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PÅSKE
Av Arne Gjørud

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

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

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

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

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

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

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

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

Påskebilete
Maria står ikkje i fokus under påskefeiringa. Likevel er ho med der, heilt i nær-
leiken av alt som skjer. Kanskje hadde ho som vane å reisa til Jerusalem i påska, 
kanskje viste ho at ho kom til å møta son sin der? Med alt det ho hadde opplevd 
gjennom eit langt liv saman med denne uvanlege guten, og no mannen, alt ho 
hadde gøymt i hjarta sitt og grunda på sidan den dagen han var fødd, ja sidan ho 
vart kalla av Gud gjennom engelen han sende, kanskje Maria forstod at ho i alle 
fall denne påska burde vera i Jerusalem?

I Hedalen ser vi både Maria og Jesus på krossen. Kvar for seg, Maria med barnet 
på fanget og Jesus åleine krossfest. Men dei høyrer saman. Maria som hadde så 
mykje å grunne på i hjarta, kanskje var ho den som kunne forstå mest? Simeon 
hadde spådd at hjarta hennar ville klyvast som av sverd på grunn av denne sonen, 
og der i Jerusalem skjedde det

Foto: Tore Samuelsen



2

Den norske kyrkja 
i Sør-Aurdal

PRESTENS PENN 
Signe Kvåle

Kvifor døyper vi?
Når du er tilstades ved dåp, korleis 
opplever du sjølve handlinga? Kva talar 
sterkast til deg? Har du ein dåpssalme 
eller et salmevers som betyr 
noko spesielt for deg?

Når vi kjem med barna våre til dåpen i dag, stiller vi 
oss i rekka av menneske som har opplevd det verdifulle 
ved kristen tradisjon og tru som basis i livet.

Ved å bæra barn til dåpen, blir vi minna om at ingen 
kan bæra seg sjølv. Vi er alle del av lange lenker med 
hender som held hender. Gjennom dåpen blir vi ein del 
av eit fellesskap som strekker seg over heile verda – og 
gjennom alle tider. Det er ei handling der barnet har 
alle sine viktigste støttespelarar rundt seg, og der Gud 
lovar å følgje barnet alle dager. 

Fra generasjon til generasjon har vi båret barna til 
dåpen. Den kristne trua som foreldrene sjølv voks opp 
med og som betydde noko for dei, blir ført vidare til 
eigne barn.

Når foreldre får eit barn, får dei eit lite menneske som 
dei har ansvar for. Et menneske som er heilt avhengig av 
dei. Det er ein overveldende opplevelse for dei fleste. 
Det å kunne legge barnet i Guds hender er noko som 
er veldig godt. Noko trygt oppi alt det ukjente. Ingen 
foreldre ynskjer å legge bører til livet for barnet. Tvert 
imot ynskjer vi å ruste barnet for livet, så godt vi kan. 
Spørsmålet kjem ofte opp, om det å døype eit barn er 
å ruste det for livet gjennom å gi det ei verdifull for-
ankring, eller om det tvert imot er å legge ei bør på det, 
ved å ta valg som barnet seinare vil ta avstand frå?

Om vi ikkje døyper barna våre, blir det kyrkjelege 
fellesskapet fattigare. I tillegg blir barna fattigare. For til-
høyrighet, forankring og meining er heilt vesentleg for 
barns utvikling, og det er vårt oppdrag som foreldre 
og kyrkje å gje dei det. Då må vi velgje kvar vi vil finne 
denne forankringa. 

Dåpen er ein slik stad. Den er eit høve til å vera ein 
del av en samanheng som tolkar og forstår livet i ram-
ma av kristen tru og tradisjon. Seinare i livet vil kvar en-
kelt sjølv kunne velgje forankringa i kyrkja bort. Dåpen 
har ikkje take frå dei denne muligheten.

Kyrkja er eit ope fellesskap av døypte, av menneske 
som trur og tvilar. Og det stillest ingen krav til foreldra 
si tru når dei kjem med barnet sitt til dåp. Det er ikkje 
hykleri å ynskje at barnet skal høyre til i kyrkja sjølv om 
ein som forelder kjenner sterkast på tvilen.

Å døype eller ikkje døype, det er spørsmålet. Og sva-
ret på dette er kyrkja sitt vera eller ikkje vera.

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: Mikael Dølven, tlf 913 34 971
Kyrkjetenar: Tore Bergli, tlf 905 46 827
Klokkar: Oddleiv Juvkam, tlf 958 80 585

LEIRSKOGEN SOKN
Sokneprest/vikar: Tore Samuelsen, 
tlf 613 46 038/480 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 613 46 038/480 90 970
e-post: audu@online.no  
Soknerådsleiar: Marianne Haldis Jensen, 
tlf 406 44 910
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: Inger Olea Digene tlf 959 08 806
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: Geir Ingar Bølviken, tlf 414 96 824
Klokker: Frivillig tjeneste
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Å velge seg en påskesalme er vanskelig. Bare en. Det er så mange 
fine, som har vært med og skapt påskestemning og bygget verdier 
gjennom et helt liv.

Noen av dem skiller seg spesielt ut og gjenspeiler gode opplev-
elser og varige minner. De har vært en del av det å forstå noe av 
hva påske er og innse hva det betyr for meg. Salmen «Å salige 
stund uten like» er en av disse. Den er skrevet av journalisten og 
salmedikteren Johan Halmrast i 1890, Forfatteren kalte selv denne 
salmen for ”Maria Magdalenas jubel”. Og det er hun som presen-
terer jeg-personen i teksten. Men jeg-personen er også forfatteren 
og alle vi som får synge jubelen ut.

Hvem skal styre kirken vår?
Det er kirkevalg (8.) og 9. september 2019. Kanskje skal du 
stille til valg? Du er invitert til å være med på å skape fram-
tidas kirke! Det er din kirke. Kirken bygger fellesskap der du 
bor. Vi har ansvar for hverandre. Det står sentralt i kirkens 
virksomhet. 

Du trengs til den viktigste oppgaven i dagens Norge: Å ska-
pe sterkere fellesskap i bygd og by. Mange tendenser bryter 
ned fellesskapet mellom oss. Vi trenger å engasjere oss for å 
motarbeide isolasjon og splittelse. Ved kirkevalget skal det vel-
ges mange tusen frivillige til å lede kirkens arbeid. Bli med på 
noe stort: Si ja dersom du blir spurt om å stille til valg. 
Og gi din stemme på valgdagen. Vi vil samarbeide for at flere 
oppdager det store og gode ved å gi av sin tid til det som byg-
ger fellesskap.

Ofring med Vipps 
Nå har du muligheten for å gi til dagens ofring selv om du ikke 
har med kontanter i mange kirker. I Sør-Aurdal gjelder dette 
foreløpig Begnadalen og Hedalen. 

Etter at du har logget deg på Vipps, trykker du på knappen 
for “Betal” (bilde av en handlevogn). Da kan du søke opp med 
å taste den koden som står i programmet under Ofring. 

Oversikt gudstjenester i nærheten av der du er
Ved å laste ned appen «MinMenighet» på din smarttelefon vil 
du få oversikt over alle gudstjenester der du bor, eller der du 
befinner deg akkurat nå. 

På nettsiden vår: www.Kirken.no/Sor-Aurdal er det også en 
egen fane som heter «gudstjenester» der finner du oversikt 
over gudstjenester langt frem i tid. 

Er du på facebook, vil du også finne en artikkel hver uke om 
hvilke kirker det er gudstjenester i førstkommende søndag. 
I tillegg kan det være lurt å ta vare på menighetsbladet, for 
på siste siden er det oversikt over alle gudstjenester frem til 
neste blad kommer i din postkasse.

Tusen takk til alle som har bidratt med gave til menighets-
bladet i 2018! Og tusen takk til alle de frivillige i menighetene 
våre som har gått rundt med bladet og lagt i din postkasse slik at 
du nå kan kose deg med påskenummeret! Har DU lyst til å hjelpe 
soknerådene med å levere ut bladet i postkasser? Ta kontakt med 
lederen i ditt sokn – navn og nummer finner du på side 2 i dette 
bladet.

«Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord – tenk, 
jeg som er ringest blant ringe,  den minste han kjenner på jord.  
Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, å kunne jeg synge det ut! Mer 
kunne ei engler begjære enn gå med så salig et bud.» 

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

Kirkevergen

Min salme
Når jeg gikk på barneskolen var en gjeng jenter med i Beg-
nadalen Kirkes barnekor! Vi var med på mange gudstjenester 
og påsken var ingen unntak! I de røde kappene våre sto vi 
stolte å fremførte noen sanger, og når vi (forhåpentligvis) satt 
pent i benkene, så fulgte vi godt med på hvilken salme som 
var den neste, og bladde opp i salmeboka. Vi sang med på 
salmer vi aldri hadde hørt eller som vi kunne litt halvveis. 
Men når Guri spilte opp til Måne og sol, klappet vi sammen 
salmebøkene å sang for full hals! Denne salmen kunne vi jo! 
God påske! 

Grethe Stensrud

Måne og sol
Norsk salmebok nr 240

Måne og sol, skyer og vind 
og blomster og barn skapte vår Gud. 
Himmel og jord, allting er hans, 
Herren vår Gud vil vi takke. 

Refreng: 
Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg, 
Herre, vi synger ditt hellige navn!.                                        

Jesus, Guds Sønn, død på et kors 
for alle, for oss, lever i dag. 
Ja, han er her, ja, han er her, 
Herren vår Gud vil vi takke. 

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

Smått og stort 

Løsning på julekviss
1. Nordisk komponist. Sibelius
2. Trufast, påliteleg. Lojal
3. Musikkinstrument. Obo
4. Vulkan. Vesuv
5. Kvinne. Enke
6. By i Galilea. Nain
7. Innskrift på kross (forkortning). INRI
8. Hovudstad.  Ankara

Løsningsordet blir: SLOVENIA

Sigrid og Levor Haugen, Kjellaug Kjensrud og Grete 
Langedrag får en liten hilsen i posten for riktig svar på 
julekvissen. 
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Konfirmantleir 2019
Vi har vore på leir igjen, for 6.gong i Håkons hall på Lillehammer. Heilt 
frå første gong har trivselen vore stor, og heldigvis er ein del praktiske 
vanskar og ulemper blitt lagt betre og betre til rettes for kvart år. Det 
har gjort det enklare for foreldre som har vore med som heilt uvurderli-
ge medhjelparar også har fått ei lettare oppgåve etterkvart. Det har vore 
opp til 1400 ungdommar og vaksne i hallen før om åra. I år var det færre, 
mellom 600 og 800 ein stad, og det gav betre plass og oversikt for alle. 
Særmerke for leiren har vore dei mange aktivitetstilboda- nesten alle dei 
25 år gamle OL-anlegga har stått til konfirmantane sin disposisjon. Det 
har vore til stor glede for alle som vil prøve seg på nye eller gamle kun-
ster. Like spennande har undervisning, show på scena og gudsteneste for 

alle på ein gong vore. 
Ein verdifull smak på 
andre miljø, andre ar-
beidsformer og felles-
skap enn dei vi kjenner 
heimanfrå. Ta ein titt på 
bilete og videoar og 
ta del i stemninga via 
denne lenka: 

https://www.
youtube.com/
watch?v=Og
nAVw0oWtQ 

Eller søk opp 
HEKTA konfirmantleir 
på Youtube.

Språkplukk: Karneval
Fastetiden i forkant av påsken har vært en tid hvor 
man har hatt regler og tradisjoner om hvordan disse 
40 dagene skulle praktiseres. I  dag er det gjerne slik at 
mange tar litt lett på disse tingene, men i perioder har 
det vært klare forventninger om at man skulle forsake 
noe, si nei til noe, i denne tiden. I katolske land var og 
er det en regel om at det ikke skal spises kjøtt, og at 
man også ellers skulle spise litt enklere  enn vanlig.. Men 
i forkant av faste var det fritt fram for å skeie ut litt. 
Derfor har vi fastelavensbollene med krem i forkant av 
fasten, og dagen før fasten begynner på askeonsdag har 
man det man kaller feitetirsdag. Greit å ha noe å gå på i 
fasten! Disse dagene før fasten var det også tid for fest-
ligheter av forskjellig slag, og her har vi også tradisjonen 
med karneval. Opptog med masse folk som hadde tatt 
på seg ulike former for kostymer. Verdens mest kjente 
karneval er vel det i Rio de Janeiro, og dette arrangeres 
på slutten av fastetiden. Betydningen av karne= kjøtt (jfr. 
«Chilli  de karne») og val=farvel. Karneval betyr altså 
«farvel kjøtt», nå skulle man ikke ha dette på middags-
bordet i fasten. Denne katolske tradisjon har betydd 
mye for norsk fiskeeksport. Man fikk solgt mye til disse 
landene, som bl.a. ofte laget bacalao bygd på norsk fisk. 
I dag er det flere som legger mindre vekt på avhold fra 
mat og drikke, men at man heller kan avstå noe som 
vi føler tar litt makt over oss. Hva med en TV-fri dag i 
uken, hva med å redusere bruken av mobil og PC? Ellers 
kjenner vi til fasteaksjonen til Kirkens nødhjelp. Vi gir litt 
penger til et godt formål, slik deler vi med folk som har 
det vanskeligere enn oss selv.  Hvordan uttaler vi ordet 
faste? Med kort eller lang a? Faste handler om å holde 
fast på noen regler rundt dette med fasten, så dermed 
er det vel naturlig å si faste med kort a.                  Tore

Leirskogen kyrkje 
26.05.2019 11:00
Amadeus Skaro Dokken
Emma  Nybråten
Ronja  Nybråten
Thomas  Sørbøen
Gunhild Øvergaard

Hedalen stavkirke 
01.06.2019 11:00
Oda  Amundsplass
Emma Nerbye Grønbeck
Odd Steffen  Kjensrud
Tara Solberg Markussen
Anders  Storruste

Bagn kyrkje 
02.06.2019 11:00
Sara Bergli
Stian Allan  Granås
Magnus  Hansebakken
Anine Holde
Brita Christine Johansen
Karine Langedrag

Sigurd  Nybråten
Hedda Valentina Olufsen
Mikael Bang Skjerpen
Andrea Lundene Solbrekken
Morten  Storbråten
Marine  Thorsrud

Begnadalen kirke 
09.06.2019 11:00
Mikael Andre  Allergoth
Kristine Marie Grimsrud 
Sigurd  Myhra
Anders Schlytter 
Strandbråten

Reinli Stavkyrkje 
09.06.2019 11:00
Helene  Bøhn
Hanna Kvaal
Herman Kvaal
Aurora Navrud
Ulvbjørn Aleksander 
Dieserud Westerheim

KONFIRMANTER I 
SØR-AURDAL 2019
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Intervju med kyrkjetener 
Tore Trædal
Då eg fekk oppgåva å intervjue han Tore, kjem utsegna «om å 
møte seg sjølv i døra» fram, då eg har hatt jobben tidligare. Det 
skal bli interessant å høyre om mine tankar om ein slik jobb er 
samanfallande med hans, men uansett så trur eg at nye tankar 
og personlegheiter er bra og sunt for fellesskapet. Slik eg opp-
levde jobben var den givande, allsidig og ærefull.

Tittelen syns eg er fin «skal tene kyrkja». Med kyrkja tenkjer 
eg på alle som er medlemmer, der dåpen er inngangsporten. 
Løna kjem frå kommunen, og kyrkjegarden er for alle, derfor 
kan vi si at stillinga er delt mellom kyrkja og kommunen. 

Dette får vera innleiinga frå mi side, og eg går over til saka om 
å stille han Tore Trædal nokon spørsmål. Tore kommer opprin-
nelig frå Sunndalsøra, han tok til i kyrkjetener stillinga for 
5 års sidan. 

Kva går kyrkjetener jobben på Leirskogen ut på?
Fyrst og fremst å halde kyrkja, kyrkjegarden og kyrkjestugu i 
orden slik at det er klart til bruk. 

For å si det enkelt, eg er reinhaldar, vaktmester og ringer med 
klokkene etter fastlagde regler. Vi har uttrykk som forringing, 
samanringing, bønneslag, 3x3, klemting og kiming. 

Når det er gravferd, er det mange ting som skal gjerast føre 
gravferdsdagen, grava skal gravast i riktig posisjon etter grav-
kart, utstyr skal på plass og etterpynting. 

Elles er arbeidet årstidsavhengig, fordi ein stor del av jobben 
er å stelle kyrkjegarden. Slik som tidligare kyrkjeverje, Kristen 
Mathias Hyrve brukte å si, «i motsetning til gardsbruk, trur vi 
ikkje kyrkjegarden blir lagt ned». Om vinteren er det snøfre-
sing. Om sumaren er det plen klypping kvar veke når veksten er 
størst, og vatning og gjødsling når det trengs. Får også i oppgåve 
å pynte ved nokre graver. 

Kor stor jobb har du, kva er bra med jobben og kva 
syns du er viktigast?
Eg har 20% stilling som kyrkjetener og 4% som klukkar og eg 
lik godt begge deler. Eg synest kontakten med konfirmantane er 
triveleg og ikkje minst møte med menneskjer i glede og sorg, 
prøver så godt eg kan å møte dei med respekt og tilfredstille 
ønsker. 

Å i varetaka sikkerheita ved branntilløp og førebygging høy-
rer også med til jobben, det synest eg er svært viktig. Elles set 
eg pris på friheita og variasjon i jobben, og at arbeidstida er litt 

fleksibel, det gjer også 
kombinasjon med an-
dre gjøremål enklare. 

Vil også framheva at 
samarbeidet med sta-
ben og soknerådet er 
godt og givande. 

Takk for samtalen 
og lykke til vidare med 
å legge til rette for at 
Leirskogingane og an-
dre får lyst til å «gå» 
til kyrkja ved gudste-
nester og andre sam-
kome. 

Tekst og bilde: 
Mikael Sørbøen 

Lysmesse på Leirskogen
Den 16. desember hadde vi en fin lysmesse her på Leirsko-
gen. I et vakkert snøvær, hvor mørket senket seg rundt kirken 
og de fremmøtte, kunne gudstjenesten ta til. Carl Philip Weis-
ser var dagens prest og Fredagsklubben deltok aktivt i gud-
stjenesten. Det var også fem konfirmanter som bidrog til at 
dette ble en fin og høytidelig stund i førjulstiden. I prosesjon 
med Fredagsklubb, konfirmanter, prest og foreldre til dåps-
barnet ble dette en fin ramme for dagens tema, som selvsagt 
handlet om Jesus i denne førjulstiden og om hvordan vi ved 
å ta godt vare på det, kan få noe til å spire og gro. Tre lys i 
adventskransen ble tent og vi sang de tre første versene av 
salme 25. Carl Philip bidro med sang og gitarspill, som gjorde 
at denne gudstjenesten ble litt annerledes enn det vi er vant 
til. Han sang og fremførte på gitar «Tanker i advent» av Karen 
Heide. Dette var så absolutt positivt.

Dagens store høydepunkt var dåpen til ei jente som fikk 
navnet Ingrid Nathalie. Gudstjenesten ble avsluttet med sal-
men «Deilig er Jorden».

Etter gudstjenesten var det tradisjon tro, kirkekaffe med 
servering av gløgg og pepperkaker i Kyrkjestugu. Menighetsrå-
det lager alltid 
en fin stund 
i førjulstida 
med rom for 
prat og etter-
tanke.

Tekst og bilde: 
Heidi Øyhus 
Stensæter
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Acta Oppland: 
 Solveig Haugen Tusvik  Marte Rebecca Dæhlen  Bjørnar Nome 
 Barne- og familiearbeider  Tweensarbeider Actaleder 
 Tlf.: 90 98 21 14  Tlf.: 90 95 96 92 Tlf.: 40 41 50 03 
 solveig@tusvik.net marte.rebecca.daehlen@gmail.com  bjornar.nome@normisjon.no 

 
Leirprogram i Acta Oppland  

2019 
 
 
Vår 2019:  Høst 2019: 
25/1 – 27/1 Familieleir på Kirketeigen 

 0-100 år 
 

 11/8 – 16/8 Ferieslutt på Kirketeigen 
 6. - 8. trinn 
 

28/2 – 3/3 Winter Wake Up på Skogstad 
 Fra 8. trinn 
 

 6/9 – 8/9 Sprell levende leir på Kirketeigen 
 5 - 10 år 
 

8/3 – 10/3 Amigosleir på Kirketeigen 
 1. - 7. trinn 

 

 27/9 – 29/9 «Heads Opp - leir» på Skogstad 
 4. - 7. trinn 
 

29/3 – 31/3 Amigosleir på Skogstad 
 1. - 7. trinn 
 

 3/10 – 6/10 TFB på Kirketeigen 
 Fra 8. trinn 
 

5/4 – 7/4 Årsmøte med TotenCamp kveld 
 Fra 8. trinn 
 

 18/10 – 20/10 Leir leder kurs på Kirketeigen 
 Fra 7. trinn 
 

25/4 Konsert i Musikkens Hus 
 Fra 8. trinn 
 

 25/10 – 27/10 Familieleir på Skogstad 
 0 – 100 år 
 

3/5 – 5/5 Ungdomshelg på Kirketeigen 
 Fra 8. trinn 
 

 22/11 – 24/11 Adventsleir på Kirketeigen 
 1. - 7. trinn 
 

24/5 – 26/5 Sprell levende leir på Skogstad 
 5 – 10 år 
 

 6/12 – 8/12 Adventsleir på Skogstad 
 1. - 7. trinn 
 

14/6 – 16/6 Actionleir på Skogstad 
 4. - 6. trinn 
 Samarbeid med Vestre 

Toten Menigheter 
 

   

1/7 – 7/7 TotenCamp på Skjærgårds 
 Fra 8. trinn 
 

   

 
Mer info blir lagt ut i løpet av november og desember på www.acta.no/oppland 
 
Og du kan følge oss på sosiale medier: 
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- Riktig å bringe barna inn i det 
fellesskapet som Kirka representerer 
Marita og Vegard Vestrom bor i Vestbygda i Hedalen. De har seks barn som 
alle er døpt i Den norske Kirke.  De to yngste, tvillingene Fanny og Filip, har 
ettårsdag i juli. Marita har for tiden morspermisjon mens Vegard dagpendler 
til Fagernes og en jobb som i blant kan strekke seg utover normal arbeidsdag.  
På fritida er Vegard leder i Hedalen bygdeutvalg. Førsteklassingen Kristoffer og 
den litt yngre broren, Jonatan, går klubbrenn på onsdager. Da har vi nevnt to av 
de tingene familien er engasjert i. 

Travelheten til tross. Da vi spør om de har tid til en liten prat om dåpen, 
blir vi møtt med lutter velvilje. Vi stiller tre spørsmål. 1. - Hvorfor valgte dere 
å døpe barna deres i kirka? 2. Hvordan opplevde dere kontakten med Kirka 
i den forbindelse? 3. Hvilke erfaringer og forventninger har dere med tanke 
på Kirka sitt tilbud til nye medlemmer, dvs. dåpsbarna?

Svaret på spørsmål 1 er : - Først og fremst tilhørighet. Kirka er et sam-
lingssted i alle livssituasjoner og et fellesskap som det føles riktig å bringe 
barna inn i. I tillegg nevnes Kirka sin rolle som tradisjons- og kulturbærer. 
De to eldste barna er begge konfirmert i kirka. Hva de fire yngste vil velge, 
må tida vise. 

Signe prest har døpt de fire yngste barna i familien. Dåpssamtale med 
henne karakteriseres som god samtale om hva dåpen innebærer, og det ble 
gitt nyttige praktiske råd.  

I Hedalen er Salto (samling for alle på torsdager)og HUK (Hedalen ung-
domsklubb) menighetens tilbud til barn og unge. Kristoffer og Jonatan har 
fått fireårsbok, og foreldrene kjenner til Salto. Livssituasjonen akkurat nå, 
med lange jobbdager og tvillinger som ennå ikke har fylt året, gjør det inntil 
videre vanskelig å benytte tilbudet, men det kan bli aktuelt siden. 

HUK har et variert tilbud til ungdom fra 8.klasse og opp i videregående og 
eksisterte allerede da Vegard var på den alder. Den gang hadde HUK to til-
bud: Mekking og handarbeid. Mekkegruppe finnes den dag i dag, under profe-
sjonell  ledelse.  Den var for gutta. Handarbeid var lagt opp som jentetilbud, 
men vi får vite at Vegard var forut for sin tid med tanke på likestilling. Hans 
interesse for mekking  var ganske beskjeden , og derfor ble han med jentene 
på håndarbeid i stedet .- Om noe annet enn interessen for håndarbeid spilte 
inn skal jeg ha usagt, sier Vegard med glimt i øyet.                               Eldor

Påske og 
oppstandelsens håp
Korset kan vi fatte. Dødens virkelighet kjenner 
vi godt til. Men kan vi fatte oppstandelsen?                                  

At våren kommer snart, det vet vi. Så lenge 
det er tale om sol og måne, blomster og 
trær, kan vi være i en grunnleggende tillit til 
tilværelsen. Men at oppstandelsen fra de døde, 
og nytt liv angår oss som hendelse, kan det 
være vanskeligere å tro eller begripe. 

For kort tid tilbake besøkte jeg Sankt Peter-
kirka i Kairo i Egypt. I 2014 var det et terroran-
grep her. Det var vondt å se minneplatene med 
bilder av de 29 som ble drept. Da vi stod uten-
for kirkeporten kom ei kvinne bort og pekte 
på bildet av ei av de drepte og sa at dette var 
hennes søster. Hun uttrykte sorg og savn i det 
hun fortalte, og slik ble de døde på minneplata 
mer enn navn.  Dette gjorde et sterkt inntrykk 
sammen med det som under besøket ellers ble 
formidlet av tro, håp og tillit til at døden ikke 
er det siste.

I møtet med hun som hadde mistet søstera 
si, med kirkerommet og minneplatene tenkte 
jeg på påskeberetninga der mismot og frykt 
bredte seg blant Jesu venner da han døde. Da 
han sto opp, vendte motet tilbake. Det sier noe 
om at Jesu oppstandelse er vårt fremtidshåp, 
men også en livgivende kraft her og nå. –Frykt 
ikke! sa engelen ved graven. –Fred! Sa Jesus da 
han møtte sine venner.

Ved besøket i Egypt var jeg også på retreat 
- og opplæringssenteret Anafora. Etter koptisk 
tradisjon har de mange ikoner og malerier. I 
en egen halvsirkel formidles historia om Ma-
ria Magdalena. Bildene viser at Maria Magda-
lena opplever seg sett av Mesteren, og at hun 
vil ære Ham ved å vaske føttene hans. Senere 
klamrer hun seg gråtende til korset, og i sorg 
går hun til graven og får oppleve den opp-
standne i hagen. På det neste ikonet i serien 
ser vi hvordan hun forteller de andre om hva 
hun har opplevd. Rak og myndig står hun der 
og forteller at Mesteren lever. Hun har møtt 
Ham! Hun har opplevd kraften og håpet i 
møtet med den oppstandne. 

Påskemorgen slukker sorgen, sier salmen. 
Og jeg vil gjerne legge til – og skaper mot og 
håp! Påskens budskap kaster lys over livet og 
døden, forsoning og kjærlighet, nestekjærlighet 
og gudskjærlighet. Det folder seg ut i stadig nye 
nyanser i håpet som får sin sterkeste ramme i 
Jesus Kristus, som på påskedag viste oss at selv 
ikke døden kan stå imot kjærlighetens kraft.

Med ønske om 
velsignet 
påskehøytid!

Solveig Fiske                                                                                                                               
Hamar biskop

Foto: Arne G. Perlestenbakken
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Andakter i Sør-Aurdal
En av oppgaven for kirkesta-
ben er å besøke ulike insti-
tusjoner for å ha andakter 
eller kanskje samtaler med 
de som bor der. I Sør-Aurdal 
har vi andakter på Sør-Aur-
dalsheimen, Hedalsheimen, 
Solbraut og også på Tirsdag-
sklubben i Bagn. Som oftest 
er det kantor Anders og 
vikarprest Tore som har dis-
se tjenestene. Man er hvert 
sted ca. en gang i måneden. 
Delvis er disse andaktene i 
samarbeid med Frivilligsen-
tralen. Da er det kaffe og 
noe å spise til å begynne 
med, og etter andakten kan 
det være både åresalg og 
middagsservering. Vi synger 
gjerne tre sanger på andak-
tene, og vi avslutter nesten 
alltid med Fager kveldssol, 
for den husker mange fra 
skolen. Vi som kommer fra 
kirken, setter veldig pris på 
disse møtene. Vi blir tatt 
imot på en gjestfri og flott 
måte, og vi ser  fram til disse  
stundene! 

Tore

Stavkirkene i Sør-Aurdal 
søker omvisere/guider 
Sør Aurdal kirkelige fellesråd organiserer turistvirk-
somheten i Reinli og Hedalen Stavkirke. Sommeren 
2019 håper vi kirken kan være åpen for publikum i 
skolens sommerferie, og til det trenger vi omvisere.  
Dersom du er serviceinnstilt, er interessert i kunst 
og historie og i tillegg trives med å formidle, er du 
kanskje den vi søker.

Du må være 18 år for å søke. Studenter og pen-
sjonister anmodes om å vurdere et engasjement. 
Tidligere erfaring i fagfeltet omvisning vil bli vektlagt. 

Du må ikke binde deg for hele perioden, da vi er 
fleksible på å la flere dele en “turnus”.  Vi ber likevel 
om at du, i søknaden, skriver NÅR du kan jobbe.

Omviserne skal gi de besøkende innføring i og 
opplevelse av historien til Stavkirken (formidlings-
delen), og se til at kirka, kirkegården og gjenstander i 
kirka ikke blir skadd eller kommer bort (vaktdelen). 
- Begge deler er like viktig. 

Omviserne står for billett- og varesalg.  I tillegg kan 
det bli pålagt andre oppgaver som kan utføres i stille 
perioder, uten at det går ut over hovedoppgavene.  
Så som renhold, og pynting/klipping på kirkegården.

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

Det er utarbeidet arbeidsinstruks for stillingene.  
Alle må, før arbeidsperioden starter, forplikte seg til 
å delta på omviserkurs og kurs i brannvern. 

Lønn etter kirkelig tariffavtale. 
Nærmere opplysninger ved kirkeverge Liv Barbro 

Veimodet Tlf.613 48 580 – 416 74 669 eller pr. e-
post: lv564@kirken.no

Søknad sendes Sør Aurdal kirkelige fellesråd, Ting-
vollbakkin 15, 2930 Bagn, innen 24. april alternativ til 
e-post: post.sor-aurdal@kirken.no

Gå pilegrim til sommeren!
Mange er kjent med at Valdres har sin egen pi-
legrimsveg. Er du blant dem som lenge har tenkt 
at den hadde vært interessant å gå en gang? Grip 
sjansen nå – gå den til sommeren!

Vi starter ved Hedalen stavkirke, og etter åtte dag-
ers vandring gjennom «Norges blomsterdal» kom-
mer en til St. Tomaskirka på Filefjell. Her er vakker 
natur, rik kultur, spennende historie – og kirkene 
ligger der som perler på en snor. Vi organiserer ba-
gasjefrakt, overnatting og mat. Velkommen til å være 
med på vår fellesvandring i perioden 28. juni – 6. juli 
2019. Sjekk ‘Pilegrimsvegen i Valdres’ på facebook! 
Turleder og historiker Jahn Børe Jahnsen tar imot 
spørsmål (918 17 950 /jbjahnsen@gmail.com).

Spørsmål og påmelding går til pilegrimsprest 
Anne Hilde Øigarden 
(tlf. 915 50 389 /hiloeiga@online.no).  

Samtalegudstjeneste, hva er det?
Som en del av avslutninga av konfirmantåret deltar alle konfirman-
tene på en samtalegudstjeneste i den kirken de skal konfirmeres i. 
Tidligere skulle konfirmanter «overhøres», og dette er opphavet 
til denne gudstjenesten. Men noe kunnskapsprøve er det ikke leng-
er. Konfirmantene jobber selv med innholdet til gudstjenesten, så 
vi håper at familier og venner tar turen til kirka for å støtte dem.
Enkelte menigheter legger også opp til kirkekaffe denne dagen.

Fra tidligere samtalegudstjenester husker vi quiz, visning av bibler 
gjennom tidene og dramatisering.

Enkelte ganger har konfirmanter holdt preken og det er en høyt-
idelig og fin gudstjeneste.

Dagen er høytidelig for konfirmantene, samtidig som den gjør at 
de kan senke skuldrene noe på selve konfirmasjonsdagen. Vi håper 
at så mange som mulig av soknet vil komme og være med sine 
konfirmanter på denne dagen.

Følgende datoer er det samtalegudstjenester:
05. mai kl. 1100: Begndalen
05. mai kl. 1800: Leirskogen
12.mai kl. 1100: Bagn
12. mai kl. 1800: Hedalen
19. mai kl. 1800: Reinli
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DEN NORSKE KIRKE

Valg av menighetsråd i
Sør-Aurdal 
– nominasjon av
kandidater
Nominasjon av kandidater til menighetsrådsvalget skjer
i tiden fram til 30. april 2019.
Forslag på kandidater til menighetsrådet kan meldes til
det enkelte menighetsråd v/lederne innen  30. april
2019:
Bagn:              Mikael Dølven:               91334971
Leirskogen:   Robert Dalen:                  94806582
Reinli              Marianne Jensen:         40644910
Begnadalen: Gerd Elin Damslora:      99531865
Hedalen:       Inger Olea Digene:         95908806

Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i
soknet, og som senest i 2019 fyller 18 år.
Det er anledning til å levere inn listeforslag innen fristen
30. april 2019.
Forslag til valglister skal være underskrevet av 10
stemmeberettigede.
En av underskriverne skal oppføres som
kontaktperson/tillitsvalgt. Kandidater skal være oppført
med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og
fødselsår, samt eventuelt adresse og stilling.

Listeforslaget skal ordnes i prioritert rekkefølge.
Listeforslaget bør ha minst 40 % representasjon av
hvert kjønn, og minst 20 % representasjon av ungdom
under 30 år.
Kirkevalget finner sted (8.-) 9. september 2019, med
forhåndsstemming fra 10. august. Valg på leke
medlemmer av bispedømmerådet finner sted samtidig
med menighetsrådsvalget.

2019
Kirkevalget

Ti gode grunner til å være med i 
menighetsrådet
Høsten 2019 skal det velges flere tusen medlemmer til me-
nighetsrådene i Den norske kirke, av disse skal 22 velges til våre 5 
sokn her i Sør-Aurdal. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor 
innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Bli 
med!

Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet:
1.  Du bidrar til å holde lokalkirken levende
2.  Du blir del av et kristent fellesskap
3.  Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
4.  Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
5.  Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken
6.  Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt
7.  Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke
8. Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt
9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammen-
henger
10.  Du kan oppdage nye sider ved deg selv

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som 
medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale 
oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spen-
ner over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, 
musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomifor-
valtning.

Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder:
•  Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år
•  Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste)
•  Gudstjenester
•  Kirkemusikk
•  Ofringer
•  Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop
•  Samarbeid med frivillige
•  Langsiktig planlegging av menighetens arbeid

Menighetsrådet har en representanter i kirkelig fellesråd. Kirkelig 
fellesråd tar seg av administrative og økonomiske oppgaver på vegne 
av soknene. Menighetsrådet har 4–6 medlemmer. Medlemmene har 
ulik utdannings- og yrkesbakgrunn og mange er også aktive på an-
dre arenaer i lokalsamfunnet. Menighetsrådet møtes 2–5 ganger i 
halvåret.

Medlemmene velges for fire år. 
En undersøkelse blant menighetsrådsmedlemmer viste at et stort 

flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i me-
nighetsrådet. 85 prosent synes vervet er mer eller like tilfredsstillen-
de som de hadde forventet.

Begnadalen menighetsråd. Foto: Gerd Elin Damslora

Påskekviss
Nøkkelorda i denne oppgåva er namn på noko som kan 
etast eller drikkast.

1. Kan verta  vin eller rosin. 
2. Påskepålegg.  
3. Rista brød. 
4. Nederlandsk ost.  Mykje brukt til jul.
5. Blir seld på tube eller glas og brukt saman med nr. 2 
6. Blir gjerne rekna som grønsak, men er eigentleg eit 
bær. 
7. Skal vera den mest brukte salaten i verda. 
8. Alkoholfritt øl. 

Set fyrstebokstavane etter kvarandre. Ordet du får, er 
namn på ein yrkesutøvar som er ganske  vanleg i påske-
litteratur. 

Skriv ned dette ordet, og send det til Sør-Aurdal Kyr-
kjekontor, med brev eller e-post .  Adresse på side 2 i 
dette bladet.



KONSERT MED VALDRES 
KAMMERKOR
Søndag 3. februar gjestet Valdres kammerkor Begnadalen kirke. 
Med sin dirigent Svein Erik Sagbråten fremførte koret sanger 
som spente fra nasjonalromantiske sanger, Grieg og til italienske 
verker. Koret hadde også instrumental innslag, fele og flygel, og 
en trio med sang og langleik. Silje Helland fra Hardanger joiket 
Vinden. Koret fikk stående applaus, noe som var fortjent. De 
som ikke fikk sjansen til å høre de i Begnadalen, har en ny mu-
lighet på Løypelagskonserten på Hedalen skole, lørdag 13. april 
kl. 18.00.
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Vi blar i arkivet v/Bjørg Ingrid
BARN OG PÅSKE? 1979
Telefondama set oss i kontakt med leirskogen og Anne-Lise og Mi-
kael Sørbøen. Vi veit at dei har tre barn, 7, 5 ½  og 3 år, og vi spør:

Å få fortalt barn kva påske er, er ikkje lett. Korleis går de fram?
Vi les eller fortel bibelske forteljingar for barna våre kvar kveld – 
enten frå Barnebibelen eller frå serien ”Hva bibelen forteller oss”. 
Der les vi også om Jesu liding og oppstode, og dei forteljingane les 
vi om att i tida før påske. Vi prøver då å leggje vekt på kvifor Jesus 
måtte lide og døy – at det var Gud som ville det – at Gud lot det 
skje fordi han elska oss så høgt at han let Sonen sin døy i staden for 
oss. Men vi ynskjer å la bodskapen om påskedag verta det største: 
At Jesus var den sterkaste – og at han lever! Så syng vi dei vanlege 
påskesalmane med dei.

Og sjølve påska – korleis feirar de den?
Vi går til kyrkje i lag og på møte der påskebodskapen blir forkynt. 
Ellers feirar vi vel påske som dei fleste andre familiar med små barn.

Sist påske var vi på Skogstad på familieleir. Det vart ein fin kom-
binasjon av samling om påskebodskapen og ferie. Det var lagt opp 
med barnehagetilbod for dei små medan vi vaksne var samla til 
bibeltimar. Ellers var det rikeleg av familiesamlingar.

Kva betyr påske for mor og far?
Det er ei påminning om at Jesus har sona syndene våre og at vi, når 
vi tek imot det, står reine og rettferdige for Gud.                        A. Be. 

Hedals-klokkene ringer igjen. 1989
Hedalskirken er godt utstyrt med klokker – 5 i alt. Den lille mes-
seklokka som henger inne i koret, har i følge Mikjel Sørlie, antagelig 
fulgt kirken fra den eldste tid. denne ble brukt under nattverden i 
katolsk tid. I følge flere sagn ble den også brukt når noen var ”ber-
gtekne” eller hadde gått seg bort. Så vidt jeg har fått opplyst, ble 
denne sist brukt i forbindelse med 800-årsjubileet i 1960.

Den eldste klokka i stupulen er antagelig laget i England i siste 
halvdel av 1300-tallet. Den andre i stupulen er fra 1822. I tårnet 
er det to mindre klokker – den ene er støpt i Amsterdam i 1718, 
mens den andre visstnok skal være av engelsk opprinnelse. Det er 
derfor en sjelden rik samling med klokker i Hedalskirken.

Tidligere var det vanlig å ringe samtidig både fra stupul og fra 
tårnet. Det er nå en del år siden denne skikken ble borte – fordi 
den krevde to til å ringe. Likevel ble klokkene i tårnet fortsatt brukt 
i noen år til bønneslagene til slutt. Når denne tradisjonen ble borte, 
skyldes det at arbeidstilsynet påpekte mangler ved ankomsten til 
tårnet.

Menighetsrådet i Hedalen har nå bestemt at klokkene fra stup-
ul og tårn igjen skal få lyde ved bestemte anledninger. Når vi har 
denne særegne samlingen av klokker, bør vi også gjøre oss bruk 
av dem!

Folk i Hedalen minnes det populære radioprogrammet på jul-
aften ”Vi ringer jula inn” – der kirkeklokker fra mange kanter av 
landet fikk være med å ringe jula inn. Og i dette programmet var 
Hedals-klokkene med flere ganger.

Menighetsrådet har bestemt at klokkene både fra tårn og stupul 
skal brukes når det ringes til gudstjeneste på disse dagene: jule-
dag, påskedag og pinsedag (eventuelt 2.dagene), samt konfirma-
sjons-gudstjenesten.

Den gamle ringetradisjonen blir dermed tatt opp igjen ved guds-
tjenesten 2.påskedag i år.                                                                                  Kjell

SØNDAGSSKOLEMINNER FRA VENNEHEIMEN, 2009
Fra ca. 1970 til 1977 gikk jeg på søndagsskole på Venneheimen. Det 
var Gudrun og Harald Heiene som ledet søndagsskolen. Jeg likte 
godt å være der, spesielt sangene og det å få rød stjerne på oppmøte-
kortet. Det var også veldig spennende å høre historiene fra Bibelen 
og fremstillingene på flanellografen.

Venneheimen var et kaldt møtelokale, så mye av vinteren var vi 
hjemme hos Gudrun og Harald. Dette var spesielt morsomt, for da 
var vi ganske mange unger i nabolaget som tok spark og rattkjelke 
og dro nordover bygda. Vi var ofte veldig kalde da vi kom frem, for 
det var noen kilometer å gå. Vi fikk alltid rundstykker med banan og 
saft når vi var hos Gudrun og Harald.

Aller best husker jeg turene hjem igjen for da brukte vi å binde 
sammen spark og rattkjelke og ha et ”aketog” nedover Hedalen. Vi 
brukte gjerne lang tid på hjemvegen med mange ekstra aketurer, så 
det meste av søndagen gikk med til å være på søndagsskolen.

Håper noen kjenner seg igjen og sitter med gode minner fra disse 
søndagsskoleturene nordover Hedalen på syttitallet.    Toril Grønhaug

Nyttårskonsert med andakt i 
Begnadalen kirke
I underkant av 200 personer fant veien til Begnadalen kirke, klokken 
16.00 nyttårsaften.

Medvirkende på konserten i år var sopran Marilyn Almeida, baryton 
Osvald Fossholm, organist og pianist Anders Løberg og prest Signe Kvåle. 
Nyttårskonserten med andakt i Begnadalen kirke er blitt en tradisjon 
som mange setter stor pris på. Konserten er gratis, men det er en frivillig 
innsamling av midler etter konserten, som bidrar til at slike konserter er 
mulig å gjennomføre.

Konserten startet med Panis Angelicus av komponist César Franck. 
Orgelet hadde et forspill før Osvald Fossholm startet å synge framme i 
kirken. Litt ut i sangen kommer Marilyn Almeida gående nedover midt-
gangen, mens hun synger sammen med Osvald.

Deretter kom blant annet sangene My way, O mio babbino caro, Là ci 
darem la mano. Pie Jesu av Andrew Lloyd Webber ble sunget som duett.

I tillegg til dette var det to orgelstykker, Laudation av Gilbert M. Mar-
tin og Birkalåten av Gunnar Idenstam. Det var to salmer som fellessang, 
og Signe Kvåle holdt en andakt.

Hele konserten ble avsluttet med O helga natt sunget som duett 
av Marilyn og Osvald sammen med orgelet. Dette var definitivt ett av 
kveldens høydepunkt for mange.

Etter konserten kom de medvirkende frem og fikk konfekt, før det 
ble sunget et ekstranummer som var Lippen Schweigen av Franz Lehár 
med en norsk tekst.

Denne konserten var underholdende og flott med sang, dans og spill. 
Blir spennende å se hvordan konserten blir i år!

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Foto: Arne G. Perlestenbakken
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BAGN
Døypte:
13.01.19  Torunn Hagadokken Bergli
17.02.19  Even Stensrud Haugrud

Gravferdshandlingar:
21.12.18  Erland Odden
21.12.18  Hjørdis Dalen
01.02.19  Ola Haugen
08.02.19  Gudveig Stensæter 
21.02.19  Einar Kilen – urnenedsettelse
01.03.19  Annie Jukam

LEIRSKOGEN
Døypte:
16.12.18  Ingrid Natalie Myrstuen

REINLI
Gravferdshandlinger:
15.02.19  Dagny Elisabeth Pettersen
15.03.19  Berit Paula Storbråten Moen 

BEGNADALEN
Gravferdshandlinger:
08.02.19  Frida Kittilsland
26.02.19  Harald Garthus
01.03.19  Aage Piltingsrud 

HEDALEN
Gravferdshandlinger:
15.02.19  Trygve Magnus Bolstad
05.03.19  Frank William Pettersen

Merkedager i livet

VI OVER 60
Hedalen Menighetsråd, i samarbeid med Hedalen 

Helselag og Hedalen Ungdomslag ønsker
også i år å invitere alle som er født i 1959 eller 

tidligere til en hyggekveld på Lokalet,
lørdag 4. mai kl. 16.00. Det blir servering, 

andakt, underholdning og allsang. Sett av denne
dagen til en hyggelig stund på Lokalet.

Hedalen menighetsråd takker for pengegaven 
som ble gitt til Hedalen stavkirke ved Frank

William Pettersens begravelse.

KIRKEGÅRDSDUGNAD
Begnadalen mandag 6. mai kl. 18.00.
Alle ønskes velkommen til dugnad!

Begnadalen menighetsråd

Vi oppfordrer leserne til å bidra 
med stoff eller tips om 

aktuelle saker. 

Frist for innlevering er 10. Mai.

Hva er greia? 
Hva er greia med  fastelaven, himmelspretten og pinse? Og Kirkens fødselsdag, 
når er det?

Vi har nettopp vært gjennom søndagen der boller med krem og syltetøy 
står i fokus. Nå står påsken for døren og deretter kommer himmelspret-
ten eller Kristi himmelfartsdag som det heter og pinse. Røde dager i ka-
lenderen og vi har fri.  Men hva er greia egentlig? 

Faste:
Ordet faste betyr å avstå, fra mat. Fastetiden varer i 40 dager! Fra onsdag 
etter fastelavens-søndag og til og med påskeaften. Med unntak av søndage-
ne da, hvor man ikke faster.  

Hvorfor 40 dager? Tallet 40 skal minne oss om de 40 årene Israels folk 
vandret i ørkenen på vei fra Egypt til Israel, og om de 40 dagene Jesus 
fastet i ørkenen. 

Visste du forresten at fetetirsdag er siste dagen før fasten begynner? I 
gamle dager gjaldt det å spise mye og godt denne dagen, for fra askeonsdag 
til påske ville det bli mager kost… 

Påske:
Javel, vi er kommet oss gjennom fastetiden og påsken står for døren. Den 
vet vi vel hvorfor vi feirer, så den kan vi hoppe over her. Eller vet vi egentlig 
det?  Feirer vi påske fordi Jesus døde på korset eller feirer vi påske fordi 
Jesus stod opp igjen?  Et ledende spørsmål kanskje. Men det er faktisk 
mange som tror, eller i hvert fall tenker, at kristne feirer påske fordi Jesus 
døde. For hva med Langfredag liksom? RØD dag og greier. På langfredag 
tenker vi på at Jesus led og døde for oss. Påskedagen feirer vi fordi han 
stod opp igjen!  

Visste du forresten at Jesus feiret påske kvelden før han døde? Hvordan 
kan man feire noe som ikke har skjedd enda? Jo, jødene feirer påske til 
minne om noe som skjedde mens de var slaver i Egypt. Da Farao ikke ville 
gi slipp på jødene, forklarte Moses, på oppdrag fra Gud, at en dødsengel 
skulle besøke alle hus, slik at den eldste sønnen i hvert hus døde. Men en-
gelen skulle gå forbi alle hus der man hadde ofret et lam og malt blodet på 
dørkarmen. Ordet påske kommer fra hebraisk pesah, som betyr: gå forbi.    

Kristi Himmelfartsdag
Jeg fikk ikke lov å si himmelspretten om denne høytiden hjemme. Jeg gjor-
de det likevel i blant. I en konfirmasjon i Aurdal kirke på 80 tallet hørte jeg 
prost Georg Espolin Johnson si det samme. Men altså – himmelspretten er 
40 dager etter påske, hvert år. Tror du det ikke? Tell fra og med 1. påskedag 
og 40 dager fremover – da kommer du til en torsdag, som er rød i kalen-
deren – Kristi Himmelfartsdag. På denne dagen forlot Jesus disiplene og 
ble tatt opp til himmelen. Før det gav han dem befaling om å gå ut til alle 
folk og fortelle om ham. Jesus lovet også at disiplene skulle få en hjelper….                           
                                               
Pinse
Pinsen feirer vi til minne om den Hellige Ånd, hjelperen som kom til dis-
iplene – akkurat slik Jesus hadde lovet. Pinsen kalles kirkens fødselsdag, 
siden disiplene nå ved hjelp av den Ånden kunne begynne å spre budskapet 
om Jesus. Visste du forresten at ordet «pinse» egentlig er et tallord? Ordet 
stammer fra det greske ordet for femti, pentekoste, og pinsen – den kom-
mer alltid 50 dager etter påske. Og pinsen kan forresten aldri komme før 
10. mai eller etter 13. juni. Nå vet du,  at kirkens fødselsdag, det er pinsa 
det…

LBV  Kilde: Konfirmantboka Con Dios



14. april, Palmesøndag
Joh 12, 1-13 Salving og inntog 
Soltun, Begnadalen kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Tore Samuelsen. Takkoffer til Soltun

18. april, Skjærtorsdag
Joh 13, 1-17 Jesus vasker disiplenes føtter 
Veståskapellet kl. 16.00: Høgmesse. Tore 
Samuelsen. Takkoffer til Veståskapellet

Hedalen stavkirke kl. 19.30: Kveldsmesse. 
Signe Kvåle. Takkoffer til Menighetsbladet 

19. april, Langfredag
Matt 26, 30-27, 50 Lidelsesberetningen 
Reinli kapell kl. 11.00: Høgmesse. Tore 
Samuelsen. Takkoffer til Bagn speidergruppe

Teinvassåsen, Hedalen kl. 11.00: Sportsan-
dakt. Helge Hartberg, Hedalen menighetsråd

21. april, Påskedag
Joh 20, 1-10 Den tomme graven
Bagn kyrkje kl. 11.00: Påskehøgmesse. 
Signe Kvåle. Takkoffer til Bagn kyrkjelyd

Hedalen stavkirke kl. 11.00: 
Påskehøymesse. Tore Samuelsen. 
Takkoffer til Skogstad leirsted

22. april, 2. påskedag
Joh 20, 1-10 Den tomme graven
Begnadalen kirke kl. 11.00. Påskehøymesse. 
Signe Kvåle. Barnekoret deltar. Takkoffer til 
konfirmantarbeidet

Leirskogen kyrkje kl. 18.00: 
Påskehøgmesse. Tore Samuelsen. 
Takkoffer til Røde Kors lokalt

28. april, 2. søndag i påsketiden
Joh 20, 24-31 Jesus og Tomas 
Ingen gudstenester i Sør-Aurdal

1. Mai
Jak 5, 1-6 Lønnen dere holdt tilbake roper
Bagn kyrkje kl. 11.00: 1. Mai gudsteneste. 
Signe Kvåle.

5. mai, 3. søndag i påsketiden
Mark 6, 30-44 Jesus metter 5000
Begnadalen kirke kl. 11.00: 
Samtalegudstjeneste. Signe Kvåle. 
Takkoffer til Misjonsprosjektet i Nepal

Leirskogen kyrkje kl. 18.00: 
Samtalegudsteneste. Tore Samuelsen. 
Takkoffer til Normisjon

12. mai, 4. søndag i påsketiden
Joh 14, 1-11 Veien, sannheten og livet 
Bagn kyrkje kl. 11.00: Samtalegudsteneste. 
Signe Kvåle. Takkoffer til Normisjon

Hedalen stavkirke kl. 18.00: Samtalegudstje-
neste. Signe Kvåle. Takkoffer til Modum Bad

17. mai
Luk 17, 11-19 Den takknemlige samaritan
Reinli kapell kl. 09.45: 17. maigudsteneste. 
Tore Samuelsen. Takkoffer til Reinli kyrkjelyd

Bagn kyrkje kl. 11.15: 17. maigudsteneste. 
Tore Samuelsen. Takkoffer til barne- og 
ungdomsarbeidet i kyrkjelyden 

Leirskogen kyrkje kl. 12.30: 
17. maigudsteneste. Tore Samuelsen. 
Takkoffer til Leirskogen kyrkje

Hedalen stavkirke kl. 10.30: 17. maigudstjen-
ste. Signe Kvåle. Takkoffer til HUK

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

19. mai, 5. søndag i påsketiden
Joh 17, 6-11 Jesus ber for sine
Reinli kapell kl. 18.00: 
Samtalegudsteneste. Tore Samuelsen. 
Takkoffer til Pilegrimsfellesskapet St. Thomas 

26. mai, 6. søndag i påsketiden
Matt 6, 7-13 Vår Far 
Leirskogen kyrkje kl. 11.00: 
Konfirmasjonsgudsteneste. Tore Samuelsen. 

Hølera bedehus kl. 13.00: Gudsteneste. 
Tore Samuelsen. Takkoffer til Hølera bedehus

30. mai, Kristi himmelfarstdag
Joh 17, 1-5 La din Sønn bli herliggjort 
Leirskogen kyrkje kl. 11.00: Normisjonsstev-
ne. Signe Kvåle. Takkoffer til Normisjon 

1. juni, Lørdag
Joh 16, 12-15 Når sannhetens Ånd kommer
Hedalen stavkirke kl. 11.00: 
Konfirmasjonsgudstjeneste. Signe Kvåle. 
Takkoffer til konfirmantarbeidet i menigheten

2. juni, Søndag før pinse
Joh 16, 12-15 Når sannhetens Ånd kommer
Bagn kyrkje kl. 11.00: 
Konfirmasjonsgudsteneste. Signe Kvåle. 
Takkoffert til konfirmantarbeidet i kyrkjelyden

9. juni, Pinsedag
Joh 14, 23-29 Løfte om Ånd og fred 
Reinli stavkyrkje kl. 11.00: 
Konfirmasjonsgudsteneste. Tore Samuelsen. 

Begnadalen kirke kl. 11.00: 
Konfirmasjonsgudstjeneste. Signe Kvåle. 
Takkoffer til konfirmantarbeidet i menigheten 

16. juni, Treenighetssøndag 
Luk 24, 45-48 Tilgivelse for folkeslagene
Ingen gudstenester i Sør-Aurdal 

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

Velkomen til kyrkje

MENIGHETSBLAD FOR 
SØR-AURDAL
Utgjevar: Sør-Aurdal kyrkjelege 
fellesråd 

Redaksjon: 
Signe Elisabeth Kvåle
Liv Barbro Veimodet
Toril Grønhaug

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

Menighetsbladets kontonummer:
2320 17 79723

VIPPS: 114107

Trykk: Land Trykkeri AS 

Hedalen misjonsforening og Hedalen 
menighetsråd inviterer til nepalesisk 
aften på Bedehuset i Hedalen onsdag 
1. mai kl. 17.

Vi får besøk av misjonær Grethe 
Raddum som vil fortelle fra sitt besøk 
hos ABBS sitt barnehjem i Nepal, som 
menighetene i Sør-Aurdal og SALTO 
støtter økonomisk gjennom Normis-
jon.

Det blir servert en nepalesisk 
middagssrett, og derfor ber vi 
om påmelding til Oddny Lund (tlf. 
97144118 eller mail oddnyl@bbnett.
no) innen 28.4.

Alle er hjertelig velkommen!

Velkommen til temakveld i Leirsko-
gen kyrkjestogo torsdag 2.mai kl 19. 
Temaet er «Olav den hellige –hvem 
var han ?». Vikarprest Tore Samuels-
en vil fortelle litt om hvem han var, 
vi snakker litt om hans tilknytning til 
Valdres og Leirskogen, og vi spør om 
hvordan han kunne bli helgen, når han 
jo også var ganske brutal til tider. Det 
blir enkel servering ved soknerådet.  

Velkommen!

Kirkegårdsvandring 
i Reinli

Velkommen til kirkegårdsvandring i 
Reinli onsdag 12.juni kl 18.30.

Hva er en kirkegård ? - Ulike måter å 
gravlegges på - Hva sier loven ?

Gravminner: Symboler og tekster på 
gravminnene…


