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PÅSKE

God 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.

Leirskogen kyrkje

Konfirmasjon i Hedalen
1. juni kl. 1100, inngang
med adgangskort

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.
Foto: Trond Øigarden
Påske skulle her oss minne
om ein kross der han laut finne
domen, døden som nå fell.
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Jesus somlaut døden smaka
«Apostlenes
hester er nok best!»
Det har bamsen & co ofte ledd à.
kirken om gangen.
så vi kunne fritt mottaka Eldor
			Bjørg Ingrid
			
frelse godkjent, til vår vel.
Hver konfirmant kan ha med seg 16
gjester – konfirmanten vil få med
seg adgangskort som de skal dele ut
Kjære Jesus, takk for døden,
til sine gjester, og adgangskortene vil
du leid i staden vår!
Fra en 6 åringssom
munn:
måtte vises i døra.
Måtte
vi fornådød
og smerte
«Det er ikke så mange som heter
Kristus
lenger.
Jegfor
kjenner
er Kristus
deg Sjøgren.»
vårt heile hjarte
Vi håper på forståelse
at vi,bare
av en, og det gjeva
hensyn til konfirmantene og deres
familier, må stenge kirken for andre
besøkende denne dagen.

inn til deg vi skoda får.

Den norske kyrkja
i Sør-Aurdal
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SØR-AURDAL KYRKJEKONTOR
Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn
e-post: post.sor-aurdal@kirken.no
Opningstid: Alle kvardagar kl. 09.00-15.00
Kyrkjeverje: Liv Barbro Strømme Veimodet,
tlf 61 34 85 80. mobiltelefon: 416 74 669.
Kontorfullmektig: Toril Grønhaug,
tlf 61 34 85 82 tysdag, onsdag, torsdag.
Organist: Anders Løberg, tlf 901 02 180.
Trusopplæringsmedarbeidar:
Helena Wright, tlf 951 78 041
BAGN SOKN
Sokneprest: Signe Elisabeth Kvåle,
tlf 61 34 85 81/ 917 91 233
e-post: sk935@kirken.no
Soknerådsleiar: Mikael Dølven, tlf 913 34 971
Kyrkjetenar: Tore Bergli, tlf 905 46 827
Klokkar: Oddleiv Juvkam, tlf 61 34 65 70 / 958 80 585
LEIRSKOGEN SOKN
Sokneprest/vikar: Tore Samuelsen,
tlf 400 62 225/480 90 970
e-post: audu@online.no
Soknerådsleiar: Robert Dalen, tlf 948 06 582
Kyrkjetenar og klokkar: Tore Trædal,
tlf. 61 34 79 71/479 63 460
REINLI SOKN
Sokneprest/vikar: Tore Samuelsen,
tlf 400 62 225/480 90 970
e-post: audu@online.no
Soknerådsleiar: Marianne Haldis Jensen,
tlf 61 34 71 41/406 44 910
Kyrkjetenar: Tore Bergli, tlf 905 46 827
Klokkar og belgdragar: Marianne Haldis Jensen,
tlf 61 34 71 41/406 44 910
HEDALEN SOKN
Sokneprest: Signe Elisabeth Kvåle,
tlf 61 34 85 81 / 917 91 233
e-post: sk935@kirken.no
Menighetsrådsleder: Inger Olea Digene
tlf 959 08 806
Kirketjener: Ronny Skogstad, tlf 994 47 502
Klokker: Frivillig tjeneste
BEGNADALEN SOKN
Sokneprest: Signe Elisabeth Kvåle,
tlf 61 34 85 81 / 917 91 233
e-post: sk935@kirken.no
Menighetsrådsleder: Gerd Elin Damslora
tlf 995 31 865
Kirketjener: Geir Ingar Bølviken, tlf 414 96 824
Klokker: Frivillig tjeneste

PRESTENS PENN
Biskop Solveig Fiske

Hamar biskops
påskeandakt til
bispedømmets
menighetsblader 2017
I år markerer vi at det er 500 år siden reformasjonen. Å reformere betyr å forandre, og det ble helt
klart store endringer i både kirke og samfunn. En av
de store oppdagelsene til Martin Luther og hans meningsfeller var betydningen av nåde. Mennesker blir
rettferdige for Gud ene og alene gjennom Guds nåde
slik som den ble gitt oss gjennom Jesus Kristus. Og jeg
tenker at det knapt finnes et sterkere avtrykk av nåde
enn i budskapet fra den hellige påsken i Jerusalem for
2000 år siden.
Den stille uke er en bevegelse fra fest og glede, gjennom måltidsfellesskap med gode venner, til død, fortvilelse og rådvillhet. Det er en realitetsbevegelse – i
denne uken gjennomlever Jesus mange av sidene ved
det å være menneske. Derfor er det så sterkt at kjærligheten viser seg så overmåte stor – Jesus reiser opp
på påskedag! Død, fortvilelse og rådvillhet vendes til
liv, håp og glede! Påsken står i kjærligheten og nådens
tegn – og Jesus kommer oss i møte med å si: «Frykt
ikke!». Disse to enkle ordene som er så godt å høre!
Årets reformasjonsjubileum gir anledning til å reflektere over det som har vært – men det er like viktig å
se fremover. Arven fra reformasjonen, om betydningen av nåde er like aktuelt i dag som den gang.Vi trenger alle nåde – samme hvor vi er i verden og samme
hvem vi er. Nåden er gratis – gitt oss alle gjennom
Jesus Kristus. Påsken er det sterkeste vitnesbyrdet –
et nådens tegn.
Så la oss være nådige med hverandre denne høytiden!
Ved å se på hverandre gjennom linsene av nåde kan vi
skape gode øyeblikk, for ofte er det faktisk ikke mer
som skal til!
Velsignet høytid!
Solveig Fiske
biskop

Smått og stort
Endelig er vi på plass med ny nettside for kirkene i
Sør-Aurdal. Den har god støtte for nettbrett og smarttelefoner og er universelt utformet. På nettsida vil du
finne det du trenger å vite om dåp, konfirmasjon, bryllup
og gravferd samt gudstjenesteoversikt og andre nyheter
som er viktig for oss å få ut! Sjekk ut siden vår her: www.
kirken.no/sor-aurdal
Årets fasteaksjon er den 50. i rekken. Menigheter
over hele landet har altså i 50 år samlet inn penger til
Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon. Våre konfirmanter gikk
med bøsser 5/4, men vi var ikke mange nok til å dekke
alle roder. Fikk du ikke anledning til å gi, kan du støtte
aksjonen direkte ved å:
o Benytte kontonummer 1594 22 87493
o Sende GAVE på sms til 2426 (200 kroner)
o Du kan også gi med MobilePay og Vipps ved å sende
valgfritt beløp til 2426
For 200 kroner kan du gi et menneske sikker
tilgang til rent vann!
Tusen takk til alle som har bidratt med gave til
menighetsbladet i 2016! 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.
Ny prest i Sør-Aurdal? Det kom, som nevnt i sist nummer av menighetsbladet, inn 3 søkere til prestestillingen
i Sør-Aurdal/Valdres prosti, en av disse ble innstilt – men
vedkommende takket nei da hun også hadde mottatt tilbud fra eget hjemsted. Stillingen lyses ut igjen med håp
om nye søkere og at stillingen kan være besatt fra høsten.
Tore Samuelsen fortsetter som vikarprest t.o.m 2/7-17.
Konfirmant 2018? De som nå går i 8.klasse vil få invitasjon i posten til å melde seg på til konfirmantundervisning
skoleåret 2017/2018. Vi starter året med Pilegrimsvandring lørdag 9. september for både konfirmanter og foresatte. Turen avsluttes med informasjonsmøte. Hold av
datoen.
Vi startet opp med babysang i februar, i Bagn – for
alle. Tilbudet passer de som er 0-1 år. Samtidig startet vi
opp med musikklek for gruppa 1-5 år. Musikklek egner
seg for de som har fått fart i bena og trenger å utforske
rommet. Du trenger ikke være flink til å synge for å være
med, trosopplæringsmedarbeider Helena er også musikkpedagog, hun leder samlingene og ønsker både mammaer,
pappaer og andre omsorgspersoner velkomne.Ta kontakt
med Helena: 951 78 041, dersom du ikke har vært med
enda – men har lyst.
En riktig god påskehøytid og en god vår ønskes alle våre
lesere!
Kirkevergen

Soknerådsleder
Robert Dalen har ordet
Jeg har fått forespørsel fra redaksjonen om å skrive noen ord om arbeidet vårt I Leirskogen sokneråd
Det nye menighetsrådet på Leirskogen har nå fungert i noe over et år.
Etter noe famling i starten fikk vi raskt på plass en organisasjon som er vel
fungerende, jeg vil berømme alle i rådet for sin positivitet, det gjør det enkelt å være leder.Vi føler alle at det vi arbeider med er viktig for bygda, det
å ha en velfungerende kirke som også er inkluderende for alle gir mening.
Vi har en flott kirke på Leirskogen som vi er opptatt av at blir vedlikeholdt og drevet på en god måte, dugnad på våren er en fast tradisjon
og oppmøtet er bra, ellers må vi gi en stor honnør til Tore kirketjener
som utfører en fantastisk god jobb og sørger for at alt er på stell både
sommer og vinter.
Når det gjelder saker som det jobbes med så kan jeg nevne arbeidet
med ombygging av kirkeorgelet. Dette var et arbeid som ble satt i gang
før vi tiltrådde, i første omgang viste det seg vanskelig å få noen til å ta på
seg oppdraget, men ved ny utlysning på våren i 2016 fikk vi en avtale med
en orgelbygger som tok på seg oppdraget, etter avtalen skulle orgelet bli
ferdig i desember og skulle første gang brukes under julegudstjenesten.
Vi hadde også lagt opp til en orgelfestmesse 22. januar i år med flere inviterte gjester og kirke kaffe. Jeg må innrømme at det var en stor skuffelse
og registrere at dette måtte avlyses da orgelet ikke ble ferdig til fristen,
foreløpig vet vi ikke når orgelet blir klart, men vi håper at dette løser seg
i løpet av inneværende år.
Vi fikk også en utfordring da Mari prest valgte å slutte hos oss sommeren 2016, dette var trist, men godt forståelig da det dukket opp en ledig
stilling hjemme på Hadeland. Stillingen er utlyst to ganger, men så langt har
det ikke lykkes å få tilsatt ny prest i fast stilling.Tore Samuelsen vikarierer
i den ledige stillingen frem til juli.
I juni hadde vi sommerandakt med grilling utenfor kirken, dette ble et
meget vellykket arrangement med mange rundt grillen.Tidsmessig passet
det også perfekt for en markering der vi takket Mari for innsatsen og
ønsket henne lykke til videre.
Utover dette er det gledelig og registrere hvor godt oppmøte vi har
på våre gudstjenester, dette er fortjenesten til staben og presten, men
hyggelig for oss i soknet.
Ungdomsarbeidet på Leirskogen blir utført av frivillige foreldre som
er med ungdommen i bygda og arrangerer klubbkvelder på grendehuset.
Fredagsklubben er i regi av Acta, men dette er også en arena for felles
turer på bading, alpint, aking osv.
VI har en meget dyktig stab i Sør Aurdal som jobber godt for alle kirkene i kommunen og som er en viktig og god støtte for arbeidet vi utfører
i soknet. Hvis vi tenker etter så vil vi alle i forskjellige faser i livet bruke
kirken til både glede og sorg, det er derfor viktig at kirkene brukes, det er
den beste forsikringen vi har for at nettopp vår kirke vil bestå.
Til slutt vil jeg få ønske alle lesere av menighetsbladet en riktig God Påske!
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Prostens kirkevandring
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Gammelbakka - kirkeveien mellom Begnadalen og Hedalen
Sju måneder som prost i fast stilling har jeg bak meg. Mange gjøremål, mange møter,
mange samtaler. Jeg trives med oppgavene. Og jeg ser at det kan bli mye stillesitting
for å få løst alle spørsmål som dukker opp. Derfor er jeg glad jeg startet prostetilværelsen med en solid dose bevegelse. Ei hel uke med vandring i Valdres, gjennom
grender, innom kirker, gode overnattinger, trivelige møter underveis. Vandringen
har gitt gode minner, som stadig virker som pådriver på det jeg har tatt fram i en
del sammenhenger;Vi må beholde vår gamle måte å snakke om kirkegang på. «Gå
åt kyrkjun» heter det i Vang, men vi kan vel modernisere såpass at vi sier; «gå til
kirke». Jeg drømmer om at vi i større grad kan la bilen stå hjemme, eller parkeres
et stykke fra kirkehuset. Så går en til fots, eller kanskje på ski, eller sykler til kirken.
Kirkegangen legges inn i søndagsturen. Det betyr at kirkegangen starter når en går
ut av døra hjemme. Så får en god bevegelse i kroppen, kommer fram til en rolig
stund i kirken der kroppen får hvile, mens sinnet får utfordringer som forhåpentligvis beveger. Etterpå fortsetter søndagsturen, kanskje med å stikke innom noen
kjenninger på veien, før en kommer hjem igjen. Da har både kropp og sinn blitt
satt i bevegelse. Der det er bevegelse er det liv, der alt står stille er livløshet en
sannsynlig mulighet.
At noen skal bruke ei hel uke på å gå til kirke venter jeg ikke, skjønt jeg gjerne
anbefaler et sånt prosjekt. Valdres har jo en overdådig rikdom av både natur og
kirkehus, samt vennlige mennesker som er vel verdt å møte.
Nå har jeg lyst til å invitere leseren til å bli med opp noen lange bakker fra Begnadalen over til Hedalen. Flere dagers vandring var tilbakelagt. Mat og seng og trivelig
lag ble jeg møtt med på Søre Grimsrud kvelden før. Den bratte Gamlebakka var
dagens etappe. Artig å tenke på at det var prosten som bodde i Bagn, Hans Jacob
Stabel som tok initiativet til veien for ca. 200 år siden.
Etter mange bratte høydemeter når jeg fram til kvilesteinen. Godt å sette seg
ned og hvile ryggen mot steinen. Her kan jeg fornemme at mange har sittet før
meg.
Det var et fint gammelt veifar oppover, heldigvis mulig å følge takket være enkel
blåmerking.
Og det var ikke helt selvsagt at en skulle oppdage det gamle veifar. Den nye tid
hadde nemlig gjort sitt innhogg i naturen. Kraftlinja skulle fram – hva er vel da et
gammelt veifar når den moderne tid med store maskiner og effektiv graving kommer? Anleggsmaskiner hadde satt tunge spor i mjukt terreng. Gravd tvers over og
kutta Gamlebakka flere steder.
Den gamle tid som ikke satte så store spor etter seg er lett å overse. Godt at
noen har fortsatt å gå de gamle stier. Sett verdien av myk skogbunn og villet dele
det.Ved de enkle blåmerker sier de: «velkommen! – her går du på en verdifull vei
som er lett å overse. Ikke følg den nye kraftlinja, men bli med inn i skogen igjen.»
Jeg håper den gamle vei fortsatt blir holdt i hevd.
Tanker kommer når jeg sitter lent mot kvilesteinen. Kanskje er kirkeveien blitt
slik som Gamlebakka for mange? De nye veier er så radige å fare langs. Det gamle
er ikke så mye å ta vare på når den moderne tid skal fram. Kraftlinjer skjærer over
de gamle varsomme veier. Det gamle veifar blir vanskeligere å oppdage og gror
lett igjen
Vi skal fort fram og kraft må vi ha i store mengder for å opprettholde den moderne levestandard. Vår velstand øker, våre muligheter i livet mangedobles. Men
kan det hende at verdier går tapt i kampen for å effektivisere og øke velstanden?
For meg er den myke skogsvei med frisk luft og enkel fuglesang en betydelig større
opplevelse enn en rask bilreise langs E 16. Jeg sender en vennlig tanke til de som har
merket og lagt til rette for denne opplevelsen, uten tanke på personlig vinning. Og
når veiens mål er Hedalen stavkirke blir opplevelsen desto større.
Jeg lar opplevelsen få sin overføringsverdi når jeg tenker at vi må fortsette å gå
til kirke, holde oppe de gamle veier i både konkret og overført betydning. Kirkene
ligger som de har gjort gjennom århundrer i Valdres. I sorg og glede har de tatt
imot mennesker.Verdier og håp i liv og død har de bidratt med. Det er mye som
jakter på vår oppmerksomhet med betydelig sterkere virkemidler enn hva kirken
synes å disponere. Likevel må vi fortsetter å holde kirkeveiene i hevd slik at vi ikke
glemmer at våre liv hører hjemme i en verden som er skapt og elsket av Gud.
Carl Philip Weisser

Den moderne tid med effektive maskiner
tar ikke hensyn til gamle veifar.

Kvilesteinen, - et godt sted for
hvile og ettertanke.

Carl Philip fikk god mottaktelse i Preststugu
ved Hedalen stavkirke av Kjellaug Kjensrud
og Gerd Sukke som stilte med sendingskurver med
velsmakende innhold.

Min påskesalme
Når jeg skal velge en påskesalme må det bli:
Deg være ære, herre over dødens makt.
Evig skal døden være Kristus underlagt.
Lyset fyller haven, se en engel kom,
åpnet den stengte graven. Jesu grav er tom!
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.
Norsk salmebok nr 197.
Den sier så mye om evangeliet- evig skal
døden være Kristus underlagt- altså ingen
ting å være redd for- han åpnet den stengte
graven,
Jesu grav er tom!
Se, han lever! Trygg er troens grunn. Vi skal
ikke behøve å frykte noe, evig er han med evig skal han regjere, aldri frykter jeg.
Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig
skal døden være Kristus underlagt!
Anne-Lise Sørbøen

KONFIRMANTER I
SØR-AURDAL 2017
Leirskogen kyrkje 28. mai
Nybråten, Sindre Kløvstad
Stensæter, Simon
Sørbøen, Ola Gudmundsson
Sørbøen, Synne
Bagn kyrkje 4. juni
Brattrud, Janne
Fløgum, Niklas Skjærstein
Granås, Kristian Aleksander
Juvkam, Trond
Kjær, Angelica
Nybråten, Oskar
Rustøe, Anders
Sijtsema, Iselin Hagen
Storbråten, Lisbeth Eid
Østgård, Nora
Hedalen stavkirke 4. juni
Brager, Mikkel
Christiansen, Jeanett Maylene
Jordet, Gjertrud Grytnes

Kristoffersen, Linn Michelle
Kulterud, Maren Tine
Ruste Eriksen, Øystein
Ruste, Linn Eli Vestli
Slupphaug, Mira Aspholt
Øverby, Magnus

Tradisjonen tro avholdt kantor Anders nyttårskonsert i
Begnadalen kirke 31.12.16. med seg denne gang hadde
han Marilyn Almeida på sang og Ole Kristian Nyhagen på
trompet. Selv spilte Løberg orgel og piano.
I overkant av 100 personer overvar gratiskonserten
før de startet nyttårsfeiringen sammen med familie
og venner. En flott konsert med julesanger og klassisk
musikk, og sokneprest Signe Elisabeth Kvåle holdt andakt.

Reinli stavkyrkje 11. juni
Fjelltun, Tor Kristian Moe
Bøhn, Simen
Bøhn, Sondre Stensæter
Begnadalen kirke 11. juni
Bertelrud, Lars Lybekk
Brunstad, Henning Andreas
Grimsrud, Hans Ole
Hougsrud, Aaste
Løvlie, Andrine Kolsrud
Martinsen, Jeanette Irene Hassel
Rustebakke, Carina
Strøm, Martin Bordewich

Konfirmantene fra Sør-Aurdal var også i år på leir i Håkonshall på Lillehammer, helgen 10.-12. februar.
Det blir mye liv og aktivitet når over 1000 ungdommer samles. Konfirmantene og lederne som var på leir, ga uttrykk for at det var en flott helg.
Her er noen bilder fra leiren, foto Scott R. Sanden

Foto: Rune Larheim

Gamle biblar i Bagn sokn
Er det mogeleg å få sjå på gamle biblar, salmebøker
og huspostillar som kanskje finst rundt om i heimane
i Bagn sokn? I samband med at konfirmantane skal ha
samtalegudstenesta si til våren, er dette eit tema for dagen. Samtalegudstenesta er 30.april. Det hadde vore veldig moro om folk som har gamle bøker liggande kunne
ta turen til kyrkja med desse denne dagen. Då kunne
me både synt dei fram og fortalt litt om dei utgåvene og
omsetjingane som har vore i bruk i tidlegare tider.
Folk er sjølvsagt redde for slike gamle klenodier, og
me bed difor om at de kjem med bøkene sjølve denne
dagen, og tek dei med heim att etterpå.
Det er også mogeleg å leggja dei inn på kyrkjekontoret
på Tingvoll, dersom de vil låna ut men ikkje kan møte
30.april. Me har sikker oppbevaring på kontoret.
På førehand takk!
Signe Kvåle, sokneprest

Løysning på julekviss
1. Kvinne som bada. Batseba
2. Land som Josef og Maria flykta til. Egypt
3. Samla aks. Stammor til oppgåve 6 Rut
4. Gut som vart teken opp av vatnet. Moses
5. Soldat, gift med oppgåve 1. Fall i krig. Uria
6.Konge,gifta seg med oppgåve 1 då ho hadde vorte enke. David
7.Vart i følgje Bibelen 930 år gamal.Abraham
8. Konge, freista å ta livet av oppgåve 6. Saul
9. Nysgjerrig og engsteleg konge da Jesus vart født. Herodes
10. Jesus og disiplane gjekk dit etter at nattverden var
innstifta. Oljeberget
11. Mannen hennar måtte arbeide 7 + 7 år for å få henne. Rakel
12. Disippel som kravde prov. Tomas
13. Mellom anna kjent for ordtøke. Salomo
Løysningordet blir då: BERMUDASHORTS
Else Marit Dølvesæter, Kristian Aleksander Granås og
Turid Vold Juvkam får en liten hilsen i posten for riktig
svar på julekvissen.
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På «nachspiel» i
prestegarden i Volbu
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Når prosten inviterer folk fra hele Valdres til «vorspiel» på
grendehuset og «nachspiel» i prestegarden, da kan vi vente oss
litt av hvert.
Den 11. januar i år samlet prosten alle 24 sokneråd i Valdres
til ei original trivselssamling for blant annet å markere oppstarten av reformasjonsåret 2017. I år er det 500 år siden Martin
Luther slo opp sine 95 teser på kirkedøra i Wittenberg. Luther
utfordret den gang avlatshandelen og den katolske kirkes nattsverdslære.
Vi ble ønsket velkommen til «Vorspiel» på grendehuset med
gløgg og pepperkaker. Det varte ikke lenge før Bård Skulemeister dukket opp, og da gjaldt det å ha rede på Luthers lille katekisme. De som ble pekt ut måtte stå skole-rett og lese høyt for
resten av klassen. I historietimen etterpå var det Tore Samuelsen som var lærer. Temaet for timen var reformasjonen. Da fikk
vi høre om Luthers arbeid og betydning for omveltningen fra
katolisisme til protestantisme i deler av Europa på 1500-tallet.
Han satte også søkelys på langtids-virkningene av dette arbeidet
helt frem til i dag.
Prosten er opptatt av bevegelse og sier: «En kropp i bevegelse
gir et bevegelig sinn. Livet er avhengig av bevegelse». Dette ble
opptakten til bildefremvisning av prosten sin vandring gjennom
Valdres prosti i 2016, og deretter var det klart for gymtime. Vi
beveget oss ut fra grendehuset, gikk noen runder rundt juletreet og endte opp ved Volbu kirke. Ved kirkedøra sto Sankt Peter
og en person som måtte gjennom et ganske krevende forhør
… Heldigvis dukket Martin Luther opp og kirkedøra ble åpnet.
I kirken fikk vi enda mer påfyll av kunnskap om Martin Luther
og vi fikk både lytte til og delta i sang og musikk i Luthers ånd.
Ikke visste jeg at sangen: «Jeg synger julekvad…» er skrevet av
han….
Siste post på programmet var Nachspielet i prestegarden.
Det besto av kaffe, te, kaker og mange hyggelige samtaler mennesker imellom. Personlig møtte jeg både tidligere klassevenninner og tidligere kollegaer som jeg satte stor pris på å slå av en
hyggelig prat med.
Når klokka tikket mot halv ti på kvelden var det på tide for
langveisfarende å takke for seg. Takk til arrangementskomiteen
for en flott opplevelse sammen med folk fra hele Valdres prosti.
Gunn Karin Fossholm

STAVKIRKENE I
SØR-AURDAL SØKER
OMVISERE/GAIDER
Sør Aurdal kirkelige fellesråd organiserer turistvirksomheten i
Reinli og Hedalen Stavkirke. Sommeren 2017 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 pensjonister anmodes om å vurdere et engasjement.
Du må ikke binde deg for hele perioden, da vi er fleksible på å
la flere dele en ”turnus”.
Omviserne skal gi de besøkende innføring i og opplevelse av
historien til Stavkirken (formidlingsdelen), 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. Omviserkurset er i år lagt til 10/6 på Valdres
folkemuseum – brannvernkurset får du ved oppstart i kirken.
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, Tingvollbakkin 15,
2930 Bagn, innen 19. april 2017 alternativ til e-post: post.sor-aurdal@kirken.no

Vil du være pilegrim i
Valdres 23/6 - 1/7 2017?
Pilegrimsvegen i Valdres har middelalderkirker som perler på
en snor. Vegen går gjennom fire kommuner. Du får se seks
nyere kirker, fem stavkirker, fire olavsminner, tre middelaldersteinkirker, to relikvieskrin og mange andre kulturminner. Vi
går stier, skogs- og bygdeveger i vakre kulturlandskap og flott
natur. Opplev Valdres i sakte tempo. Meld deg ut av hverdagen
og bli med oss.
Turleder Jahn Børe Jahnsen og pilegrimsprest Anne Hilde Øigarden. Turleder guider ved kulturminner og i kirker. Presten
har enkle samlinger morgen og kveld og i kirkene.
Pris kr. 7.000 inkl. guiding, overnatting, god mat, bagasjefrakt
og følgebil.
Arrangør: Pilegrimsfellesskapet St. Thomas i Valdres.
Maks 30 deltakere. Påmeldingsfrist 1. juni til:

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Trond Øigarden
Prestgardsvegen 9, 2910 Aurdal
Tlf 950 77 558
Epost trondoi@online.no

Portalen i Hedalskirka
Det finnes mange forskjellige historier om hvorfor det mangler
en bit av portalen i Hedalskirka.
Hva som er riktig, er vanskelig å si. Men det finnes en bit i
Iowa, USA.
Som utvekslingsstudent der i 1983/84, besøkte jeg Ann og
Dean Gesme i Cedar Rapids.
Ann har familie som utvandret fra Hedalen til Wisconsin i
1857.
Da jeg besøkte dem var det noe som gjorde spesielt inntrykk
på meg. På stueveggen, i en ramme, var et bilde av Hedalskirka
og en bit av bjørneskinnet og portalen.
Jeg har fremdeles kontakt med Ann. Hun er interesstert i
slektshistorie og utvandringen til Amerika. Hun forteller meg at
i oppveksten hørte hun sin mor fortelle om biten av bjørneskinnet og biten av portalen. At dette var noe som skulle bringe lykke på turen over til Amerika. Men det hadde vært borte i lengre
tid. Da de skulle rydde i sakene etter Anns bestemor, dukket det
opp. Ann bestemte seg for at hun ville reise til Hedalen en dag,
for å se hvor bitene kom fra. I 1975 var hun her første gang, og
det ble en spesiell opplevelse for henne.
Som dere ser, er dette bare en liten del av biten som er borte
fra portalen. Hun har aldri hørt om flere biter i USA. Hun er
ikke stolt over at hennes forfedre har tatt med seg bitene. Men
hun har lest seg til at kirken var i dårlig forfatning i 1857. En lov
i 1851 bestemte at kirken i en bygd skulle kunne romme 60 %
av befolkningen. Derfor skulle kirken erstattes med en som var
større.
Men heldigvis kan vi alle være stolte av at stavkirka fremdeles
er her. Og kanskje biten som er borte i portalen gjør den enda
mer spesiell?
Inger Olea Digene

Felles misjonsforening
i Hedalen
1. februar vedtok årsmøtene i Hedalen Orientmisjon og
Hedalen Normisjon å fusjonere til Hedalen Misjonsforening. I protokollene fra disse møtene heter det:
«Hovedsaken til sammenslåingen begrunnes med befolkningsnedgang i bygda, og rekrutteringen av yngre medlemmer har de siste årene vært vanskelig. Ved å slå sammen
foreningene, som i grunn og bunn har sammenfallende interesser og arbeidsfelt, mener styrene at man har et bedre
og bredere grunnlag for å drive misjonsforening i Hedalen.
Ingen av de opprinnelige foreningenes virksomhet nedlegges, i det denne videreføres både praktisk, bistandsmessig
og åndelig.»
Samme dag ble det holdt konstituerende møte i Hedalen
Misjonsforening der det ble vedtatt nye vedtekter og valgt
nytt styre. Fra vedtektene kan nevnes:
• Foreningen tilhører Normisjon region Oppland.
• Foreningens formål er å fremme kristelig liv og kunnskap
i Hedalen og å bidra til misjonsarbeid ute og hjemme.
• Hedalen Misjonsforening er eier av Hedalen Bedehus
Det nye styret består av:
Harald Liodden leder
Kirsten Greaker Heimestøl nestleder
Anne Eide Jordet sekretær
Oddny Lund kasserer
Herman Sukke styremedlem

Bilde fra konstituerende møte
I og med at den nye foreningen eier og får ansvaret for
Hedalen Bedehus, ble det også vedtatt nye vedtekter og
nytt styre som skal stå for drift, vedlikehold og utleie av
bedehuset. Bedehusstyret består av Reidar Heiene, Herman Sukke og Kjell Eriksen. Tekst og bilde: Harald Liodden
Søndag 5. mars var det søndagsmøte på Bagn bedehus. Bildene er fra den sosiale delen
med servering som er i forkant av møtet. Dei 3 til venstre på bilde rundt serveringsbordet var de som medvirka til rik oppleving for de frammøte. Ho i lys jakke er Joan
Home fra Vestre Slidre, ho sang sers vakkert gamle religiøse folketoner med fin tekst
uten musikk. Han med bøyd hode er Kåre Madslangrud fra Leira, som spelte til allsangen på trekspel. Ho i bakgrunnen er vel godt kjent for leserene. Prest Signe tok oss
med på en utvida versjon av dagens preke som ho holdt på Leirskogen før på dagen.
Søndagens tekst var fra 1.søndag i faste og innholdet vart om freisting og stilhet. Ho
formidla tema om faste på en slik måte at tilhørene syntest det var helt greit at preka/
foredraget nærma seg 1 time. Kollekten gikk denne gong til Norsk Misjonsselskap og
den ble på Kr 1300,- Ansvarleg for servering m.m. var Anne-Lise og Tullik.
Mikael Sørbøen

7

S ID E
8

Fargelegg!

Jesus ga livet sitt for at
vi skulle få evig liv.

Kryssord
I kryssordet skal dere bare bruke Det nye testamentet.
Store tall i Bibelen er kapittel, små tall er vers. Markus 2,11
betyr altså kapittel 2, vers 11 i Evangeliet etter Markus.
Løsningen på kryssordet står i de fargede rutene.

By i Lukas 19,1

1.

2.

Dyr i Johannes 12,14

3.

Mann i Lukas 19,8

4.
Konge i Matteus 6,29

Fugl i Matteus 3,16

5.

6.

Smykkestein i Matteus 13,46

7.
9.

Mann i Matteus 9,9

Årstid i Johannes 10,22

8.

8.
Insekt i Markus 1,6

Line var hos frisøren.
Frisøren holdt på med håret
Vitser
i nakken og spurte:
– Hva vil du helst
– Vil du beholde den fine
ha av en vakker eller en
hestehalen?
smart kvinne? spurte kona.
– Ja, det vil jeg.
– Ingen av delene, svarte
– Ok, da legger jeg den
mannen. – Jeg vil jo
i en pose.
bare ha deg!

Hage i Markus 14,32

10.

Vi anbefaler
barnebladet BARNAS!
Denne siden
er hentet
fra bladet.

er Esau
møter Esau
Jakob Mennesker
igjenpå kroken?
side 2

Jakob lur

Sukai
sier fra!
side 8

Peters
fiskefangst

Bestill

18.-25. oktober

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

Maximillian til unnsetning!
side 2
fram
r bårett Supersetning 12
Jesus bli
i temple
Martin Dragedreper

rsetning
Supe
Lukas 10,27

24.-31. januar

Supersetning

ing
rsetn
SupeSalme
9,3

10.-17. januar

Da kvinnene kom til graven, fortalte engelen dem at Jesus
var stått opp. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

2015

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

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

Tegninger: Charlotte Sandmæl

Sauen og
sølvm
som ble bo ynten
13
rte

abonnement
på sondagsskolen.no
eller 22 08 71 00
4.-11. oktober

Finn 5 feil

Mannen som varopp
vekker
Jesusblind
født
enkens sønn

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

side 8
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Supersetning
Krabbe

eller flynd
Johannes 14,6
1 re?
side 2
2 2016
Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten

og2016
livet.
Ingen kommer til Far uten ved meg.»
i deg.
og fryde meg Høyeste.
Jeg vil glede
ditt navn, du
Jeg vil lovsynge

2016

14

2015

Lukas til
unnsetnin
g!
side 8

7.–14. februa

r

Supersetn
Johannes

10,14

ing

Jeg er den
gode gjeter
og mine
en. Jeg kjenn
kjenner
er mine,
meg.

3

2016

FADER VÅR
Oversettelser av verdens mest brukte
bønn gjennom snart 500 år

Christian III
oversettelse
av 1550:
Vor Fader i Himmelen,
Helliget vorde dit
Naffn
Vorde din Willie paa
Jorden som i
Himmelen.
Giff oss i dag vort
daglige Brød
Og forlad oss vor
Skyld,
Som wi og forlader
vore Skyldnere.
Og led oss icke i
Fristelse
Men frels oss fra ont.
Thi Rigit er ditt og
Krafft
Og Herlighed i
Eweighed.
Amen.

Oversettelse
av 2011:
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Oversettelse
av 1904:

Oversettelse
av 1930:

Oversettelse
av 1978:

Fader vor,
du som er i Himlene!
Helliget vorde dit
Navn;
komme dit Rige;
ske din Vilje,
som i Himmelen, saa
og paa Jorden;
giv os i dag vort daglige Brød;
og forlad os vaar Skyld,
som vi og forlader vore
Skyldnere;
og led os ikke ind i
Fristelse;
men fri os fra det onde.
Thi dit er Riget og
Makten og Æren i
Evighed.
Amen.

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt
navn;
komme ditt rike;
skje din vilje,
som i himmelen,
så og på jorden;
gi oss i dag vårt
daglige brød;
og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre
skyldnere;
og led oss ikke
inn i fristelse;
men fri oss fra det
onde.
For riket er ditt, og
makten og æren i
evighet.
Amen.

Fader vår, du som er i
himmelen!
La ditt navn holdes
hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på
jorden
som i himmelen.
Gi oss i dag vårt
daglige brød.
Forlat oss vår skyld,
som vi òg forlater våre
skyldnere.
Led oss ikke inn
i fristelse,
men frels oss fra det
onde.
For riket er ditt, og
makten og æren i
evighet.
Amen.

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i
himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i
evighet.
Amen

Alle kan be dersom de ønsker det, og vi trenger alltid flere med oss i dette
Vi blar i arkivet v/Bjørg Ingrid viktige
arbeidet. Hvis noen kan tenke seg å være med er vi veldig glade om dere
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Sør-Aurdal Menighetsblad, 1947
går nå inn i sin fjerde årgang. Det er jo ikke noe stort jubileum, men det var
da heller ikke derfor jeg ville påkalle oppmerksomheten litt.
Det har gledet meg den tid jeg har vært her å se den interesse som er
vist bladet. Mange ganger har noen spurt meg: Hvordan kan bladet klare
seg økonomisk?
Jeg ville da gjerne orientere alle interesserte, ja alle leserne, litt om bladets økonomi.
Da bladet startet igjen etter krigen sommeren 1945, var det en beholdning i kassa på kr. 57,43. I 1945 kom der inn i kontingent nesten kr. 1000. da
det i 1945 ikke ble mer enn 6 nr., var det en beholdning på ca. 400 kr.Ved
årsskiftet 1945-46.
Hvordan er det så gått i 1946?
I kontingent er det kommet inn ca. kr. 1080. I disse er imidlertid medregnet ca. kr. 125 i inntekt på abonnenter i U. S. A.
Utgiftene (til trykning, porto etc.) har vært ca. kr. 1300. D.v.s. at vi i 1946
har tæret opp halvparten av overskuddet i 1945, og at det har vært et
underskudd på ca. kr. 200.
Hva er så årsaken til dette? La meg nevne noen grunner.
1.Trykningsomkostningene er omtrent fordoblet fra bladets start.
2. Portotaksten er også øket med mellom 50 og 100 pst. (Fra høsten
1946).
3. Kontingenten for bladet kreves ikke inn, men det er overlatt til enhvers hukommelse
og godvilje. Derved er det bare ca. halvparten av abonnentene som har
betalt for 1946. mange glemmer det simpelthen. Og noen husker ikke om
de har betalt ”for dette året”.
4. Minstekontingenten, kr. 1,00, er nå så lav at den ikke dekker det et
årsabonnement
koster bladet.
Når nå den nye soknepresten snart kommer og skal overta både menigheten og menighetsbladet, ville jeg gjerne at han skulle få se at bladets
økonomi var trygget, og at menigheten sto helt og fullt bak bladet sitt.
Jeg vil derfor anmode dere – og nå er det jo et nytt år – om å sende inn
kontingenten så snart som mulig, enten gjennom lærerne, prestene eller de
kjøpmenn og postkontorer som har pleiet å ta imot. Vi må da forhøye til
kr. 1,50 fra 1947.
På forhånd takk.
A. F.(oss)
Red., kasserer og eksp.
Regnskapet er revidert og funnet i orden av Ingv. Koppervik

Menighetsbladet, 1967
har gått inn i sin 24. årgang. Det har vist seg å være et levedyktig blad og vi
tror at det har en gjerning å gjøre i våre menigheter.Vi sier takk for bladpenger og stoff. Særlig vil vi takke vår trofaste og dyktige kasserer og ekspeditør.
Regnskapet står slik:
Beholdning pr. 1. januar 1966……………kr. 2.594,32
Bladpenger i 1966………………………...”3.733,09
Til sammen ………………………………kr. 6.327,41
Utgifter …………………………………..”3.140,65
Beholdning pr. 31. desember 1966………kr. 3.186,76
Bagn sokneråd
Etter at bladet var sendt til trykking, har soknerådet motteke ei gåve frå
Gustav Carlson, U.S.A. på kr. 1.050,-. Pengane skal delast likt mellom Bagn
kyrkje og Veståskapellet og skal vera til minne om avdøde fru Anna Carlson,
født Koppervik, og hennar ektefelle Gustav Carlson.
Bagn sokneråd takkar hjerteleg for gåvene!
For sokneråda
Ingvar Koppervik
Forbønnstjenesten i Hedalen, 2007
Bønn er noe av det viktigste vi kan gjøre i Guds rike! Og vi trenger alltid
forbedere!
Tidligere har det eksistert en forbønnstjeneste i Hedalen. Nå skal vi sette
nytt liv i denne tjenesten. De som har vært med i tjenesten før, ber vi om sier
ifra dersom de ikke lenger ønsker å være med på dette.

gir beskjed! Kontaktperson er Anne Eide Jordet.
I høst ble det satt i gang en egen bønnetjeneste for barne- og ungdomsarbeidet. Det føler vi er naturlig å ta med i denne samme tjenesten nå. Derfor vil
alle som blir med i bønnetjenesten få tilsendt informasjon om hva som skjer
av aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i bygda en gang i halvåret.
Lene
Gave til Bagn Kyrkje
Bagn Sokneråd fikk sist høst den hyggelige beskjeden at Aslaug Thorsrud på
Bagn hadde gitt Bagn Kyrkje ei stor pengegave. Gaven er på 150 000 kroner.
Soknerådet er svært takknemlige for gaven, og sendte sporenstreks et takkebrev til Aslaug. Slike gaver er til stor inspirasjon for oss som arbeider med
kirken og kirkegården. Vi lover at gaven vil bli brukt på beste måte og etter
vårt beste skjønn.Vi ser daglig oppgaver som burde vært løst, men som ofte
har strandet på manglende økonomiske midler. Mange av disse vil nå kunne
bli utført.
Vi retter igjen en stor takk til Aslaug Thorsrud for hennes store omtanke
for Bagn Kyrkje!

NY ALTERDUK I
BEGNADALEN KIRKE
Begnadalen menighetsråd har en tid ønsket å få laget ny alterduk til kirken, og det var et stort ønske å få ny duk til 50 års jubileet. Laila Damslora
Stensrud snakket ofte om hvordan menighetsrådet skulle få midler til
dette. Dessverre ble Laila syk og døde, og det ble da en selvfølge at
pengegaven gitt ved hennes gravferd skulle gå til kirken og øremerkes ny
alterduk. Bente Lundstein Viken, Lailas klassevenninne fra ungdomsskolen
og senere syklubbvenninne, ble engasjert til å lage alterduken.
Under en høytidelig seremoni i kirka 27. november fikk menighetsrådet overrakt den nye alterduken Den gamle alterduken som har tjent
kirken og menighet i over 50 år fikk en verdig arvtaker.

Foto: Halstein Heiene

Påskekviss

I denne oppgava gjelder det å finne navnet på et framkomstmiddel.
Bruk første bokstav i hvert av de åtte svarorda du kommer fram til.
De som sender rett svar til Kirkekontoret i Sør-Aurdal innen 2 mai,
er med i loddtrekning om premie.
God fornøyelse!

God påske!

Skrift: I Nytestamentet mellom evangeliene og breva.
Bok: Luther utga en slik i 1529
Sted: To disipler møtte Jesus på veien dit, etter hans oppstandelse.
Fange: Ble etter krav fra folket løslatt i stedet for Jesus.
Hovedstad: Paulus skrev brev til menigheten der.
Hage:
Bygning: Jesus besøkte den første gang da han var 12 år.
Ord: «Så blir de stående disse tre: ---, håp og kjærlighet.»

Merkedager i livet
BAGN
Døypte:
04.12.16
04.12.16
18.12.16
05.02.17

Malin Kamben
Alma Kristine Bergene
Madelen Olsen Nerli
Mina Rosenlund Thorsrud
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Vigde:
31.12.16 Laila Lien og Vemund Østgård –
Veståskapellet
Gravferdshandlingar:
13.12.16 Håkon Olav Hansen
30.12.16 Oskar Kleven
24.02.17 Steinar Kleven
LEIRSKOGEN
Gravferdshandlingar:
07.02.17 Sverre Trondhjem

Laila Lien og Vemund Østgård ble viet på Veståskapellet 31. desember 2016
Fra venstre: Steffen Østgård, Caroline Østgård,Vemund Østgård, Laila Lien
Listerud Østgård, Tommy Lundhaug og Sarah Bertine Listerud Østgård.

REINLI
Gravferdshandlingar:
30.12.16 Unni Margrethe Granheim
10.02.17 Tordis Bøhn
10.03.17 Arvid Sigurd Dokken
17.03.17 Marit K. Garthus
BEGNADALEN
Gravferdshandlinger:
09.12.16 Bjørg Iren Kolsrud
23.12.16 Anna Myhra
06.01.17 Svein Reidar Nilsen
03.02.17 Rune Jansen
10.02.17 Lilly Jensrud
03.03.17 Kirsten Hilde Elisabeth Helle
21.03.17 Ole Kverna
HEDALEN
Viet:
16.12.16 Silje Hauger Granheim
og Lars Erik Skoglund
Gravferdshandlinger:
06.01.17 Grete Målfrid Bjørgan
14.02.17 Emma Storhaugen
10.03.17 Hans Fossholt

Vi oppfordrer leserne til å bidra
med stoff eller tips om
aktuelle saker.
Frist for innlevering er 2. Mai.

VI OVER 60

Hedalen Menighetsråd, i samarbeid med Hedalen
Helselag og Hedalen Ungdomslag ønsker også i
år å invitere alle som er født i 1957 eller tidligere
til en hyggekveld på Lokalet, lørdag 6. mai kl.
16.00. Det blir servering, underholdning og
allsang. Sett av denne dagen til en hyggelig stund
på Lokalet.

Silje Hauger Granheim
og Lars Erik Skoglund ble
viet i Hedalen stavkirke
16. desember 2016

KIRKEGÅRDSDUGNAD
Begnadalen lørdag 13. mai kl. 10.00.
Alle ønskes velkommen til dugnad!
Begnadalen menighetsråd

Søndagsmøte Bagn Bedehus
7.mai kl.19.00.
Svein Lund talar.
Alle er velkomne!

Sommer i Hedalen

Onsdag 12. juli kl. 19.00 blir det sommerandakt i Hedalen kirke, ved
Turid og Erling Pettersen, Ingrid og Knut Lundby.
Kantor Anders Løberg deltar.
Søndag 23. juli kl. 12.00 blir det friluftsgudstjeneste på Skrukkefyllhaugen
i Vassfaret,
ved sokneprest Signe Kvåle og Henning Andersen på fele.
Med mulighet for vandring til gudstjeneste fra Bjørke kl. 10.30.
Det blir også flere arrangement, følg med på annonsering.

Velkomen til kyrkje
Gudstenester som er betekna som
høgmesse har nattverd.
9. april, Palmesøndag
Joh 12, 12-24 Inntoget og grekerne
Soltun, Begnadalen kl. 11.00: Gudstjeneste.
Signe Kvåle. Takkoffer til Soltun.
13. april, Skjærtorsdag
Matt 26, 17-30 Det siste måltid
Veståskapellet kl. 16.00: Skjærtorsdagsmesse.
Signe Kvåle. Takkoffer til kapellet.
Hedalen kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.
Signe Kvåle. Takkoffer til Sjømannskirken
14. april, Langfredag
Luk 22, 39-23, 46 Lidelsesberetningen
Reinli kapell kl. 11.00: Høgmesse.
Tore Samuelsen.
Takkoffer til Misjonsprosjektet i Nepal
Gunnvang/Teinvassåsen, Hedalen kl. 11.00:
Sportsandakt. Helge Hartberg. Enkel servering
16. april, Påskedag
Luk 24, 1-9 Jesus står opp
Bagn kyrkje kl. 11.00: Påskehøgmesse.
Tore Samuelsen. Takkoffer til Frelsesarmen,
Fagernes
Hedalen kirke kl. 11.00: Påskehøymesse.
Signe Kvåle. Takkoffer til Stabburshella
17. april, 2. påskedag
Luk 24, 13-35 Emmaus-vandrerne
Begnadalen kirke kl. 11.00: Påskehøymesse.
Signe Kvåle. Takkoffer til Stabburshella
Leirskogen kyrkje kl. 13.00: Påskehøgmesse.
Tore Samuelsen. Takkoffer til Normisjon

14. mai, 5 søndag i påsketiden
Joh 15, 1-8 Det sanne vintre
Reinli kapell kl. 11.00: Samtalegudsteneste
med konfirmantene. Signe Kvåle. Takkoffer til
Bagn og Reinli sanitetsforening
Hedalen kirke kl. 18.00: Samtalegudstjeneste
med konfirmantene. Signe Kvåle. Takkoffer til
Barne- og ungdomsarbeidet i menigheten
17. mai
Luk 1, 50-53 Fra slekt til slekt
Reinli kapell kl. 09.45: 17. mai gudsteneste.
Tore Samuelsen.
Takkoffert til Reinli sokneråds arbeid
Bagn kyrkje kl. 11.00: 17. mai gudsteneste.
Tore Samuelsen. Takkoffert til Rehabilitering
av Bagn kyrkje
Leirskogen kyrkje kl. 12.15: 17. mai gudsteneste. Tore Samuelsen.
Takkoffert til Leirskogen kyrkje
Hedalen kirke kl. 10.30: 17. mai gudstjeneste.
Signe Kvåle. Takkoffer til Misjonsprosjektet i
Nepal
Begnadalen kirke kl. 12.00:
17. mai gudstjeneste. Signe Kvåle.
Takkoffer til Begnadalen menighet
21. mai, 6. søndag i påsketiden
Luk 18, 1-8 Enken og dommen
Hølera bedehus kl. 11.00: Gudsteneste.
Tore Samuelsen.
25. mai, Kristi himmelfartsdag
Mark 16, 19-20 Jesus tas opp til himmelen
Leirskogen kyrkje kl. 11.00:
Normisjonsstevne. Takkoffer til Normisjon

18. juni, 2. søndag i treenighetstiden
Matt 3, 11-12 Johannesdåp og dåp med Ånden
Ingen gudstenester i Sør-Aurdal
Det tas forbehold om at gudstjenestelisten kan endres. Følg med i avisa
Valdres og nettsidene i kommunen.
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Hedalen menighetsråd
takker for pengegaven som
ble gitt til Hedalen stavkirke
ved Emma Storhaugens
begravelse.

23. april, 2. søndag i påsketiden
Jes 43, 10-13 Dere er mine vitner
Ingen gudstenester i Sør-Aurdal

28. mai, Søndag før pinse
Joh 15, 26-27 Talsmannen og dere skal vitne
Leirskogen kyrkje kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudsteneste. Signe Kvåle.

Hedalen menighet –
skyss til kirken

30. april, 3. søndag i påsketiden
Joh 10, 11-18 Den gode gjeteren
Bagn kyrkje kl. 11.00: Samtalegudsteneste
med konfirmantene. Signe Kvåle. Takkoffer til
Barne- og ungdomsarbeide i Bagn kyrkjelyd

4. juni, Pinsdag
Joh 20, 19-23 Ta imot Ånden
Bagn kyrkje kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudsteneste. Tore Samuelsen.
Takkoffer til Konfirmantarbeidet i Bagn

Hedalen menighetsråd
har fått forespørsel om
organisert skyss for eldre
til gudstjeneste.

1. mai
Luk 6, 31-36 Gjør godt og vær barmhjertige
Hedalen kirke kl. 12.00: 1. mai gudstjeneste.
Signe Kvåle. Takkoffer til Røde Kors

Hedalen kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste. Signe Kvåle.
Takkoffer til Konfirmantarbeid i Sør-Aurdal

Vi ønsker å kartlegge
behovet for dette.

11. juni,Treenighetssøndag
Matt 28, 16-20 Misjonsbefalingen
Reinli kyrkje kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudsteneste. Tore Samuelsen.
Takkoffer til Misjonsprosjektet Nepal

Og ber om at de som
ønsker å benytte seg av en
slik ordning ringer til
Inger Olea 95 90 88 06.

7. mai, 4. søndag i påsketiden
Joh 16, 16-22 Sorgen skal bli til glede
Begnadalen kirke kl. 11.00: Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Signe Kvåle.
Takkoffer til Misjonsprosjektet i Nepal
Leirskogen kyrkje kl. 18.00: Samtalegudsteneste med konfirmantene. Tore Samuelsen.
Takkoffer til Konfirmantarbeidet i Sør-Aurdal

Begnadalen kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsgudtjeneste. Signe Kvåle.
Takkoffer til Konfirmantarbeidet i menigheten

Menighetsrådet vil da
se videre på dette.

