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Vegkant-alter malt av Einar Sigstad Foto: Jørn Hagen.
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må oppgi navn og adresse ved innbetaling.

Øyer og Tretten kirkelige råd

Dette nummerets framside viser Einar Sigstads prakt-
fulle blomsterprakt i hans Vegkant-alter, et maleri 
som denne sommeren har hengt i prestegarden i 
Ringebu. Blomsteralteret består av 232 markblomster 
og Sigstad brukte hele sommeren 2009 på å male det 
han selv kaller «et guddommelig konsentrat av den 
norske sommeren», slik han uttrykker det i avisa GD 
19.juni 2013. Det er kjente blomster hele veien og 
med selveste fjelldronninga på jomfru Marias plass i 
alteret (GD). Sigstad er fra Biri og var martensutstiller 
på Stav i 2018. Han var også eneste utenbygdskunst-
neren som i år skulle være med på utstillingen i Øyer 
prestegard i juni, men som coronaen har satt en stop-
per for dette året i alle fall.

Vi er takknemlige til alle som bidrar med stoff til 
Klokkeklang, noe som er med og gjør bladet til et 
allsidig blad med noe for enhver smak.

Tusen takk også for alle frivillige gaver som går til 
trykking av Klokkeklang. Vi oppfordrer alle til å være 
med å gi, store og små beløp tas imot med takk. 

Kari Manengen vil gi seg som Klokkeklang-utkjører, 
og vi sier tusen takk for den jobben hun har gjort.

Konfirmantene fikk i år en annen slags konfirmantleir 
på hjemlige trakter, noe som er grundig dokumentert 
i tekst og bilder i dette bladet.

Klokkeklang ønsker konfirmanter og foreldre 
hjertelig til lykke med dagen!

Stoff til Klokkeklang:
Tekst og bilder kan sendes på mail: 

klokkeklang@gmail.com
eller leveres på kirkekontoret.

Kirkeverge Anne Berit Riisehagen 
Gillebo:
Mobil:  91 59 70 23 
E-post: ag467@kirken.no

Øyer kirkekontor:
Tlf. 485 00 354

Besøksadresse: Kongsvegen 328, 2636 Øyer
Postadresse: Kongsvegen 325, 2636 Øyer 

E-post: post.oyer@kirken.no
Kontortid: Mandag – fredag kl.10.00 – 14.00.
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GAVER TIL KLOKKEKLANG MAI – AUGUST:
Privatpersoner: 37 900,00

Bedriftsgaver 2020: 
Aasletten Pensjonat og hytter 1000
Hafjell Vaktmesterkompani As 1000

Bjørn Dahl eiendom   500
Tin Milanovic Skogservice 1000
Rustberg Camping   500

 
Vi oppfordrer våre lesere til å bruke bygdas bedrifter

Hjertlig takk for alle gaver!

BO-HJEMME-LEIR  
for konfirmanter 2020

Tirsdag 28.juli: Tema: Tro på deg selv
Dagens bibeltekst: Sauen som ble funnet igjen  
(Luk 15,4-7 og Matt 18, 10-14)

Kjørkjehaugen på Tretten. Klokka er 10. Regn i 
lufta. Konfirmanter samles foran steinalteret. Før-
ste dag på «bo-hjemme-leir». Åpne blikk, vennlige 
ansikter, spenning i lufta, hvordan blir dette? For 
ikke mange uker siden var planen å reise til Knatt-
holmen på konfirmantleir. Men i år ville korona-
viruset det annerledes. Kirkens ansatte og frivillige 
snudde seg rundt, og arbeidet på høygir fram mot 
sommerferien. Planer ble lagt, mat bestilt, og smit-
tevernregler gjennomgått. På Kjørkjehaugen denne 
morgenen gleder vi oss til å være sammen med 
konfirmantene.

Etter informasjon og morgenbønn deles ung-
dommene inn i grupper, og vi gjør oss klare til 
pilegrimsvandring. Av praktiske hensyn skal vi gå 
fra Kjørkjehaugen til Moksadammen og ende på 
Borkerud. Underveis er det lagt inn oppgaver som 
ungdommene skal løse sammen. Etter noen regn-

fulle, våte timer samles alle ved Moksadammen. 
Vi priser oss lykkelige for teltene vi fikk låne fra 
Røde Kors på Sør-Fron, som gjør det mulig å tørke 
opp en smule, og grille dagens middag. Stillheten 
senker seg når Mirella deler sin sterke fortelling fra 
livet som barn i Bosnia under krigen, flukten, og 
arbeidet med å skape seg et nytt liv i Norge. 

Til tross for mange våte og sikkert kalde konfir-
manter, mangler det ikke på godt humør. Ekstra 
fint er det å komme ned til Borkerud og få tilgang 

på varme pledd og en kopp te. Her avslutter vi 
dagen med kveldssamling i kapellet, lystenning, 
nattverd, sang og bibelrefleksjon. 

Onsdag 29. juli: Tema: Tro på hverandre
Bibelfortelling: Peter fornekter Jesus 
Luk 22, 54-62

Sola skinner når vi samles på Camp Sjusjøen, 
 Mesnali.  Konfirmantene skal få være med på SOFA, 
et opplegg i regi av NMS. SOFA står for: S = samar-
beid O= opplevelse F= felleskap / forkynnelse A= 
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Action. Sofa- løypa er en aktivitetsløype i naturen 
som legger vekt på at deltakerne gjennom aktivite-
ter skal få erfaringer i samarbeid, oppleve og styrke 
fellesskapet, og å ha det gøy ved bruk av action-
fylte aktiviteter. Aktivitetsløypa legger vekt på at 
deltakerne gjennom aktivitetene og samtalene i 
etterkant av hver aktivitet, skal få kjennskap til, og 
kanskje oppleve noe av det kristne budskapet.  

Etter felles morgenbønn blir konfirmantene delt 
inn i to grupper. Mens den ene gruppen deltar 
på SOFA, får den andre gruppen reflektere rundt 
begreper som vennskap, tillit, svik og tilgivelse 
gjennom både lek og samtale. Etter lunsj bytter 
gruppene aktivitet. Slitne og fornøyde ungdommer 
har god matlyst når vi utpå ettermiddagen møtes 
samlet til grilling på stranda. Blå himmel, solskinn 
og en glitrende innsjø frister flere til å bade. Noen 
prøver seg på padling i kano, mens andre leker på 
det grønne gresset. Dagen avsluttes med kvelds-
bønn i skogskapellet på Mesnali. 
Bilde 2 Ved Mesnalivatnet

Torsdag 30. juli: Tema: Tro på forandring
Bibeltekst: Den barmhjertige samaritan 
Luk 10, 25-37

Denne dagen møtes vi på Vegmuseet i Øyer. Vi er 
takknemlige for at vi får boltre oss i amfiet, og også 
låne auditoriet gratis. Nå vendes blikket utover 
Norges grenser. Vi vil utforske hvordan mennes-
ker under andre livsvilkår har det, og kamp for 
rettferdighet står på dagsorden. Kristin Tepstad fra 
Kirkens Nødhjelp gir oss et innblikk i arbeidet de 
driver, og snakker om hvordan alle kan gjøre noe 
for å forandre verden. Diakonirådgiver ved Hamar 
bispedømmekontor, Hanne Marie Engdal, tar oss 
med på Handelsspillet, en lek på ramme alvor. Det 
blir mye latter, engasjement og tankevekkende 
refleksjoner. Varaordfører i Øyer, Nisveta Tiro, er 

sammen med oss hele dagen, og holder en inspire-
rende appell som understreker dagens tema. 
Bilde 3 Rettferdighet

Som alltid smaker det godt med mat, og takk-
nemlige tanker går til de som gjorde sitt for at alle 
også denne dagen ble både mette og fornøyde. 
Dagen blir som alltid avsluttet med kveldsbønn og 
sang. Fulle av inntrykk skiller vi lag, og gleder oss 
til å møtes igjen i Øyer Prestegard dagen etter.

Fredag 31. juli: Tema: Tro på det utrolige
Bibelhistorie: Emmausvandrerne 
Luk 24, 13-35

Vi våkner til knallblå himmel, varme og sol. Møtes 
til morgensamling i Øyer kirke. I dag skal vi arbei-
de med søndagens «Ung messe». Her er det konfir-
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mantene selv som skaper gudstjenesten, i tråd med 
de liturgiske elementer som hører med. Det første 
som skjer, er felles korøving. Geir Ole Dahlen og 
Paula Strand inspirerer og instruerer, og på kort tid 
har ungdommene skapt kormusikk som berører 
enhver som hører på. 

Heller ikke i dag mangler det på deilig mat, og nå 
er det taco til middag. Etter gjennomgang av «Ung 
messe» i kirken, avsluttes dagen med vafler og 
kveldssamling ute ved Øyer Prestegard. Vi synger 
sammen, lytter til bibelfortelling, deler nattverd og 
takker både Gud og hverandre for fire intense, in-
spirerende og interessante dager. Når vi skilles den 
kvelden, er det godt å tenke på at vi allerede møtes 
igjen på søndag for å feire gudstjeneste sammen!

Søndag 2. august: Tema: Tro på Gud
Også søndagen kommer med sol og strålende vær. 
Vi møtes halv seks i Øyer kirke, til en siste gjen-
nomgang av gudstjenesten. Konfirmantene er 
konsentrerte, som alltid vennlige, og husker hva 

de skal gjøre. Kirken fylles opp, kirketjener og 
kirkeverter sørger for at smittevernregler ivaretas. 
Sangen fyller rommet når konfirmantene går inn i 
prosesjon. Vi feirer gudstjeneste sammen. Bibeltek-
ster, ord, toner, nattverd, bønnevandring, lysten-
ning, korsang. Et trekors med symboler for trosbe-
kjennelsen. En hellig stund i Guds hus, sammen 
med hverandre. Her er det åpent for alle, vi hører 
til – og ukas temaer oppsummeres: Tro på deg selv. 
Tro på hverandre. Tro på forandring. Tro på det 
utrolige. Tro på Gud. Tusen takk til hver og en for 
alt dere har bidratt med denne uka!

På vegne av ansatte i Øyer og Tretten sokn, 
 Ann-Kristin Fauske Mathisen.
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Dette skrev konfirmantene om leiren  
(de ble bedt om å skrive en setning):

Det var en fin uke / fin læring / gøy og koselig / lærerikt / greit / morsomt å dra hemmat / koselig 
/ veldig hyggelig og lærerikt / noen artige leker / artig uke / bra og 4 morsomme dager / lærerikt / 
veldig morsom og lærerik / gøy / interessant og lærerikt / morsomt å være med venner / bra opplegg 
hvor man fikk mye tid med venner

Jeg syns det var fint å få den følelsen av tilhørighet med de andre konfirmantene, og å bli godt tatt 
imot / det var bra samhold / at leiren var en lærerik og fin opplevelse, og jeg er utrolig glad for at det 
var akkurat de personene som var med som var der / at det var veldig fint at vi i det hele tatt fikk leir 
/ at konfirmantleiren har vært veldig koselig og jeg har lært mye nytt

Hadde det gøy og synes opplegget var variert / Vi hadde det veldig gøy og vi lærte mye / De var veldig 
flinke og trivelige og god mat. Koselig at de var med / Jeg lærte hvor viktig det er og holde sammen / 
Alt var mye bedre enn jeg hadde forventet!! ☺ / Det var gøy med SOFA-opplegget med han karen der 
vi gikk i blinde og måtte samarbeide / Sosialt og læringsrikt opplegg

Til lykke med 
 konfirmasjonsdagen

Menighetene i Øyer og Tretten og staben ved 
 kirkekontoret ønsker hver enkelt konfirmant til 
lykke på den store dagen! Et år som ble annerledes 
for alle, og ekstra annerledes for dere konfirmanter. 
Det gjør ekstra godt å vite at dere fikk en ny og an-
nerledes leir som avslutning  på konfirmanttida. 
Vi har tro på dere!
Vi hilser dere med et dikt av Trygve Skaug

Takk
Tusen takk for samarbeid, alvor, latter og glede. 
Midt i juni måtte vi i staben snu oss rundt for å 
lage leir for konfirmantene. Det gjorde vi sammen 
med en stor gjeng frivillige i menigheten. Alle som 
ble spurt var positive og glade, alle som kunne, stil-
te opp på det de kunne. Også de som ikke kunne 
være med på selve leiren, stilte opp i forkant, med 
innkjøp og forberedelser på mange plan.

Jeg kan ikke få takket dere nok, og jeg håper vi 
får markert dere når det er mulighet. Dette er en 
opplevelse som jeg, og vi i staben, tar med oss i 
hjertet, snakker om og gleder oss over.

Takk fra Ingunn
Det kommer dager

Det kommer dager
da du kommer til
føle deg helt konge
ja selv du liksom

jeg lover
og da skulle du ønske

noen hadde sagt
det til deg litt før

og det er det jeg gjør nå
sier det til deg litt før
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Årets konfirmanter
Tretten kirke lørdag 19. sept. kl. 10.00
Anna Botterud
Emilie Leine Solbakken   
Marius Holmen
Sigbjørn Kråbøl

Tretten kirke lørdag 19. sept. kl. 12.00
Hedda Fossheim    
Stine Ludahl Lagethon
Ingrid Moen
Stine Sofie Nilsen
Åshild Strangstad

Øyer kirke lørdag 26. sept. kl. 10.00
Pernille Haugen Berndtsen  
Guro Bryhn Finborud   
Varg Vidarsønn Humborstad  
Henrik Moastuen    
Anna Fossum Olstad   

Øyer kirke lørdag 26. sept. kl. 12.00
Oskar Stenberg Øien
John Theodor Nermo 
Sivert Karlsen    
Liv-Marit Høier Steinfinsbø
Emilie Sandheim    
Vemund Melby Kramprud

Øyer kirke lørdag 26. sept. kl. 14.00
Lucas Christopher Bjørnhaug
Estin Holen      
Heine Steinar Sandvold
Ingeborg Synslien
Freja-Mathilde Holmer Vorre
Jonas Hartvigsen    

Øyer kirke søndag 27. sept. kl. 11.00
Anna Nysted Aaseth
Kristine Sønstevoldhaugen Bergum
Syver Rusten Dalen
Mathilde Ødegård Lysbakken
Line Moen     
Camilla Reistad

Innskriving til konfirmasjon 2021
Konfirmant og foreldre/foresatte i Øyer og Tretten er velkommen til 

INFOSAMLING
om konfirmanttiden, aktiviteter, tema, konfirmantleir osv.

Prestegardssalen tirsdag 10. november kl. 18.00.

Hvordan blir jeg konfirmant
Det er allerede kommet en del påmeldinger til vår epost: post.oyer@kirken.no, og påmelding skjer 

 kontinuerlig, også på møtet. Vi trenger navn, adresse, tlf.nr. og e-post, til deg og dine foreldre/foresatte.

For spørsmål – ta kontakt med kirkekontoret tlf. 485 00 354 eller  
Sokneprest Ingunn Dalan Vik: iv328@kirken.no

Alle er velkomne til konfirmasjon i kirken! 
Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før,  

eller er nysgjerrig, er velkommen som konfirmant. Er du ikke døpt, ordnes det før konfirmasjonen.
I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre – uansett 

hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du mange nye opplevelser,  
og du får lære mer om Gud og deg selv.

Mer info og videoer finner du her: kirken.no/konfirmasjon
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Velkommen til 

i regi av kirka vår 
Hvor:  I kapellet på Tretten. 

Når: Oppstart torsdag 24. september kl.10.30. 
 Deretter 8. oktober, 22. oktober, 4. november, 
19. november, 3. desember.

Hva: Sang, regler, dans, kos, prat, fellesskap, lunsj. 

For hvem: For alle babyer født f.o.m. januar 2015 og frem til nå. 

Ta med:  Gjerne niste og en stødig kopp til varm drikke. 

Pris:  Kr 150,- inkludert drikke hver gang + CD. 

Påmelding:  Til Trond på kirkekontoret: 
412 13 168 / Trond.Klaape@kirkekontoret.no

Har du spørsmål?       
Ta gjerne kontakt med kursleder Inger Strangstad, 
tlf. 996 14 642. 

Hvor:	 I	kapellet	på	Tretten.
Når:  annenhver	torsdag	i	partallsuker	kl.	10.30	start	17.	september.
Hva:	 Sang,	regler,	dans,	kos,	prat,	fellesskap,	lunsj.
For hvem:	 Alle	babyer,	sammen	med	en	voksen.
Pris:	 Kr.	100,-	inkludert	lunsj	hver	gang.
Påmelding: Babysangen ledes av Inger Strangstad.  
 Påmelding til kirkekontoret: af977@kirken.no eller 975 48 486. 

• Du er velkommen selv om du har gått glipp av de første samlingene. 
• Følg oss gjerne på facebook: Babysang i Øyer og Tretten
• Har du spørsmål må du gjerne ta kontakt!

i regi av  
kirka vår

Foto: Eli Karoline Kruke

TROSOPPLÆRING

Foto: Bo Mathisen

En natt i kirken
Mange menigheter arrangerer Lys våken for 11-åringer natt til første søndag i advent. Dette skjer også i 
Tretten kirke i samarbeid med Øyer sokn. Advent handler om lyset som kom til verden, og for 11- åringene 
blir dette et døgn med mange fine opplevelser i kirken. I tillegg til at dette er starten på adventstiden, 
markerer 1. søndag i advent starten på et nytt kirkeår. Lys våken-deltakerne er med på gudstjenesten 
denne søndagen.

Lys våken-helgen inneholder mye lek, sang, dans og kreativitet. De som deltar, lærer om kirken, Gud og 
Jesus, spiser sammen og blir kjent med hverandre. Lys våken handler om at vi skal være våkne overfor det 
som skjer i oss og rundt oss. Vi skal være våkne overfor Gud, hverandre og oss selv. Og ikke minst kan vi 
oppleve at Gud er lys våken for oss!

I fjor var det mange deltakere rundt om i landet som begeistret fortalte hva de var med på.  
- Vi fikk mange nye venner, vi hadde det gøy og lærerikt og vi lærte mye om kirken, Gud og Jesus, er 
noen av kommentarene som går igjen. Og så var det spennende å overnatte i kirken.  
Om de var våkne hele natten? Det ville de ikke røpe.

Det gjenstår å se hva som skjer med deltakerne på årets Lys våken i Tretten kirke! Velkommen! 

Er du fire år i år?
Hvert år deler kirken ut 4-års boka. Hvert år inviteres alle døpte 4-åringer til å motta 
sin egen 4-års bok i kirken under en gudstjeneste. I år skjer dette 3. søndag i advent, 
altså 13.desember kl.11.00 i Tretten kirke og kl.17.00 i Øyer kirke.
4-åringer som ikke er døpt er også velkommen.

Vi inviterer til samling i forkant av gudstjenesten. Mer informasjon om dette kom-
mer i posten.  Vi gleder oss til å treffe 4-åringene i Øyer kommune!
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KIRKEVERGENS HJØRNE                      Anne Berit Riisehagen Gillebo

August har passert og høsten har meldt sin an-
komst. Bonden har fått avlingen i hus, og beite-
dyra er hentet hjem fra fjellet. Vi forbereder, og er 
forberedt på ei ny årstid.

For menighetene i Øyer og Tretten betyr det økt 
aktivitet, i form av konfirmasjonsgudstjenester, 
trosopplæringstiltak, utvalg- og rådsmøter.  
Mye har blitt satt på vent siden mars, så det for-
ventes en innholdsrik høst. 

 
Menighetenes årsmøte ble også satt på vent, 
og finner sted først 17.september. I samme menig-
hetsmøte blir det mulighet for å gi sin uttalelse til 
«Justering av ordning for hovedgudstjenesten». (Se 
annet sted i bladet)

Vi er også glad for å kunne meddele at Riksan-
tikvaren har bevilget midler til brannsikring 
av Øyer kirke i 2021. Øyer kommune har i sitt 
investeringsbudsjett bevilget resterende midler, og 
arbeidet kan starte i løpet av høsten med gjennom-
føring i løpet av 2021.

Hamar Biskop oppfordret til fokus på dåp 
i sitt brev tidlig i juni. I Øyer og Tretten har vi 
opplevd en strøm av påmelding til dåp. Vi har hatt 
egne dåpsgudstjenester, dåp i gudstjenester, og det 
har vært dåp på Åstkjørkja i sommer.

Kirkegårdene våre framstår vakre og nyklipte. 
Det er folk innom kirkegårdene hver dag, for å 
vanne og stelle sine gravsted. Vi har hatt sommer-
vikar som har bistått kirketjenerne med gressklip-
ping i ferietida. Dette har vært til god hjelp!

Konfirmantjubilantene våre blir i år invitert 
til gudstjeneste i Øyer og Trette kirke i oktober. Vi 
har ingen mulighet for å invitere til fest, slik vi har 
gjort tidligere. Dette er beklagelig, men på grunn av 
smittevern blir dette en for utfordrende oppgave. 

I løpet av perioden mars – september har det ikke 
vært annonsert gudstjenester i GD. «Det skjer» 
falt også bort med pandemien, så vi var tilbake til 
plakater og gudstjenestelister i Klokkeklang. Sta-
tiske lister har ikke vært helt til å stole på denne 
tida, og endringer har skjedd underveis. Det har 
også vært et kostnadsspørsmål for rådet å annon-
sere i papirutgaven av GD. Vi har nå likevel valgt 
å annonsere gudstjenestene i fellesannonsen i GD 
for menighetene i Gudbrandsdal. 

Offerinntekter til egne og eksterne formål har 
sunket drastisk. Vi har ikke lov til å ta imot kon-

tanter av hensyn til smittevern. Det har kun vært 
Vipps-ofring. Vi forstår at dette er «trælete» å sitte 
med i benken under gudstjenesten, og ikke minst 
vite når det skal Vippses. Det oppfordres med 
dette sterkt til å Vippse i gudstjenestene framover. 
Menighetene trenger denne inntekten for å opp-
rettholde sitt arbeid, og de eksterne mottakerne av 
ofringer likeså.

Ny økonomiforskrift er ute til høring, og 
innspill til Ny kirkeordning har digitale møter 
i høst. Se www.kirken.no under «Innspillsmøter om 
kirkelige organisering» for å finne et møte som pas-
ser deg. Rådsmedlemmer, frivillige og andre inter-
esserte har 14. og 17.september som digital møte-
dag, og her finner du en link til Youtube-siden.

Når det gjelder budsjett 2021 er det viktig for 
oss å synliggjøre vår aktivitet overfor kommunen. 
Covid-19 har ikke gjort det enklere for kommu-
nene i landet vårt, og oppgavene står i kø. Øyer og 
Tretten kirkelige råd må gjøre rede for tiltak for å 
holde rammen i 2021, og hvilke tiltak vi må sette 
i verk hvis rammen kuttes med 2%. Dette blir en 
krevende prosess, samtidig som vi blir bedt om å 
presentere nye behov.

Det jobbes med en 100% diakonstilling. Nye 
midler stilles til disposisjon fra rDNK (rettssub-
jektet Den norske kirke), under forutsetning av at 
Øyer kommune går inn med ytterligere 25% av de 
økte lønnskostnader.

Vi kan ikke la denne muligheten gå fra oss, for 
det kan gå lenge til det kommer nye lønnsmid-
ler fra rDNK. Vi skulle gjerne hatt økning både i 
kirketjenerstilling og på det merkantile området på 
kirkekontoret. 

Mye har handlet om smittevern det siste halvåret. 
Det skal være trygt for både ansatte og besøkende i 
våre kirker. Vi håper nå at menighetenes arbeid får 
mer fokus framover. Vi skal fortsatt holde avstand, 
og vi skal følge alle gode råd som kommer. Dette 
klarer vi sammen! 

Jeg vil berømme alle ansatte og sokneprest, hver 
på sitt vis, som har hatt hjemmekontor eller har 
vært på jobb. Alle har bidratt til at vi har hatt, og 
har gjennomført kirkelig aktivitet det siste halvår-
et! Frivillige i råd og utvalg, og andre frivillige har 
også medvirket i de tiltakene vi har gjennomført. 
Tusen takk til dere alle!

Med ønske om en god og begivenhetsrik høst!
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Skjema til bruk ved «justering av ordning for hovedgudstjenesten» 
for menigheter i Hamar bispedømme

Bestemmelser for fastsetting av Lokal grunnord-
ning finnes i Alminnelige bestemmelser for Ord-
ning for hovedgudstjenesten punkt C (51-67).

Alle menigheter skal i dag ha en godkjent Lokal 
grunnordning.

Kirkemøtet vedtok på Kirkemøtet 2019 en juste-
ring av ordning for hovedgudstjenesten.

Justeringen går i hovedsak ut på at gudstjenes-
teledd der menigheten er aktivt deltakende (ledd 
som leses eller synges i fellesskap) har færre al-
ternativer, og man tilstreber i større grad å ha en 
felles praksis på akkurat disse punktene. Ordnin-
gen er tilpasset en del økumeniske hensyn. Guds-
tjenesteordningen er fortsatt preget av fleksibilitet, 
involvering og åpen for kontekstuell tilnærming 
(stedegengjøring).

Menighetsrådene bes nå gjennomgå Lokal grunn-
ordning, for å tilpasse denne den justerte ordning 
for hovedgudstjeneste 2019.

Der en lokalt justert grunnordning er innenfor 
ordningen vedtatt på Kirkemøtet, skal den justerte 
Lokale grunnordningen bare oversendes biskopen.

Der en lokalt justert grunnordning avviker fra 
ordningen vedtatt på Kirkemøtet, skal det søkes 
biskopen særskilt om dette. Vær oppmerksom på at 
ledd som tidligere er vedtatt lokalt og godkjent av 
biskopen, må søkes på nytt, om det ikke lenger står 
som alternativ i den nye Ordning for hovedguds-
tjenesten. Det som må følge innsendingen er:

• Justert ordning for hovedgudstjeneste(r)
• Menighetsrådets vedtak
• Uttalelser fra menighetsmøte
•  Uttalelser fra eventuelt mindretall i menig-

hetsrådet og eventuelt fra soknepresten.
•  Hvis søknad: bakgrunn for søknaden og be-

grunnelse.
Frist for innsending/søknad tjenestevei til Ha-

mar biskop er: 01. Oktober 2020.
Saken forberedes (minimum av sokneprest og 

kantor – gjerne et gudstjenesteutvalg, og i samråd 
med andre ansatte), og legges fram for avgjørelse 
i menighetsrådet. Forslaget må før endelig avgjø-
relse i menighetsrådet har blitt lagt frem for me-
nighetsmøte til uttalelse.

Hovedgudstjenesten er sentrert rundt fire ho-
vedpunkter: I. Samling, II. Ordet, III. Nattverd, IV. 
Sendelse. Det må tas stilling til om man skal utar-
beide ulike typer hovedgudstjenester.

Noen elementer skal være med i alle hovedguds-
tjenester (se §59).

I en Lokal grunnordning skal det framgå hva 
som er fast, og hva som er variabelt (§60).

Bruk av evt. ulike typer hovedgudstjenester skal 
gjenspeiles i menighetens årsplan.

Lokal grunnordning kan inneholde vedtak om 
praktiske forhold (§67):

–   Bruken av kirkerommet før, under og etter 
gudstjenesten

–   Bruk av medliturger
–   Eventuell bruk av liturgiske klær for ikke-vigs-

lede medliturger
–   Bruk av prosesjoner, prosesjonskors og prose-

sjonslys
–   Retningslinjer for privat fotografering og lyd- 

og bildeopptak under gudstjenesten
–   Andre fast rutiner ut fra lokalt særpreg og 

lokale behov

Menighetsrådet må særskilt ta stilling til 
 følgende (skriv gjerne rett inn i dokumentet):
1.  Liturgisk musikk  

(Kyrie – Gloria – Sanctus – Agnus Dei)
Normalt brukes allmennserie   1 – 2 – 3 
Menigheten benytter serien for fastetiden Ja Nei
Menigheten benytter serien for festtiden  Ja Nei

2.  Bruk av prosesjoner (Inngang. Evangelieprose-
sjon. Utgang) 

3.  Informasjon (1 Forberedelse) eller kunngjøringer 
(16) Hvordan gjør vi det? 

4.  Samlingsbønn. Ta stilling til hvilken samlings-
bønn som normalt benyttes. 

5.  Syndsbekjennelse. Ta stilling til plassering (som 
ledd 5 eller ledd 17) og alternativ. 

6.  Dagens bønn. Ta stilling til om dagens bønn 
normalt brukes. 

7.  Dåp. Ta stilling til bruk av medliturger, dåpslys, 
fadervår. 

8.  Halleluja-omkved. Ta stilling til hvilket hallelu-
ja-omkved som normalt benyttes. 

9.  Trosbekjennelsen. Ta stilling til om den niken-
ske trosbekjennelse skal erstatte den apostoliske 
på enkelte dager, og om trosbekjennelsen nor-
malt leses eller synges. 
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Velkommen til menighetenes årsmøte i Prestegårdssalen  
onsdag 17.september kl.18.00.

Årsmøte. Regnskap og årsrapport legges fram i møtet.
Justering av hovedliturgi. Uttalelse fra menighetsmøtet legges til grunn før endelig vedtak i kirkelig råd. 

Øyer og Tretten kirkelige råd

Fra kirketjenerne

En sommer er på hell og den har gått fort. Vi kir-
ketjenerne skal også ha ferie og da er det dessverre 
ikke så mye annet enn gressklipping vi rekker ute 
på kirkegårdene våre. Men litt har vi da fått utret-
tet. Morten har ordnet med nye fine skilt i skifer, 
som har påskrevet kirkegårdsvedtektene våre. Prin-
tingen er gjort av Skriverform AS. Skiferplatene er 
montert ved hver enkelt vannpost på kirkegårdene 
både i Øyer, på Tretten og Bruvin. Vi oppfordrer 
alle til å lese og sette seg inn i kirkegårdsvedtek-
tene.

I fjor høst satte vi opp et nytt gjerde ved Øyer 
 kirkegård, dette er nå ferdig beisa. Planen er at 
resten av samme gjerdet skal byttes ut i høst og 
beises til våren 2021. 

Vi ser at mange av dere som har graver på kir-
kegårdene våre setter opp både lykter, vaser og 
løse steiner. Dette kan være til hinder for oss som 
vedlikeholder kirkegårdene, det gjelder både som-
merstid ved gressklipping og vinterstid ved bruk av 
snøfres. For å hindre at vårt utstyr blir ødelagt eller 
at det hindrer framkommeligheten, så skal vaser, 
lykter og andre ting ikke stikke utenom gravstein/
plantefelt.

10.  Forbønn/menighetssvar. Ta stilling til hvilken 
forbønnsmodell som normalt benyttes, og 
hvilket menighetssvar man normalt bruker (eks 
litanier). 

11.  Menighetens takkoffer. Ta stilling til plassering 
og tilrettelegging. Ta stilling til om menigheten 
skal delta på siste setning i bønn etter takkof-
fer/forberedelse til måltidet. 

12.  Dekking av bordet. Ta evt. stilling til frembæ-
ring og dekking av bordet.

13.  Fadervår. Ta stilling til hvilken oversettelse som 
benyttes. Normalt leses eller synges.

14.  Fredshilsen. Ta stilling til om menigheten hil-
ser hverandre med håndtrykk etter Fredshilsen.

15.  Utdeling. Ta stilling til utdelingsform, type 
brød, vin og hvilke utdelingsord som benyttes.

16.  Etter utdeling. Ta stilling om liturg ber hele til-
sigelsen, eller Alle leser høyt nest siste setning.

17.  Måltidets avslutning. Ta stilling til om liturg 
leser takkebønnen alene, eller Alle leser høyt 
siste setning der det åpner for dette.
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INFORMASJON FRA ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD

Som alle er kjent med ble dette et spesielt år for 
alle i bygda. For oss i ØTKR ga det store utfordrin-
ger. Først og fremst gjennomføringen av gudstje-
nester og seremonier i kirkene, månedlige arrange-
ment på Bakketun og Helsehuset samt kulturdager 
i Prestegården. 

Vi har lagt vekt på å innhente råd fra helsemyn-

dighetene og biskopen, og å iverksette tiltak
i henhold til disse. I skrivende stund er restrik-

sjonene ikke opphevet, og vi tar høyde for be-
grensninger i arrangementene også utover høsten.

Dette regner jeg med at bygdefolket har respekt 
for, og det er med stor glede vi har sett hvordan 
våre tiltak er blitt fulgt på en særdeles beundrings-
verdig måte. 

Takk til dere alle.  

▶ Av leder
Marit Getz

Kjære 50-, 60- og 70-års konfirmanter!
2020 er året da alt ble og fortsatt er annerledes. Vi skulle så gjerne ha laget fest for dere,  

men dette lar seg ikke gjøre med hensyn til smittevern for dere og de frivillige.
Dere inviteres til gudstjeneste den 4.oktober i Tretten kirke, og den 18.oktober i Øyer kirke.

Alle vil motta en hilsen pr post med invitasjon. Bilder vil bli tatt etter gudstjenesten.
Velkommen skal dere være! Vi gleder oss til å se dere i kirkene våre!

Med hilsen Øyer og Tretten kirkelige råd. 

Orgelhalvtimer høsten 2020:
Tirsdag 13. oktober kl. 12.30  •  Tirsdag 10. november kl. 12.30  •  Tirsdag 8. desember kl. 12.30

Øyer langs Gudbrandsdalslågen
Av Simen Ensby (fritt etter Tor Iles Bygdesong for Øyer, første vers)

Der Gudbrandsdalen fyst seg bøye
Og Lågen strømme stri
Der ligg gården Einsby
Synst i bygda må det bli

Og der Gudbrandsdalen så seg bøye
Og Lågen gjer seg bli
Ser vi yndelige Øyer
Bygda di og mi

Men Gudbrandsdalen nok ein gong seg bøye
der fossen fer forbi
Då kjem vakre Tretten
Vår fordums stasjonsby

Og der dalen vid seg breie
Losna spenn frå li til li
Der ligg gården Mågåli
Nørst i bygda så å si

Ja, slik seg Dalen bøyer
I frå fjell til li
Gjennom heile Øyer
Bygda di og mi
I den vakre Lågen
Ser ho bilde tå seg sjøl
Så vel i sorg som glede
Er ho bygda for ein døl
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Erling Fossum døde Jonsokaftans morgon. Det var 
med stor sorg vi mottok beskjeden om at Erling 
hadde gått bort. Erling har vore med og vore aktiv 
heilt fram til koronaen stengde ned. Han kom tru-
fast til Øyer Helsehus med fela annakvar onsdag. 
Det er vanskeleg å forstå at han aldri kjem att for å 
vera med på sangstund eller gudsteneste.  

Erling vart fødd den 14. januar i 1932. Han viste 
tidleg interesse for å spela fele, ein av bebuarane 
på helsehuset fortalte frå barndommen sin at det 
var så fint om sumarkveldane, da kunne dei høyre 
felemusikk frå Fossum gjennom skogen. 

I 2000 tok eg til som kantor i Øyer, og kom gan-
ske snart i kontakt med Erling. Folkemusikken er 
ein del av den musikktradisjonen kyrkja ber med 
seg, og folkemusikken betyr mykje for meg. Erling 
var tru mot det som er folkemusikkens særpreg, 
og han hadde mykje å lære bort. Etter sine 18 år i 
Sverige hadde han også stor kunnskap om svensk 
folkemusikk. Han hadde noter på så mykje fin 
svensk felemusikk som han kom med slik at vi 
kunne spela. Julottan, Barkebrödslåten,Kyrkpolska, 
Prästpolska , Koppången og mange fleire. Og han 
hadde eigne vakre komposisjoner. Til Vardkampen 
for å nevne ein av dei. Han skreiv også mange fine 
2. stemmer. 

Ved åpningsgudstenesta på det fyrste kyrkjemø-
tet i Øyer i 2006 var Vardkampen Spellmannslag 
med. Dei spela Til Vardkampen saman med orgel 
under inngangsprosesjonen. Kong Harald var til 
stades på denne gudstenesta. Ei stund etterpå fekk 
eg ein telefon frå Kirkens Hus i Oslo. Det var frå 
ein som på den tida arbeidde med nye liturgiar til 
gudstenesta i Den Norske Kyrkja. Han var så berørt 
av og tykte så vel om inngangsmarsjen som var 
framført under åpningsgudstenesta i Øyer at ha 
kunne tenkt seg å bruke den som fast inngangs-
marsj på alle folkemusikkmesser. Erling sin Til 
Vardkampen. 

Erling var aldri tung å be om å spela, stilte opp 
med fela si så sant han kunne. Han var med på 
gudstenester, både i kyrkjene og på Kjørkjehaugen. 
I løpet av desse åra har det blitt rundt 36 folkemu-
sikkmesser. Vardkampen med Erling som musi-
kalsk leiar har stilt opp og gjeve gudstenesta ein 

dimensjon av historiske røter og samstundes her 
og nå. Musikken er levande og samstundes kvar 
gong den blir framført. Når vi starta med folkemu-
sikkmessene var også Fossekallen Danselag med. 
Eit sterkt minne frå den fyrste folkemusikkmessa i 
Øyer er då eg møtte Målfrid Kvarving på veg ned 
midtgangen i kyrkja, det lyste av heile ansiktet 
hennar då ho sa; «Det er første gang jeg har gått til 
nattverd til springleik, men det var så flott!» 

Erling vart etterkvart med som fast spelemann 
på Øyer Helshus når det var gudsteneste eller 
sangstund. Dette gav både prest og kantor, og dei 
som var tilstades på sjukeheimen svært mykje. Det 
betydde så mykje for bebuarane at Erling kom med 
fela. For meg som kantor var det eit samarbeid og 
samspel eg sette svært stor pris på!  Vi i kyrkja har 
mykje å takke Erling for, som spelemann og Erling 
som person, med sin lune - og også bestemte måte 
å vera på. 

Nå er samspelet med Erling kome til endes. Eg 
har så mykje å takke for, mange fine stunder med 
øving og speling, triveleg samvær i musikken, og 
saman med Jorun og Erling. Saman har dei skapt 
ein heim og eit liv der kunst, musikk og estetikk 
står høgt. 

Så fekk Erling reise på den lysaste dagen. 
Vi lyser fred over Erling Fossum sitt gode minne. 

FRA KANTOREN                                       Kari Irene Lien

Minneord Erling Fossum

Foto: Leiv Hov.
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Allehelgners dag
Denne perioden av Klokkeklang går vi inn i Allehelgen. Mer kjent har det blitt gjennom Halloween, med små 

spøkelser på døra og lysende gresskar på trammen. Mange har uttrykt misnøye med tradisjonen som har 
kommet. Det kan også sees på som en mulighet til å snakke mer om døden og om følelser knyttet til denne 

tiden. I fjor holdt jeg preken på alle helgners dag. Noen ønsket den på trykk, så her er den (litt kortere).

Preken Alle sjelers dag 2019
Lukas 6,20-23

Kjære dere
Døden er ikke så skremmende som før.

Folk jeg var glad i har gått foran og kvistet løype.
De var skogskarer og fjellvante.

Jeg finner nok frem.

PREKEN                                                     Ingunn prest

- sier Kolbein Falkeid. Jeg har kunnet det diktet 
utenat ganske mange år, men det er først de siste 
årene jeg har sagt dem med tårer i øya, med en 
eller annen erkjennelse av at det er sant. Det er 
ikke så skremmende lenger, for jeg er ikke aleine, 
jeg har noen folk som jeg kjenner rimelig godt 
som har gått foran. Døden og sorgen er det mest 
ensomme som finnes, har jeg tenkt. Opplevelsen 
av at ingen forstår, ingen ser, ingen vet hvordan 
det er når savnet etter noen griper tak i kroppen og 
følelsen av at noe er bunnløst, er helt reell. Noen 
vil kalle det å miste kontroll, jeg vil kalle det å 
erkjenne at det meste er utenfor min kontroll, det 
meste handler om dette; kjærligheten, - og det å 
bli glad i noen, er å legge grunnsteinen til et savn. 
Derfor gjør noen av oss mye rart for å unngå akku-
rat det. Bli såra, føle seg forlatt eller sveket, det gjør 
oss ensomme, kan en kanskje tro. Merkelig nok er 
det motsatt, vi blir ensomme av å vende ryggen til 
smerten det påfører oss å elske. 

Noen år som sykehusprest har også lært meg 
noe om hvor kloke mennesker blir i møte med 
hjelpeløsheten. Hvordan det er mulig å nærme seg 
det så mange er redd for ved å gripe tak i virkelig-
heten, tørre å snakke om livet med det alvoret livet 
trenger å bli omtalt som. Da er det ikke så ensomt 
lenger. Det er vondt, men ikke så ensomt. For 
det er verken kjærlighet eller smerte som gjør oss 
ensomme, det er fasadene, alt det glatte, tomme, 
alt det som later som om. Tenke positivt, det er 
lurt i mange sammenhenger, men når vi står ved 
en gravkant så verken skal vi eller kan vi det. Da er 
det tid for å ta tak i det virkelige, det alvorlige, det 
bunnløse, det som er smertefullt. 

I teksten i dag sier Jesus noe om mennesker, om 

oss, og han snakker til oss, ikke til meg alene, eller 
deg. Salige er dere, sier Jesus. Dere som opplever li-
vet inn i det mørkeste, vanskeligste, tøffeste. Dere, 
sier Jesus. For det er oss. Salig. Det er ikke noen 
følelse, som mange vil tro. Det er noe vi er, hvert 
et menneske som opplever livet, helt og fullt. Salig, 
det er noe vi er, fordi vi er en del av dette fellesska-
pet, en del av kjærligheten, en del av smerten ved 
det å leve, en del av opplevelsen av å ikke klare alt, 
ikke mestre, ikke ha kontroll. Salige er dere. 

Det er en utfordring å møte smerte i noen felles-
skap hvor det blir ansett som din svakhet, at livet 
ditt og mitt er en styrkeprøve hvor den flinkeste 
går usårlig ut. Hvor vi snakker om sykdom som 
noe vi kan kjempe imot, eller tårer som kommer 
fordi vi ikke er sterke nok. Det er en utfordring å 
våge å kjenne livet i en verden hvor noen påstår 
at du kan tenke deg frisk, at et hvert menneske er 
sin egen lykkes smed, og at nådeløsheten blir stå-
ende som en overskrift over hvordan jeg håndterer 
livet. Da har fristelsen nådd noen til å gjøre døden 
privat, til å ikke be om kondolanser, eller holde 
begravelsen i stillhet. Men vi er ikke privat eller 
alene, verken i himmelen eller på jorden.

Salige er dere, sier Jesus, som lever, opplever. Jesus 
sier ikke salige er dere som håndterer, mestrer og får 
til, som klarer å tenke positivt hele tiden, som takler 
enhver situasjon med glans, som glatter over hvert 
eneste sår. Salige er dere, dere som lever med, dere 
som er i livene deres, kjenner smerten ved å miste, 
ved å savne, ved å sette den ene foten foran den an-
dre når det er mørkt og blytungt. For meg betyr det 
mer og mer å få lov å være en del av det fellesskapet, 
av flere grunner. Ikke fordi jeg nyter vanskeligheter 
og sorger jeg møter, men fordi jeg tror at hvert et 
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AKTIVITETER på Bakketun
eneste lille menneske føler seg mindre alene, min-
dre utsatt i det øyeblikket de våger å være utsatt og 
sårbar. Jesus snur gjerne måten å se livet på opp ned. 
Jesus løfter frem det som ofte omtales som det svake. 
Og Jesus løfter alltid frem de som til enhver tid 
oppfattes av samfunnet som de svakeste. Mennes-
keverdet er ikke avhengig av anseelse fra omverden, 
eller medaljer og store bragder. Menneskeverdet har 
vi som et merke, tegna inn i Guds hender, tegna inn 
i fellesskapet, tegna inn i livet, kort eller langt, like 
mye elska, like mye verd, like verdifullt. 

Salige er dere, alltid, når tårene renner, når 
virkeligheta er så voldsom at det kjennes bunnløst, 
når savnet er sterkest. Da er dere også en del av 
noe virkelig, noe sant, noe evig, noe som erkjen-
ner kjærligheten og lever den, sammen. Salige er 
dere. Da blir ikke døden så skremmende lenger, for 
vi er en del av dette fellesskapet, i himmelen og på 
jorden. Det betyr ikke at savnet blir mindre, eller 
at smerten er borte, men håpet får en ny betyd-
ning, og din og min plass i fellesskapet blir merket 
fast. Det betyr noe at du er her, og du vil fortsette å 
bety noe, til evig tid. Lyset som du og jeg er og blir, 
er gudsnærværet i evighet. 

Ole Paus skriver ganske vakkert om det i fortel-
lingen om Josef. På slutten av boken skriver han 
med varme, humor og innsikt om Josef som dør og 
møter Vår Herre i perleporten, og Vår Herre unn-
skylder seg litt fordi Josef ikke fikk ha Maria hos 
seg så lenge, og Josef svarer Vår Herre at han ikke 
helt forstår beklagelsen, og han sier:

«… jeg elsket Maria, ser du, og den som elsker 
blir et barn av evigheten, og evighetens barn teller 
ikke timer og dager. Min kjærlighet til Maria gjorde 
mitt liv til en takksigelse, og hun ble til min evig-
het …» 

Vi mennesker er en del av hverandres evighet. 
Da er sorgen like tung, men livet og kjærligheten 
er ikke så skremmende lenger. Salige er dere som 
elsker, som sørger, som føler, som mister, som le-
ver; salige er dere. 

Gud mister ikke en eneste en av oss, liten el-
ler stor, vi mister ikke hverandre fordi vi er en del 
av hverandres liv. Salige er dere. Ingen av dere er 
utenfor Guds omsorg og kjærlighet. Ingen av dere 
mister verdi verken i livet eller i døden. 

 

ØYER – TRETTEN REVMATIKERFORENING

Medlemsmøte med tema:
Vi i styret i Øyer Tretten Revmatikerforening håper det er bra med dere alle! Det er ikke enkelt å legge planer i denne COVID 19-ti-
den, men vi ønsker å komme i gang igjen med noen av våre gode og trygge aktiviteter.

Fysisk aktivitet: 
Trening i sal på mandager på Scandic Hafjell må utsettes inntil videre. Deltakerne blir informert. 
Gåtur onsdager kl. 11.00: Vi deler opp i små grupper, holder avstand og har med Antibac. 
16. sept. Strandpromenaden, oppmøte P- plass på Tingberg
 23. sept. Moksa-parken og Stavs-runden, oppmøte Stav
30. sept. Hunderfossen. oppmøte ved Fossekroa

07. okt. Strandpromenaden, oppmøte Odden Camping 
14. okt. Aronsvestranda, oppmøte ved Vianor

Flere turer blir avtalt etter hvert dersom vær og føre tillater det. 

Trening i varmt vann blir fra høsten på Skogli helse- og rehab. Lillehammer på torsdager.
Når Skogli åpner igjen sitt basseng er usikkert, men deltakerne blir kontaktet før oppstart. 

Stavgang i skumringen med hodelykter mandager kl.18.30 så lenge vær og føre tillater det. Vi går etter Aronsvestranda, annen-
hver gang med oppmøte på Vianor og parkeringsplassen på Vegmuseet. Oppstart 7.oktober, oppmøte Vianor.  

Håndarbeidskafe med diverse aktiviteter. Likeperson (LP)-Veiledere er med.
Torsdager kl.18.30 på Gjestegården. Her kommer vi sammen for å lære diverse teknikker innen strikke, hekle, tove, brodere + andre 
aktuelle teknikker. Den gode samtale og kaffe er en selvfølge.  
10.09. Tema: Strikke, Hekle, Tove.
24.09. Tema: Strikke, Hekle, Tove. 
08.10. Tema: Dekorere kort / Scrapbook.
22.10. Tema: Dekorere kort / Scrapbook.

05.11. Tema: Strikke, Hekle,Tove.
19.11. Tema: Strikke, Hekle,Tove.
03.12. Tema: Dekorasjoner.    

Likeperson / Veiledere: Dersom dere ønsker noen å prate med, så ta kontakt med en av våre LP-Veiledere: Trygve Sørhage, 
61278091, Gerd M. Viken 48055337, Reidun S. Brustuen 48055337 Følg med i GD og Facebook.  Alle er velkomne!

Medlemsmøter med tema denne høsten avlyses. Vi prøver å få til julemøtet den 26.november med god mat og hyggelig samvær. 
Påmelding senest 15.nov. til Reidun S. Brustuen, tlf.41642669.

Håper vi kan tilby noen mere i neste Klokkeklang! Følg med i GD og på Facebook. 
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Vi i ØTKR hadde alle avtalene på plass for kulturda-
gene i Øyer prestegård i juni. Dette måtte vi utsette 
og valgte første uka i september.  Men septemberda-
ger blir det dessverre heller ikke. Det har vært viktig 
for oss å følge helsemyndighetenes råd, derfor ser vi 
at det ikke blir forsvarlig å invitere publikum til våre 
kulturarrangement. Vi får prøve igjen i juni neste år.

Arbeidet med å videreutvikle den vakre eiendom-
men har allikevel fortsatt. Hagen er jevnlig frisert, 
steinbedet utenfor huset er rensket og skal få nye 
stauder til våren. Vi har kontaktet Ingeborg Sørheim 
(Sveinhaug gård i Ringsaker) som underviser i histo-
riske hager på Vea fagskole ved Moelv med tanke på 
å få råd angående tilbakeføring av deler av hagen til 
slik Bygdaboka beskriver at den så ut i 1910. Hagela-
get har lovet å bistå i arbeidet.

"Dronningsalen"
Det er gledelig å kunne presentere "dronningsalen" 
i 2. etasje, med møbler fra Klokkergården, ny duk 
som passer til fargene i veggene og middagsservise 
fra jubileumsåret 1914. Rundt bordet er det plass 
til 12 gjester. På veggene henger det malerier vi har 
fått låne fra Annemor Rivertz Torgersen, spesielt 
gledelig var det da Annemor ga sitt vakre maleri 
"Dronningen" til denne salen.  Salen må oppleves, 
og den kan leies til mindre selskaper.

Forpakterhistorie
Fra Berit og Arne Jahr har vi fått to historisk interes-
sante dokument. Det ene er forpaktningskontrakten 
som Arnes far, Julius, inngikk i 1928. Fem tettskrev-
ne (håndskrift) sider som i detalj regulerer bortfor-
paktningen fra sogneprest Opdahl til Julius Jahr. 
Godkjent av Kirke- og undervisningsdepartementet.

Det andre er auksjonsprotokollen fra 1946 da for-
paktningen opphørte og Julius solgte sine eiendeler 
fra gardsdriften. Vel 200 gjenstander med kjøpesum 
og navnene på kjøperne. Undertegnet Ingvar Huuse 
og Sverre Bergheim. Interessant lesning!

Interiøret i Tretten kirke
Ved trappen opp i 2.etasje henger det nå et hånd-
tegnet bilde som i detalj viser altertavla, alterringen 
og prekestolen i Tretten kirke slik det så ut i 1976. 
Kanskje noen som kjenner tegneren? Bildet fikk vi 
fra "Brukt og Loppis" på Tretten.

Selv om det ikke blir kulturarrangement i vår i regi 
i år, så er det selvfølgelig mulig å leie salen med 
tilstøtende rom. Salen har plass til 30 personer ved 
bordene med de avstandsregler som gjelder nå.  
Kontakt Tone Marit Skard på Kirkekontoret.  
Tlf. 481 37 470.

En omvisning med presentasjon av "klenodiene" 
kan jeg bidra med. Tlf. 92 88 61 55.

NYTT FRA ØYER PRESTEGÅRD                         Simen Ensby
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Klokkeklang for 50 år siden

▶ Ved
Geir Korslund

Da Klokkeklang var 60 år i 2008, spurte redaktør 
Ole Johs. Gillebo om jeg kunne finne noen aktu-
elle klipp fra kirkebladet da det startet opp. Det var 
en interessant oppgave å lese om hva som opptok 
menighetene og bygdefolket den gang. Jeg skrev 
av og redigerte en del stoff som ble satt på trykk i 
Klokkeklang i jubileumsåret. 

I år ville jeg se på hva som var aktuelt stoff i me-
nighetsbladet for 50 år siden. Det var selvfølgelig 
en god del informasjon om virksomheten i me-
nighetene. Det var også stoff om bibelens budskap 
med gode ord til ettertanke i hverdagen. Menig-
hetskassen var slunken så det var ideer og forslag 
om hvordan en kunne få flere til å bidra til menig-
hetens arbeid. På side 2 i hvert nummer av menig-
hetsbladet var det bilde av et termometer som viste 
situasjonen. I begynnelsen av året holdt tempera-
turen seg under frysepunktet, - altså underskudd. 
Dette bidro nok til at flere ble rausere med offer og 
gaver. For mot slutten av året viste termometeret 
varmegrader, - endelig et lite overskudd.  

Klokkeklang
Bladets finansiering er et kapittel for seg selv: Uten 
en annonse, uten kontingent, uten mas i spaltene 
går det allikevel som regel bra. Et aldri så lite un-
derskudd siste år tilsier imidlertid en påminnelse. 
Det er lett å glemme - særlig når en aldri får reg-
ning.

Eget bygdevåpen for Øyer herred?
Saken har vært nevnt før i bladet - etter innkom-
met forslag. En interessant oppgave med hensyn 
til ide og dens utforming. Og som i tilfelle bør 
organiseres ved formannskapet. (Utlyses som kon-
kurranse?)

Utenrikskomite 
Fra Øyer og Tretten har det gjennom tidene ut-
vandret atskillig mennesker - særlig til Amerika. 
Med jevne mellomrom får prestekontoret og 
familier ellers i bygden henvendelser fra utflyttede 
øyværinger og tretlinger. De ønsker attest, opp-

lysninger om slektninger, og kontakter forøvrig. 
Klokkeklangs spalter viser av og til noe av dette. 
Sommerstid er det ofte utenlandske gjester her 
som leter etter familie og vil se sine fedres bygd og 
hjem og kirke. Her er et behov og en oppgave som 
menighetsrådene har sett og tatt opp.

De har planer om opprettelse av en egen komi-
te, - en for Øyer og en for Tretten, - som skal fun-
gere som et kontakt- og serviceorgan. Komiteene 
annonseres i januarnummeret - for de utlendinger 
som har Klokkeklang. Så får en håpe at kontak-
ten både styrkes og utvides, og at initiativene blir 
gjensidige.

Den beste preken
Jeg kan neppe gjøre noe bedre for kristendommens 
sak enn å bruke søndag formiddag til å gå i kirken. 
Mens jeg på den annen side knapt kan gjøre noe 
verre for den kristne kirke enn å la min plass i ben-
ken stå tom.

Den beste av alle prekener i en kirke er selve det 
vitnesbyrd som ligger i de fullsatte benkerader. Og 
dertil er det en mektig inspirasjon for den preken 
presten skal holde.
Biskop Alex Johnson

God Jul frå kasseraren 
Nå dreg Klokkeklang ut på siste reisa dette året, til 
alle heimane i bygda, til tretlinger og øyværinger 
utanom bygdegrensene og landegrensene, og til 
andre som er interesserte i kyrkjebladet vårt.

Bladet har med julehelsing til alle som les det, 
spinn tråder mellom kyrja og kvar einskild som det 
når inn til, og minner om at vi alle er medmennes-
ke på vandring og har det same målet framfor oss.

Bladet vart fyrste gongen trykt i 1100 eksem-
plar, men har auka frå år til år, til det nå er oppe i 
2000. Dette er vel et bra opplag for eit kyrkjeblad 
i ei bygd. Ettersom bladet blir finansiert ved fri-
viljuge gaver, er det støtt spennande ved slutten 
av året om det kan ha kome inn så mye pengar at 
bladet vil bera seg. I fjor vart det litt for lite. Men 
i år ser det bra ut. Det kan kanskje bli nok åt det 
som vanta i fjor og. Hjertelig takk for alle pengane 
som har kome sendande i 1970! Og god jul til alle 
som les bladet!
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Sigmund Ihle er ein trufast bidragsytar til Klokkeklang. I sommar kom denne sjølvbiografien, og 
redaktøren tok eit lite heimebesøk for bl.a. å få eit bilde. 

Takk for triveleg prat, Sigmund.

Sjølvbiografi
Det er Sigmund Ihle som skriv.
Født 17. juni 1927. I følge dagboka til far var det 
ein vanskeleg fødsel. Den skjedde heime på Ihl-
haugen. Jordmor og lege var til stades. Det gjekk 
lenge før mor kom seg på føtene att.

Dette er sjølvsagt ikkje noko eg hugsar. Men eg 
trur eg hugsar litt frå 3-4 årsalderen, at mor fortal-
de meg om Jesus. Det er nesten så eg tenkjer på Per 
Sivle-songen: «Den fyrste song eg høyra fekk, var 
mor sin song ved vogga.»

Utpå haustsida i 1934 fylgde mor meg til fyrste 
skuledag på Solvang. Lisbet Kaldor var lærarinne. 
Vi fekk utdelt ABC´n, og det var vel desse tre bok-
stavane som var leksa. Det var ein stutt skuledag. 
Vi sat på pultar med plass til to. Eg sat saman med 
Svein Ensby. Eg var litt misunneleg på han for dei 
fine bokstavane han fekk til. Seinare vart eg sit-
jande saman med Harald Torgersen. Eg vart misun-
neleg på han og. Han var så flink til å teikna. Til 
dømes  teikna han så fine hestar.

Ja, så må eg nemna: Fyrste og andre klasse gjekk 
saman. Såleis kom namna «Småingar» og «Storin-
gar.» «Storingane» såg nok ned på oss «Småingane» 
som kunne så lite.

Tredje året tok vi til hos «lærarane», Gjørva 
og Musdalslien. På Solvang var det tre skulesalar: 
søre, midtre og nordre. Småskulen i midtre. Dei to 
siste åra i søre. Da var vi komne høgt opp i det, og 
kunne så mykje. Vi skreiv stil. I fyrstninga gjorde 
vi det heime. Og da hende det at eg fekk hjelp av 
far. Seinare skreiv vi stilane berre på  skulen. Læra-
ren sa: Du skriv ikkje så gode stiler nå som før. Han 
hadde sikkert ein mistanke om grunnen.

Krigen 1940. Skulebygningen vart noko skada av 
kanonkuler. Eg hugsar eit stort krater i søre veggen. 
Kor mykje skulegonge det vart utover våren, hug-
sar eg ikkje. Truleg ikkje så mykje. Konfirmert april 
1942, framhaldsskule eit halvår frå hausten 1945. 
Gjekk heime til august 1947. Militærteneste  på Hel-
gelandsmoen. Her var Hærens transportavdeling og 
fullt med bilar av fleire slag. Ikkje kunne eg å køyra 
bil, og ikkje lærde eg det der. Eg var med i det som 
vart kalla Staben. På meg fall det kjøkkentenest. Eg 
vart ein «reser» til å skrella poteter. Dimittert haus-

ten 1948. Landbruksskule 1948/49. Da var Gerda 
Olstad frå Svatsum nett komen som lærarinne på 
Solvang. Vi fann einannan og gifta oss i 1954. Vi 
fekk ikkje barn. Gerda var ei god hustru for meg. Ho 
døde i april 2011. Ved båra hennar sa eg: 

«Det er tungt å mista det umistelege. Siste kvel-
den eg besøkte henne på sjukehuset, hadde ho to 
ønskje: Eg skulle takka alle som hadde hugsa på 
oss. Det andre: Eg skulle ikkje ta det altfor tungt 
om ho vart borte.

Det fyrste er lett å oppfylla. Det andre er det 
verre med.»

Vi overtok bruket i 1958. Far døde i 1961, snautt 
66 år gamal. Da gjekk det ikkje lenge før eg forpak-
ta bort jordvegen. 
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Kva har vore arbeidet mitt? Stutt sagt: Arbeid 
med tall. Det vil seia rekneskapsføring og revisjon.
Ja, eg bur framleis på Ihlhaugen, nå som kårmann. 
Brorsonen Øystein, overtok  bruket på syttitalet. 
Andre har brukt jordvegen. Nå ser det ut til at alt 
blir lagt ut til hustomter.

Dei som les i menighetsbladet Klokkeklang, har i 
dei siste åra av og til sett namnet mitt.

Ein gong vart eg spurt om kvifor eg skreiv desse 
stykka, og eg svara:

Mine feil og manglar. Han som spurde syntest 
bra om svaret.

I presten Kvarvings tid sat eg nokre år i menig-
hetsrådet. Eg syntest ikkje eg hadde noko å bidra 
med. Eg visste at eg hadde mitt livssyn. Da vart 
det ein lette for meg å få gje uttrykk for dette ved 
å skriva det ned og senda det til menighetsbladet. 
Det vart nok ikkje så mange stykka den gongen. 
Det har vorte nokre fleire dei siste åra.

Kven er nå denne Sigmunden? Ein ærekjær 
 egoist som dagleg strir med seg sjølv, og som dag-
leg søker kontakt med Skaparen. Berre her kjenner 
han seg på sikker grunn.

Synet er svekka. Men lesebrett og data er til stor 
hjelp.

Endelig er Øyer Tretten Husflidslag stiftet. Det skjedde på Vegmuseet 
den 27.mai 2020. I tillegg til Husflidskonsulenten i Oppland, Brita Rusten Åmot, 
 representanter fra Oppland Husflidslag og Gudbrandsdal Husflidsforening, møtte 
om lag 20 personer opp.  På grunn av koronasituasjonen må vi starte opp litt 
forsiktig. Men vi håper å få til et kurs utpå høsten. Følg med! 

Det var husflidslag i Øyer kommune tidligere. Men det ble lagt ned ca. 1999/2000. Det ble altfor få medlemmer til å drifte laget. 
Husflidslaget skal jobbe for å øke interessen for god norsk husflid, og å fremme produksjon av gode husflidsvarer. Laget vil 
legge vekt på det sosiale. Vi vil forsøke å få til faste medlemskvelder. I tillegg skal vi prøve å få arrangert kurs i ulike tema. Ung 
Husflid vil jobbe med barn og unge. 

Medlemmer betaler en årlig kontingent. Kontingenten omfatter tidsskriftet Norsk Husflid som utgis 5 ganger i året. Medlemmer 
får også rabatt i flere butikker, bla Husfliden på Lillehammer. Alle medlemmer over 14 år har fulle rettigheter. Vi ønsker oss med-
lemmer i alle aldre og begge kjønn. For de som ønsker å bli medlem i laget, kan dere melde dere inn direkte til Norges Husflid-
slag gjennom hjemmesiden: www.husflid.no, eller til epostadresse: post@husflid.no  Ta gjerne kontakt med de som allerede er 
medlemmer som kan verve dere.

Øyer Tretten Husflidslag har følgende epostadresse: oyertrettenhusflid@outlook.com
Laget har egen Facebookside: https://www.facebook.com/oyertrettenhusflid

Ta gjerne kontakt med oss, så skal vi svare så godt vi kan. Husflidslagsmøter er åpent for alle.  Vi gleder oss!

Styret i Øyer Tretten Husflidslag består av: 
Leder Unni G. Brubakken Lurås, Chanita Thue Fagerhaug er kasserer og nettansvarlig, Marianne Stenersen er leder for Ung 

Husflid, Mona Skurengslien Svegården er studieleder og Marit Hårstad er sekretær.

Første styremøtet i Moksaparken: Marianne Stenersen, husflidskonsulent Brita Rusten Åmot, Mona Skurengslien Svegården,  
Unni G. Brubakken Lurås og Chanita Thue Fagerhaug. Foto: Marit Hårstad
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Det skjer i kirken – det nære og det fjerne

▶ Redigert av
Leiv Tore Briseid

Biskopene refser 
 Israel
Norges biskoper med sin nye 
leder Olav Fykse Tveit, går 
ien felles uttalelse sterkt ut 
mot Israels plan om å annektere deler av Vestbred-
den - det som i dag er palestinsk område. "Planen 
er en alvorlig trussel mot fremtidig fred for Israel 
og Palestina", sier biskopene. Uttalelsen kommer 
etter at Israels regjering har planer om å annek-
tere bosettinger som omfatter 60 prosent av den 
palestinske Vestbredden og den strategisk viktige 
Jordandalen. 

(Fra avisen «Vårt Land»)

En fantastisk beskjed.
Regjeringen gir Sjømannskirken 16 millioner 
kroner for å kompensere for inntektsbortfall under 
koronapandemien. Regjeringen ønsker at Sjø-
mannskirken skal kunne opprettholde sin bered-
skap og tilstedeværelse for nordmenn i utlandet 
gjennom og etter koronapandemien. Regjeringen 
mener sjømannskirken er en tydelig merkevare - 
en viktig del av beredskapen og en viktig arena for 
mange nordmenn i utlandet. Den er ikke minst 
til stede blant nordmenn som kanskje tilhører 
risikogrupper og er blant de mest sårbare i en helt 
spesiell periode med koronapandemien.  

(Fra avisen «Vårt Land»)

Normisjon får ny leder
Etter at det i mars ble kjent at Anne Birgitta Lang-
moen Kvelland ønsket å slutte som generalsekretær 
i Normisjon, har organisasjonen vært på jakt etter 
hennes etterfølger. Det er nå bestemt at den nye 
generalsekretæren som overtar stillingen i oktober, 
heter Kjetil Vestel Haga. Han kommer fra stillin-
gen som rektor ved Normisjons bibelskole i Grim-

stad. Her har han vært siden 2011. Det er en stor 
 organisasjon han nå blir leder for og mange utfor-
dringer venter. Normisjon har de siste årene slitt 
med dårlig økonomi. I 2019 greide organisasjonen 
heldigvis å snu denne trenden. Da ble dårlig øko-
nomi snudd til et stort overskudd. Dette skyldtes 
dels salg av en eiendom, og ikke minst stor økning 
i testamentariske gaver. Anne Birgitta Langmoen 
Kvelland slutter som generalsekretær i første rekke 
på grunn av dårlig helse. 

(Fra avisen «Vårt Land»)

Muslim-misjonen skifter navn
Etter flere år med samtaler og diskusjoner, skifter 
nå Norsk Kristen Muslim-misjon navn. Det nye 
navnet blir "Lys over Land". Dette er et navn som 
er godt kjent innad i organisasjonen. Det er nem-
lig navnet som organisasjonens magasin har hatt 
i mange år. Som undertittel på det nye navnet har 
organisasjonen; "Med evangeliet til muslimene". 
Når en ønsker å skifte navn, er det i første rekke 
fordi en tror det nye navnet kommuniserer bedre 
på en positiv måte det som er organisasjonens mål 
og ønske, nemlig å spre lys og liv og kristen tro 
både i Norge, Senegal og i India. 

(Fra avisen «Vårt Land»)

Har laget bibelsk overlevelsesguide
Spanske psykologer har gått sammen om å lage en 
overlevelsesguide for pandemitiden med utgangs-
punkt i bibelen." Slik veiledning er gull verdt», sier 
Karl Johan Kjøde i Norges kristelige skoleungdom-
slag. Guiden tar opp en rekke temaer. Av disse skal 
vi her nevne følgende: - Å forstå krisen og vokse i 
den. - Bruk tiden din med omhu. - Ta vare på de 
unge og eldre. - Hvis du sørger. Som en kommentar 
til guiden sier forfatterne følgende:

"Kristus viser oss at vi kan og bør lære å leve 
annerledes midt i en krise på en måte som hjelper 
oss å gå dypere inn i vår tro på Gud. Han stoler vi 
på når det gjelder vår frelse. Han er den som har 
kontroll over alle situasjoner."  

(Fra avisen «Vårt Land»)
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Åt sætern
Åt sætern,- jammen er det en god klang i det som 
vart navnet på boka mange av oss har ventet så 
lenge på. 20 år er gått siden Øyer og Tretten histo-
rielag startet opp det første arbeidet med å få laget 
ei seterbok. Et helt utrolig dugnadsarbeid med 
mange bidragsytere har nå ført fram til ei praktfull 
bok på 360 sider som dokumenterer historia om 
seterbruket innen Øyer kommune. 

All heder og ære til ildsjelene i seterbokgruppa 
som har vært drivkraften de siste 5 åran og som 
nå har greid å fullføre dette prosjektet som har en 
så stor verdi for oss. Så lenge det har eksistert folk 
og fe har jo fjellet og seterdrifta hatt ei avgjørende 
betydning for levekårene i bygda vår. 

Seterbokgruppa har vært ledet av Nansy S. 
 Rusten og de øvrige ildsjelene i gruppa har vært: 
Cæcilie Stang (redaktør), Jørgen Skaug (bildean-
svarlig), Einar Moe, Laurits Høvren, Jorunn Ha-
gen, Edgar Enge og Jo Lagethon. Kristian Midt-
mageli og Ola Håkon Ourom har også vært med i 
ulike perioder.

Boka er produsert hos Dale-Gudbrands Trykkeri.
Vi gleder oss stort og det er med stolthet vi snart 

kan lansere Åt sætern, og for oss er dette en begi-
venhet som vi ønsker å markere med ei tilstelning 
i løpet av høsten. Vi drømte om en stor kultur-
kveld med fullt hus, men drømmen må dessverre 
vike litt for coronarealitetene og ambisjonene våre 

for kvelden må nok nedskaleres. Vi kommer med 
mer informasjon på hjemmesiden vår om arran-
gementet og om hvor og når boka blir å få kjøpt . 
Den vil uansett bli tilgjengelig og kunne kjøpes i 
våre egne lokaler på Tretten Samfunnshus hvor vi 
har åpent hus hver torsdag fra kl. 17 til 20.

Ivar Grothe
Leder Øyer og Tretten Historielag

Bokkomitéen som har sluttført arbeidet med boka Åt sæ-
tern. Foran fra venstre Nansy S. Rusten, Cæcilie Stang, 
Jorunn Hagen. Bak fra venstre Jo Anders Lagethon, Lau-
rits Høvren, Edgar Enge, Jørgen Skaug og Einar Moe.

Åt sætern

   Å
t s

æt
er

n

Seterbruket i Øyer
Øyer og Tretten historielag

Hemat frå sæternHjemreise fra Hornsjøen, 1914
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Åt setern – Seterbruket i Øyer 
Setras plass i Øyer-jordbruket

N
estoren i norsk seterbruks forsking, 

Lars Reinton, ga ut verket «Sæter-

bruk i Noreg» i perioden 1955-

1961. Her definerer Reinton seterbruket 

slik: «Seterbruk vil si at ein gard, ein fast 

vinterbosetting, har krøttera sin i sommer-

beite på ein stad eit stykke fra garden. Der 

er det husrom og fast arbeidskraft, slik at 

ein kan utnytte større vidder til beite, som 

regel også til slått og annen fôrsanking. 

Dermed kan ein spare på hjemmemarkene 

og nå bedre beiter, fø flere krøtter over vin-

teren og skaffe forråd til levemåten på den 

faste bosettingen»1.  

Seterbruket i Norge er delt inn i ulike 

driftssystem, og størstedelen av innlands-

Norge hører med til flerseterbruket. Dette 

karakteriseres ved at seterfolket er på setra 

heile sommeren, har fullt mjølkeutstyr, 

kinner, yster og flytter ikke hjem for alvor 

før på høsten. I Øyer har en flere setertyper 

både hemseter og fjell- eller sommerseter. 

Til hemsetrene flytta folk om våren så snart 

det ble grønt, ca. ved St. Hans. Når graset 

grodde til i fjellet, flytta de videre til fjellse-

tra. På vegen hjemover på høsten var man-

ge innom hemsetra der graset hadde vokst 

opp igjen. Enkelte garder brukte hemsetra 

til dette formålet helt fram til 1990-tallet. 

På vestsida av fjellet i Øyer har det vært 

færre hemsetre, og setrene her kan sam-

menlignes med skogsetrene i Fåberg. Skog-

setrene ligger gjerne litt lavere i terrenget 

og har dårligere beiter enn de setrene som 

ligger høyere.

Åkerbruk, utmarksbruk og fedrift griper 

inn i hverandre og er innbyrdes avhengig 

av hverandre som deler av et større drifts-

system. Setring var en forutsetning for at 

helheten i denne driftsforma ble opprett-

Setras plass i Øyer
jordbruket

Det var et særdeles aktivt seterbruk på 1930-tallet. Her er budeia Margit Skaug med kubølingen sommeren 

1930 ved setra til Hong Øver-Sygard på Musdalsetra. Bakerst i bildet ser vi Aslaug Engejordet, budeia på 

nabosetra Ourom.

Utover i 1990-årene ble det endrede krav til fjøsa der det ble produsert mjølk,  

som oftest medførte store investeringsbehov. Mange bønder etablerte da samdrift og bygde nye  

store fellesfjøs med en stor grad av automatisering. Andre valgte da å satse på ammekyr og  

kjøttproduksjon fremfor den tradisjonelle mjølkeproduksjonen.  

Her ser vi en flokk ammekyr beiter på seterlykkja til Flåtåmo i Slæen, der det tidligere  

var slått gras og tørka høy. Slæen ligger flott til på grensa mot Ringebu, der vi ser  

snødekte fjelltopper i Rondane i horisonten.



K L O K K E K L A N GS E P T E M B E R   2 0 2 0

22

Slekters gang

TRETTEN SOKN
DØPTE:
31.05.  Lina Koen Klævahaugen
19.07.  Kaia Skåle Hamre
19.07.  Emrik Ormvold
26.07.  Ludvik Moe
02.08.  Nickolai Oquila Blomberg
23.08.  Ada Finstad Nordgård

JORDFESTEDE:
04.06.  Reidar Brenna
01.07.  Erling Fossum
02.07.  Arve Kjell Granum
28.07.  Signe Aspelund
28.08.  Egil Normann Østby

ØYER SOKN
DØPTE:
24.05.  Nikoline Kvam-Rønningen
31.05.  Fartein Bryge Ingeborgrud
14.06.  Amelia Bjerke Koen
21.06.  Telma Synnøve Johnsen
28.06.  Ane Høvren
05.07.  Maja Bakkom
05.07.  Linus Bakkom
26.07.  Emma Kulperud Rybakken
08.08.  Leah Klevstadberget
23.08.  Anna Fossum Olstad
30.08.  Martin Rolstad Solem
30.08.  Elvira Hansson-Giljane (V.Gausdal kirke)

VIGDE:
08.08.  Ane Botheim og Anders Høibakken
29.08.  Elisabeth Grandahl Haugerud og Martin Lunke

JORDFESTEDE:
22.05.  Ruth Kjersti Stenersen
29.05.  Liv Tordis Fjæstad 
05.08.  Solveig Kvam
21.08.  Ingeborg Råbøl
03.09.  Borghild Teige

Øyer  
Pensjonistlag

Styret har vedtatt at på grunn av at korona-
situasjonen vil vi fortsatt utsette lagets aktiviteter 

inntil videre. Vi håper vi kan ha noe gledelig å 
meddele våre medlemmer i neste Klokkeklang.

Normisjon Øyer (Indremisjon/Santalmisjon)

Øyer indremisjonsforening og Øyer Santalmisjons forening ble stiftet for over 100 
år siden. Møtene var rundt  omkring i hjemmene eller på misjonshuset som ble 
 innviet i 1952. Stort sett var det ett møte pr. måned i hver av  foreningene.

Etter hvert ble vi enige om å slå foreningene sammen. Dette var flere år før Indremisjonen og Santal-
misjonen sentralt fusjonerte ved tusenårsskiftet. Etter fusjonen ble organisasjonsnavnet Normisjon.  

Misjonshuset ble solgt i 2005 og pengene gikk til Normisjon. Kr.100 000 ble avsatt til bibler til  
5.klassingene i Øyer, slik det var da. Nå er det konfirmantene som får bibler. Øyer og Tretten kirkelige 
råd organiserer dette.  

Sigmund Ihle var kasserer i indremisjon/ Normisjon i ca. 60 år.

Normisjon Øyer er fortsatt i virksomhet. Vi møtes en gang i måneden. Møtene er i hjemmene.  
Den som har møtet, har også ansvaret den kvelden. Som regel er det en utenfra som har andakt. 
Vi synger, tar opp kollekt til misjonen og hygger oss med en kopp kaffe før vi skilles.
Hvert år er vi også med og arrangerer Normisjonens julesalg på Lillehammer misjonshus.
Møtene våre står på Pulssidene i GD, når tidene er normale.
Alle er velkomne!

Ingrid Holtet
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Klokkene kaller til messe

13.09.20  kl. 11.00  
15.søndag i treenighetstiden (sit.)
Øyer kirke: Gudstjeneste

19.09.20  kl. 10.00 og 12.00  
Tretten kirke: konfirmasjonsgudstjenester

26.09.20  kl. 10.00, 12.00 og 14.00
Øyer kirke: Konfirmasjonsgudstjenester

27.09.20  kl. 11.00    17.sit
Øyer kirke: Konfirmasjonsgudstjeneste

04.10.20  kl. 11.00   18.sit
Tretten kirke: Høsttakkefest og konfirmantjubileum

11.10.20  kl. 11.00    19.sit
Øyer kirke: Gudstjeneste

18.10.20  kl. 11.00   20.sit
Øyer kirke: Høsttakkefest og konfirmantjubileum

25.10.20  kl. 11.00 Bots og bønnedag
Tretten kirke: Gudstjeneste

01.11.20 Allehelgensgudstjenester
Tretten kirke kl 11.00
Øyer kirke kl 18.00

08.11.20 kl. 11.00    23.sit
Øyer kirke: Gudstjeneste

15.11.20 kl. 11.00    24.sit
Tretten kirke: Gudstjeneste

22.11.20  kl. 11.00 Kristi Kongedag
Øyer kirke: Gudstjeneste

29.11.20  kl. 11.00 1. søndag i advent
Tretten kirke: Familiegudstjeneste

Tidebønner for Øyer kirke
16. september Morgensang kl. 07.30
23. september  Aftensang kl. 18.30
30. september Morgensang kl. 07.30
  7. oktober Kveldsbønn kl. 21.30
14. oktober Morgensang kl. 07.30
21. oktober Aftensang kl. 18.30

28. oktober Morgensang kl. 07.30
  4. november Kveldsbønn kl. 21.30
11. november Morgensang kl. 07.30
18. november Aftensang kl. 18.30
25. november Morgensang kl. 07.30

Det kan bli forandringer. Følg med på facebook, hjemmesiden og i GD. 

Vi håper det nå blir anledning til å holde gudstjenester, men er, som alle andre, underlagt de restriksjoner som 
til enhver tid gjelder for å begrense spredning av Covid19.

TRENGER DU NOEN Å 
SNAKKE MED?

Noen som ringer tenker på å ta sitt eget 
 liv, andre er usikre, ensomme eller redde.  

Noen trenger bare å slå av en prat. 

Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no

Vi møtes som vanlig en time før aftensang og kveldsbønn for forberedelse.  
Den som vil, er hjertelig velkommen til å være med. Åpent for alle.



Returadresse: 
Kirkekontoret i Øyer,  

Kongsvegen 325, 
2636 Øyer

Fjellmessene sommaren 2020
Åstkjørkja 5.juli
Etter ein heil månad med full sommarvarme, kom juli men 
noko regn og vind. Den nye prosten vår, Tor Even Fougner, 
hadde funne vegen på Åstkjørkja der har gjennomførte 
gudsteneste med barnedåp (!) i ekstra hustre ver.

Foto: Brit Ragnhild Manengen

Svarverstugugrava  12.juli
«Gamlepresten» Øyvind Sagedal vikarierte på fleire 
 gudstenester i sommar, og den 12.juli hadde han teke 
 vegen på Svarverstugugrava. Vergudane ville skremme folk 
på plass med nokre få regndråpar før messa begynte,  
og så stråla sola opp.

Lyngkampen 16.august
Strålande sol og shortsver då dei tre prestane, 
Ole Amund Gillebo, vikarprest i Ringsaker,  Åge 
Gerhard Hval, vikarprest i Stor-Elvdal og vår 
eigen Ingunn Dalan Vik tok i mot eit  trettitals 
stor menighet på Lyngkampen, 1187 m.o.h. 

Foto: Brit Ragnhild Manengen

Bjørg og Magnar Vedum har i 
«alle år» pynta grava til John 
Frantsen Svarverstuen som 
omkom her i 1839 på tur 
heim frå Østerdalen.


