, vil du sikkert si, men at det vart 
kåra til Norges nasjonal ord i 2004, har du kanskje gløymt . 

Når vi samlast til dugnad er det felleskapet som står i fokus. Men 
på grunn av Covid19, var det ikkje lett å gjennomføre siste vår. 
Men i år vågde soknerådet å tillyse dugnad, men utan matser-
vering. Det gjekk bra det og, då vart serveringsjobben frigjort 
til anna arbeid, f.eks. vask og glasspussing. Det sosiale var der 
uansett. Praten og komentarane flaut nokså fritt.

Her på Leirskogen låg det att ein del snø, så rakingen vart det 
mindre av, men det gjorde ikkje så mykje, for han John Erling 
hadde take det meste av 
lauvet før snøen kom i fjor 
haust.
Dei frammøte spreide seg, 
nokon tok rydding av stygge 
og døde trær etter gjerde, 
andre skjæring av staude-
bed, reperasjon av gjerde, 
montering av krakk og ikkje 
minst innvendig vask. 

Takk for innsatsen og felles-
skapet, nokre hadde signali-
sert at dei ville raka seinare 
når snøen er borte.

Åse Østgård Hagen tek over etter Rune Larheim frå Reinli sokn 
i redaksjonen for menighetsbladet. Tusen takk til Rune som har 
vore med i fleire år, takk for arbeidet. 

Ønsker Åse velkomen.                                                                              

Soknerådsleiaren

Dugnad  på Leirskogen

NY I REDAKSJONEN

Tekst og foto: Mikael Sørbøen
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Formålet med virksomheten
Sør-Aurdal kirkelige fellesråd skal legge forholdene til rette for 
et aktivt engasjement og en stadig fornyelse i den evangelisk- 
lutherske folkekirke. Dette gjøres ved å ivareta administrative 
og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og 
planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme sam-
arbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser 
i forhold til kommunen, og øvrige offentlige institusjoner, så som 
Bispedømmerådet, Riksantikvar etc.

Sør-Aurdal kirkelige fellesråd er ansvarlig for: drift og 
vedlikehold av kirker, drift og forvaltning av kirkegårder, oppret-
telse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådet sitt 
budsjett, anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor, og 
av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til 
kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller sta-
ten og midler menighetsråd stiller til disposisjon for fellesrådet 
for å løse oppgaver i soknene.

1. Organisering av fellesrådets virksomhet
Leder: Jon Nerødegård, Leirskogen sokneråd. Nestleder: Anne 
Berit Bang, Bagn sokneråd Medlemmer forøvrig: Anne Ingunn 
Grønhaug - Hedalen MR, Ola Bonlid - Reinli SR, 
Kari Anne Stenslette - Begnadalen MR.
Signe Elisabeth Kvåle er geistlig representant, mens Olav Kristi-
an Huseby er kommunalt oppnevnt representant.

Saker som preget året: 
Covid- 19 :  Smittevernplan
  Gjennomføring/avlysning/forflytning av 
  seremonier samt antallsbegrensninger
  Tilsetting av kirketjener/kirkegårdsarbeider i 
  Leirskogen og Begnadalen
Innkjøp av nytt elektronisk orgel til Leirskogen kyrkje (sokne-
rådet har betalt dette)
Omvisningstjenesten i Hedalen og Reinli
Nye kjøleaggregat Bagn og Hedalen
Utskifting av brannslangeskap Hedalen
Gjennomgang av diverse reglement
Budsjett 

2. Stillinger
Fellesrådet har ved årsskiftet  4,92  årsverk fordelt på 9 ansatte. 
Prestene er ansatt i bispedømmet. Klokkertjenesten i Begnada-
len og Hedalen  er også dette året utført av frivillige. I Begna-
dalen er det Ragnhild Garthus, Anders Garthus og Liv Barbro 
Veimodet som har gjort fast tjeneste som frivillig klokker og 
tekstleser, mens det i Hedalen er Eldor Bråthen, Anne Eide Jor-
det, Kirsten Greaker Heimestøl og Anne Britt Omsrud som tar 
seg av denne tjenesten. Fellesrådet er takknemlig for dette.

3. Regnskap
Sør-Aurdal kommune overfører til Sør-Aurdal Kirkelige felles-
råd i 2020 kr  3.320.000,- I tillegg en kalkulatorisk overføring på 
kr. 195.000,- i form av tjenesteyting. Dette er kr. 50.000,- mer 
enn fjoråret, men langt fra nok for dekning av lønns- og prisstig-
ning. Sør-Aurdal kirkelige fellesråd har derfor nok en gang en 

reell nedgang i driftsmidler. Slik redusering i drifta over mange 
år, vil etter hvert føre til mindre vedlikehold på gravplassene og 
bygningene. Vi har nådd smertegrensen!

Staben er jevnlig redusert i årenes løp – for å spare penger. 
Det har foreløpig ikke vært nødvendig med oppsigelser, vi har 
fått til reduksjoner ved naturlig avgang. Vi håper at vi skal klare 
å unngå oppsigelser, men dette vil hele tiden være noe som må 
vurderes når budsjettet stadig strammes inn. 

Omvisertjenesten/Guiding Da Covid-19 kom i 2020 var vi 
usikre på om vi kunne og burde holde muligheten for guding i 
stavkirkene åpne. Da vi fikk klarsignal fra kommunalt hold på 
dette – valgte vi å gjennomføre dette. Vi gikk sågår til det skritt 
at vi, som en prøveordning,  skulle holde åpent 7 dager i uken i 
Reinli, mens vi holdt på 6 dager åpent i uken i Hedalen. Vi gikk 
med et lite overskudd i Hedalen – mens det i Reinli dessverre 
ble et underskudd på i underkant av kr 30.000,-  Dette skyl-
des trolig at gruppebestillingene både i og utenfor sesong ikke 
kunne gjennomføres pga antallsbegrensning. Det er Reinli som 
alltid har hatt størst frekvens av busselskaper som tar med seg 
turister fra inn- og utland. 

4. Statistikk
Det har vært 3 utmeldinger av kirken i Sør-Aurdal dette året, 
og 2 innmeldinger. 

Folketallet pr 3. kvartal 2020 i Sør Aurdal kommune var 2910 
innbyggere. Det er i skrivende stund ingen tall klare for 4. kvar-
tal. Den norske kirke i Sør-Aurdal har registrerte 2351 medlem-
mer. Dette er fortsatt en stor prosent av befolkningen. 

Vi har i 2020 hatt et gjennomsnittlig frammøtte på 33 besø-
kende i gudstjenestene. 

KORTVERSJON AV ÅRSRAPPORT 2020 -  
Sør-Aurdal kirkelige fellesråd
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Pga Covid-19 situasjonen ble alle gudstjenester i perioden 
15/3-24/5 samt 22/11 avlyst! 

Fellesrådsområdet laget digitale gudstjenester i forkant som 
ble sendt: palmesøndag, langfredag, 1. påskedag, 17. mai og jul-
aften. Dette var felles for alle 5 sokn. 

Det ble også laget til digital julekonsert som ble lagt ut på 
nett 19. desember.

5. Kirkene
Vi har i 2020 hatt et normalt vedlikeholds år ved kirkene. 
Hedalen stavkirke har fått oppgradert brannslangeskap og det-
te er flyttet nærmere kirken. Prosjektet er fullfinansiert av RA. 
Vi er veldig glad og takknemlige for at RA har tatt slikt ansvar 
for brannsikringen av stavkirkene våre! 

6. Kirkegårdsdrift
Kirkegårdene i Sør-Aurdal er i god stand, og vi får mye ros for 
dette. Vi er opptatt av at dette skal være steder med plass til 
ro og ettertanke. 

I forbindelse med Covid-19 ble vi fra sentral kirkelig hold 
bedt om å kartlegge hvor mange bårer vi kunne ha stående 
kaldt og sikkert, ved den enkelte kirke av gangen. 

Denne undersøkelsen førte til at Bagn bårehus fikk kjøleag-
gregat og at Hedalen bårehus fikk skiftet ut sitt gamle kjøle-
aggregat. 

Vi har nå 2 minnelunder for urner; Ved Bagn kyrkje og ved 
Leirskogen kyrkje. Begge steder er disse etablert på en del 
av eksisterende kirkegård. For å avskjerme disse fra kirkegår-
den for øvrig er de rammet inn med beplantning. 
      
7. Kirkemusikk:
I 2020 ble det, pga Covid 19 ikke avholdt så mange konserter 
som vi kunne ønsket i kirkene våre. Men følgende konserter ble 
gjennomført: 
• Koret «Kurve» avholdt konsert i Begnadalen kirke 12/10
• Meditasjonskonsert i Begnadalen kirke 11/11. 
• I desember ble de tradisjonelle julekonsertene med kor og 
korps laget digitalt. Innspilling foregikk uten publikum i alle kir-
ker der følgende aktører deltok: Bagn og Begnadalen musik-
korps, Sør-Aurdal koret og Vestre Slidre sanglag, Hedalen kor 
og Bruflat kor, Begnadalen kirkes barnekor og orgelkonsert 
på det nye orgelet i Leirskogen. I tillegg andakt v/Signe prest, 
hilsen v/Ordfører og opplesing av en julehistorie v/Toril Grøn-
haug. 
• Det ble også i 2020 avholdt en nyttårskonsert med andakt i 
Begnadalen kirke med Osvald Fossholm, Herman Nordby, An-
ders Løberg og Signe Kvåle.

Samarbeid med kor og korps og andre frivillige er be-
rikende for menighetene våre. Vi setter stor pris på dette – 
og håper at 2021 skal bli et år der vi igjen kan møtes i kirken 
mange samlet.

11. Ikke- materiell verdiskapning
Fellesrådet har ikke fullstendig oversikt over alt som foregår 
i menighetene, men forsøker likevel å beskrive noe av den 
ikke-materielle verdiskapning som skjer i menighetene våre:

Diakoni: Plan for diakoni i Den norske kirke (gjeldende fra 
2008) presenterer følgende definisjon av kirkens diakoni: “Di-
akoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling 
og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, 
vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.»  I Hedalen 
menighet er det opprettet et eget diakoniutvalg, i de øvrige me-
nighetsrådene er det ikke det. Diakoni utøves likevel i alle sokn.

Andakt på institusjon: I 2020 ble det pga Covid-19 vanskelig 
å gjennomføre dette, da institusjonene var stengt ned. Det ble 
likevel gjennomført 2 doble andakter på SAH (oppe og nede) i 
oktober, november og desember. Dette ble godt mottatt.

Ungdomsklubb gjennomføres av frivillige via Øpe hus, Fredag-
sklubben, Tenko og Salto
Også her har aktivitetene vært mindre pga Covid-19

Trosopplæringsprosjektet «Størst av alt» er ivaretatt av Tro-
sopplæringsprosjektet i Valdres Prosti. Helena Wright er ansatt 
som trosopplæringsmedarbeider i Sør-Valdres med 
40 % stilling. Sør-Valdres omfatter sokna i Sør-Aurdal og Etnedal.

Salto og HUK er knyttet til Hedalen menighet, de holder til i lyse 
lokaler på Kroken, der de også har grillhytta si. 

Korvetten og Øpe Hus i Bagn, er henholdsvis barne- og 
ungdomsarbeid i regi av Acta og barn- og unge i Normisjon.  Vide-
re har kirken samarbeid med korvettlag som er tilsluttet Normi-
sjon med minikorvettlag og ungdomsklubben TenKo i Begnadalen.
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«Det fyrste i vår lov er at vi skal bøye oss mot aust og be til Kvitekrist om godt år og fred, 
at vi må halde landet vårt bygd og kongen vår ved helse. Lat han vere vår ven og vi hans 
vener, og la Kvitekrist vere vår alle sin ven.»

Dette er starten på kristningslova som vart kunngjord av biskop Grimkjell på Moster i 
1024. Mostertinget med Olav Haraldsson i spissen gav rettsgrunnlag for det som skulle bli 
den norske kyrkjeorganiseringa i mellomalderen, og tinget markerer gjennombrotet for 
kristninga av landet.

Arven etter Olav den heilage lever framleis i dagens Norge. Kristninga gav oss mellom 
anna skule, helsevesen og grunnlag for demokratiet vårt. Symbolsk ser vi dette gjennom 
riksvåpenet der den norske løva held Olav si øks. 

Den store nasjonale feiringa rettar seg mot symbol-året 2030. Men jubileumsfeiringa 
starta allereie i år, for kristning og nasjonsbygging gjekk over mange år. I år er første feiring, 
og det skjer i Hamar bispedømme gjennom Tusenårsfesten på Hundorp 29. – 31. juli 2021

Ifølge Snorre Sturlason er det i år 1000 år sidan Olav Haraldsson møtte stor-høvdingen 
Dale-Gudbrand akkurat her. Møtet førte til at gudbrandsdølane bøygde seg for den nye 
trua, samla seg om kongen og starta kyrkjebygging. 

Feiringa dei tre dagane vil sette fokus på kulturmøte og endringar vi står overfor i vår 
tid, akkurat som dei for tusen år sidan sto i ei brytingstid mellom vikingtid og kristendom, 
mellom ny og gamal tru. Feiringa skjer med arrangement og aktivitet for heile familien frå 
morgon til kveld på Dal-Gudbrands gard. Tusenårsfesten har eiga nettside med program-
oversikt, meir om historia og jubileet. Sjå meire på www.hundorp2021.no

«Kulturmøte og endring» vil være tema for årets olsok-feiring fleire stadar, ikkje berre 
på Hundorp. 

Den 28. juli feirast olsok i Hamar.  Du kan følge pilegrimsvandring frå Vang kyrkje og inn 
til domkyrkjeodden kor det blir foredrag av biskopen i Hamardomen etterfølgd av øku-
menisk gudsteneste. Om kvelden blir det konsert med Narum med påfølgande Olavsvake. 
Sjå nærare om programmet på www.domkirkeodden.no/olsok 

På Tolga har dei årleg tradisjon med olsok-uke som i år blir frå 23. juli til 1. august. Meir 
om programmet finner du på www.olsokitolga.no

Også i Tylldalen, i Lom og fleire andre stadar i Hamar bispedømme er det tradisjon for 
olsokfeiring. Følg med på www.skjerikirken.no for å sjå kva som skjer der du er.

Utviklinga for samfunnet vårt i de 1000 åra etter kristninga rommar ei utroleg historie. 
Bli med på reisa attende i tid, men med nåtidas blikk.

Tusen år med kristendom!

Når krisen rammer, er kirken et 
sted mange søker til. Mange husker 
havet av roser utenfor domkirken 
i Oslo etter terrorhandlingene 22. 
juli. Til sommeren vil det være en 
omfattende nasjonal markering av 
at dette skjedde for ti år siden, og 
kirken har også en plass i denne 
markeringen. Det oppfordres til å 
ringe med kirkeklokkene i alle lan-
dets kirker kl 12:00 denne dagen, 
etter den TV-sendte gudstjenesten 
fra Oslo.

I etterkant av den nasjonale mar-
keringen, vil det bli arrangement i 
Hamar, der biskopen deltar på en 
gudstjeneste i Hamar domkirke kl. 
18:00. Etterpå blir det appeller på 
Stortorget og en samling ved min-
nesmerket. 

Det er AUF Innlandet, Hamar kom-
mune, Den norske kirke og Støtte-
gruppen 22. juli som står for plan-
leggingen.

Kirkeklokker 
over hele landet 
vil ringe 22. juli

Fredagsklubben på Leirskogen for ungdom 10-18 år holder til i 
grendahuset på Leirskogen. 

I trosopplæringen er «Kirkerottene» blitt et begrep – Torsdag 
17. september tok i underkant av 30 små og store hjertelig imot 
«Kirkerottene og Viggo i tårnet» (et dukketeater) i Begnadalen 
kirke. 

Det ble også invitert til et impovisasjonsteater for barn i Begna-
dalen kirke 23.10

Takket være mye frivillig innsats, har vi også i år greid å videre-
føre arbeidet – om ikke på samme nivå som før, men vi har likevel 
lyktes i å trekke barn og unge til menighetene våre. 

Konfirmantåret starter i september og fortsetter til kon-
firmansjonsdagen, vanligvis i mai/juni. Opplegget er lagt opp 
slik at alle konfirmantene i Sør-Aurdal møtes første gang til Pile-
grimsvandring en lørdag tidlig i september. De går fra «Island» til 
Reinli stavkirke– med Berit Bang Thorsrud som vandringsleder. I 
2020 ble mange av samlingene avlyst og undervisningen ble for-
søkt lagt digitalt.  Selve konfirmasjonsgudstjenestene ble flyttet fra 
mai/juni til september og det ble innført kvoter på hvor mange 
gjester hver konfirmant kunne ha med seg. Til tross for dette, 
mener vi at konfirmantkullet 2019/2020 kom greit gjennom un-
dervisningen, og selve seremoniene i kirkene ble gode.

Menighetsbladet har redaksjonsutvalg bestående av repre-
sentanter fra alle sokn, samt Toril Grønhaug, presten og kirke-
vergen. Det ble tradisjonen tro utgitt 4 nummer også i 2020. Det 
er frivillige/sokneråd som går rundt og legger menighetsbladet 
i postkassene i kommunen. Det er også frivillig bladkontingent 
som legges med bladet i høstnummeret. Sør-Aurdal kirkelige fel-
lesråd er heldige, fordi mange betaler for bladet. Tusen takk for 
dette!

Vi takker alle frivillige i menighetene våre som på en 
eller annen måte har hjulpet til, dere er verdifulle!

Takk til de ansatte
Sør-Aurdal kirkelige fellesråd vil benytte anledningen til å takke 
de ansatte og prestene for godt utført arbeid også i 2020. Tusen 
takk! 

Bagn, 3. februar 2021
Liv Barbro Veimodet, kirkeverge



Det finnes ytterst få norske relikvieskrin fra middelalderen. Nå 
låner Hedalen stavkirke ut sitt skrin, som viser martyrdøden til 
St. Thomas, til en utstilling på British Museum.

I Hedalen stavkirke i Valdres står et av få bevarte relikvieskrin fra mid-
delalderen i Norge. Skrinet, som er fra 1200-tallet, har bilderelieffer på 
alle sider. Relieffene viser drapet på erkebiskop Thomas Becket i Canter-
bury Cathedral. 

- For både kirka og for Hedalen som bygd er dette skrinet veldig viktig. 
Mange kommer inn for å se skrinet hver sommer. Så vi gleder oss til å få 
det tilbake igjen i god behold i høst, sier kirkeverge Sør-Aurdal kirkelige 
Fellesråd Liv Barbro Veimodet. 

Historien om Thomas Becket er godt kjent i England, men mange vet 
nok ikke at den også er illustrert på et relikvieskrin i en norsk stavkirke. 
Liv Barbro Veimodet har fulgt prosessen med å låne ut skrinet nøye, fra 
hun mottok den første henvendelsen om utstillingen høsten 2019. Vei-
modet fulgte selv med via webkamera da skrinet ble pakket opp etter 
alle kunstens regler og plassert i en låst glassmonter på British Museum 
i London.

- Dette er spennende. Hedalen stavkirke og relikvieskrinet er to fan-
tastiske kulturminner. I norske kirker finner vi enestående eksempler på 
kirkekunst fra før reformasjonen. Dette er felles kulturarv, som både skal 
bevares og formidles til så mange som mulig. Vi håper at mange finner 
veien til British Museum i sommer for å oppleve dette, sier riksantikvar 
Hanna Geiran.

Drapet på St. Thomas
Thomas Becket var erkebiskop i Canterbury. Han ble etter en konflikt 
med kong Henrik II drept av kongens riddere i 1170. Bakteppet for mor-
det var strid om kirken eller kongemakten skulle ha dømmende makt 
overfor prester.

Etter Beckets død gikk det snart rykter om mirakler ved graven hans. 
Av pavekirken ble han derfor hyllet som martyr og kanonisert som helgen 
i 1173. Thomas Beckets grav i Canterburykatedralen ble raskt Englands 
fremste pilegrimsmål, og relikvier etter hans kroppsdeler ble fordelt mel-
lom kirker i hele Europa. 

Under den engelske reformasjonen i 1540 ble Beckets gravsted i kate-
dralen fullstendig rasert. Kong Henrik den åttende sørget for å få knokle-
ne hans ødelagt og fjernet, og all omtale av ham ble slettet.

Bevart skrin fra 1200-tallet 
To av relikvieskrinene som er bevart i Norge er fra Valdres: skrinet fra 
St.Thomas-kapellet på Filefjell (nå på Universitetsmuseet i Bergen), og 
skrinet i Hedalen stavkirke. Hedalen-skrinet er det eneste som fortsatt 
har sin plass i kirkerommet, og ikke på museum.

Skrinet fra Hedalen er kledd med forgylte kobberplater med ornamen-
tikk og figurmotiver. Etter det man kjenner til, er det bare skandinaviske 

relikvieskrin som har vært utstyrt med dragehoder.  
Det har også vært edelstener på Hedalen-skrinet. Det 
ser man av tomme innfatninger som inngår i utsmyk-
ningen.

De siste årene har skrinet vært utendørs ved to an-
ledninger, under to teaterforestillinger ved årtusenskif-
tet og i 2013.

Menighetsrådet har sagt ja til utlånet og Riksantikva-
ren har gitt dispensasjon til å ta skrinet midlertidig ut 
av den automatisk fredete stavkirken. Biskopen i Ha-
mar har også gitt sin godkjenning, og Kulturhistorisk 
Museum har gitt tillatelse til å føre skrinet midlertidig 
ut av landet. Norsk institutt for kulturminneforskning 
(NIKU) har bistått med sikring og innpakking av skri-
net slik at skrinet nå trygt kan vises fram på British 
Museum.

Utstillingen «https://www.britishmuseum.org/exhibitions/
thomas-becket-murder-and-making-saint» vises fra 20. mai 
til 22. august på British Museum i London.

Norsk klenodium til British Museum

9

Vi vil få takke familien Fremgaard for maleri av 
Reinli stavkirke, malt av Marit Olerud fra 1994. Og 
familien Hoff for bilde av stavkirken og Prost Barth 
i perioden 1891-1922.  Bildene skal pryde veggene 
i kapellet. Tusen takk for gaven! Reinli Sokneråd.

2 bilder fra Reinli
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Vi blar i arkivet v/Bjørg Ingrid
På nødens dag, 1961
Da presten bad meg om å skrive, har jeg i grunnen en undskyld-
ning for at jeg opptrer som om jeg var skribent på mine gamle 
dager. Regelen er at man greier det ikke etter at man er blitt 
gammel, når man ikke har greitt å få det til før i livet.

Men du! Aldeles vidunderlig synes det meg det ville være å kun-
ne få til likesom et brev til deg, min kjære sambygding med ei 
helsing og allerhelst til deg som hjalp i nød å kunne komme med 
et ualminnelig pent uttrykk for den takk jeg skylder deg! – hvor 
mange man treffer gjennom et langt liv! Og mange som hjalp. Men 
samværet varer ikke. Noen blir borte ved døden – andre reiser – 
Hvem skal da hjelpe i nød? 

Vi har igjen en venn. Han som sa: ”Kall på meg på nødens dag!”
Jeg vilde gjerne spørre alle. Har du prøvet dette? Kanskje det 

er dem som vil svare: ”Jeg er ikke i nød. Jeg har alt jeg behøver og 
kan more meg og leve glade dager”. Men hør meg og tro meg når 
jeg sier deg hva livet har lært meg: Du kan før du vet av det trenge 
en venn som kan hjelpe deg i nøden, for du kan komme i en eller 
annen nød. Da er det godt å ha en venn å ty til – og en som ikke 
bare v i l, men også k a n  hjelpe. Mange prøver forgjeves å finne 
hjelp. Da – i siste liten kommer man på å søke ham som kan og 
be ham om redning. Og det underlige som var så fjernt hender: 
Hjelpen kommer!

Du skal vite dette at det er en som er villig til å hjelpe deg. Han 
bare venter at du skal benytte deg av dette. – Ja, selv om du for-
gjæves har prøvet alle tenkelige utveier, så greier han det.

Men hvem er så denne? Du vet det nok. Det er Jesus  - han som 
har vært til redning for så mange – og vil så gjerne frelse alle. Han 
har all makt og kan med sannhet si: ”Kall på meg på nødens dag – 
så vil jeg utfri deg og du skal prise meg.

Hjerteligste helsing!
Halstein Storruste

Konfirmant frå 1921 fortel, 1981
For å høyre korleis kofirmasjonstida var i gamle dagar, tok eg ein 
prat med Karen Mathea Braaten, og ho har ikkje vanskeleg for å 
hugse då ho gjekk for presten..

Prestemøta var ankor gong i Begnadalen og Hedalen. Det var 
prost Barth som var konfirmantprest, fortel Karen Mathea, og 
ho minnest vel han kom kjørande med ein blakk hest, i spisslea 
og kjørepels. Og det hendte vi måtte vente lenge før han kom. 
Prosten var ein fin og god mann, men veldig streng, og vi hadde 
stor respekt for han.

Vi hadde ei bok som heitte ”Forklaring” og ”Luthers lille Kate-
kisme” som vi lærte ut i frå. Vi måtte kunne dei tre trusartiklane 
og dei ti bud utanåt. Ellers hadde vi mange salmer og bibelvers vi 
måtte lære, minnes Karen Mathea. Men for henne var nok ikkje 
det vanskeleg, men vegen frå Kana til ”Preststugu” i Hedalen var 
nok både lang og tung. Heimatt til Begnadalen kjørte vi på kjelke 
når det var føre til det. Ellers låg eg over på Smedplassen, for det 
vart ofte mørkt og seint før møta slutta.

Då konfirmanttida var slutt skulle presten ha pengar. Det 
var ingen fast sum, og ikkje var det vel så mykje pengar blant 
folk då, men Karen Mathea minnast at ho ga han 5 kroner.

Konfirmasjonsdagen var den 5. juni 1921. Det var varmt og 
fint ver den dagen, då Karen Mathea saman med mor si gjekk 
fra Kana og til Begnadalskyrkja. Ho hadde svart kjole og hatt, 
og det var nok med alvor og høgtid ho stilte opp som nr. ein 
på kyrkjegolvet den dagen. Overhøyringa var nok vanskelega-
re då enn i dag, ingen visste på forhånd kvad ei vart spurde om. 
Den tida måtte dei gi eit løfte då dei knela ved altaret. Etter å 
ha sagt namnet til konfirmanten spurde prosten: ”Tror du på 
Gud Fader, Guds Sønn og Gud den hellige Ånd?” Konfirman-
ten svarte: Ja.

”Forsaker du djevelen og alle hans gjerninger og alt hans 
vesen?”

Konfirmanten: Ja.
Prosten: ”Så gi meg hånden der på.”
Og konfirmanten gav prosten hånda.
Det var ganske alvorleg å vera konfirmant den gongen, men 

eg meinte det alvorleg då eg svara ja, fortel Karen Mathea. Det 
var 43 konfirmantar det året. Vi fekk ikkje testamente då, men 
vi fekk eit lite hefte som heitte: ”Syv gode raad til de unge”. Og 
det har Karen Mathea liggande i bibelen sin enno.

Etter konfirmasjonen skulle alle konfirmantane gå til 
nattverd.

Det var ingen gåver eller selskap den gongen, men eg fekk 
nokre kort, fortel Karen Mathea. Elles hadde mor laga god 
middag: kalvesteik og semuljepudding.

- Er det noko spesielt du hugsar frå den tida?
- Ja, det måtte vera då eg vart kalla inn til prosten på kon-

firmasjonsdagen. Han spurde om eg kunne vera hushjelp hos 
han, men det måtte eg seie nei til, for eg visste dei hadde bruk 
for meg heime. Elles syntest eg tida eg gjekk for presten var ei 
fin og lærerik tid, sa Karen Mathea til slutt.

K.S.
Avd. for kommunalt, 2011
Johan hadde feriejobb i Parkvesenet i kommunen. Han rakte 
plenen i nærheten av en eldre dame som sto og beundret 
noen stemorsblomster.
Så nydelige, sa hun til seg selv. De tilhører fiolfamilien.
Langt i fra, sa Johan. Det er kommunen som eier hele greia.

Misforståelse
Presten og kona var på veg heim etter gudstjenesten. Plutselig 
sier presten til kona:
”Du – tror du det er synd om jeg synes at jeg prekte godt i 
dag?”
”Nei,” sier kona, ”synd er det vel ikke. Det er vel heller en 
misforståelse.”

Sokn/år 2022 2023 2024 2025
Bagn Lørdag 0406 kl 1100 Søndag 0406 kl 1100 Lørdag 0106 kl 1100 Søndag 0106 kl 1100
Leirskogen Søndag 1206 kl 1000 Søndag 1106 kl 1200 Søndag 0906 kl 1000 Søndag 0806 kl 1200
Reinli Søndag 1206 kl 1200 Søndag 1106 kl 1000 Søndag 0906 kl 1200 Søndag 0806 kl 1000
Begnadalen Lørdag 1106 kl 1100 Lørdag 1006 kl 1100 Lørdag 0806 kl 1100 Lørdag 0706 kl 1100
Hedalen Søndag 0506 kl 1100 Lørdag 0306 kl 1100 Søndag 0206 kl 1100 Lørdag 3105 kl 1100

Nye konfirmantdatoer 2022 – 2025
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BAGN
Gravferdshandlingar:
30.03.21  Sigrid Thorsrud
19.05.21  Nils Stensæter
04.06.21  Bjørg Oliva Petrine Fønhus 

REINLI
Gravferdshandling:
09.04.21  Johan O. Bøhn

BEGNADALEN
Døpt:
23.05.21  Haakon Bordewich-Strøm

Gravferdshandling:
07.05.21  Sigvald Myreng

HEDALEN
Døpt:
02.05.21  Mille Skogstad Røang

Merkedager i livet

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

saker. Frist for innlevering 
er 10. September.

Blomsterhelsing for Bagn kyrkje til bruk 
ved gravferder kan du få kjøpt hjå fylgjande 

butikkar i  Bagn:

Alf Brustad AS
Bagn Blomsterverksted AS

COOP PRIX
Sporten Bagn

Pris kr. 50,-

ÅPNE STAVKIRKER 
med omvisning 
sommeren 2021
Stavkirkene er åpne 20. juni – 15. 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 kirkelige 
handlinger, bryllup og begravelser. 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!



Velkomen til kyrkje
20. juni, 4. søndag i treenighetstiden
Matt 16, 24-27 Å følge etter Jesus
Ingen gudstenester i Sør-Aurdal

27. juni, 5. søndag i treenighetstiden
Matt 7, 21-29 Falske disipler og huset på fjell
Bagn kyrkje kl. 11.00: Gudsteneste. Signe 
Kvåle. Takkoffer til Strømmestiftelsen. 

Hedalen kirke kl. 18.00: Kveldsmesse. Signe 
Kvåle. Takkoffer til Evangeliesenteret.

Reinli stavkyrkje kl. 19.00: Pilegrimsmesse. 
Eli Vatn. 

4. juli, Aposteldagen/ 
6. søndag i treenighetstiden
Matt 16, 13-20 Peters bekjennelse
Veståskapellet kl. 11.00: Gudsteneste. Helge 
Hartberg. Takkoffer til kapellet. 

11. juli, 7. søndag i treenighetstiden
Luk 19, 1-10 Sakkeus
Bagnsbergatn, Bagn kl. 11.00. Friluftsgudste-
neste. Signe Kvåle. Omvisning ved 
Kristian Bergsund. 

18. juli, 8. søndag i treenighetstiden
Mark 12, 37b-44 Enkens gave
Bautahaugen, Hedalen kl. 11.00: Friluftsguds-
tjeneste. Signe Kvåle. Takkoffer til Modum 
Bad.

25. juli, 9. søndag i treenighetstiden
Joh 8, 2-11 Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd 
Reinli stavkyrkje kl. 11.00: Gudsteneste. 
Vikarprest. Takkoffer til ACTA.

29. juli, Olavsdagen/Olskok
Luk 9, 23-26 Hva gagner det et menneske 
Reinli stavkyrkje kl. 19.00: Olsokmesse. He-
lena Wrigth. Takkoffer til Menighetsbladet. 

1. august, 10. søndag i treenighetstiden
Matt 18, 21-35 Den ubarmhjertige medtjener 
Bagn kyrkje kl. 11.00: Gudsteneste. Signe 
Kvåle. 

8. august, 11. søndag i treenighetstiden
Mark 2, 23-28 Jesus og sabbaten
Hedalen stavkirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Helge Hartberg. Takkoffer til Tro og Media.

15. august, 12. søndag i treenighetstiden
Luk 8, 1-3 Kvinner som fulgte Jesus
Reinli stavkyrkje kl. 11.00: Gudsteneste. Ellen 
Oddveig Rudi. Takkoffer til Frivilligsentalen 
Sør-Aurdal, barn og ungdom.

22. august, 13. søndag i treenighetstiden
Luk 12, 41-48 En tro og klok forvalter
Leirskogen kyrkje kl. 11.00: Gudsteneste. El-
len Oddveig Rudi. Takkoffer til Mariastiftelsen. 

29. august, Vingårdssøndag/
14. søndag i treenighetstiden
Luk 17, 7-10 Uverdige tjenere 
Begnadalen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Signe Kvåle. Takkoffer til ACTA.

5. september, 
15. søndag i treenighetstiden
Luk 10, 38-42 Jesus hos Marta og Maria 
Reinli kl. 11.00: Gudsteneste. Ellen Oddveig 
Rudi. Takkoffer til Bagn korvettlag. 

Bagn kl. 18.00: Kveldsmesse. Signe Kvåle. 

12. september, 
16. søndag i treenighetstiden
Matt 5, 10-12 Salige er de som blir forfulgt
Bagn kyrkje kl. 11.00: Konfirmasjonsgudste-
neste. Signe Kvåle. 

Veståskapellet kl. 12.00: Tomasmesse. Vikar-
prest. Takkoffer til kapellet. 

18. september, lørdag
Begnadalen kirke kl. 11.00: Konfirmasjons-
gudstjeneste. Signe Kvåle. Takkoffer til Konfir-
mantarbeidet i menigheten. 

19. september, 
17. søndag i treenighetstiden
Luk 7, 11-17 Jesus vekker opp enkens sønn
Leirskogen kyrkje kl. 11.00: Konfirmasjons-
gudsteneste. Ellen Oddveig Rudi. 

Hedalen stavkirke kl. 18.00: Kveldsmesse. 
Signe Kvåle. Takkoffer til Kirkens Bymisjon. 

23. september, torsdag
Begnadalen kirke kl. 18.00: Jaktmesse. Signe 
Kvåle.

26. september, 
18. søndag i treenighetstiden
Matt 8, 5-13 Offiseren i Kapernaum
Leirskogen kyrkje kl. 11.00: Gudsteneste. 
Ellen Oddveig Rudi. Takkoffer til Omsorgs-
gruppa i Røde Kors, lokalt. 

3. oktober, 19. søndag i treenighetstiden
Joh 7, 14-17 Den som vil gjøre hans vilje
Bagn kyrkje kl. 11.00: Gudsteneste. Signe 
Kvåle. 

Hedalen stavkirke kl. 18.00: Kveldsmesse. 
Signe Kvåle. Takkoffer til Menighetsbladet. 

10. oktober, 
20. søndag i treenighetstiden
Mark 10, 2-9 Ekteskap og skilsmisse 
Begnadalen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Sig-
ne Kvåle. Takkoffer til Pilegrimsvegen.

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

17. oktober, 
21. søndag i treenighetstiden
Luk 16, 19-31 Den rike mann og Lasarus 
Reinli kapell kl. 11.00: Gudsteneste. Ellen 
Oddveig Rudi. Takkoffer til TV-aksjonen, Plans 
arbeid. 

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

MENIGHETSBLAD 
FOR SØR-AURDAL
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Sør-Aurdal kyrkjelege fellesråd 
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