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Alterpartiet og korskille i Bagn kyrkje

Altertavlen fra 1735, er snekret og skåret av Johannes Ellingsen Segalstad fra Gausdal. Han laget
også prekestolen, korskrankedekorasjonen, bispestolen mm.
Altertavlen består av vakker treskurd både inne på tavle og på sidene, alt i akantusstil. Dessuten en rekke utskårne figurer. Altertavla har to etasjer. Nederst finner vi i en nisje en fremstilling
av innstiftelsen av nattverden. I øverste etasje ser vi en fremstilling av korsfestelsen og en kvinne
på hver side av korset. På toppen av tavla står den oppstandne Jesus Kristus. Triumferende med
en seiersfane i sin hånd flankert av to engler.
Mellom søylene på altertavlen er 4 utskårne bibelske skikkelser: Nederst til venstre finner vi
Kristus med en jordkule i sin høyre hånd og på kulen et kors. Alt symboliserer at han er hele
verdens frelser. På den andre sida står Moses med lovens tavler i sin høyre hånd og en stav, som
minner om at han slo på klippen med en stav.
I den øvre etasje står til venstre Aron med en krukke, som er et forvansket røkelseskar, Arons
kjennetegn.Til høyre døperen Johannes med en bok (bibelen) i hånden og et lam(guds lam)
Kilde: Johan Hveem «Bagn kirkes historie»

Den norske kyrkja
i Sør-Aurdal
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PRESTENS PENN
Signe Kvåle

SØR-AURDAL KYRKJEKONTOR
Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn
e-post: post.sor-aurdal@kirken.no
Opningstid: tysdag - fredag kl. 09.00-15.00
Nettside: kirken.no/sor-aurdal.
Følg oss på Facebook og Instagram: kirkene_i_Sor-Aurdal

Rørt

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 (permisjon)

Når vart du rørt sist? Kanskje ikkje så lenge sidan, anten
du vart rørt til tårer eller om du bokstaveleg talt vart
rørt til å røra deg. Gjera noko nødvendig, svara på eit
behov, lindre ei naud, gå ei ekstra mil?

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 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 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

Pinsa er nyss over. Men heldigvis varer den lenge, ja heile vår framtid er pinsetid. Fordi Den
heilage Anden er med oss. Alltid.

Jesus sette menneske i rørsle, han starta verdas største
folkerørsle, den kristne kyrkja på jorda. Og den rørsla
tek ikkje slutt. I dag er det Den heilage Anden som fortset å settja oss i rørsle.
Anden rører menneske. Slik menneske i evangelieforteljingane skifta livsretning i møte med Jesus, verkar
Anden på same måte i dag. Og frukta, kva er den? Forsoning og fred, glede og håp, midt i den kvardagslege kvardagen. Små, men avgjerande fotavtrykk av Den heilage
Anden.
Anden rører kyrkja. Det er ikkje dei statistiske oversiktane over kyrkjebesøk som beviser at Anden er nær
i kyrkja. Det er dei trufaste og stadige spora av Guds
kjærleik, spor som stadig viser nye vegar. Nye fotavtrykk
av Den heilage Ande, mellom alle land og folkeslag.
Anden rører verda. Den heilage Anden har alltid kjærleik og forsoning som frukt, og difor blir verknaden av
Anden også synlege overalt. Gud har ikkje forlete denne
verda. Menneske møter kvarandre på nye måtar. Nokon
gjev frå seg privilegier, andre får sin udiskutable og djupt
sakna rett. Gigantiske fotavtrykk av Den heilage Anden,
bårne fram i bøn til Gud frå millionar av menneske.
Når vart du sist rørt? Det kan ha vore Den heilage Anden som rørte ved deg og sette deg i rørsle.

JK-Valdres
JesusKvinner (JK) Valdres har samlinger på Valdres Folkehøgskule
første mandag hver måned kl 19-21.Vi er en nasjonal tverrkirkelig
grasrotbevegelse med visjonen «En mobilisering av jenter i alle
aldre til byggingen av Guds rike i hjem og familie, samfunnsliv og
menighetsliv». Bevegelsen ble stiftet av Anne Christiansen for over
15 år siden, les gjerne mer på jk.no. Vi i Valdres samles til femte
sesong nå i høst. På første høstsamling mandag 3.september får vi
besøk av diakon Silje Sjøtveit som presenterer boka si «Familieliv - gleden ligger i kontrastene». Hun har følgende bloggadresse:
http://sjotveitgard.blogspot.no. Jenter i alle aldre er velkommen til
samling på Valdres Folkehøyskole, følg med på «Det Skjer» i avisa
Valdres.
Mvh Styret for JK-Valdres v/ Siri Osaland Mob. 971 40 545

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

Endelig er sommeren her, vi drømmer om solfylte dager i lag med
slekt og venner. Noen tar seg kanskje et bad mens andre koser seg
med en bok. Vi samles rundt bordet med god mat og nyter lyse sommernetter. Det er vel knapt noen uker som er så fulle av drømmer og
håp som disse få sommerukene vi har foran oss.

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

Men, så er det jo slik at det hender ting ikke blir som vi planlegger.
Noen dager skinner solen, andre dager strømmer regnet ned. Om
sommeren og i våre liv. Stien vi følger kan bli kronglete, men det er
en vei. Det er et liv. Og det er mulig å glede seg over sommerens
blomster.

Gravplassbetjeningen er ansvarlig for at nye graver planeres,
etterfylles og såes til. Er det imidlertid ønske om at pårørende selv vil ta hand om rydding/pynting etter gravferd, må de gi
beskjed til kirkeverge/ansatte ved gravplassen.
§ 7 Stell av grav
Festeren har rett og plikt til å stelle den grav han har ansvaret for, og er ansvarlig for vedlikehold av graven. Forsømmes
vedlikeholdet over et år, såes feltet til av gravplassbetjeningen,
mot vederlag.
Kirkelig fellesråd kan besørge stell og planting på grav mot
forskuddsvis betaling.
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnet, og kan ikke stikke lengre fram enn 60
cm, målt fra monumentets bakside. Planter/vekster kan ikke
overstige gravminnet sin høyde, eller gå utover plantefeltet.
Inskripsjon på gravminnet skal ikke tildekkes med planter etc..
Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en kant
som ikke går høyere enn jordbakken omkring.
Skade på innrammet plantefelt ved bruk av maskinelt utstyr
er gravfester sitt ansvar. Er rammen anlagt slik at det er til
hinder for arbeidet kan det fjernes.
Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. Det er heller
ikke anledning til å ramme inn graven eller deler av den med
hekk eller lignende.

Vedlikehold av gravstein er en viktig
del av det å stelle et gravsted
Mange er flinke til å plante og luke gravstedet, men ikke glem
at gravsteinen også bør få litt stell. Det anbefales at man vasker
gravsteinen en til to ganger i året. Helst hver høst og hver vår.
Det finnes mange forskjellige vaske- og rensemidler til formålet,
men det viser seg at vann og en litt stiv skrubb er det som skal
til for et godt resultat. Om du har en gravstein som er mosegrodd og du vil fjerne mosen fra gravsteinen, kan vi anbefale at
du først fjerner så mye av mosen som mulig med en børste, før
resten vaskes bort med litt klorin og vann eller lett såpevann.
Erfaring viser at det ofte kan være lurt å vaske en gravstein etter
flere dager med regn og fuktig vær. Lav og mose vil da lettere
løse seg opp av klorinvann og er lettere å skrubbe bort.
Det er viktig å huske at man aldri skal bruke børster av stål eller
andre metaller som kan forårsake rustdannelser og riper. Det er
også viktig at man er svært forsiktig når man vasker i nærheten
av inskripsjonen eller ornamenter på gravsteinen. Bokstavene og
ornamentene er gjerne fylt med gull, sølv eller lakk, og kan fort
bli skadet av en børste. Hvis det har begynt å gro mose eller lav
i skriften på gravstein, kan man forsiktig forsøke å fjerne dette
med et verktøy av hard plast eller tre.
Stellavtaler
Bor du langt unna eller av en annen grunn skulle trenge hjelp til
å stelle graven, ta kontakt med Toril på kirkekontoret, så hjelper
hun deg med å sette opp en stellavtale.
For at det skal være trivelig på våre kirkegårder, og for
sikkerheten vår minner vi om at det også her er lover
og regler vi må følge:
• Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående og hunder skal
føres i kort bånd.
• Røyking og bruk av åpen ild på kirkegårdene er ikke tillat.
Ønsker du på sette opp lys ved graven bruker du tilpassede
lamper og gravlys.
• Det skal være fred og ro på gravplassen mellom kl. 22000700.

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

Informasjon kan leses via nettsiden vår
Søk opp www.kirken.no/sor-aurdal. På hovedsiden finner du
gudstjenesteoversikt, og nyheter.Du finner også informasjon om
dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd. Du kan lese menighetsbladet på nettet og du kan lese deg opp på historien om kirkebyggene i kommunen. Bruk nettsiden vår.

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

Ingen av oss vet hvordan denne sommeren blir. Men jeg håper
vi gleder oss sammen med familie og venner – i både solfylte og
regnfulle dager.

07.05.18 Kirkevergen

En riktig god sommer ønskes alle våre lesere!
Kirkevergen
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Samtalegudstjeneste, En søndagskveld i
hva er det?
Bagn kirke
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Når dette leses har våre konfirmanter vært gjennom både en
samtalegudstjeneste og selve konfirmasjonsgudstjenesten. Men
samtalegudstjeneste, hva er nå det? Vi har spurt prestene våre
om dette, og de kan fortelle:

Som et ledd i konfirmasjonen skal konfirmantene delta på et
fast antall gudstjenester. En av disse gudstjenestene er spesiell,
ettersom den blir kalt ”samtale-gudstjeneste”. I stedet for å
skulle stå til rette på konfirmasjonsdagen, svarer nå konfirmantene på ulike forberedte spørsmål og deltar også bl.a med en
«dramatisering»
En time før denne gudstjenesten tar til, møtes ungdommene i
kirken for å gå gjennom de siste forberedelsene med presten.
- Den tiden er forbi da konfirmantene står oppstilt på konfirmasjonsdagen og skal svare på prestens spørsmål, forteller Tore
prest.
- Dette er en høytidelig stund – så familie og venner i kirkebenkene er like viktig på en slik dag som på selve konfirmansjonsdagen repliserer Signe prest
Vi gratulerer alle våre konfirmanter med dagen som
har vært, bilde av disse kommer i neste menighetsblad.
Vi minner også neste års konfirmanter og deres foreldre på at påmeldingsfristen for konfirmasjon 2019 er 15. juni. Har du ikke fått brev
om dette, ta kontakt med kirkekontoret.

I Bagn sokneråd sin ”kirkeserie”, der folk kan møtes i kirka på
kveldstid til konsert og/eller kåseri og andakt, var hovedtemaet
22.april kirkeklokker.
Konserten begynte utenfor kirka ved Henning Andersen
som spilte på kirkeklokkene. Det var veldig spesielt. Før sa folk
at kirkeklokkene kunne både ”snakke” og ”synge”. Det hørtes
ut som klokkene i Bagn kirke koste seg veldig denne kvelden.
Inne i kirka fikk vi høre folkemusikk på orgel ved Anders
Løberg og hardingfele ved Henning Andersen, både sammen
og hver for seg.
Henning Andersen holdt et interessant kåseri om kirkeklokker. I Norge har vi hatt kirkeklokker i alle fall over 1000 år.
Både i Hedalen stavkirke og i Bruflat kirke henger klokker som
stammer fra 1100-tallet.
Kirkeklokker er en del av kulturen over hele verden. De
har, foruten å kalle folk til kirke, varslet om ufred, mobilisering,
brann og lignende.
Over hele verden ringte klokkene tre ganger om dagen for
å minne om tidebønnene. Dagen ble avsluttet med 3 x 3 slag.
Dette skapte ro og orden i samfunnet. Men Martin Luther, som
kanskje ikke forbindes så mye med ro og orden, avskaffa mye
av ringingen.
Påskeaften og pinseaften ringes det imidlertid fremdeles 1
time. Og kirkelige handlinger blir alltid avsluttet med 3 x 3 slag,
en tradisjon som skriver seg fra 1100-tallet.
Klokkene ringer for alle, over hele verden.
Klokkeringingen er som et lydteppe fra evigheten.
Henning avslutta kåseriet som seg hør og bør, med en Klokkarlåt på hardingfele.
Signe prest holdt andakt, og tilhørerne fikk også delta, i fellessangene No livnar det i lundar og Fagert er landet.
De medvirkende fikk overrakt blomster som takk for innsatsen, av soknerådsleder Mikael Dølven.
Bjørg Ingrid

Foto: Arne G. Perlestenbakken

En utspekulert kantor fra Stange
gleda utrulig mange.
På orgelkrakken han lo,
men på trommer han slo
så kornettistene i korpset
ble rent bange.
Foto: Anita Ottosen

Veståskapellet 50 år
Veståskapellet er 50 år!
Søndag 11.august i 1968 ble kapellet vigslet med bl.a. biskop
Alex Johnson tilstede, sammen med mye annet folk.
I sommer skal 50-årsjubileet markeres med et storstilt arrangement søndag 12.august. Her blir det et variert program med
festgudstjeneste kl 11, etterpå er det servering med rømmegrøt,
spekemat og kaffe. Det blir det også åresalg og utlodning. Her
vil også Svein Thorsrud ha et kåseri om historien til kapellet.
Det blir også mye musikk denne dagen; barnekor, musikkorps,
lur og langeleik. Her blir noe for enhver smak.
Biskop Solveig Fiske kommer, likeledes prost Carl Philip Weisser.
Signe E. Kvåle er liturg. Det blir også hilsninger og andre spennende innslag.
Arrangementet er for alle, så her er det bare å ta seg en tur opp
i fjellet! Vi kommer til å ha jubileumsstoff i neste menighetsblad,
men også på nettsiden vår: www.kirken.no/sor-aurdal. Så husk
altså: Søndag 12.august kl. 11.Velkommen!

Bur det ein pilegrim i deg? Årlege vandringar på pilgrimsvegen gjennom Valdres er populært, og nå kan du bli
med pilegrimsprest i Valdres, Anne Hilde Øigarden, på vandring på eit utdrag av pilegrimsvegen frå Urdevassætra til
Hedalen stavkirke.
Turen er på omlag 7 km i lett og variert terreng i flott
Hedalsnatur. Her vil ein kunne kjenne på kvalitetane som ei
pilegrimsvandring kan gje og skjerpe sansane til konserten
“Når marke æ grøn og blomster’n blå” med Marit Karlberg
og Frank Rolland, måndag 9. juli, klokka 19.00 i Hedalen
stavkirke. Les meir om konserten og bestill billett på www.
hilme.no
Pilegrimsprest Anne Hilde Øigarden er turleiar og sokneprest Signe Elisabeth Kvåle vartar opp med god mat i Preststugu etter turen.
Billettane gjeld både vandring og konsert - må bestillast før 5. juli. Kun 30 plassar!
Programmet for vandringa ser slik ut:
14.00 - Oppmøte ved Hedalen stavkirke.Transport til Urdevassætra.
15.00 Vandring frå Urdevassætra til Hedalen stavkirke.
18.00 Mat i Preststugu ved Hedalen stavkirke.
19:00 “Når marke æ grøn og blomster’n blå” med Marit
Karlberg og Frank Rolland
Etter konserten blir det ei omvising i stavkirka ved Anne
Hilde Øigarden.
BAGN KYRKJE STENGES
I forbindelse med rehabiliteringen av Bagn kyrkje vil
kirken stenges fra og med mandag 4. juni og muligens
helt frem til 1. advent. Ordinære gudstjenester som
skulle vært avholdt i Bagn kyrkje blir flyttet til Reinli,
Leirskogen og Hølera i denne perioden.

Sommer-quiz
fra Tore
1) Hvilke farger har det polske flagget ?
2) Hva heter biskopen i Hamar bispedømme?
3) Hvilket år vant Norge « Melodi Grand Prix» med «La det swinge»?
4) Hvem spilte Egon Olsen i Olsenbanden-filmene?
5) I hvilken by ligger Ishavskatedralen ?
6) Hva betyr det svenske ordet glass på norsk ?
7) Hvem var de første fastboende på Beitostølen ?
8) Hvilken forfatter skrev om Kristin Lavransdatter ?
9) I hvilket fylke ligger Stavern ?
10) Hvor er Einar Gelius prest ?

BEGRAVELSER
Seremoni i forbindelse med gravferd for tilhørige til
Bagn kyrkjegard i denne perioden vil kunne foregå på
Leirskogen, i Reinli, i bårehuset eller man kan holde
hele seremonien ute ved graven. Det er viktig med
god kommunikasjon med pårørende rundt dette.
Begravelsesbyråene vil informere om dette i samtalen,
og vi på kirkekontoret svarer gjerne på spørsmål i
forbindelse med dette.

FASTEAKSJONEN TIL
KIRKENS NØDHJELP
Også i år var våre konfirmanter ute og samlet inn penger til
Kirkens Nødhjelp fasteaksjon.
Det var i år ikke nok konfirmanter til å dekke alle rodene,
vi vil jobbe med å få med andre i tillegg til konfirmantene til
å gå neste år, slik at alle roder blir dekket.
Resultatet fra innsamlingen ble slik:
Bagn menighet: 		
Reinli menighet: 		
Leirskogen menighet
Begnadalen menighet
Hedalen menighet

kr. 11 494,kr. 4 272,kr. 2 063,kr. 4 230,kr. 3 219,-

Samlet sum		

kr. 25 278,-
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Svar:1) Rødt og hvitt, 2) Solveig Fiske, 3) 1985, 4) Arve Opsahl, 5)
Tromsø, 6) Iskrem, 7) Erling og Anna Stordahl, 8) Sigrid Undset , 9)
Vestfold, 10) Lom i Gudbrandsdalen.

Årsmelding 2017
Kortversjon årsrapport for
Sør-Aurdal kirkelige fellesråd 2017
For fullstendig versjon av årsrapporten med
godkjent regnskap, gå inn på nettsiden vår:
www.kirken.no/sor-aurdal, hent opp fanen
«om oss» og deretter «årsmeldinger».
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Sør-Aurdal kirkelige fellesråd skal legge forholdene til rette for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse i den evangelisk- lutherske folkekirke. Dette gjøres
ved å ivareta administrative og økonomiske
oppgaver på vegne av soknene, utarbeide
mål og planer for den kirkelige virksomhet
i kommunen, fremme samarbeid mellom
menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen, og øvrige
offentlige institusjoner, så som Bispedømmerådet, Riksantikvar etc.
Sør-Aurdal kirkelige fellesråd er
ansvarlig for: drift og vedlikehold av kirker,
drift og forvaltning av kirkegårder, opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådet sitt budsjett, anskaffelse
og drift av menighets- og prestekontor, og
av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.
Sør- Aurdal kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke
og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd
stiller til disposisjon for fellesrådet for å
løse oppgaver i soknene.
1. Organisering av fellesrådets virksomhet
Leder er Syver Bang fra Bagn Sokneråd.
Med seg i fellesrådet har han:
Ragna T. Heiene -Begnadalen, Gerd Sigrunn T Skjærstein –Leirskogen, Marianne
H Jensen –Reinli, Gunn Karin Fossholm –
Hedalen. Emmy Bakkom er kommunestyrerepresentant og Signe E. Kvåle er geistlig
representant.
Saker som preget året spesielt:
Rehabilitering av Bagn kyrkje
Redusering av budsjettet for kirkelig fellesråd
Høring om ny lov om tros- og livssynssamfunn.
2. Regnskap
I kirkene er det, i 2017, tatt inn kr. 49.242,ved ofring/kollekt til arbeidet i soknene/eget formål. I tillegg er det ofret til
andre formål med kr.135.351,- Givergleden
er fortsatt meget stor, det er vi takknemlige
for. Ofringene er i sin helhet inntekt- og utgiftsført i sokne- og menighetsrådene sine
regnskap.
Sør-Aurdal kommune overfører til
Sør-Aurdal Kirkelige fellesråd i 2017 kr
3.380.000,- I tillegg en kalkulatorisk overføring på kr. 195.000,- i form av tjenesteyting.
Det er ikke lagt inn økning i driftstilskuddet til dekning av lønns- og prisstigning og
Sør-Aurdal kirkelige fellesråd får derfor en
reell nedgang i driftsbudsjettet. Slik reduse-

ring i drifta som det nå har vært siden 2013,
vil etter hvert føre til mindre vedlikehold på
gravplassene og bygningene.
Omvisertjenesten:

Kirkene våre er åpne for omvisning 6 dager
i uka kl. 1100-1700, antallet besøkende er
forsiktig økende, men går likevel for 6 året
på rad med underskudd. Et underskudd
som i sin helhet må dekkes av kirken. Det er
store forventninger til tjenesten, fra kommune og turistbedrifter.
I 2017 gjennomførte «Stavkirkedalen Valdres» et forsøk med åpne kirker siste helgen i skoleferien, i håp om å få innbyggere
og hyttefolket inn – for at de i neste omgang
skal ta med seg venner og familie på guiding.
Resultatet i Sør-Aurdal var mange besøk –
men de færreste var lokale. Det var stort
sett turister, som i utgangspunktet burde ha
betalt for omvisning.
Det er grunn til å stille spørsmål
ved om det er riktig at kirka alene
skal dekke underskudd, og være ansvarlig for drifta, når det er knyttet
opp imot såpass mange andre interessenter. Vi håper at Sør-Aurdal i likhet
med andre kommuner i Valdres vil gå inn
med en underskudds garanti på denne tjenesten for fremtiden.
Vi har stadige henvendelser om omvisning utenom sesongen, av disse kan nevnes
spesielt:
Før sesongstart var en delegasjon fra
Riksantikvaren var på ekskursjon til Reinli
og Hedalen. Formålet med turen var dels å
markere den nylig utgitte boka om stavkirkeprogrammet: «Håndverk og forskning»,
dels for å studere stavkirkenes interiør og
eksteriør og deres plassering i landskapet.
Etter sesongslutt var en gruppe på 4
menn fra Slovakia som var på studietur
i Norge. De hadde planer om å se 16 av
stavkirkene i Norge på 4 dager. En av disse
kirkene var Hedalen stavkirke
3. Statistikk
Det har vært 2 utmeldinger av kirken i
Sør-Aurdal dette året, og 0 innmeldinger.
Folketallet pr 4. kvartal 2017 i Sør Aurdal
kommune var 3014 innbyggere. Den norske kirke i Sør-Aurdal har registrerte 2566
medlemmer. Dette er 85,14 prosent av befolkningen. Vi har et gjennomsnittlig frammøtte på 52 besøkende i gudstjenestene.
4. Kirkene
Vi har i 2017 hatt et normalt vedlikeholds

år ved kirkene. Det er malt, pusset og stelt
etter rimeligst mulig løsninger.
Bagn kyrkje restaurering: Norconsult laget i 2016 en omfattende rapport,
der kostnadsestimeringen var på kr. 7 mill.
Sør-Aurdal kommunestyret ja til utbedringen som hadde antatt oppstart i 2017.
Fordi ingen av de lokale håndverksbedrifter
hadde mulighet til å ta på seg arbeidet med
kirken i 2017 ble anbudsoppstart utsatt til
etter konfirmasjonen i 2018. Anbudsdokumenter ble lagt ut med frist 20/12 og det
ble invitert til tilbudsbefaring i november.
Kommunestyret vedtok å bruke 7 millioner
på prosjektet i 2018, og det ble søkt om
rentekompensasjon i husbanken. Det er
skrevet kontrakt med «Stokk og Stein AS»
fra Lom. Oppstart er beregnet til 4/6-2018.
Ved stavkirkene har det også i år, fra
Riksantikvaren sin side, vært lagt ned betydelig arbeid og penger i oppgradering av sikkerheten rundt kirkene – både hva gjelder
brann og tyveri.
Leirskogen vedtok utvidelse av orgelet
allerede i 2016, det ble skrevet avtale med
et firma, som dessverre ikke har klart å levere!
5. Kirkegårdsdrift
Kirkegårdene i Sør-Aurdal er i god stand, og
vi får mye ros for dette. Vi er opptatt av at
dette skal være steder med plass til ro og
ettertanke. Det er «trangt» om plass i Hedalen, og det at registreringen av gravlagte i
Reinli er mangelfull skaper stadig bekymring.
6. Kirkemusikk:

Begnadalen barnekor består av barn fra Hedalen og Begnadalen, og drives av Anders
kantor og en frivillig medhjelper
Det har vært avholdt flere konserter i 2017:
• I juni avholdt Valdres Sommer symfoni sin
konsert i Sør-Aurdal i Bagn kyrkje
• I juli ble det i samarbeid med Jørn Hilmestevnet arrangert kirkekonsert i Hedalen
stavkirke
• Kveldskonsert i Hedalen 5/7, med Anders
Løberg. Menighetsrådet var arrangør.
• Det ble annonsert en kirkeklokkekonsert
med andakt i Bagn kyrkje på høsten i fellesskap mellom Henning Andersen og Anders Løberg– men dette måtte avlyses fordi
Henning Andersen ble skadet. Konserten
settes opp i 2018.
• I desember ble de tradisjonelle julekonsertene med kor og korps avholdt i Bagn,
Begnadalen og Hedalen kirker.
• Det ble også i 2017 avholdt en nyttårs-

konsert med andakt i Begnadalen kirke
med Ragnhild Hemsing, Osvald Fossholm,
Anders Løberg og Signe Kvåle.
Samarbeid med kor og korps og andre frivillige er berikende for menighetene våre.Vi
setter stor pris på dette.
7 Ikke- materiell verdiskapning/
Fellesrådet har ikke fullstendig oversikt
over alt som foregår i menighetene, men
forsøker likevel å beskrive noe av den ikke-materielle verdiskapning som skjer i menighetene våre:
Diakoni:
Plan for diakoni i Den norske kirke (gjeldende fra 2008) presenterer følgende definisjon av kirkens diakoni: “Diakoni er kirkens
omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet,
inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.» I Hedalen
menighet er det opprettet et eget diakoniutvalg, i de øvrige menighetsrådene er det
ikke det. Diakoni utøves likevel i alle sokn.
Kampen for rettferdighet:
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, arrangeres
hvert år – med konfirmantene som bøssebærere, foresatte som sjåfører og frivillige
medhjelpere til å ta de roder konfirmantene ikke får dekket.
I tillegg er det fast offer til forskjellige organisasjoner 5-10 ganger pr. år.		
Vern om skaperverket:
Det har vært jobbet i alle menigheter i
forhold til «Grønn menighet» foreløpig er
ingen godkjent som dette, men det er et
kontinuerlig arbeid i menighetsråd, fellesråd og blant ansatte å «tenke grønt». Det
blir like viktig for oss å støtte lokale arrangement som verner om skaperverket.
Nestekjærlighet og inkluderende
fellesskap:
Kirkekaffe, arrangeres med jevne mellomrom i alle menigheter – her er det sokneråd/frivillige som har ansvar.
Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne har vært i 3 av kirkene
våre og gitt rapport.
De fleste kirkene i Sør-Aurdal er godt
tilrettelagt for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Det er rullestolinngang alle
steder – men ikke nødvendigvis en god
plass for rullestolen inne i kirken. Dette
mangler totalt i Hedalen stavkirke, vedtak
fra Riksantikvar er gitt, men det står på
økonomi.
De fleste kirker har også handicaptoalett, med unntak av Begnadalen. Her står
det også på økonomi.
Andakt på institusjon: En gang i måneden har Tore prest og Anders Kantor vært
på Sør-Aurdals heimen og Hedalsheimen
med andakt – dette blir godt tatt imot av
de eldre.

Ungdomsklubb gjennomføres av frivillige via Øpe hus, Fredagsklubben, Tenko og
Salto
Babysang har vært gjennomført av trosopplærer Helena Wright
Trosopplæringsprosjektet «Størst av
alt» er administrativt lagt til Etnedal kirkelige fellesråd. Helena Wright er trosmedarbeider i 20% stilling for Sør-Aurdal
og samarbeider med menighetsrådene og
prester om feltarbeidet. Det kontinuerlige
arbeidet «i felten» er en grunnpilar i arbeidet. Det ble, i Bagn, satt i gang babysang i
februar for 0-1 åringer og musikklek for
gruppa 1-5 år. Det var til dels liten oppslutning om dette.
Noe det imidlertid er god deltakelse
på er de faste etablerte arrangementene:
Tårnagenter for 3.-4 klasse gjennomføres gjerne på våren. Den starter lørdag
og avsluttes søndag med rapportering i
gudstjenesten. I august/september er det
tid for
«Førsteklasses gudstjeneste» som
retter seg mot de som nettopp har begynt
på skolen. Deretter ble det utdeling av 4
års bok med skattejakt i kirken i forkant,
og utdeling av 6 års bok. Lys våken er et
opplegg for de litt eldre barna, og strekker
seg over et par dager, den ender også opp
med en presentasjon i en gudstjeneste og
barna overnatter i kirken.

Salto og HUK går sin gang, og er knyttet til Hedalen menighet, de holder til i
lyse lokaler på Kroken. Der de også har
grillhytta si.
Korvetten og Øpe Hus i Bagn, som er
henholdsvis barne- og ungdomsarbeid i
regi av Acta og barn- og unge i Normisjon,
har god oppslutning. Videre har kirken
samarbeid med korvettlag som er tilsluttet Normisjon med minikorvettlag og
ungdomsklubben TenKo i Begnadalen.
Fredagsklubben på Leirskogen engasjerer
ungdom 10-18 år og holder til i grendahuset på Leirskogen.
I Begnadalen ønsket man å lage et arrangement for 3.-4. klasse. Det ble diskutert hvorvidt det skulle være «agent»
opplegg – men det endte opp i Harry
Potter samlinger. Disse samlingene
som var på høstparten var veldig populære. Både voksne frivillige og barna likte
opplegget veldig godt.
Takket være mye frivillig innsats, har vi
også i år greid å videreføre arbeidet på
samme nivå som før, og det kan se ut som
om at de sentrale trosopplæringsmidlene

gjør det mulig å drive et systematisk barne- og ungdomsarbeid i alle menigheter.
Konfirmantåret starter i september og
fortsetter til konfirmasjonsdagen i mai/juni.
Opplegget er lagt opp slik at alle konfirmantene i Sør-Aurdal møtes første gang til Pilegrimsvandring en lørdag tidlig i september.
De går fra «Island» til Reinli stavkirke– med
Berit Bang Thorsrud som vandringsleder.
Deretter er det gudstjeneste i Reinli stavkyrkje og informasjonsmøte med konfirmanter og foreldre i kapellet umiddelbart
etterpå.
Videre undervisning er lagt opp til å samle alle på søndagssamlinger som varer i 5
timer inkludert lunsj. Konfirmantene samles
også i mindre grupper hjemme hos frivillige
i menigheten for «samtale i sofaen» 3 kvelder i løpet av undervisningsåret.
Utover dette er konfirmantene med på
leir i Håkons hall på Lillehammer og de deltar på fasteaksjonen ved å gå med bøsser i
alle sokn. I 2017 samlet konfirmantene inn
kr 34.942,De senere år har vi også hatt såkalte ungdomsledere med oss på leir. Det er HEKTA
som tilbyr tidligere konfirmanter en form
for lederutdanning, dette er veldig verdifullt
for oss, og vi er glade for at ungdomslederne bruker tid på å være med på dette.
Luther jubileet i prosti Valdres ble «sparket i gang» med en markering i Volbu med
samling av alle menighetsråd i Valdres. Det
var: «Vorspiel» på grendehuset med undervisning, bildefremvisning og foredrag. Det
ble gang rundt juletreet ute før vi samlet
gikk til Volbu kirke hvor vi ble møtt av et
kort Luther tablå utenfor, og inne i kirken
ble det mulighet til å lytte til og synge med
i musikk i Luthers ånd. Kvelden ble avsluttet med «nachspiel» i prestegården. Et flott
arrangement som samlet de aller fleste sokneråda i Valdres.
Luther konserten, «Vår Gud han er
så fast en borg» ble arrangert som et felles
konsertopplegg for hele prostiet i Tingnes
kirke, Fagernes i Oktober. Signe prest og
Anders kantor deltok i koret, sammen med
flere andre lokale sangere fra Sør-Aurdal.
Høring om ny tros- og livssyns lov: Alle
sokneråd og fellesrådet svarte på høringen
som hadde frist før jul. Det var stort engasjement rundt saken, i kommunen, prostiet
og bispedømmet. Det var rådsrepresentanter representert ved alle arrangement der
høringen var tema.
Vi takker alle frivillige i menighetene
våre som på en eller annen måte har
hjulpet til, dere er verdifulle!
Takk til de ansatte
Sør-Aurdal kirkelige fellesråd vil benytte anledningen til å takke de ansatte og prestene
for godt utført arbeid også i 2017. Tusen
takk!
Bagn, 23. mars 2018
Liv Barbro Veimodet, kirkeverge

7

“Vi over 60”
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Menighetsrådet i Hedalen i samarbeid med Helselaget og Ungdomslaget, arrangerte også i år den tradisjonelle ”Vi over 60”
festen, lørdag 5. mai.
Hedalen menighet har eget diakoniutvalg. Deres arbeidsoppgaver er å ha hovedansvaret for «Vi over 60» festen.
Helselaget betaler for maten som serveres, samt å delta i komiteen.
Ungdomslaget stiller med hus til arrangementet.
Prost Carl Philip Weisser har nettopp kommet hjem fra Japan
etter to uker som reiseleder for en gruppe turister. Han fortalte og viste bilder fra rundreisen i Japan. Flotte bilder med mye
blomster,parker, templer og tett bebygde storbyer.
Vi fikk også høre flott sang av tre unge jenter. Først ut var
Thea og Linn Michelle som sang ”Danse mot vår” med Kjell Ivar
ved pianoet. Litt senere sang Emma ”Min første kjærlighet”, hun
akkompanerte seg selv på piano.
Etter en god pause med servering av snitter, kake og kaffe,
testet Signe oss i en Bibelquiz. Her ble det mye diskusjon rundt
bordene for å prøve å finne riktig løsning.
Carl Philip avsluttet med å holde andakt. Han hadde med gitaren og lærte oss en Asia inspirert sang.
Toril Grønhaug

Foto: Arne G. Perlestenbakken.

Språkplukk:
Hokus, pokus,
filiokus
Hvem har ikke prøvd å si disse ordene ! Man føler nesten at det
kan være en magisk kraft i dem, siden disse ord har vært mye
brukt blant tryllekunstnere. Når folk var i kirken i middelalderen la de merke til hva presten holdt på under nattverden. Han
stod framme med alteret, løftet brødet og vinen, og kom med
flere fremmedartede uttrykk. Mon tro om ikke disse ordene
hadde en spesiell kraft siden man kunne forvandle brød og vin
til Jesu legeme og blod. Presten sa «Dette er Jesu legeme», som
på latin blir: «Hoc est Iesu corpus», det hørtes ut som «Hokus
pokus». På et annet sted snakket presten om Jesus som Sønnen,
og det er på gresk «filioque», altså «filiokus». Folk tok med seg
disse ordene med hjem, og ordene ble altså etter hvert vanlige
blant tryllekunstnere i mange land.

Innvendig maling i
Leirskogen kyrkje
På fremsiden av påskenummeret i menighetsbladet var det
bilde av en del av glasmaleriene i kyrkja. Under kommentaren
ble kunstmaleren som har malt alle bileta og dekorasjonene
inne nemt. For alle som har sett det skjønner at det var en
stor jobb, derfor vil jeg legge til at han hadde med seg sin
bror som også var kunstmaler. Dei har malt portrettbilde av
seg som barn på bakerste benk. At de gjorde en god jobb er
det ingen tvil om, og malingen har holdt seg godt. Tideman
laga og malte altertavla året før.
Synes utalelsen som biskop Georg Hille hadde under en
bispevisitas var fin. «Det er som å komme inn i et smykkeskrin».
Det som gjorde dette mulig på den tida i starten av 30 åra,
var at kyrkja fekk ei stor testamentarisk gave på kr12000,-,
det var mye penger den gangen. Det sto i statuetene at rentene skulle brukes til økt geistlig betjening, så det er kanskje
litt av forklaringen at det ble malt mye fra bibelen. Om det
ble brukt til geistleg betjening og om det var aktuelt vet
jeg ikke. Fru Thorne som giveren het bodde i Drammen og
Oslo, men hadde en del sommerferie opphold på Leirskogen
sammen med sin mann. Etter at ho vart enke bodde ho på
Øvergaard i 5 år.
Mikael Sørbøen

ÅPNE STAVKIRKER
med omvisning
sommeren 2018
Vi har nå ansatt 4 omvisere til stavkirkene våre. Alle gleder de
seg til å ta fatt på sesongen og de håper å se mange Sør-Aurdøler,Valdriser og turister fra hele verden der.
De som skal jobbe er: Marianne H Jensen, Anine Sætrang ,
Rønnaug Øverby og Marie Veimodet. Anne Ingunn Grønhaug vil
også bli å finne noen dager i Hedalen stavkirke
Stavkirkene er åpne 23. juni – 19. august i tidsrommet 11001700, 6 dager i uka.
Hedalen har åpent alle dager unntatt tirsdag, mens Reinli har
åpent alle dager unntatt onsdag.
Det kan bli midlertidig stengt for omvisning i forbindelse med
kirkelige handlinger, bryllup og begravelser, skilt vil bli satt opp
i slike tilfeller.
Inngang for voksne kr. 60,- familier betaler kr 150. Grupper
på over ti personer får rabatt slik at pris per person er 40 kroner.
Kirken kan evt. åpnes til andre tider ved forespørsel:
61348580/41674669
VELKOMMEN TIL VÅRE TO FLOTTE STAVKIRKER!

Kjenner du kirkerottene
Vesle og Fredo?
Kom og hils på dem i Begnadalen kirke fredag 7.september kl. 1730
Kirkerottene Vesle og Fredo har vært en viktig del av trosopplæringen for de yngste i Begnadalen, etter at trosopplærer Helena Wright inviterte til Kirkerottekino høsten 2017.
Våren 2018 har 3-6 åringene blitt kjent med kirkerottene og
vennen deres Kattunge, via samtaler, lek og film. Det er liten
tvil om at det populære konseptet rundt rottene som sniker
seg inn i kirken engasjerer barna.
Kirkerottene har etterhvert blitt rikskjendiser og de reiser på turné i kirker landet rundt. Det er forestillingen ”Kirkerottene og Kattunge” som i 2018 vises i flere kirker landet over. Bibelfortellingen om den barmhjertige samaritan
er en viktig del av forestillingen.
Teaterstykket handler om vennskap og om det å hjelpe
andre. Det utfordrer barna til etisk refleksjon og handling.
Skal man hjelpe en fremmed, en som til og med kan være
farlig?
Ideskaperen kommer fra Gjøvik og dermed kan vi vel si at
kirkerottene ble født på Gjøvik? Det var nemlig den første
trosopplæringsmedarbeideren der, Kristian Sandmark, som
skapte kirkerottene som nå er blitt kjent i store deler av
landet «Kirkerottene målbærer barnas undring i møte med
kirkerommet som et sted for tro og kristen tradisjon», sier
han. – «Kirkerottene er veldig folkekirkelig, samtidig som det
har er et stort Jesus-fokus uten å virke påtrengende» sier
han videre.
ENDELIG kan vi altså ønske kirkerottene velkommen til Sør-Aurdal og Begnadalen Kirke! Fredag 7.
september kl. 1730 ønsker vi alle fra 3 – 99 år velkommen til rottefest
og kirkerotte-teater.
Barna kommer gratis
inn – men de voksne
(over 15 år) må betale kr 50,Sett av kvelden allerede
nå - Dette blir
garantert morro!

2. påskedag i Begnadalen kirke
Tradisjonen tro, var barnekoret med på denne gudstjenesten,
som samlet 115 deltakere i kirken.
I tillegg til barnekoret, som pr. i dag består av barn i skolealder fra både Begnadalen og Hedalen, var også minikorvetten i
Begnadalen med i denne gudstjenesten. I samlet prosesjon kom
de sammen med Signe prest og startet hele gudstjenesten med
vakker korsang.
Deltakerne på våre Harry Potter samlinger deltok også i guds-

tjenesten, med bl.a en quiz for gudstjenestedeltakerne, som ble
behørig belønnet med twist for rett svar. Det var også lagt opp
til myldretid i denne gudstjenesten med forskjellige stasjoner og
selvsagt, på en høytidsdag, nattverd.
Rett i etterkant av gudstjenesten ble en av våre konfirmanter
døpt – og i sakristiet var det fullt hus med kirkekaffe og flott
kake spesiallaget til dette.
Etter kirkekaffen ble det årsmøte for menigheten.
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Vi blar i arkivet
v/Bjørg Ingrid
10

Stolaksjonen -68, 1968
Stolstabelen som soknepresten vår ynskte seg til Veståskapellet, har no
vokse han over hovudet mange ganger! Delar han stolane i 3 stablar a 50
stolar, så blir no vel kvar stabel høgare enn Veståskapellet! To slike stablar
er ferdige, og den tredje held på reisa seg! –Menighetsbladet for mai meldte om 61 stolar. Sidan då harmange vore med å stabla. ( ) Og det utan å
ha tigt om ein einaste stol! H j a r t e l e g t a k k! –
Bagn og Reinli Skogeigarlag har gjeve kr. 1000 til reisinga av Veståskapellet, sidan siste meldinga stod i Menighetsbladet for mai. – Snart står
kapellet ferdig og kan takast i bruk til H e r r e n s æ r e ! ”Av Herren er
dette gjort og det er underleg i våre augo!” - For den glade kapellnemnda.
Ingv. Koppervik
”Uro i kirken”, 1988
Dåp er høytid og fest. Både menighet og prest er glade når det er dåp under gudstjenesten. Kanskje setter vi ekstra pris på det her i menighetene
våre, hvor det i løpet av året ikke er så mange som blir døpt.
Det hender noen er redde for at dåpsbarnet skal bli urolig i kirken. Og
andre tør ikke ta med større barn, fordi de er redd for at de ikke er rolige
nok. Det får vi voksne ta med ro, vi skal ikke være så redde for om barna
skaper litt liv i kirken. Barn i alle aldre hører med i kirken. Enten det er
dåpsbarn som skriker eller andre barn som rusler rundt omkring i kirken
– de hører med.
Vi kan ha godt av å høre hva misjonsprest Hans Austnaberg forteller fra
Madagaskar:
”Det skulle være dåpsgudstjeneste i landsbykyrkja. Kyrkjelyden var
grunnlagt vel eit halvår tidligare, og det var fyrste gong det var dåp: 24
born og ei gamal kvinne. Kyrkja var ikkje korkje av dei største eller finaste.
Eit privathus på 4 x 6 m, og det var fylt tiltrengsel. I alle fall 60 med smått
og stort. Det var ingen altarring, og borna sat tett rundt føtene til presten
som forretta.
Då sjølve dåpen skulle ta til, gjekk det føre seg ei storstila omplassering.
Det var ikkje nett ro då dåpssalma var over. Dei fleste av dåpsborna var i
10-12 års-alderen. Presten var van med å ha mange til dåpen, ritualet gjekk
unna. Namna var oppskrivne på førehand.
Eit namn blir lese opp. Kor er barnet? Jau, på ei matte heilt bakerst. Han
var visst redd for kva som skulle gå føre seg. Måtte hentast fram.
Det nærma seg slutten på dåpslista. Brått ser presten seg om. Kor var
alle dåpsborna? Det var blitt så få heilt fremst. Borna var alt utanfor og
leika.Trudde vel det heile var over med sjølve dåpen. Dei vart ropte inn att,
og så fekk dei med seg både avslutningsorda og velsigninga.
At alt kan vera så annleis i Norge!”
Kjell
Leikekrok i kirka, 1998
Svetten renner, jeg kan kjenne at jeg er rødflammete på halsen. Hvordan
kunne jeg være så dum å tru at dette kom til å gå bra? Små fingre river og
sliter i meg, men jeg kjemper imot og holder fast. Jeg hvisker beroligende
ord som etter hvert går over til hvesende trusler.
Jeg merker blikk fra flere kanter; noen lattermilde, andre bebreidende.
Jeg stirrer rett fram og later som ingenting.
Da snur et lite ansikt seg mot meg, det er illrødt av raseri. Han trekker
pusten og åpner munnen på vidt gap. Jeg innser at jeg har tapt, og bråslipper. Han farer fornøyd av sted. Det må da være naturstridig at et så lite
vesen kan trampe så voldsomt! Jeg tenker: ”Aldri mer!”
Et kapittel fra en skrekkroman? Slett ikke. Det er nok mange småbarnsforeldre (les-mødre) som kjenner seg igjen i denne frustrerende situasjonen der lettelsen er utover enhver anstendighet når klokkene med sine 9
slag tilkjennegir at messa endelig er slutt!
I Bagn kirke har vi gjort noe med dette. Det siste det ”gamle” soknerådet gjorde, var å lage i stand en liten leikekrok innerst i det venstre
midtskipet. Et lite bord, noen små stoler og ei leikekasse med tegnesaker,
puslespill og billedbøker gir forhåpentligvis podene noe å gjøre mens foreldrene rolig kan følge med på gudstjenesten.
Bjørg Ingrid Brenno

Løsning påskekviss
1. Del av Undset-trilogi Husfrue eller Kransen
2. Dette gjer vi med freidig mot Vandrer
3. Person med jordbruksutdanning Agronom
4. Skatteoppgjør og rekneoppgåve Ligning
5. Stemme Baryton
6. Dyr, truga pga. klimaforandring Isbjørn
7. Dans Foxtrot
8. Land i Europa Finland
Ordet blir: Hvalbiff eller Kvalbiff
Av de innsendte svarene får disse tre en liten hilsen i
posten: Randi Hagen, Gro Skinningsrud og Else Marit
Dølvesæter.

WHAT A WONDERFUL WORLD!

Caledonia Jazzband inviterer til konsert i samarbeid med SørAurdal koret og Vestre Slidre sanglag. Dette skjer i Begnadalen
kirke 7. oktober kl. 1800 og tittelen på konserten er What a
wonderful world!
Caledonia Jazzband har en besetning på 6 personer bl.a, primus
motor Carl Petter Opsahl. Han er gateprest ved Bymisjonssenteret i Tøyenkirken, jazzmusiker og journalist. Carl Petter var
med å etablere bandet i 1982. Helt siden starten har orkesterets
varemerke vært rotekte New Orleans jazz, koblet med en kreativ evne til fornyelse av denne tradisjonen.
Caledonia Jazzband
hører
med i toppsjiktet blant europeiske New
Orleans band,
og har spilt på
en rekke festivaler i inn- og
utland.
I Begnadalen
kirke har de
vært før, det
var så taket
lettet og bandet har lenge
hatt lyst til å
gjenta suksessen. Nå skjer
det altså! Hold
av datoen, og
følg med på annonser.

Merkedager i livet
BAGN
Døypte:
22.04.18 Ragnhild Skattebo Leite
REINLI
Gravferdshandlingar:
10.04.18 Ola Rustøe
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BEGNADALEN
Døpte:
11.03.18 Håvard Bergsrud
02.04.18 Amalie Haraldsen Lund
HEDALEN
Viet:
19.05.18 Ruth Anny Aaslie og Bjarne Haugli
Gravferdshandlinger:
09.03.18 Einar Solli
24.04.18 Harald Njål Tryggestad
04.05.18 Arne Mikael Stensrud
Vi oppfordrer leserne til å bidra
med stoff eller tips om aktuelle
saker. Frist for innlevering
er 7. September.

Hedalen menighetsråd takker for pengegaven
som ble gitt til Hedalen stavkirke ved
Arne Mikael Stensruds begravelse.

Sommerandakt i
Hedalen stavkirke
Onsdag 18. juli kl. 19.00 ved
Turid Barth Pettersen
og Erling J. Pettersen.
Onsdag 8. august kl. 19.00
ved Erling J. Pettersen. Nattverd.

Formiddagskonsert
i Hedalen kirke
Det amerikanske kirkekoret
Grace Choir fra Illinois, USA,
er på norgesturne og har konsert
31. juli kl. 12.00 i Hedalen kirke.
Velkommen!

Cathrine Nordhagen Solvang og Raymond Torp Aasli giftet seg i Hedalen
stavkirke 17. februar 2018.

Fotografere i kirken?
Det har gjerne vært litt strengt når man tidligere skulle fotografere i en
kirke. Har man vært på omvisning har det kanskje stått en plakat om
at fotografering var forbudt. Har man vært tilstede ved en dåp, har man
hørt at man kan ta bilder rundt døpefonten etter gudstjenesten. Selv har
jeg lagt merke til at noe har skjedd de siste årene. Når jeg går på et museum eller kunstgalleri spør jeg gjerne om hvilke regler som gjelder for
fotografering. For en del år siden ble det ofte sagt at det ikke var tillatt.
I dag får man sjelden det svaret. Det er som oftest greit, selv om noen
sier at man ikke skal bruke blitz. Hva har skjedd? Jo, i dag har nesten alle
en mobil i lomma med et godt kamera. Det er nesten umulig å stoppe
folk i å ta bilder, så man har sluttet å være så streng som før i tiden. Hva
med fotografering i kirken? På guiding i kirken er fotografering greit, spør
guiden om også blitz er greit. På en gudstjeneste skal man ikke ta bilder
slik at det forstyrrer. Unngå å gå rundt i kirken for å ta bilder, unngå gjerne
blitz under seremonien. Er det dåp kan man gjerne ta bilde, men helst
fra der man sitter. Unngå å gå for mye rundt. Fortsatt er det anledning
til oppstillingsbilder etter gudstjenesten, med eller uten prest. Hva med
vigsler? Her overlater vi mye til brudeparet å bestemme. Mange har med
en egen bryllupsfotograf som tar en del bilder. For folk ellers anbefaler
vi å ta bilder under inn- og utmarsj, samt under salmene. Da blir det til
minst sjenanse. For brudeparet er video er også tillatt på vigsler, monter
i tilfelle et fastmontert kamera på stativ, gjerne på galleriet. Brudeparet
kan godt komme inn i kirken igjen etter vigselen for å ta flere bilder.
Kan være aktuelt hvis det f.eks. skulle regne. Ved begravelser bør man
være svært tilbakeholden med å ta bilder, da
man her er mere følsom for forstyrrelser.
Når det gjelder videoopptak av f.eks. hele
gudstjenester og prekener bør man unngå
det , så fremt det ikke er bedt om tillatelse
på forhånd. Så summa summarum: Ta gjerne
bilder i kirken, men følg gjerne disse tipsene.
Tore

Velkomen til kyrkje
17. juni, 4. søndag i treenighetstiden
Matt 16, 24-27 Å følge etter Jesus
Ingen gudstenester i Sør-Aurdal
24. juni, Sankthansdagen/Jonsok
Matt 11, 7-14 Johannes er Elia
Leirskogen kyrkje kl. 11.00: Gudsteneste.
Tore Samuelsen. Takkoffer til Bibelselskapet.
Hedalen kirke kl. 18.00: Kveldsmesse. Tore
Samuelsen. Takkoffer til Frelsesarmeen,
Fagernes.
1.juli, Aposteldagen/
6. søndag i treenighetstiden
Matt 16, 13-20 Peters bekjennelse
Reinli stavkyrkje kl. 19.00: Pilegrimsmesse.
Anne Hilde Øigarden.

Leirskogen kyrkje kl. 11.00: 1. klassesgudsteneste. Signe Kvåle. Utdeling av 4 års bok
for Bagn og Leirskogen sokn. Utdeling av 6
års bok for Bagn, Leirskogen og Reinli sokn.
Takkoffer til Barne- og ungdomsarbeidet i
Bagn kyrkjelyd.
Hedalen kirke kl. 13.00: 1. klassesgudstjeneste. Signe Kvåle. Utdeling av 4 og 6 års bok.
50 års konfirmantene deltar. Takkoffer til
Barnevakten.
2. september,
15. søndag i treenighetstiden
Luk 10, 38-42 Jesus hos Marta og Maria
Reinli kl. 11.00: Gudsteneste. Signe Kvåle.
Takkoffer til Misjonsprosjektet i Nepal.

8. juli, 7. søndag i treenighetstiden
Luk 19, 1-10 Sakkeus
Leirskogen kyrkje kl. 11.00: Gudsteneste.
Carl Philip Weisser. Takkoffer til ACTA.

9. september,
16. søndag i treenighetstiden
Matt 5, 10-12 Salige er de som blir forfulgt
Veståskapellet kl. 12.00: Tomasmesse. Tore
Samuelsen. Takkoffer til kapellet.

Veståskapellet kl. 13.00: Gudsteneste. Carl
Philip Weisser. Takkoffer til kapellet.

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

15. juli, 8. søndag i treenighetstiden
Mark 12, 37b-44 Enkens gave
Bagnsbergatn kl. 11.00: Friluftsgudsteneste.
Signe Kvåle.

16. september,
17. søndag i treenighetstiden
Luk 7, 11-17 Jesus vekker opp enkens sønn
Leirskogen kyrkje kl. 11.00: Gudsteneste.
Tore Samuelsen. Takkoffer til Menighetsbladet.

22. juli, 9. søndag i treenighetstiden
Joh 8, 2-11 Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd
Haugevolla, Hedalen kl. 12.00: Friluftsgudstjeneste. Signe Kvåle.
29. juli, Olavsdagen/Olsok
Luk 9, 23-26 Hva gagner det et menneske
Reinli stavkirke kl. 19.00: Olsokmesse. Sophie Panknin. Takkoffer til Veståskapellet.
5. august, 11. søndag i treenighetstiden
Mark 2, 23-28 Jesus og sabbaten
Hedalen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Per
Arne Faye. Takkoffer til Misjonsprosjektet
Nepal
12. august, 12. søndag i treenighetstiden
Luk 8, 1-3 Kvinner som fulgte Jesus
Veståskapellet kl. 11.00: Jubileumsgudsteneste. Signe Kvåle. Biskop og Prost med
flere deltek. Takkoffer til kapellet.
19. august, 13. søndag i treenighetstiden
Luk 12, 41-48 En tro og klok forvalter
Reinli stavkyrkje kl. 16.00: Gudsteneste.
Signe Kvåle. Utdeling av 4 årsbok. Takkoffer til
Bagn og Reinli Sanitetsforening.
Begnadalen kirke kl. 18.00: Kveldsmesse.
Signe Kvåle. Utdelign av 6 års bok. Takkoffer
til ACTA-barn og unge i Norsmisjon.
26. august,Vingårdssøndag
Luk 17, 7-10 Uverdige tjenere

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

21. september
Begnadalen kirke kl. 18.00: Jaktmesse. Signe
Kvåle. Takkoffer til Begnadalen menighet.
23. september,
18. søndag i treenighetstiden
Matt 8, 5-13 Offiseren i Kapernaum
Hedalen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Signe
Kvåle. Takkoffer til Menighetsbladet.

Prestene og redaksjonskomiteen
ønsker alle våre lesere en riktig God
Sommer!
Foto. Arne G. Perlestenbakken

Hølera bedehus kl. 18.00: Kveldsmesse.
Signe Kvåle. Takkoffer til Hølera bedehus.

MENIGHETSBLAD FOR
SØR-AURDAL

30. september,
19. søndag i treenighetstiden
Joh 7, 14-17 Den som vil gjøre hans vilje
Ingen gudstenester i Sør-Aurdal

Utgjevar:
Sør-Aurdal kyrkjelege fellesråd

7. oktober, 20. søndag i treenighetstiden
Mark 10, 2-9 Ekteskap og skilsmisse
Hedalen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Tore
Samuelsen. Takkoffer til Norsk Folkehjelp.
Reinli kapell kl. 18.00: Kveldsmesse. Tore
Samuelsen. Takkoffer til Rehabilitering Bagn
kyrkje.
14. oktober,
21. søndag i treenighetstiden
Luk 16, 19-31 Den rike mann og Lasarus
Reinli kapell kl. 11.00: Gudsteneste. Signe
Kvåle. Takkoffer til Menighetsbladet.
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