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Julekrybba i Begnadalen kirke. Foto: Gerd Elin Damslora

INKARNASJON
Dei vise menn imot stjernene såg
og søkte på gåtene svar.
Men stjerna stod still over stallen låg
for der var det løysinga var.

Så er ikkje Gud så endelaus fjerr
langt bortanom stjerneher.
I barnet er Gud vorten openberr.
Der er han underleg nær.

Dei skriftlærde granska den gamle bok
og hadde sitt liv i ho.
Men boka forkynte at ORDET tok
i Betlehem kjøtt og blod.

Han er ikkje løynd attom rømdene blå
og ikkje i gåter og ord.
Han møter oss levande, her og nå.
Han møter oss i ein bror.

Og hyrdingar venta og stunda så
og hugen var sår og mødd.
Men engelen kom med det glade bod:
I dag er ein frelsar fødd.

Kristofer Juvkam Ørjavik
«Året og Æva» 1969

Den norske kyrkja
i Sør-Aurdal
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SØR-AURDAL KYRKJEKONTOR
Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn
e-post: post.sor-aurdal@kirken.no
Opningstid: Alle kvardagar kl. 09.00-15.00
Nettside: kirken.no/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 61 34 85 81/ 917 91 233
e-post: sk935@kirken.no
Soknerådsleiar: Mikael Dølven, tlf 913 34 971
Kyrkjetenar: Tore Bergli, tlf 905 46 827
Klokkar: Oddleiv Juvkam, tlf 61 34 65 70 / 958 80 585
LEIRSKOGEN SOKN
Sokneprest/vikar: Tore Samuelsen,
tlf 400 62 225/480 90 970
e-post: audu@online.no
Soknerådsleiar: Robert Dalen, tlf 948 06 582
Kyrkjetenar og klokkar: Tore Trædal,
tlf. 61 34 79 71/479 63 460
REINLI SOKN
Sokneprest/vikar: Tore Samuelsen, tlf 400 62 225/480 90 970
e-post: audu@online.no
Soknerådsleiar: Marianne Haldis Jensen,
tlf 61 34 71 41/406 44 910
Kyrkjetenar:Tore Bergli, tlf 905 46 827
Klokkar og belgdragar: Marianne Haldis Jensen,
tlf 61 34 71 41/406 44 910
HEDALEN SOKN
Sokneprest: Signe Elisabeth Kvåle,
tlf 61 34 85 81 / 917 91 233
e-post: sk935@kirken.no
Menighetsrådsleder: Inger Olea Digene tlf 959 08 806
Kirketjener: Ronny Skogstad, tlf 994 47 502
Klokker: Frivillig tjeneste
BEGNADALEN SOKN
Sokneprest: Signe Elisabeth Kvåle,
tlf 61 34 85 81 / 917 91 233
e-post: sk935@kirken.no
Menighetsrådsleder: Gerd Elin Damslora
tlf 995 31 865
Kirketjener: Geir Ingar Bølviken, tlf 414 96 824
Klokker: Frivillig tjeneste

PRESTENS PENN

Hamar biskops
juleandakt til
menighetsbladene 2017

Ledestjernen
Det er ikke mange ting som er vakrere enn en klar stjernehimmel. Alle de millioner med stjerner som blinker mot
oss i all sin skjønnhet, og jager mørket bort. Det åpner for
å drømme; til å henvende oss til det store og mektige, til
kosmos og det ukjente. Gjennom tusenvis av år har mennesker stirret opp på den samme himmelen, og stilt det
samme klassiske og grunnleggende spørsmålet; hva betyr
egentlig alt? Hvor kommer jeg fra? Hva er min plass her på
denne lille kloden vår?
Mon tro om de vise menn undret seg over disse spørsmålene når de fulgte den stjernen som skinte sterkest julen
for 2000 år siden. Legenden om Kaspar, Melchior og Balthazar forteller at de var lærde mennesker, med stor kunnskap om både astrologi og gamle tekster. Men dette var
tydeligvis ikke nok; for håpet var at stjernen kunne lede
frem til svar på det mer grunnleggende spørsmålet; «hvem
og hva er jeg?»
Det de møtte under stjernen var barnet. Dette lille vakre
menneskebarnet, omsvøpt av sine kjærlige foreldre. Og i
barnet fant de sin iboende verdighet som mennesker. Stallen var alt full av folk på leit etter det samme; nemlig å finne
det blikket som ser på dem med nåde – som gir dem styrke
til å se sin egen verdi og mening. Møtet med barnet gav
en endret tankegang; at det ikke er det store og mektige
som betyr noe, ei heller rikdom og materiell, men at det
er kjærligheten, nåden og håpet vi virkelig trenger i våre liv.
Og barnet vokste opp og ble selv en ledestjerne. En stjerne som blinker, som lyser i mørket og bringer håp. Som åpner for å kunne drømme og henvende oss til det store og
mektige. Til kosmos, og til den kjente og ukjente Gud som
er så mye mer enn det vi ofte tenker. Som gir oss mulighet
til å virkelig kunne se på oss selv og vår neste med nåde.
Det må jo være et godt julebudskap å ha med seg.
God og velsignet julehøytid!
Biskop Solveig Fiske

Smått og stort
Den første julesangen ble sunget av engler! De var en hel
hærskare og de sang: Ære være Gud i det høyeste, Og
fred på jorden Blant mennesker Gud har glede i!
De sang til hyrdene – men hyrdene ble først redde, det var
ikke vanlig å se englekor på den tiden heller…Men da de
hadde vært i Betlehem og sett at alt var slik englene hadde
sagt det skulle være og de hadde sett barnet som skulle frelse
verden med sine egne øyne, da ble de fylt av en ny glede. Og
det fantastiske er jo at vi – over 2000 år etter, får ta del i den
samme gleden!
Hedalen stavkirke er delvis mørklagt
Vi må beklage at stavkirken er delvis mørklagt, men
kablene til lysmastene ligger i bakken og er defekte etter
å ha ligget der i mange år. Det har lenge vært vurdert å
sette opp et nytt videoovervåkingsanlegg ved Hedalen
stavkirke, og siden lysanlegget nå røyk, er det naturlig å
foreta en vurdering på samkjøring av disse to anleggene.
Befaring er planlagt på nyåret med Riksantikvaren og
Cowi. I mellomtiden setter vi opp enkle lyskastere med
tidsur ved porten. I tillegg vil vi sette opp ekstra lyskastere i forbindelse med kveldsmesser. Vi håper dette vil lyse
litt opp i området rundt kirken. Vi beklager dette, og ber
samtidig naboene være ekstra påpasselige på mistenkelige ting ved stavkirken i den mørkeste tiden.
Parkering ved Hedalen stavkirke
Ved gudstjenester, begravelser og andre arrangement i
Hedalen kirke, må vi be om at det ikke parkeres langs veien fra Kirkevangen og til nedkjørselen Dølavegen/Fledda.
Det har ved enkelte anledninger vært vanskelig å passere
ned Dølavegen når det har vært parkert helt til vegskillet,
særlig gjelder dette lastebiler som skal passere.
Et barn er født
Vesle Ala (10 uker) startet livet i en flyktningleir i NordIrak. Heldigvis har hun storesøster Jyan (5). Sammen
med Kirkens Nødhjelp gir menigheter landet over rent
vann og psykososial støtte til familier som har overlevd
IS’ herjinger. Ala ble født på helsesenteret i Kabarto, og
mamma Nahla hadde en tøff fødsel. Men alt gikk bra, og
nå ligger den ti uker gamle babyjenta og sutter fornøyd
på smokken i trevogga si. Familien har det bra i leiren,
men drømmer om en bedre fremtid. I julen feirer vi Jesus
som ble født i en stall for 2000 år siden. De fem første
leveårene er de aller mest sårbare i barns liv, og særlig
tilgang til rent vann er avgjørende for at barn skal overleve. La flere fylle fem. Sammen med Kirkens Nødhjelp
kan du bidra til at flere barn får en tryggere start på livet.
enten ved å «vippse» til 2426, eller ved å sende penger
til kto: 1594.22.87248 Les mer om Vesle Ala og aksjonen
på nettsiden vår.
De fleste julesanger er blitt skrevet på oppdrag og gjerne på
sommerstid. Det er dermed få julesanger som kan vise til en
mer spesiell og impulsiv tilblivelse enn «Glade jul»:
En liten mus skal nemlig ha bitt i stykker belgen på orgelet slik
at organisten ikke kunne spille under julegudstjenesten i en
liten østerisk kirke på begynnelsen av 1800-tallet.
I ren desperasjon, og for å redde julegudstjenesten, begynte
presten å skrive teksten til en julesang mens organisten gikk i
gang med melodien. Resultatet ble «Stille Nacht» eller «Glade
Jul» som vi kjenner den. «Glade Jul» er i dag en av verdens
aller mest kjente julesanger.
Gledelig julehøytid ønskes til alle hjem fra Kirkevergen

Soknerådsleder Marianne
Haldis Jensen har ordet
Soknerådet i Reinli består av Randi Fremgaard-nestleder, Mona Andreassen-kasserer, Gerd Oddrun Stavedal-sekretær. Første vara er Finn Nymoen.
Undertegnede er leder og medlem i Fellesrådet.
Det er mange ting rådet har som oppgåver. Barne- og ungdomsarbeidet er
jo i nært samarbeid med trosopplærer Helena Wright, som Lys Våken, noe vi
prøvde i fjor vinter. SokneprestTore Samuelsen var med å laga forskjellige oppgaver sammen med de unge og Helena.Vi var i stavkyrkja seint om kvelden,
der eg hadde ei omvisning. Det var heilt spesielt å vera i kyrkja så seint med
bare stearinlys til belysning. Dei overnatta i kapellet og fikk frokost før det var
gudsteneste kl. 11.00. Etterpå samlas vi i menighetsalen til kyrkjekaffe. Borna
deltok under gudstenesten. Ei virkeleg triveleg helg.
Helena legger jo til rette for utdeling av 4 og 6 års bok i gudstenestene. I år
har vi ein flott flokk med ungdommar til å hjelpe under gudstenestene våre.
Heile 8 stykker som skal konfirmerast i juni neste år. Dei er flinke til alt dei
får av oppgåver, som å væra kyrkjevert, henge opp salmenummer, samle inn
offergåve. Etter kort vil dei nok å få muligheiten til å vera med kyrkjetjenarTore
å ringe med kyrkjeklokkene i stupulen.
Under gudstenesten på Allehelgensdag var fleire av dei unge med. Ein konfirmant kom frå Bagn og ho deltok på innsamlinga av offergåve som vart gitt til
Frelsesarmeen. Vi har godt samarbeid med dei unge, og ser fram imot vinteren
og konfirmasjonstida deres.
I alle åra eg har vore med i soknerådet, har brudevigsel oppe i stavkyrkja
vore noko av det finaste eg ser og får være med på.To som vel at kyrkja skal
vera ramma rundt den store dagen, sjå kjærleiken til brudeparet, familiens glede, prestens flotte tale, lykkeønsker, og så får vi glede oss over kantorens fine
spill på det gamle orgelet vårt som er frå 1808.
Når barna kommer, kjem dei til kyrkja for barnedåp. Når så tida går og vi
får konfirmantane, føler eg at kyrkja er ankerfeste i folks liv.Vi er heldige som
har ei kyrkje som skal væra open for alle. Den siste kvile for folk oppe på kyrkjegarden, ved stavkyrkja vår. Ringen er slutta og familie og vener kan besøke
grava, plante, minnes og takke for det dei var mens dei var i blant oss.
Vil spesielt takke kyrkjetenaren vår,Tore Bergli, for alt det gode arbeidet han
gjer for at det skal vera så fint som mulig oppe på kyrkjegarden og alle steder
som høyrer kyrkjeanlegget til.
Vedlikeholdet på kapellet er gjort over tid og i fleire sokneråd. Eg har lyst til
å trekke fram noen andre ledere som har vært med på mange ting som måtte
utbedrast. Magne Hokstad sørga for att all belysning vart skifta ut både oppe i
kapellsalen og nede i menighetsalen.
Han leda dugnadsarbeide med å pusse opp menighetsalen. Da han kom til
dugnadsabeidet sørga han for at alle følte seg velkomne og arbeidet vart utført
med liv og lyst.
Kyrkjestogo vart ferdigstilt, og vi fekk eit fint rom å ha møter på, særleg om
vinteren når det var kaldt. Dette var eit mindre rom som var godt isolert, lett
å fyre opp for små møter.
Terje Mikael Hasle Joranger hadde ansvaret da vi skulle ta stilling til ny liturgi
og ny kyrkjemusikk. Liturgien vart forandra. Det var bispevisitas. Det var ei
spennande tid med mange nye ting. Mange nye ordningar i forbindelse med ei
Folkekyrkje som ikkje lenger er knytt til Staten. Det kommer til å bli ei spennande tid for oss alle, både i stab og menighet.
Kunne ha nemt så mykje angåande alt som er ordna i forbindelse med kyrkja vår, men eg vil heller ønske for Reinli menighet at mange finner glede i å
vera med i soknerådet i ei periode eller fleire . Eg har vært med i mange år,
men det har vært så spennande og givande å få delta i dette arbeidet.
Skulle eg ha eit juleønske, så måtte det vera
at vi tar borna med i kyrkja på julaftan og byrjar
julefeiringa der. Det er 3. gangen vi er så heldige
å få ha julekveldsmesse i Reinli klokken 13.00.
Ønsker dere ei velsigna jul og ønske om eit
godt nyttår!
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Kyrkja sine pensjonistar –
Guri Amundsplass
4

Sist på 60-talet var Guri med og drog i gang att Hedalen sangkor,
og ho var dirigent i ei lang årrekke. Dirigentjobben var uløna, friviljug arbeid nesten til Guri gav seg, så vi talar om ei heller stutt løna
yrkeskarriere på dette området. Guri har vore tilsett i kulturskolen
og sekretær på kyrkjekontoret, men dei siste åra som yrkesaktiv var
ho i 100% stilling som organist. Desse jobbane førte med seg mykje
reising , utan omsyn til ver og føre.
Vi er tidleg i november. Organisten, kordirigenten og – songaren
ser fram til ei rolegare advents- og juletid enn ho har vore van med.
Leiinga av barnekoret i Begnadalen kyrkje er lagt til organisten, og
Guri har gått ut av Hedalen sangkor. Ho meiner sjølv at ho ikkje har
stemme til å synge i kor lenger.
Jula skal feirast hos Mathilde og familien hennes . Det blir første jula
til
Mathilde og den første jula bestemor ikkje er i Hedalen. Noko må
- Torsdag formiddag, sa Guri. Det går greit. Onsdag er Nils her.
likevel
gjerast før kyrkjeklokkene ringjer jula inn. Bestemor og Nils
«Gamleorganisten» i Sør-Aurdal , Guri Amundsplass, bur i eit nytt og
baka
til
jul i fjor, og det lyt dei nok hugse i år og.
Eldor Bråthen
triveleg hus i Rådyrvegen litt nedanfor Hedalen skole. Nils går i andre
klasse og har skolefri på onsdagane . Mor og far er på arbeid, og Nils
og bestemor kan ha dagen for seg sjølve.
Storesøster Oda begynte på ungdomsskolen i haust og har arva
handballinteresse frå mor Ingrid som var med «Håndballens Venner»
Vi har mange stemningsfylte julesanger.
til OL i Atlanta allereie som 18-åring. Næraste J 13- tilbod finst i «HøEtter morgenstell i fjøs og hus fikk vi tid
nefoss håndballklubb», og bestemor kjører til Nes når Oda skal på
til en rolig stund ved kjøkkenbordet. Mor
trening. Frå Nes går det an å ta bussen, og heimreisa ordnar mor. Ho
lærte oss sanger som vi sang sammen.
dagpendlar til jobben på Ringerike vidaregåande skole.
Den julesangen som skaper stemning er
Søskenbarnet til Oda og Nils, tredje barnebarnet til Guri, bur i Bæ“En rose er utsprungen.”
rum. Mathilde er åtte månader gammal, og Guri, var i gang med å
Når jeg hører den sangen går tankene
strikke rosa bøff av garn som vart til overs da kjolen til yngste barnemange år tilbake til mine år i damekoret
barnet var ferdig. - Eg strikkar mykje, seier Guri. – Strikkinga mi, og det
på Dokka. I en midnattsgudsteneste sang
at eg driv litt med sying og ordning av klede, trur eg blir sett pris på.
vi En rose er utsprungen, hører det ennå,
Potetopptaking og slaktestell har ho og vore med på.
så fint var det.
Til gjengjeld mottek Guri andre tenester. Sjølv hevdar ho at ho er lite
Det er ei tysk salme.
datakunnig og treng hjelp med slikt. Å skifte ljospærer i taket gjev ho
seg heller ikkje i kast med. Ho har vore gjennom to sjukemeldingspeKjellaug Brager Hagadokken
riodar etter oklebrot, og det får klare seg.
Utanom næraste familien som er beste trøysta i saknet etter OddEn rose er utsprungen alt fra så fin en rot.
var som gjekk bort alt for brått og tidleg, har Guri eit godt nettverk.
Av fedrene besungen, av Davids art og blod.
Ho er rotekte hedøling. Tre av dei fire søskena hennes bur her, og
Og den en blomst har satt midt i den kolde vinter.
andre slektningar og vener finst det mange av. Dei stikk gjerne innom,
Og det ved midjenatt.
eller Guri besøker dei. - Eg er inga foreiningsmenneske, seier Guri. –
Jobbsituasjonen min innbaud ikkje til det. – No har eg meldt meg inn i
Nu håpet er utgangen til hele jordens slekt.
husmorlaget, og alt i alt føler at eg har det bra.
En frelsens tid unnfangen, all verdens smerte legt.
På spørsmål om organistvikariat, få eg til svar at det tek ho helst
Sorg er til glede vendt: I dag er født vår frelser.
ikkje på seg. Guri set strenge krav til seg sjølv. Å setja seg utrent på
Nu er all klage endt.
orgelkrakken og gjera ein dårleg jobb kjem ikkje på tale. Siste organistteneste til no var påVeståskapellet. Det var kjekt å gjera teneste saman
Guds rose deilig anger, opplyser jordens natt.
med Helge Hartberg, og dessutan er der trøorgel. Ein annan stad med
Og når dens lys oss fanger, blir den vår beste skatt.
«salmesykkel» er bedehuset på Hølera. Når der er basar der, stiller
Med engler synger vi: Nå er det født en frelser.
Guri gjerne opp, men no sist «svikta» ho.Veslesyster Anny kom stutt
Fra mørket er vi fri!
tid føreåt og spurde om ho ville vera med til Kanariøyane.

Min julesalme

BESØK FRA NEPAL
Tekst Arne Heimestøl
Bilde Arne G. Perlestenbakken og Oddny Lund

De som ikke kan betale for behandling, får likevel hjelp fordi sjukehuset har et pasientstøttefond som betaler i slike tilfeller.
Grønt sykehus
Alle sykehusets toaletter tømmes og innholdet blir til brennbar
gass. Også morkakene fra de tusen årlige fødslene går denne
veien. Matavfall fra husholdningene og kantinen går også ned i
den åpne sementbeholderen.
Alt går sammen i tre kamre der gass blir produsert til komfyrene
i det nye mødreventehjemmet.

Ekteparet Kristin og Erik Bøhler er med på å berge liv og helse
til mange mennesker ved sykehuset i Okhaldhunga i Nepal. Sist
onsdag besøkte de Hedalen misjonsforeningen som i flere år har
støttet arbeidet ved sykehuset.
Sykehus i sterk utvikling
Ekteparet Bøhler kom til et lite sykehus i fjellheimen med 32
sengeplasser. Etter hvert kom tanken om utbygging. Normisjon
har gjort det mulig å bygge nye hus på området. – Sykehuset,
slik det står i dag, er et mirakel, sier Erik. Det betjener 250 000
mennesker.
Veiene i området blir stadig bedre. Det gjør at flere kan få hjelp i
tide. Sykehuset har nå offisielt 50 sengeplasser, men kan ha plass
til 100. Ved sykehuset er det årlig ca. 1200 fødsler. Mødreventehjem er et viktig tiltak for dem som bor langt unna sykehuset.
Arbeidet redder mange liv, og flere barn kan fødes under trygge
forhold.
Mange kommer med bruddskader og får hjelp med det.Tuberkulose er et utbredt problem, og en egen avdeling for denne sykdommen er på plass.

Solcellepaneler er også tatt i bruk. Slike grønne tiltak er viktige,
for tilgangen på annen energi er begrenset.
Effektiv bruk av midler
Med små midler utretter sykehuset mye. – Okhaldhunga kan
drives i mer enn 1000 år for det Bærum sykehus trenger til etts
års drift, forteller Erik, som også har jobbet som lege ved norske
sykehus. Myndighetene i Nepal støtter i økende grad opp om
sykehuset, også økonomisk.

For Lena og Kjellaug ble denne kvelden spesiell. Det var nemlig
legen Erik Bøhler som behandlet Lenas sønn, Roy Atle, ved Ullevål sykehus da han som treåring fikk kreft. Roy Atle ble frisk
igjen.

Ellers har sykehuset egen poliklinikk og kan tilby gratis helsetjenester for barn under 12 år. Laboratorium og to operasjonsstuer
er tatt i bruk, og den gode plassen sykehuset nå har, gjør at det
er mye lettere enn før å kunne gi undervisning til helsepersonell.
Sykehuset er i ferd med å starte sykepleierskole. Skolebygning
og internat er på plass. Sist år var det åtte nepali-leger. Disse får
spesialistutdanning ved sykehuset.

NEPALESISK MIDDAG
daal (linser) bhat (kokt ris) tarkari
(grønnsaker). Kok risen etter oppskrift
på pakka. (Jeg foretrekker basmati ris).

Daal (linsesuppe)
Denne has oppå risen som en slags saus.
2 ss olje
1 liten løk
1,5 dl røde linser (tørre)
½ ss karri
1 ts salt
5 dl vann
Hakk løken fint og surr den i olje til den
blir blank.
Ha alt det andre oppi og la koke 20 – 25 min.
Kan gjerne jevnes med stavmikser.

Tarkari
2 ss margarin el. avklaret smør
1 stor løk
3 båter hvitløk
1 ts finhakket ingefærrot
1 ts kumin
2 ts gurkemeie
1 ts karri
½ ss salt
½ ts pepper
1 ts korianderpulver eller frisk koreander
1 stor tomat (el litt hakket tomat fra boks)
1,5 dl vann
2 middelstore poteter (ikke for mjølne)
1 blomkålhode
Evt. litt squash i biter
Evt. litt frosne erter

Gunvor og Reidar Heiene har ikledd seg
drakter fra Nepal og
de sender også med en
oppskrift på Nepalsk
middag.
Varm smøret ei en litt stor kjele.
Ha i grovhakket løk og stek på middels
varme til løken blir blank.
Tilsett tomat, finhakket hvitløk og
ingefær og alt det tørre krydderet.
Rør godt til tomaten er redusert og
kjelen begynner å bli tørr.
Ha på vann og kok opp.
Tilsett potetene og la de småkoke
i ca. 10 min.
Tilsett blomkål i små buketter
og evt. squash og la det småkoke til
blomkålen er passe kokt.
Rør godt. Det har lett for å brenne seg.
Evt. frosne erter has i til slutt.
Evt. frisk koreander på toppen ved
servering.
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S ID E
Fargelegg!
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Jesus ble født i en
stall i Betlehem.

En mann
søkte jobb på sirkus.
– Hva er det du kan, da?
spurte sirkusdirektøren.
– Jeg kan etterligne fugler?
– Det kan jo alle, vi har
ikke bruk for deg!
– Nei vel! sa mannen
og fløy sin vei.

Finn 8 navn fra julefortellingen!
Åtte personer og steder fra julefortellingen er gjemt
i rutenettet under. Navnene står bortover og nedover.

Vitser
Du vet du er blitt
voksen når du har
sluttet å vokse i begge
ender, og bare vokser
på midten.
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Vi anbefaler
barnebladet BARNAS!
Denne siden
er hentet
fra bladet.

er Esau
møter Esau
Jakob Mennesker
igjenpå kroken?
side 2

Jakob lur

Peters
fiskefangst

Bestill

18.-25. oktober

Det dere gjorde mot én av disse mine minste
søsken, har dere gjort mot meg.’

2015
Gud av hele
21.–28.
dinfebruar
Herren
av
Salme 9,3
«Du skal elske og av all din kraft og
Han svarte:
sjel
Martin
av hele din
selv.»
Jeg vil glede og fryde
ditt hjerte og og din neste som deg
meg i deg.
Jeg vil lovsynge ditt
all din forstand,
navn, du Høyeste.
Salme 37,5

Supersetning

Legg din vei i Herrens
hånd!
1.-8. november
Stol på ham, så griper
han inn.

ing
rsetn
SupeSalme
9,3

10.-17. januar

Engelen fortalte gjeterne at frelseren var født.
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

13

2015
Maximillian til unnsetning!
side 2

abonnement
på sondagsskolen.no
eller 22 08 71 00
24.-31. januar

Tegninger: Trevor Keen

Mannen som varopp
vekker
Jesusblind
født
enkens sønn

Tilbake til Slottsøya
side 2
Frida er sulten
side 2
Martin Dragedreper
Krabber i aksjon,2
side 8
Skummel side
nykommer!
side 2
Pianisten Martin.
Supersetning
WWJD
Tårnagentene
Matteus 25,40
Modig
8 troside 8
side
8 jeg sier dere:
Og kongen skal svare dem:side
‘Sannelig,

fram
r båret Supersetning 12
Jesus bli
i templet

rsetning
Supe
Lukas 10,27

4.-11. oktober

Finn 5 feil

Et barn
er født i
Betlehem

Sukai
sier fra!
side 8

Supersetning
Johannes 14,6

Dragedreper
side 8

2 1

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og2016
livet. 2016
kommer til Far uten ved meg.»

Ingen
i deg.
og fryde meg Høyeste.
Jeg vil glede
ditt navn, du
Jeg vil lovsynge

4. – 18.
desem

ber

Superse
Johannes

4

2016

14

2015

Ekstra

bibelte

gneserie!

tning

3,16

For så høyt
Sønn, den har Gud elsket
verden at
enbårne,
han
ham, ikke
for
skal gå forta at hver den som ga sin
tror på
pt, men
ha evig liv.

16

2016

Vellykket Potterkveld
i Begnadalen kirke

ut til sakristiet – der det var tryllestavverksted. Olivander selv
(Ole Terje) var der og forklarte hvordan man gjør spisepinner
om til tryllestaver som passer til eieren.

Så var det ut i våpenhuset – der var prof. Pirrevimp (Hans Ole)
klar med undervisning i formellære. Elevene var dyktige og lærte
Elevene i 3. og 4. klasse ved Begnadalen skole fikk tidligere i høst fort. De fikk også overvære en duell mellom prof. Pirrevimp og
et brev fra Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom – samt Professor Gilderoy Lockhart. (Elling)
en togbillett med avgang fra plattform 9 ¾.
10 av 11 mulige elever stilte spent opp utenfor kirken onsdag
1.november der ble de møtt av Fru Wiltersen (Lene G) som
forklarte litt om hva som ventet dem innenfor døra: Kirken var
nemlig gjort om til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom, og det var viktig at de levde seg inn i dette. Etter å ha
levert billetten og gått gjennom murveggen til plattformen ble
de så møtte av prof. Mc Snurp (Liv B) som tok de med seg på en
«togtur» opp til tårnrommet der valghatten ventet.

Valghatten er en magisk hatt som har evne til å bestemme hvilket av de fire husene ved Galtvort høyere skole for hekseri og
trolldom en ny elev passer inn i. Valghatten grunnet på hver og
en før den fant et hus som passet.
Deretter bar det nedover trapper «som hadde en tendens til å Så avsluttet vi inne i storsalen (kirkerommet) der prof. Huflepuff
flytte på seg» gjennom et kirkerom kun belyst med stearinlys og (Signe prest) var klar med tenketanken (eller andakten som vi
også kan kalle den)

Neste treff er 22/11 – da blir det bl.a rumpeldumpkamp, eliksirlære og mere av tenketanken.
Etter nyttår treffes vi igjen før vi drar parallellene mellom påskebudskapet og fortellingen om Harry Potter i en Gudstjeneste
rundt påsketider.
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Kirkeinteriør
(artikkel nr 4/4)
8

Kanskje det mest sentrale elementet i kirkerommet – alteret
– er kirkerommets midtpunkt liturgisk sett. Alteret er brennpunkt i kirkens handlinger.
I vår lutherske kirke har vi to sakramenter; nattverd og dåp.
Dette gjør at disse blir viktige for rommet som sakralt rom og
for gudstjenestens funksjon. Derfor bør alter og døpefont stå
fast og ha sin plass i rommet.
Alter kommer av det latinske ordet ”altus”, som betyr noe
høyt, noe som er hevet opp.
Gjennom historien er det flere symbolske tanker som har vært
knyttet til alteret:
1.Guds trone eller Kristus, altså symbol på Guds nærvær
2. Offersted
3. Nattverdsbordet - der en gjør i stand til nattverdsmåltidet.
Alterets utforming var i oldkirken et enkelt bord for nattverdsfeiringen. Presten stod da bak alteret, vendt mot menigheten.
Dette betegnes med uttrykket ”versus populum”, vendt mot
folket.
Offersted
Fra 300-tallet etter Kristus ble det mer og mer vanlig å tenke
at vinen og brødet i nattverden ble til Jesu legeme og blod,
og at presten ”ofret” dette – det såkalte ”messeofferet”. Alteret fikk derfor form som et offeralter. Formmessig ble dette
et massivt alter, ofte en kubisk form. Dette førte gjerne til at
presten måtte stå foran alteret. Etter hvert ble det vanlig med
flere alter i kirkerommet.
Denne praksisen og læren om messeofferet ble forkastet av
Luther. Konsekvensen av dette ble at vi fikk kun ett alter i kirkerommet, og at dette skulle oppfattes som et nattverdsbord.
Luther mente at presten skulle stelle i stand måltidet som en
far gjør det hjemme. Den reformatoriske kirken gikk svært
langt og fjernet helt alteret fra rommet.
Alter og prekestol i ett
Luther vektla ordet som det viktigste elementet i gudstjenesten. I perioden 1550 – 1750 (barokken) fikk vi derfor en del
kirker hvor prekestolen var hevet over og fysisk bygget sammen med alteret. Disse kalles ”prekestolalter”.
Rundt 1900 skjedde det et grensesprengende brudd innen
arkitekturen. Arkitekturens form skulle gjenspeile funksjonen,
og all ”pynt” skulle bort. Den moderne arkitekturen ble skapt.
Dette har òg hatt betydning for kirkebyggene og inventaret.
Basert på disse tankene og teologisk tenkning, er idealet i dag
igjen slik det var i oldkirken, det enkle fristilte alterbordet.
Hvor står presten?
Prestens plassering har betydning for hvordan en skal oppfatte
alteret.

Står presten foran alteret og vender seg mot øst (ad orientem)
mot den nye morgen, er dette med på å understreke symbolaksen fra vest til øst, fra død til liv, livsvandringen.
Hvis presten står bak alteret (versus populum), tydeliggjøres
måltidsfellesskapet omkring bordet, og kanskje den vertikale
akse, bønnens retning.
Alteret er ofte plassert på et nivå litt hevet over hovedgulvet
i kirken. Dette er praktisk, men betyr i teologisk tenkning ikke
at dette er et ”mer hellig” sted enn andre steder i rommet.
Våre «gamle» kirker
I Norge er det ca. 1620 kirker. De fleste av disse kirkene har
en langkirkeplan og et alter i et noe tilbaketrukket og hevet
korparti. På alteret står ofte en altertavle plassert.
«Moderne» kirker
I de fleste nyere kirker er alterbordet frittstående, slik at menigheten enkelt kan velge hva som skal være praksis.
Vår praksis
Har du tenkt på hvilket uttrykk alteret har i våre kirker?
Hvordan alteret er plassert? Er det mulig å la presten stå bak
alteret? Ønsker du endring dersom endringen er mulig? Husk
at du som en del av menigheten har mulighet til å kunne være
med å påvirke slike saker. Snakk med soknerådet, delta på menighetsmøter og i gudstjenester. Si din mening!
(Fritt etter kirkebyggkonsulent Ove Morgen Berge)

Konfirmanttreff
Leirskogen kyrkje
Søndag 29. oktober hadde konfirmantene i
Sør-Aurdal nok en samling, denne gang på Leirskogen. Vi samler konfirmantene til 4-5 timers samlinger og har valgt å forflytte oss rundt i alle sokn
med disse treffene, slik at konfirmantene kan bli
kjent med hver av våre 5 flotte kirker. Neste treff
er 19/11 i Begnadalen.

HUK i Hedalen
I HUK har vi det siste året hatt noen spennende aktiviteter. Det
er to grupper som jobber hver for seg og som møtes når vi alle
samles en gang i måneden.
Jon Breen og Olav Kristian Huseby har ansvar for mekkegruppa.

Lutherkonsert

I 2017 feirer vi at det er 500 år siden starten på reformasjonen. Reformasjonen var en viktig kirkemusikalsk hendelse
fordi Luthers positive syn på musikk og sang la grunnlaget
for en rik kirkemusikalsk arv. Dette ønsket kantorene Are
Alund og Monika Solberg å markere med en storslått konsert.
De inviterte alle sangglade i Valdres til å være med i et prosjektkor og presiserte at dette var for alle og at det ikke ville
bli noen form for opptaksprøve. Og kor ble det! Som øvde
intenst hele høsten og som sammen med Valdresstrykerne,
lokale blåsere og ikke minst fire profesjonelle sangsolister
fra Norges musikkhøgskole inviterte til konsert 29. oktober
i Tingnes kirke på Fagernes.

Jenter og gutter samles i garasjen til Jon og her er det mye som
må gjøres før denne Cadillacen fra 1960 blir som ny. Men her er
skru-glede og entusiasme. Dette er et langsiktig prosjekt. Kanskje blir den like fin som denne her?!

Kjell Eriksen og Einar Breen bidrar i film/video-bransjen og lærer
de som vil å filme. Vi bruker egne telefoner, men kan komme
å redigere og klippe hos Kjell. En av HUK’erne i fjor lagde en
film som hun brukte til norsktentamen på vg med godt resultat.
Så her er det mange muligheter. Akkurat nå er det utlyst en
kort-filmkonkurranse med premie. Det blir kåring utpå våren.
Vi har fått økonomisk tilskudd både lokalt og ellers, til bil-prosjektet og til filmutstyr. Det er vi takknemlige for.
I snitt er vi 9 ungdommer som møter på fellessamlingene på
HUK.
Nå i midten av november drar vi,tradisjonen tro, på Get Focused
i Tønsberg. Det er et tverrkirkelig stort ungdomsarr. med tydelig
forkynnelse, lovsang, konserter og volleyball-turnering.I år har vi
eget volleyball-lag.
På fellesamlingene lager vi mat i lag, snakker om tro og liv, leiker/
spiller og har tid til å møtes.
Tekst og bilde: Anne Margrethe Wilter
En flott ungdomsgjeng!

Og det ble akkurat den storslagne konserten jeg ventet meg,
med musikk man sjelden hører framført i Valdres. Are Alund
dirigerte det hele og ledet oss gjennom verkene med engasjerte historier om Luthers innvirkning på kirkemusikkens
historie.Vi fikk et vakkert glimt inn i den rike kirkemusikalske
arven etter kirkereformatoren Martin Luther (1483 - 1546).
Vi hørte verker av Bach, Buxtehude og Mendelsohn - alle
med relasjon til Luther på ulikt vis. Et prosjektkor bestående
av nær 40 sangglade korister fra hele Valdres dannet ryggraden i konserten. Fra Musikkhøyskolen medvirket Kristine
Våge (sopran), Marianne Bye Granheim (alt), Olav Leden
Nytrøen (tenor) og Magnus Berg (bass). Musikken var ved
Valdresstrykerne v/Eivind Dølerud og Susanne Engelmann,
og kantor Monica K. Solberg på orgel. På blåseinstrument
bidro Julia Helgesen og Jenny Dølerud på fløyte, og Otto
Myrvold Hegge og Margrete Myrvold Hegge på klarinett.
Dette var virkelig storslagent! Det er imponerende hva som
går an å få til her i lille Valdres!
Kvelden ble avsluttet med allsang for, som Are Alund sa: «Det
ville vært paradoksalt å feire Luther-jubileum uten allsang”
Vi sang “Vår Gud han er så fast en borg” - det er lenge siden
jeg har hørt slik «trøkk» over en salme i gudstjeneste!
Tusen, tusen takk til hver og en som deltok – jeg gikk ut i
høstkvelden med en fantastisk god følelse!
LBV
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Vi blar i arkivet v/Bjørg Ingrid
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”Fred på jordi!”,1957
Ingen gong har evangeliet om fred på jorda vore meir aktuelt
enn nettopp nå. Ingen gong har motsetningane vore større og
våpna sterkare. Ingen gong har den heile verden stått slik i otte
for at ufreden skulle bryta laus.
Otten for ufreden gjer kampen for freden meir intens enn
før, og dei som ikkje har opplevd juleevangeliet i sitt eige hjarta,
etterlyser fredensom englane song om over Betlahemsmarkene
hin fyrste julenatt.
Fyrstane på jordi freistar i dag å samla massene om seg for å
møte makt med makt.
Men midt i denne otte og uro lyder orda frå Fredsfyrsten:
”Min fred gjev eg dykk. Eg gjev dykk ikkje fred på same måten
som verdi gjer det. Lat ikkje hjarta dykkar uroast og ikkje reddast!”
Det er berre eit vilkår for den einskilde for å oppleva denne
freden. Det er å falla Fredsfyrsten til fote og gi han makt.
Og i den mon som folket tek mot Fredsfyrsten og bøyer seg
for han, vil det og vera vilkår for ein ytre fred.
”Syng me då med fagnad stor
Jolekvad med engleord,
Blinkande med soli bjarte:
Fred på jord! Fred i hjarte!
Evig lova vere Gud!”

Harald Heiene

Ein julesalme i sorg, 1987
Jula er ei glad høgtid i heim og kyrkje. Salmane og songane som
høyrer jula til, er fylte av glede og jubel. Men der døden nyst har
vore gjest, kan sorga og saknaden kjennast dobbelt tung nettopp
då. Det er ikkje så lett å gripe tonen. Men me har i alle fall ein
salme som er skapt i sorga si tid, julesalmen ”De hyrder stirrer
i natten ut”.
Det er presten og salmediktaren Magnus Brostrup Landstad
(1802 – 1880), som skreiv denne jula 1852 medan han var sokneprest i Fredrikshald (Halden). I 1851 hadde han og kona mist
to av borna sine i ein tyfusepidemi. Den 8.des. 1852 døydde også
dottera Valborg vel 2 ½ år gamal. Den jula skreiv han det store
diktet ”Julekvæde” om det som hadde råka dei. Også salmen ”Jeg
vet meg en søvn i Jesu navn” vart skriven i denne tida (1851). Ifrå
”Julekvæde” har med ei 6 versa som utgjer julesalmen me har
fått. Det står i det 3. verset:
Hver juleaften når klokker mon gå,
og lyden den bær over heie,
da kaller vår Herre ad sine små
på deres sorgfulle veie;
den julegave han verden har sendt,
den vil han at alle skal eie.
Det som kan vende vår sorg til song, er nettopp evangeliet om
Guds julegåve til oss i Jesus Kristus, fødd for oss alle til frelse og
fred og til evig trøyst. Ja, les salmen sjølv i Norsk Salmebok nr. 58.
(Landstad salmebok nr. 112.)
Konsulent Åge Haavik, som var sekretær for salmebokkomiteen,
fortel at nettopp denne salmen har vore til trøyst og hjelp for
slike som fekk den tunge sorg å miste nokon av sine kjære. Og
han legg til at den nye melodien som men no har fått i den nye
salmeboka, vil tene til at salmen kan bli meir brukt og kjend i
tida som kjem. Kanskje nokon kunne gå isaman om å lære tontn?
Det er godt å lære ein tone som er skapt til teksta. Og godt er
det å ha ein song i hugen. Er tonen i moll, kan han opne for gleda
frå himmelen.
Signa og glad jul!
Kristofer

Innbrudd ved Leirskogen kyrkje
Det var kirketjener Tore Trædal som oppdaget innbruddet, da han kom på jobb
lørdag 28/10. Han skulle brøyte for Allehelgensmessa søndagen, og oppdaget
at det hadde vært noen i boden. Snøfreseren og noe verktøy er stjålet. Forholdet er anmeldt!
Boden er en del av kirkestua og døra
til boden vender ut mot vegen. Vi håper
noen kan ha lagt merke til noe, og at de
tar kontakt med oss på kirkekontoret eller kirketjener.
Det er alltid trist med innbrudd, det
være seg privat eller offentlig. Når man
går til verks på kirkens bygninger synes
jeg det er ekstra ille - for tanken om hvor lang tid det tar før vedkommende prøver seg på selve kirka har dukket opp og den slipper
ikke tak!
Vi ber derfor naboer holde ekstra øye med kirka vår en tid fremover, og ta kontakt hvis du oppfatter noe mistenkelig. På forhånd
tusen takk for hjelp!
Kirkevergen

Julekviss

Dette året har vi feiret at det er 100 år siden Mikkjel Fønhus
debuterte som romanforfatter, og julekvissen dreier seg om
Fønhus og hans forfatterskap. Bruk første bokstav i hvert av
nøkkelorda, og finn fram til svaret som er navn på et tradisjonelt pålegg.
Premie til en eller flere av de som sender riktig svar til redaksjonen innen svarfristen 14. februar
Her er oppgavene. Lykke til! Hilsen Eldor.
- Hovedperson i filmatisert Fønhusroman
- Forlag
- Hustru
-Studium
- Amerikansk forfatter som Fønhus leste,
og trolig ble påvirket av
- Stedsnavn i bok om tømmerhoggere
- Debutroman
- Boktittel (flere muligheter).

JULETREFEST
Gammeldags juletrefest på
Søre Lokalet, Hedalen, 5. dag jul kl. 17.00.
Mye gang rundt juletreet, julefortelling, bevertning.
Inngangspenger for voksne, gratis for barna.
Trekning av gevinst på inngangsbilletten.
ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!
Arr.: Bautahaugens Venner og Hedalen menighetsråd.

Merkedager i livet
BAGN
Gravferdshandlingar:
13.10.17 Finn Frøislihagen
10.11.17 Olav Nybråten
10.11.17 Asbjørn Lundene
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REINLI
Gravferdshandlingar:
14.11.17 Inger-Lise Dyve
HEDALEN
Gravferdshandlinger:
24.10.17 Gunnar Storruste

Vi oppfordrer leserne til å bidra
med stoff eller tips om aktuelle
saker. Frist for innlevering
er 14. februar.

SØNDAGSMØTER
PÅ BAGN BEDEHUS
7. januar kl. 19.00. Kari Helene Haugen blir med.
Alle er hjarteleg velkomne.
4. februar og 4. mars er datoane vidare.
Sjå elles kunngjering i «Valdres» og plakat!
Lene Marie Thorsrud og Jan Petter Linnerud Trosholmen
giftet seg i Reinli stavkyrkje 26. august 2017.

Nyttårskonsert i
Begnadalen kirke
I år blir det igjen konsert med andakt
i Begnadalen kirke på nyttårsaften
31.12 klokken 16.00.
Den blir i år ved fiolinist
Ragnhild Hemsing,
baryton Osvald Fossholm,
kantor Anders Løberg
og prest Signe Kvåle.
Konserten er gratis, og det blir et
variert og flott program.
Det er frivillig kollekt til kirkemusikalsk virksomhet i
Sør-Aurdal ved utgangen.
Velkommen!
Guro Li og Arnstein Kjensrud giftet seg i Hedalen stavkirke 15. juli 2017.

Velkomen til kyrkje
17. desember, 3 søndag i adventstiden
Luk 3, 7-18 Frukt som svarer til omvendelsen
Leirskogen kyrkje kl. 16.00: Lysmesse.
Tore Samuelsen. Takkoffer til Fredagsklubben.
Etter messa er det gløgg og peparkaker i
kyrkjestugu

14. januar, 2. søndag i åpenbaringstiden
Mark 1, 3-11 Døperen Johannes og Jesu dåp
Ingen gudstenester i Sør-Aurdal

20. og 21. desember
Førjulskonserter, se egen annonse på denne siden

21. januar, 3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 4, 4-26 Kvinnen ved brønnen
Begnadalen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Signe Kvåle. Utdeling av bibel til 5. klasse.
Takkoffer til Sjømannskirka

Torsdag 21. desember, Skolegudstenester
Begnadalen kirke kl. 08.00: Skolegudstjeneste. Signe Kvåle

Leirskogen kirke kl. 18.00: Kveldsmesse.
Tore Samuelsen. Utdeling av bibel til 5. klasse.
Takkoffer til Norsk Luftambulanse

Hedalen kirke kl. 13.00: Skolegudstjeneste.
Signe Kvåle

28. januar, 4. søndag i åpenbaringstiden
Mark 4, 26-34 Såkornet og sennepsfrøet
Bagn kyrkje kl. 11.00: Gudsteneste. Signe Kvåle.
Takkoffer til ACTA-barn og ungdom i Normisjon

Bagn kyrkje kl. 10.00: Skolegudsteneste for
Bagn skule. Tore Samuelsen
Bagn kyrkje kl. 12.00: Skolegudsteneste for
SAUS. Tore Samuelsen

Hedalen kirke kl. 18.00: Kveldsmesse. Signe
Kvåle. Utdeling av bibel til 5. klasse. Takkoffer
til Det Norske Bibelselskap

24. desember, 4 søndag i adventstiden/
Julaften
Luk 2, 1-20 Jesus blir født
Reinli kapell kl. 13.00: Julaftensgudsteneste.
Tore Samuelsen. Takkoffer til Reinli kyrkje

4. februar, Kristi forklarelsesdag
Mark 9, 2-13 Disiplene får se Jesu herlighet
Reinli kapell kl. 11.00: Gudsteneste. Tore
Samuelsen. Utdeling av bibel til 5. klasse.
Takkoffer til Veståskapellet.

Bagn kyrkje kl. 14.30: Julaftensgudsteneste.
Tore Samuelsen.
Takkoffer til Kirkens bymisjon

Begnadalen kl. 18.00: Kveldsmesse. Signe
Kvåle. Takkoffer til Normisjon-Nepal

Leirskogen kyrkje kl. 16.00:
Julaftensgudsteneste. Tore Samuelsen.
Takkoffer til Frelsesarmeen
Begnadalen kirke kl. 14.30:
Julaftensgudstjeneste. Signe Kvåle.
Takkoffer til Begnadalen menighet
Hedalen kirke kl. 16.00:
Julaftensgudstjeneste. Signe Kvåle.
Takkoffer til Kirkens bymisjon
25. desember, Juledag
Joh 1, 1-14 Ordet ble menneske
Bagn kyrkje kl. 12.00: Juledagshøgmesse.
Signe Kvåle.Takkoffer til Misjonsprosjektet i Nepal
31. desember, Nyttårsaften
Joh 14, 27 Min fred gir jeg dere
Begnadalen kirke kl. 16.00: Nyttårskonsert.
Signe Kvåle, Anders Løberg, Ragnhild Hemsing, Osvald Fossholm. Takkoffer til Kirkemusikalsk virksomhet.
1. januar, Nyttårsdag/Jesu navnedag
Matt 1, 20b-21 Navnet Jesus, han skal frelse
Hedalen kirke kl. 12.00: Nyttårshøymesse.
Signe Kvåle. Takkoffer til Salto og HUK
7. januar, Kristi åpenbaringsdag
Luk 2, 40-52 Jesus som tolvåring i tempelet
Bagn kyrkje kl. 11.00: Misjonsgudsteneste.
Signe Kvåle. Tore Samulesen. Utdeling av bibel
til 5. klasse. Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap

11. februar, Fastelavnssøndag
Joh 12, 20-33 Jesu død og herliggjørelse
Konfirmantleir på Lillehammer.
Ingen gudstenester i Sør-Aurdal
18. februar, 1. søndag i fastetiden
Matt 16, 21-23 Om lidelsen og Peters protest
Hedalen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Tore
Samuelsen. Takkoffer til Modum Bad, institusjon for sjelesorg
Bagn kyrkje kl. 18.00: Kveldsmesse. Tore Samuelsen. Takkoffer til Frelsesarmeen, Fagernes
25. februar, 2. søndag i fastetiden
Luk 7, 36-50 Hun som fikk syndene tilgitt
Leirskogen kyrkje kl. 11.00: Gudsteneste.
Signe Kvåle. Takkoffer til Sjømannskirka.

Årsmøte etter gudstenesten.
4. mars, 3. søndag i fastetiden
Mark 9, 17-29 Jesus driver ut en vond ånd
Hedalen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Tore
Samuelsen. Takkoffer til ACTA. Årsmøte etter
gudstjenesten
Bagn kyrkje kl. 18.00: Kveldsmesse. Signe
Kvåle. Takkoffer til Bagn kyrkjelyd
11. mars, 4. søndag i fastetiden
Joh 3, 11-16 Så høyt har Gud elsket verden
Begnadalen kirke kl. 11.00: Gudstjenste.
Signe Kvåle. Takkoffer til Pilegrimsvegen.
Årsmøte etter gudstjenesten.
Reinli kapell kl. 18.00: Kveldsmesse. Tore
Samuelsen. Takkoffer til Norsk Revmatikerforbund. Årsmøte etter messen
18. mars, Maria budskapsdag
Luk 1, 46-55 Marias lovsang
Bagn kyrkje kl. 11.00: Gudsteneste. Tore
Samuelsen. Takkoffer til Rehabilitering av Bagn
kyrkje. Årsmøte etter gudstenesten.
Det tas forbehold om at gudstjenestelisten kan endres. Følg med i avisa
Valdres og nettsidene i kommunen.
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Førjulskonserter
Begnadalen kirke
onsdag 20. desember
kl. 19.30
Begnadalen/Bagn
musikkorps
Hedalen sangkor
Gjesteartist: Marilyn
Almeida
Signe Kvåle

Bagn kirke
torsdag 21. desember
kl. 19.30
Bagn/Begnadalen
musikkorps
Sør-Aurdalkoret/
Vestre Slidre sanglag
Gjesteartist: Marilyn
Almeida
Signe Kvåle

Hedalen kirke
torsdag 21. desember
kl. 19.30
Hedalen musikkorps
Hedalen sangkor
Tore Samuelsen

