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Øyer kirke. Foto: Eli Karoline Kruke.

17.mai-program  

for hele Øyer kommune  

på sistesida! 
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FRA REDAKSJONEN

Leder Marit Getz:
Mobil:  41 64 11 18 
E-post: maritgetz@gmail.com

Sokneprest Ingunn Dalan Vik:
Mobil:  91 71 18 91 
E-post: iv328@kirken.no

Kirketjener Tretten,  
Morten Brendløkken: 
Mobil:  97 53 31 45 
E-post: mb762@kirken.no

Kantor Kari Irene Lien:
Mobil: 92 82 05 34 
E-post: kl495@kirken.no

Menighetssekretær: Tone M. Skard
Mobil:   481 37 470
E-post:  ts799@kirken.no

Diakon og menighetspedagog:  
Ann-Kristin Fauske Mathisen
Mobil:   975 48 486
E-post:  af977@kirken.no

Kirketjener Øyer,
Eli Karoline Kruke: 
Mobil: 921 34 880
e-post:  ek947@kirken.no

Kirkeblad for Øyer og Tretten
Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd

Redaksjon: Redaksjonen består av: Alma Hovda Bø,  
Tone Marit Skard, Eli Karoline Kruke og Marit Getz.

 Kasserer:  Kirkekontoret
E-post: : post.oyer@kirken.no

Grafisk produksjon: Dale-Gudbrands Trykkeri AS

UTGIVELSER AV KLOKKEKLANG 2020:
Nr.3 ut ca. 11.sept.,  frist 28.august
Nr.4 ut ca. 27.nov., frist 6.november

Gaver kan gis på bankkonto nummer  
2002 63 15086 eller Vipps nummer 519548.  

Merk med gave til Klokkeklang. 
NB! Utenbygdsboende som ønsker å få tilsendt Klokkeklang i posten, 

må oppgi navn og adresse ved innbetaling.

Øyer og Tretten kirkelige råd

«Dette er ei rar tid» er en setning som er mye brukt 
denne våren. Vi håper alle våre lesere, tross lite 
 kontakt med andre, har hatt en noenlunde bra vår.

Konsekvensene av nedstengningen har vært store for 
alle sider av samfunnslivet, også det kirkelige. Nå ser 
det ut til at det lempes noe på restriksjonene, så vi får 
følge med og rette oss etter de smittevernreglene som 
kommer. 

Takk til alle som har bidratt med stoff denne gangen 
også. Denne våren er det 80 og 75 år siden start og 
slutt på krigen i Norge. I den anledning har Sigmund 
Ihle skrevet interessant om kirken under nazistyret. 

Ettersom det er uvisst når menighetenes årsmøte kan 
gjennomføres, er hele årsmeldingen tatt med i dette 
nummeret.

Redaksjonen ønsker alle  
en god vår og sommer!

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.

Presisering i forrige nummer – Eit minne
I det vesle stykket om Olaug Turtumøygard og Ole Lie, 
stod det at når ho skulle til Jutulstad og halde skule, tok 
ho bussen til handelslaget, og så stod det Tingberg i 
parentes. Det er sjølsagt feil og må stå for redaktørens 
rekning. Dette var den tida handelslaget låg ved sida av 
meieriet, det som no er Øyer landbruksverksted. Derifrå 
gjekk ho sikkert opp Haugsgutua og sørover Gamleve-
gen. Ein må vel tru at Ole tok ein liten omveg for å møte 
lærarinna si og slå fylgje til Jutulstad.
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GAVER TIL KLOKKEKLANG MARS OG APRIL:
Privatpersoner 7050
Kulturmidler Øyer kommune 3000
LHL Lillehammer og Øyer 5000
 

Bedriftsgaver 2020: 
Aasletten Pensjonat og hytter 1000
Hafjell Vaktmesterkompani As 1000
Bjørn Dahl eiendom   500

 
Vi oppfordrer våre lesere til å bruke bygdas bedrifter

Hjertlig takk for alle gaver!

I et par uker har jeg nå jobbet i kirken i Sør-Gud-
brandsdal.  Jeg har kommet til noe som er nytt for 
meg.   Tidligere har jeg vært prest i Oslo, Bærum 
og Sheffield i nord-England.   I et par perioder i 
livet har jeg bodd i ut-landet, men jeg har aldri 
bodd og jobbet i Innlandet!      

Det har vært både rart og fint å komme hit.  Rart 
fordi alle smitteverntiltakene preger hvordan jeg 
har kunnet møte folk i den nye jobben.  De al-
ler fleste jeg skal jobbe sammen med, har jeg ikke 
møtt fysisk, - bare digitalt, som vi har lært oss å 
si. Det blir spesielt.  Likevel merker jeg folks venn-
lighet.  Jeg føler meg velkommen!  Hvem hadde 
trodd at mobiltelefoner og de skjermene vi har på 
kontorene våre kunne stråle ut mye hjertevarme! 

Fritiden er selvfølgelig også annerledes enn i nor-
malhverdagen.   Som så mange andre har jeg brukt 
mye tid ute.  Gått og syklet.  Været etter påsken 
har jo invitert til det også.   Igjen har det slått meg 
hvor utrolig vakker og deilig våren.   De fleste blir 
vel glad om våren.  For meg er det nok særlig to 
ting som våren bringer med seg.  Det første er alle 
minnene fra våren i barndommen.  Jeg kjenner 
fortsatt frihetsfølelsen: Tunge støvletter ble byttet 
med lette joggesko.  Sykkelen fikk lov å komme ut.  
Lek i lyse kvelder.  Is og 17.-maifest.  Paradis tegnet 
med kritt på snøfri asfalt.  Hvert vårtegn nå setter 
meg i kontakt med den gode følelsen fra barndom-
men.  Det er som å trykke på en knapp.  

Det andre våren setter meg i kontakt med er knyt-
tet til tro og kirkeliv.  Det er alle de vakre salmene 
vi har som handler om vår og forsommer.    844 
No livnar det i lundar, 841Den blomstringstid nå 
kommer, 232 I all sin glans nå stråler solen, 845 
Så grønn en drakt, -for å nevne noen.   I Norden 
har vi en helt spesiell salmeskatt der tro og kirkeliv 
kobles med det som skjer i naturen om våren. Ly-

set som vender tilbake etter 
vinteren og naturen som 
våkner til nytt liv, kobles 
sammen med de det som 
skjer i kirken; - påsken og 
pinsen.  

Andre steder i verden kan man nok synge om 
naturen, - og Gud som skaper.  Men den nordiske 
salmetradisjonen knytter så tydelig våren til opp-
standelse og Åndens komme til verden.   Elias Blix 
kobler våren helt direkte med oppstandelseshåpet:  

Du vår med ljose dagar, 
med lengting liv og song,  
du spår at Gud oss lagar 
ein betre vår en gong.

Og Grundtvig ser pinseunderet i løvet som spretter 
på trærne

Det ånder himmelsk over støvet,
Det vifter hjemlig gjennom løvet, 
De lufter liflig under sky.
Nu åpnes paradis på ny,
og yndig risler ved vår fot
en bekk av livets klare flod.  
 
Den nordiske salmetradisjonens vårsalmer er en 
verdifull kilde til vår-yr glede.  Den er og en verdi-
full kilde til å forstå viktige sider av vår tro og vårt 
håp.  Denne tradisjonen må ta vare på.  Det gjøres 
nok best ved at salmene faktisk synges.  Så denne 
våren, hvor vi kanskje ikke kommer oss så mye i 
kirken og på gudstjenester har jeg en oppfordring: 
Lær deg disse salmene utenat, eller last teksten 
over på mobilen så du har den med deg, - og gå ut 
i våren og syng! 

ANDAKT                          Prost Tor Even Fougner
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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

Til alle barn som skal begynne i 1. klasse 
Skolestart er verdt en feiring! Derfor inviterer kirken deg og familien til 
skolestartgudstjeneste i Tretten kirke søndag 23.august kl.11.00.

Siden vi på grunn av koronasituasjonen måtte avlyse samlingene for 
6-åringene i vår, blir det også utdeling av 6-års boka  
«Min kirkebok 6» på denne gudstjenesten.  

Sett av datoen nå! Mer informasjon kommer i posten når dagen 
 nærmer seg.
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KIRKEVERGENS HJØRNE                      Anne Berit Riisehagen Gillebo

Våren 2020 ble noe mer spesiell enn vi kunne fore-
stilt oss. Vi har fått prøvd ut hjemmekontor og blitt 
mer digitale. Det har vært utfordrende og spennen-
de, men samtidig har vi mistet den nære kontakten 
med menighetene. Vi kommer sterkere tilbake når 
samfunnet gjenåpnes!

KIRKEKONTORET
Kirkekontoret har vært stengt siden 13.mars, men vi 
har vært og er tilgjengelige på telefon.
Ring oss om dere har spørsmål, eller bare ønsker å 
snakke med noen. Prest og diakon er tilgjengelige 
for samtaler. Kirketjenerne er tilgjengelige ute på 
kirkegården. 

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER
Den norske kirke har bevist at de kan være kirke på 
nett, når aktiviteter blir avlyst og gudstjenester ikke 
kan holdes som før. Det sendes daglig andakter på 
nett fra Den norske kirke sentralt. Dere fikk også 
muligheten for å se egen kirke på nett i påsken. Pås-
ken var ikke avlyst, men vi var kirke på en annen 
måte. 

Det foreligger nå en smittevernveileder fra Kirke-
rådet, som er en bransjestandard for gudstjenester, 
kirkelige handlinger og undervisning. Den skal hjel-
pe oss å gjenåpne, og gjennomføre kirkelige hand-
linger og undervisning i henhold til smittevern.

Det tar noe tid å få alt dette på plass, men når alt 
er klart, ønsker vi dere alle hjertelig velkommen! 

Mange har utsatt dåp, vielser og selskap slik at 
alle kunne samles til fest. Det kommer til å være 
egne dåpsgudstjenester i slutten av mai og i juni. 
Dato for første gudstjeneste vil bli annonsert i avis 
og på nett, så følg med! 

KONFIRMANTER, KONFIRMASJON OG NYTT 
KONFIRMANTKULL
Konfirmantene blir konfirmert høsten 2020. Det 
blir også undervisning, men ikke helt slik vi hadde 
planlagt. Soknepresten holder tak i dette og vil gi 
dere beskjed når alt er klart.

Nytt konfirmantkull skal også ivaretas, og det 
vil komme invitasjon til påmelding.

VAKTTJENESTE OG DUGNAD
Det skapte stor uro da Dombås kirke brant ned, og 
at brannen muligens var påsatt. Enda større uro ble 
det da Sel kirke ble forsøkt påsatt. Det ble organisert 
nattevakt rundt kirkene i Øyer og på Tretten. Tusen 
takk til alle som stilte opp på kort varsel! Kirkebyg-
gene betyr mye for veldig mange. Vi er glade for at 
saken ble løst raskt.

Dugnad på kirkegårdene ble annonsert i forrige 
utgave av Klokkeklang, og plakater ble hengt opp 
ved kirkene. Vi bestemte oss for å ikke annonsere 
på grunn av alle restriksjoner.

Bygdefolket kjenner sin besøkelsestid og møtte 
opp disse to dagene. Kirketjenere Eli og Morten 
hadde gjort et godt forarbeid med grus og løv, og 
resten ble tatt av dere som møtte opp. Tusen takk! 
Tusen takk til Øyer og Tretten sanitetsforening for 
god kaffe og nydelig kringle!

ØYER KIRKE – RÅTESKADER
Det har vært befaring og kartlegging av råteskader 
på tårnet i Øyer kirke. Tårnet har store råteskader, 
og konstruksjonen glir ut på grunn av dette i søndre 
hjørne på kirka. Det blir derfor ekstra stor belast-
ning på søndre hjørne når konstruksjonen i tårnet 
svikter. Vi er glade for at Øyer kommune har startet 
arbeidet med å kartlegge skadene. Det er innhentet 
fagekspertise som skal legge fram sin rapport på til-
standen.  Når rapporten foreligger, blir den behand-
let videre i kommunens organer. Tårnet ble midler-
tidig stengt for all ringing etter første kartlegging, 
og vil være stengt for ordinær ringing framover. 

PINSERINGING 
- Det er derfor leit å meddele dere at det ikke blir 
ringing fra Øyer kirke pinseaften. Vi oppfordrer 
derfor alle med stabbursklokker/gardsklokker med 
å ringe fra kl.17.00.  Det blir ringt som vanlig fra 
Tretten kirke pinseaften. 

FESTEAVGIFT
I forrige utgave av Klokkeklang skrev vi om økning 
av festeavgift på graver. Saken ble behandlet og 
vedtatt i formannskapet 21.04.20 sak 40/20, etter 
delegering av myndighet fra kommunestyret. Avgif-
ten øker dermed fra kr.200,- til kr.300,- pr. grav pr. 
år fra 1.1.2020.

SOMMEREN
Sommeren venter på oss, og med den kommer gras-
vekst og plantesesong. Vi ønsker at kirkegårdene 
våre skal framstå nyklipte og fine til enhver tid. 
Kirketjenere må også ha ferie, og bemanningen vil 
i perioder være minimal. Sammen med dere skal vi 
gjøre vårt beste for å holde kirkegårdene i best mu-
lig stand i sommer.

Ønsker dere en fortsatt god vår,  
og en strålende god sommer!

Følg oss på vår hjemmesiden: kirken.oyer.no
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SIDE

Finn 5 feil

VITSER

De to bildene er nesten like. Finner du 
de fem feilene på bildet under?

Tegning: Chiara Bertelli

Tegning: Chiara Bertelli

Gamle Tobias 
hadde kjørt bil i alle 
år. Nå hadde han fått 

seg nye briller, og kom 
skjelvende hjem til kona.

– Før jeg fikk disse 
brillene gikk alt så bra 

i trafikken. Men nå 
kommer jo bilene fra 

alle kanter!

Det var 
høst i Edens hage. 
Plutselig kom et 

fikenblad virvlende 
i vinden. 

– Se Adam, ropte 
Eva. 

– En usynlig 
mann!

Hjelp Jona ut av hvalen!Fargelegg!

Samuel salver 

David

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

10 
2019

15. september

Supersetning
Salme 86,12

Gud er min 

hyrde

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

11 
2019

29. september

Supersetning
Salme 86,12

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

12 
2019

13. oktober

Supersetning
Salme 102,3

Jesus vekker 

opp enkens 
sønn

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom. 

13 
2019

27. oktober

Supersetning
2. Timoteus 1,7

Ufortjent 
godhet

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og 
kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 

14 
201910. november

Supersetning
1. Kor 13,13

Gud er 
 kjærlighet

For så høyt har Gud elsket verden at 
han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som 

tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  

16 
2019

8. desember

SupersetningJohannes 3,16

Den største       julegaven
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   Suzy Senior  •  Estelle C
orke

V
duer

mosS il k
os mduerS ilk

SØNDAGSSKOLEN NORGE

Skrevet  av Suz y Sen ior •  I l lus trer t  av Es te l le  Corke

     il Gud være sammen med oss slik som vi er?Vil han være sammen med oss hvis vi er litt rufsete, slik som Esel?Eller når vi har rotet det skikkelig til?
I denne herlige historien finner Esel ut at vi kan komme til Gud akkurat slik som vi er.

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Kan du hjelpe Jona å finne veien ut?
Jona ble kastet over bord fra en båt, 
og ble slukt av en hval!

Tegning: Chiara Bertelli

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 

så skal dere få alt det andre i tillegg. 

15 
2019

24. november

SupersetningMatteus 6,33

De to sønnene

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00
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abonnement
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eller 22 08 71 00

Våren 2020 blir en sånn vår som vi husker. Noen 
har kjent alvoret tett på kroppen, sett hvordan 
mennesker i hele verden har stått i krise på hvert 
sitt nivå.

Her hjemme har noen opplevd å miste jobb, 
noen lever i usikkerhet og noen har mistet noen 
av sine kjære. I dette sitter også dere konfirmanter, 
med skolearbeid på hvert deres rom. For noen har 
det vært en lettelse, men for mange har det vært 
veldig vanskelig å være utenfor kjente fellesskap. 
Jeg har tenkt på dere, bedt for dere og kjenner selv 
at jeg savner å få være sammen med konfirman-
tene slik jeg pleier.

For egen del er jeg nødt til å si at jeg har vært 
100% sykemeldt i denne koronatiden, med en lei 
rygg. Derfor har dere heller ikke hørt så mye fra 
meg.

Planer fremover og leir
Som de fleste skjønner har det vært umulig for oss 
på kirkekontoret å lage faste planer i denne tiden. 
Mulig at mer er avklart når bladet kommer ut, enn 
det er i skrivende stund. Men jeg ber på vegne av 
alle ansatte og frivillige i kirka om forståelse for at 
vi ikke har kunnet komme med noen eksakt infor-
masjon om planlegging før konfirmasjon. Så det 
jeg skriver her blir med alle forbehold.

Når det gjelder undervisning vil jeg gi konfir-
mantene noen oppgaver de kan gjøre hjemme 
hver for seg, slik jeg har delt ut Kristuskransen til 
dere alle for at dere selv kan bli kjent med den. 
Men noen møtepunkter håper jeg på før somme-
ren, uten at vi kan få tatt igjen Ung Messe eller 
Kirkens Nødhjelp sin faste aksjon. Ung Messe vil 
forhåpentligvis kunne gjennomføres i slutten av 
August eller tidlig september. Og slik det ser ut nå 
kan konfirmasjonene gå som planlagt.

Av ekstra undervisning vil jeg gjøre to guds-
tjenester i friluft hvor konfirmantene deltar og 
pilegrimsvandring. Når det gjelder leir i uke 31 så 
venter jeg i skrivende stund på de siste meldin-
gene som gis fra sentralt hold om hvor mange som 
kan være samlet og på hvilken måte. De menig-
hetene i vårt distrikt som har vært knyttet opp 
til Kragerøleir har allerede fått avlyst på grunn av 

antall mennesker 
og at de kommer fra 
forskjellige plasser i 
landet. For vår leir på 
Knattholmen gjelder 
ikke dette. Der er vi 
kun 150 personer fra 
samme distrikt, så 
håpet er fremdeles 
der at vi kan få det 
til, selv om håpet er 
lite. Uansett må alle 
konfirmantene sette 
av denne uken, for 
en eller annen form 
for undervisning og fellesskap vil bli laget i uke 31, 
tilpasset de nasjonale retningslinjene vi har da.
Rett etter 17.mai vil alle konfirmantene få beskjed 
via e-post og sms om hva vi har satt av planer. 

Kjære alle sammen
Tap av fellesskap gjør noe med oss, og mismotet 
har tatt noen og enhver. Så en av oppgavene jeg 
har lyst til å gi konfirmantene, men også kanskje 
alle dere andre også, er å tenke på ett menneske 
som har betydd mye for dere gjennom livet og 
skrive en hilsen og et takkekort til vedkommende, 
på gamlemåten med penn og papir. Vi kan aldri få 
sagt nok takk, og ordene om at en er glad i noen 
og setter pris på dem blir aldri brukt opp. 

Hver og en av dere trengs i fellesskapet, hver 
og en av dere har oppgaver som er viktig for de 
andre. Og i disse tider hvor mange av oss er mer 
isolert enn ellers har jeg lyst til å avslutte denne 
hilsen med å minne om det som er evangeliet, det 
vi er satt til å gjøre på denne kloden, det Jesus viste 
oss. Nemlig å være der for hverandre, våge å være 
den som ser han som er ensom, trøste den som er 
motløs, og våge å tro at du selv er god nok, elsket 
og aldri alene. 

Vi sees, og jeg gleder meg noe veldig!

Med stor digital klem og masse lys
Hilsen Ingunn

Kjære konfirmanter og alle 
dere andre
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En stor takk til alle som også denne våren møtte opp for å gjøre kirkegårdene våre vakre og ryddige etter 
 vinteren. Bygdas flotte parkanlegg trenger å børste av seg lauv og kvist etter en lang vinter med mye vind.

Ca. 25 stilte opp både på Tretten og i Øyer, Morten og Eli hadde forberedt godt  
og var i full jobb med å hente sekker og fylle tilhengeren.

Damer fra sanitetsforeningene kom som vanlig og spanderte kaffe og kringle. Tusen takk.

Felles innsats for fine kirkegårder
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Det skjer i kirken – det nære og det fjerne

▶ Redigert av
Leiv Tore Briseid

Samarbeid om trosopplegg
"Aldri alene" er et nytt trosopplæringsopplegg 
laget for å treffe barn i alderen 10 til 14 år. Oppleg-
get er tiltenkt barn i overgangsfasen fra kristent 
barnearbeid til ungdomsarbeid. Mange ting tyder 
på at barn tar avgjørende valg om tro før de er 14 
år. Vi ønsker å gi mer mulighet til å styrke tro hos 
barn i den aldersgruppen, sier prosjektleder Karin 
Kvalvaag Manvik i Norsk Søndagsskoleforbund. 
Opplegget benytter seg av utradisjonelle måter for 
å involvere bama. En viktig målsetting er at alle 
typer barn i den nevnte alder skal føle seg inklu-
dert. I tillegg til Søndagsskolen, har Norsk Luthersk 
Misjonssamband og Normisjon vært med på å 
utarbeide opplegget. Senere har NLA Høgskolen og 
Blå Kors bidratt med faglige resurser.

Prosjektet er utviklet med støtte fra Kirkerådet 
som et breddetiltak i trosopplæringen i Den norske 
kirke.

(Fra avisen "Vårt Land")

Glede i sjømannskirken i Dubai
Etter 14 år som sosial klubb, har sjømannskirken 
endelig fått formell godkjenning for sitt kirkelige 
arbeid overfor skandinaver i De forente arabiske 
emirater. Godkjenningen gjelder i første omgang 
for tre måneder, men vi håper den
etter hvert blir permanent, sier daglig leder ved sjø-
mannskirken, Ann Kristin Karlsen. Hun forteller at 
myndighetene viser stor toleranse for alle sider ved 
organisasjonens drift. De er svært imøtekommende 
når det gielder tilrettelegging og veiledning.

(Fra bladet «Hjem»)

Flest "Ja" i København
586 ekteskap ble inngått i sjømannskirker over 
hele verden i fjor. 86 av parene valgte sjømannskir-
ken i København som dermed er tilbake på bryl-
lupstoppen. På de to neste plassene fulgte Gran 
Canaria og Mallorca med henholdsvis 85 og 72 
vielser. Hvorfor er København så populær som vig-
selsplass? Mye kan tyde på at mange opplever byen 
som romantisk og vakker. Dessuten er det kort 
veg å reise fra Norge. I tillegg har sjømannskirken 
et kirkerom som passer godt til både små og store 
bryllup.     

(Fra bladet «Hjem»)

De neste ofrene for terror
En jihadistisk voldsbølge rammer kristne i Sahel-
området i Afrika. Kirken bevarer likevel håpet. 
Terrorgruppen "Boko Haram" etablerte seg i nord-
lige Nigeria på starten av 2000-tallet. Den er blitt 
mer brutal med årene. For et par år siden slo grup-
pen seg sammen med IS. Den samlede gruppen 
består av rundt 3500 - 5000 soldater og opererer i 
de fleste av landene like sør for Sahara. Felles for 
gruppen er et ønske om islamsk selvstyre og en 
ekstrem voldsbruk mot såkalte «vantro», i før-
ste rekke kristne kirker og menigheter. Like etter 
nyttår ble 24 sivile drept i et angrep ved en kirke 
i en liten by i landet Burkina Faso. Blant dem var 
menighetens pastor. De om lag 20 angriperne skal 
ha skilt mennene fra kvinnene for så å drepe men-
nene. Flere andre menn ble såret - tallene varierer 
fra 10 til 18. I tillegg ble 3 ungdommer bortført. 
Angrepet skjedde like ved en protestantisk kirke i 
byen Pansy i Yagha provinsen. Etter angrepet ble 
kirken påtent og brent. 

(Fra avisen «Vårt Land») 

Han profeterte
Av Sigmund Ihle

I Bibelen er mange nemnde som profeter. Ein av dei er Jesaja.  
Han levde 7-800 år før Kristus, men såg føre seg, og skreiv i kap. 53 om det som skulle skje  
- slik det står i Johannes 3.16: «For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne,  

så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv.»
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FRA KANTOREN                              Kari Irene Lien

Svein Ellingsen 
Salmedikteren og kunstneren 
Svein Ellingsen døde palme-
søndag, 5. april 2020.     

Med hans milde språk, 
poetiske formuleringer og 
evne til å lage gode gjen-
kjennbare bilder har hans 
tekster fått bety mye for 
mange.   

Ellingsen ble født på Kongsberg 13. juli 1929. 
Han hadde planer om å studere teologi, men i 
stedet valgte han en kunstnerisk utdannelse ved 
Statens Kunstakademi. Fra 1976 var han stats-
stipendiat som hymnolog og salmedikter. Han 
var medlem i Liturgikommisjonens komite for 
salmebok og koralbok (1972-81), formann i Litur-
gikommisjonens bønneboktillegg til salmeboken 
(1980-82). I vår nåværende salmebok som kom i 
2013 er Ellingsen representert med 58 salmer og 
gjendiktninger.  

Ellingsen arbeidet lenge med sine salmetekster 
før han kjente at de var klare. Inntil 20 år kunne 
han ha teksten liggende og arbeide med den. Så er 
det blitt gode tekster fra salmedikterens hånd som 
vi kan få lov til å ta i vår munn, og synge om og 
om igjen og bli mere og mere glad i.   

Jeg vil trekke fram to av hans salmer her; den 
ene er nr. 209 Døden må vike for Gudsrikets krefter, 
og nr. 738 Noen må våke. 

Døden må vike for Gudsrikets krefter er en salme 
for tiden vi er inne i nå, påsketiden. Ellingsen sier 
selv at han alltid har vært opptatt av dåpen. Og 
av hans mest kjente salmer er Fylt av glede over 
livets under. Men ifølge han selv er hans egentlige 
dåpssalme Døden må vike. Han henviser da bl.a.  
til «dåpsvannet», nevnt i 3. trofe.  Første utkast 
til denne salmen kom i 1970, den fikk sin ferdige 
form i 1975. Den er oppsatt med to melodier i 
salmeboka, jeg velger her å bruke Conrad Baden 
sin melodi.  

Fo
to
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s 
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Den andre salmen jeg vil trekke fram er Noen må 
våke. Denne salmen er en del av verket Rydd vei for 
Herrens komme, en vigilie for St. Hans natt, med mu-
sikk av Trond Kverno. Dette var et bestillingsverk 
til Rikskirkesangfesten for barne- og ungdomskor 

i Molde i 1975. Dette sier forfatteren om hvordan 
salmen ble til: 

Jeg minnes den første begynnelse til Noen må våke. 
Jeg gikk en kveldstur – det var en mørk høstkveld i 
1974 – og tenkte på vigilien. Selve ordet er jo så vak-

Selv om vi føler oss svake i verden,
bærer vi i oss et grunnfestet håp:
Livets oppstandelse påskedagsmorgen,
underet, skjedde på ny i vår dåp.

Livet og døden, ja, alt er forvandlet!
Dåpsvannet gjenspeiler regnbuens pakt.
Troen er gitt oss: Guds rike skal seire!
Mørket som binder oss, mister sin makt.

Løftet står fast når vår fremtid er truet:
Ingen skal rive oss ut av Guds hånd!
Engang skal Gud få sin skapning tilbake.
Verden blir frigjort fra fiendens bånd.

Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Livet er gjemt i et jord-dekket frø.
Se, i oppstandelsens tegn skal vi leve.
Se, i oppstandelsens lys skal vi dø.
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Blaise Pascal 
Fransk filosof mm.

Født 19. juni 1623. Død 19. august 1662.

Eit av dei største geni i verda når det gjeld fysikk og matematikk. Men han var også ein av dei største 
tenkjarar innan religion.

Han skreiv ikkje bøker, men noterte på lause lapper, usortert og i ei uhorveleg mengde. Han hadde 
vel tenkt å gje ut bok (bøker), men han døde ung og fekk ikkje gjort  noko av dette. Ivar Welle har 
gått gjennom lappane (fleire eller færre?) og skrivi ei lita bok. Per Lønning gav ut ei bok i 1958 (vel 
300 sider): «Tro og tanke etter Blaise Pascal» Pascal er nemnt i Bygdabok for Øyer, Bind 1, s. 16.

Eit sentralt ord for Pascal: «Veddemålet». Sjølv om Guds eksistens ikkje kan bevisast, bør vi setja 
ALT inn på at GUD ER. Og at han har lova oss evig liv ved Jesus Kristus.

Da Pascal var død, fann dei eit pergamentstykke innsydd i kappa hans. Her sto det: «Abrahams, 
Isaks og Jakobs Gud. Ikke de vises og lærdes Gud. Visshet. Visshet. Følelse. Glede. Fred. Jesu Kristi 
Gud. Min Gud og eders Gud.»

Sigmund Ihle, 
som føyer til dette om gudsbevis: «For i han er det vi rører oss og er til» (Apgj. 17,28)

Noen må bære en annens nød,
noen må vise mildhet,
noen må kjempe for andres rett!
Gud, la ditt rikes tegn bli sett!
Hjelp oss å følge ditt bud!

Herre, du våker i verdens natt,
Herre du bor i mørket,
Herre, du viser oss Kristi dag!
Selv under livets tyngste slag
er vi hos deg, du vår Gud!
Amen, amen.

kert at det i seg selv inspirerer til diktning: Å våke. Jeg 
tenkte på hvilken symbolverdi en nattgudstjeneste kan 
ha i dagens verden. Og plutselig var linjen der; Noen 
må våke i verdens natt. Med en gang var jeg klar over 
at dette var førstelinjen til en inngangssalme. 

Til en dypere forståelse av teksten peker forfatte-
ren på situasjonen i Getsemane og kallet til disiple-
ne, og til kirken i dag: «Bli her og våk med meg»! 
Dette bestillingsverket var beregnet på barn. Så 
kom spørsmålet; Hva er en barnesalme? Jeg siterer 
Ellingsen: 

Hvis man ser bort fra tekster skrevet for ganske små 
barn, er det etter mitt skjønn kunstig å skille mellom 
«barnesalmer» og «voksensalmer». En god salme bør 
være så enkel at alle kan synge den, og samtidig ha så 
mange over- og undertoner at den stadig kan ha mere 
å gi, etter hvert som man vokser med den. Erfaringen 
viser vel at barn behøver ikke forstå alt i en tekst for å 
bli glad i den. Heller ikke voksne gjør alltid det i første 
omgang! 

Trond Kverno står for melodien til denne sal-
men. Han har på mesterlig vis satt toner til mange 
Ellingsens salmer, som gjør at dette er salmer vi 
lever med, lenge. De har en slitestyrke som gjør at 
de tåler gjentagelsen.  

I takknemlighet til Svein Ellingsen for det han 
har gitt oss. 
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I fjor åpnet vi i Øyer/Tretten kirkelige råd Preste-
gården for utstillinger, foredrag og bokår. Tilbake-
meldingene fra "Junidagene" opplevde vi som ensi-
dig positive. Utrolig hyggelige tilbakemeldinger fra 
besøkende, men ikke minst Opplysningsvesenets 
fond (OVF) som eier og Kirkerådet som organiserte 
og finansierte "Bokåret".

Derfor planla vi junidager i år også. Med bloms-
termarked, utstilling og foredrag. Alle avtaler var 
på plass, men arrangementet må dessverre utsettes. 
Alle vet hvorfor. I år blir det "septemberdager" i ste-
det. Informasjon om dette vil komme etter hvert.
Men arbeidet med å gjøre Prestegården til bygdas 
kultursenter har gått videre, ja det er nesten utrolig 
hva vi har mottatt av henvendelser og gaver som 
har en lokalhistorisk verdi og som gir en rød tråd i 
samlingen i Salen og biblioteket.   

Det er derfor en glede å kunne invitere til Øyer 
prestegård også i 2020 der dere kan få ta i øyesyn:

Orgel etter Målfrid Ourom, født 
 Bjørnstad (1897-1983)
Nå er det kommet orgel til Prestegården! Vi har 
plassert det i salen og ser fram til å kunne invitere 
til orgelkonsert der til høsten. Orgelet er gitt av 
Jørn Ourum med familie som gir oss denne histo-
rien til instrumentet:
"Min farmor, Målfrid Ourom, født Bjørnstad, bodde i 
sine tidlige år i Klokkergården i Øyer.  Hun var eldste 
datter av Kristian og Matilde Bjørnstad. Kristian var 
lærer, men var i tillegg klokker og kirkesanger i Øyer 
kirke.

Målfrid fikk orgelet til konfirmasjonen av sine 
foreldre.  Hun fikk orgelundervisning hos Magnhild 
Bryhn, opprinnelig øyværing, som senere tok organist-
utdanning på Musikkonservatoriet i Oslo og virket som 
organist i Lillehammer-området. 

Målfrid var en periode organist i Øyer kirke.
Målfrid giftet seg i 1920 med lærer Kristian Ourom 

fra Tretten.  De første årene bodde de på Aurvoll skole, 
hvor Kristian var lærer, men i 1928 bygde de sammen 

med Målfrids foreldre hus på eiendommen Furuheim 
på Tretten.  Orgelet hadde hedersplass i stua helt frem 
til eiendommen ble solgt i 1997.  Fram til 2020 har or-
gelet vært utlånt til Bjørn Mellemberg fra Tretten, som 
selv er musiker, og en nær venn av familien.

Vi håper at orgelet blir tatt godt vare på i Øyer Pre-
stegård!"

Møbler fra Klokkergården
En kirke, en prestegård og en klokkergård. Slik 
var det i gamle Øyer. Kirka er der og minnene fra 
Klokkergården skal leve videre i Prestegården. For 
med eierskiftet i Klokkergården så gikk også histo-
rien om en grendeskole og en klokkers bopel over i 
historien. Men sentrale deler av inventaret står nå i 
Prestegården! 

Takket være de tidligere eierne, Randi og Kjersti 
Tellander så kan vi glede besøkende til å komme i 
Prestegården og se hvilke eiendeler de har gitt oss. 
I gangen med utgang til hagen står det salongbord 

Øyer prestegård – vår felles kulturarv 
– verdt et besøk!

▶ Av 
Simen Ensby
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med stoler i rød velour, til biblioteket har vi fått 
kommode (sekretær) i flammebjørk og ikke minst 
stolen og skrivepulten som Olaug Turtumøygard 
brukte i perioden som lærerinne da det var "små-
skole" i Klokkergarden. Over pulten henger et ny-
delig veggur, også gitt av Tellenders (og den går på 
minuttet riktig). Og oppe i salen i 2.etg har vi satt 
spisestuemøblene i eik, med stoler med skinntrekk 
og middagsservise fra jubileumsåret 1914!

Bøker fra Båtstø
En utrolig fin bokgave har vi fått av Mari Båtstø. 
Gamle salmebøker og kirkerelaterte klenodier. Mest 
ruver den daglige bønneboken fra 1768 der flere av 
navnene til de som har eid boka fortsatt er tydelig 
innskrevet.

Maleri fra Moshus
Det var med glede jeg fikk invitasjon til å besøke 
storstua på Moshus. Halvor ville vise meg et maleri 
som hang der, og som han ville gi til Prestegården. 
Et maleri av Prestegården, sannsynligvis fra rundt 
1880, som tidligere hadde vært på Hov. Maleriet 
har fått sin plass på veggen ved salongen i gangen.
    
En stor takk til alle dere som har tildelt Pre-
stegården disse verdifulle, historisk relevante 
skattene. 

Og nå åpnes det for arrangement og besøk igjen. 
Derfor er det vårt håp at private, lag og foreninger 
vil benytte bygdas kulturhus.

INFORMASJON FRA ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD

I siste nummer av Klokkeklang ble det referert 
fra møte 29.1.20.  Neste rådsmøte skulle være 18. 
mars, men på grunn av situasjonen vi nå er i, ble 
det ikke noe møte, og vi er heller ikke sikre på når 
neste møte i rådet kan avholdes.  Fellesrådet har 
gitt Arbeidsutvalget fullmakt til å ta avgjørelser i 
saker som det er nødvendig å få vedtatt, fullmak-
ten er foreløpig gitt fram til 15. juni.

Menighetens årsmøte er heller ikke avholdt og 
pr. nå vet vi heller ikke når dette kan avholdes. 
Årsmeldingen er vedtatt og ligger ved i dette num-

meret av Klokkeklang.  Regnskapet er ikke ferdig 
revidert.

Kirkeverge Anne Berit har vært og er på konto-
ret hver dag, slik at alle som trenger å ha kontakt 
med kirkekontoret får det.  

Men, i denne uvanlige situasjonen, vil jeg 
gjerne informere om hvor kreative og positive de 
ansatte er.  Ingunn prest har hatt digitale messer 
i påsken, Kari kantor har spilt, diakon Ann Kris-
tin har deltatt og kirketjenerne Morten og Eli har 
ringt fra de kirkene det skulle være messe i påsken.  
Mange har vært inne og hørt på de digitale mes-
sene.  Når det ikke er messe går vi også glipp av of-
ringer, og vi oppfordrer til ofring på Vipps, Tretten 
på vipps nr. 519613 og Øyer på vipps nr. 519611.

▶ Av leder
Marit Getz
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Årsmelding 2019
ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD (ØTKR)

«Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og 
nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende be-
tjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og 
åndelig nød avhjulpet.»
«Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av sok-
nene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid 
 mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.»

Jfr. Kirkelovens § 9 og 13

Organisasjon 
Øyer og Tretten kirkelige råd 2015-2019 besto av: 
Rådets faste medlemmer: Funksjon i rådet
Alma Hovda Bø Leder, AU, adm. utvalg, diakoniutvalg
Lars Høvren Kirke- og kirkegårdsutvalg
Unni Staum Trosopplæring ungdom, prestegårdsal
Synnøve Bratt Kirke- og kirkegårdsutvalg, AU
Borghild Nysveen Trosopplæring barn, prestegårdsal
Solveig Fossum Nymoen Kirke- og kirkegårdsutvalg
Ann-Karin Hongshagen Nestleder, AU, adm. utvalg, kirke- og kirkegårdutvalg,  

Trosopplæring ungdom
Eli Børde Diakoniutvalg, AU
Elin Paulsrud Trosopplæring ungdom
Arnhild Nachtnebel Diakoniutvalg
Karen Inger Aarnes Trosopplæring barn
Anne Rindal Offigstad Utvalg for kirkemusikk, gudstjenesteutvalg
Ole Hageløkken Kommunens representant
Geir Wiknes Biskopens representant
Morten Brendløkken Ansattes repr. 
Rådets varamedlemmer:
Simen Ensby Diakoniutvalg, prestegårdsal
Elin Haugerud Trosopplæring ungdom, utvalg kirkemusikk
Solveig Marit Rakvaag Trosopplæring barn
Tore Skaaden Kirke- og kirkegårdsutvalg
Marit Midtmageli Kirke- og kirkegårdsutvalg
Åse Merete Vasrud Trosopplæring ungdom
Marit Kristine Melberg Trosopplæring barn, gudstjenesteutvalg
Jan Tore Nilsen Trosopplæring ungdom
Wenche Haugen Trosopplæring barn
Kjell Olav Dalåmomo Kirke- og kirkegårdsutvalg
Oddvar Pedersen Diakoniutvalg
Fritjof Bjerke Kirke- og kirkegårdsutvalg
Arnfinn Gillebo Kommunens vararepresentant
Prosten i Sør-Gudbrandsdal Biskopens vararepresentant
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AKTIVITETER på Bakketun
Etter valget 9. september 2019
Øyer og Tretten kirkelige råd 2019-2023 består av: 
Rådets faste medlemmer: Funksjon i rådet
Marit Getz Leder, AU, adm. utvalg, kirke- og kirkegårdsutvalg
Simen Ensby AU, diakoniutvalg, prestegardsal
Marianne Staum Trosopplæring ungdom, prestegårdsal
Inger Grini Skagsoset Trosopplæring ungdom
Hilde Skøien Diakoniutvalg, prestegårdsal
Borghild Nysveen Trosopplæring barn
Elin Paulsrud Nestleder, AU, adm. utvalg Trosopplæring ungdom
Åse Merete Vasrud Trosopplæring ungdom, AU,
Henning Marius Kramprud Trosopplæring barn
Trond Løken Kirke- og kirkegårdsutvalg
Marit Kristine Melberg Trosopplæring barn
Inger Nordlien Diakoniutvalg
Rådets varamedlemmer
Svein Gisle Nystrøm Utvalg kirkemusikk, Trosopplæring ungdom
Hilde Grothe Trosopplæring barn
Solveig Marit Rakvaag Trosopplæring barn
Helge Høvren Grothe Kirke- og kirkegårdsutvalg, prestegårdsal
Per Ivar Nysveen Kirke- og kirkegårdsutvalg
Hilde Nordlien Odden Kirke- og kirkegårdsutvalg
Jan Tore Nilsen Trosopplæring ungdom
Kari Johansen Flatemo Kirke- og kirkegårdsutvalg
Wenche Haugen Trosopplæring barn
Tove Iren Brennhaugen Diakoniutvalg
Stine Johansen- Flatemo Kirke- og kirkegårdsutvalg
Lillian Urdahl Trosopplæring barn

Ansatte ved kirkekontoret
Stillingsbetegnelse Stillingsstørrelse Stillingsinnehaver
Kirkeverge 100 % Berit Sundli
Kantor 100 % Kari Irene Lien
Kirketjener 100 % Morten Brendløkken
Kirketjener   50 % Eli Karoline Kruke 
Diakon   50 % Ann Kristin Fauske Mathisen fra 01.09.2019
Menighetspedagog, vikar   30 % Inger Melbø Strangstad til 01.09.019
Sokneprest 100 % Ingunn Dalan Vik fra 01.01.2019
Menighetssekretær   40 % Tone Marit Roen Skard 

Virksomheten
Øyer og Tretten kirkelige råd er både menig-
hetsråd og fellesråd.
Øyer og Tretten kirkelige råd har lagt bak seg det 
16. året i forsøksordningen som ett organ. Både de 
folkevalgte i rådet og de ansatte på kirkekontoret 
er godt fornøyd med ordningen og arbeidsformen. 

Kirkerådet har ennå ikke avgjort om det blir en 
permanent ordning. Øyer og Tretten kirkelige råd 
har fått tillatelse til å fortsette ordningen med ett 
felles råd inneværende periode. Valget til nytt råd 
2019 ble derfor avholdt etter dette prinsippet. Det 
er valg i både Øyer og Tretten. 
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ØTKR
Øyer og Tretten kirkelige avholdt 10 ordinære 
møter, og behandlet til sammen 56 saker. Ingunn 
Dalan Vik ble innsatt som ny sokneprest.

Det nevnes:
• Innvielse av det nye orgelet i Øyer.
•  Budsjett, økonomi-oppfølging, årsmelding og 

regnskap. 
•  Nytt lokale for kirkekontoret.
•  6 utgivelser av menighetsbladet Klokkeklang.
•  Nominasjon og valg 2019, introduksjon til nytt 

råd. 
•  Prosess for å oppløse samarbeidsprosjektet Tros-

opplæring Sør-Gudbrandsdal prosti nord.
•  Ansettelsesprosesser: for diakon 50 %, menig-

hetspedagog 35 %, kirkeverge 100%.
•  Konfirmantleir i samarbeid med Lillehammer, 

Nordre Ål og Søre Ål menigheter.
• Junidager i prestegården.
• Revidering av utvalgenes retningslinjer. 
•  Uttalelse vedr. tilsetting av prost i Sør-Gud-

brandsdal prosti.
• Gudstjenesteliste 2020, Offertildelinger i 2020,

I tillegg ble det avholdt møter i arbeidsutvalget, 
samt møter med Øyer kommune. 
ØTKR har vært representert på årsmøtene til Frivil-
lighetssentralen og Kirkens SOS. 

Arbeidsutvalget
Utvalget hadde 3 møter. Arbeidet besto i hoved-
sak av: nytt orgel i Øyer kirke, regnskap, budsjett, 
årsplan, offertildeling og årsmelding. Forberedelse 
og gjennomføring av dialogmøte med Øyer kom-
mune. Arbeid med å få diakon i Øyer. 

Menighetsmøte
Det ble avholdt ett menighetsmøte i 2019, menig-
hetenes årsmøte i Prestegården. Ca 20 frammøtte. 
Årsmelding og regnskap ble lagt fram til orientering. 

Bemanningssituasjonen i 2019 
Det var store endringer i staben. 
Ingunn Dalan Vik ble tilsatt fra 1.januar 2019, og 
innsatt som sokneprest i Øyer kirke den 27. januar 
2019. En aktiv prest som menighetene har tatt 
godt imot.

I 2019 ble det besluttet at menighetspedagog 
skulle være ansatt i det fellesråd hvor menighets-
pedagogen arbeider. Samarbeidet trosopplæring 
Sør-Gudbrandsdal nord ble oppløst 31.12.2019. 
Menighetspedagog Trond Klaape hadde permisjon, 
og leverte senere sin oppsigelse med virkning fra 

1.9.2018. Inger Melbø Strangstad ble tilsatt som 
vikar i ett år.

ØTKR har prøvd i flere omganger å få diakon-
stilling til Øyer I 2019 gikk staten inn med friske 
midler, noe som gjorde at Hamar bispedømme 
fikk tildelt 8 nye diakonhjemler.  ØKTR søkte nok 
en gang om midler til diakonstilling. Denne gan-
gen ble det en realitet, og det finansieres med 50 
% lønnsmidler fra Hamar bispedømme, og 50 % 
lønnsmidler fra Øyer kommune.  

Ann-Kristin Fauske Mathisen ble tilsatt i 50% 
stilling som diakon 1.september.

Det var noen langtids sykefravær i staben gjen-
nom året. 

Gudstjenestefeiring
I Øyer og Tretten var det gudstjenestefeiring hver 
søndag, og på andre kirkelige dager: Askeonsdag, 
2.påskedag, 17. mai, Kristi Himmelfartsdag, 2 
pinsedag, 2. juledag samt 1.nyttårsdag. Aktivite-
ter i trosopplæring avsluttet med gudstjeneste der 
barna deltok med det de hadde lært. Konfirman-
tene var ministranter i konfirmanttiden. 

Taize-gudstjeneste feires årlig. Historisk guds-
tjeneste i forbindelse med Stavsmartn, fjellmesser 
på Åstkjørkja, Svarverstugugrava og Lyngkam-
pen, samt messe på Kjørkjehaugen. Alle messene 
var godt besøkt. Palmesøndag var det økumenisk 
gudstjeneste på Mosetertoppen, samarbeid med 
pinsemenigheten. 2. pinsedag var det gudstjeneste 
på Pilegrimskapellet på Borkerud, med vandring 
fra Rindal. På Bibeldagen var menigheten invitert 
til økumenisk gudstjeneste for alle trossamfunn i 
Lillehammer kino. 

Drop in dåp ble prøvd for første gang i Øyer 
kirke med 2 dåp.

Klokkertjenesten ble ivaretatt av to frivillige 
klokkere i hvert sokn. 

Schola Gregoriana og liturgisk kor.
Schola Gregoriana Øyer bestod av 10 medlemmer 
i 2019.

Hovedaktiviteten i gruppa er å synge ukentlige 
tidebønner. Tidebønnene er lekfolkets gudstjenes-
te, og er et tilskudd til bønne- og troslivet i kirken. 
Det samler ikke så mange i antall, men represente-
rer en slags beredskap i kirkens liv. 

Det har gjennom året vært 22 Laudes (morgen-
sang), 11 Vesper (aftensang) og 11 Completorium 
(kveldsbønn). I forkant av dette har de hatt en times 
øvelse før vesper og completorium. I tillegg var det 
ekstra øvelser for de andre prosjektene de var med på. 

Natt til 29. juli hadde de ansvaret for våkenat-
ten under Olsokfeiringen i Hamardomen.
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Liturgisk kor bestod av 9 medlemmer, som deltok 
på ca 25 gudstjenester i løpet av året, i Øyer kirke. 
De møtte opp en time før gudstjenesten, og øvde 
en kveld hver måned.

Kulturaktiviteter
•  Flott historisk gudstjeneste på Stavsmart’n, året 

var 1961, da første kvinnelige prest, Ingrid Bjer-
kås, ble ordinert i Norge. Mye arbeid ble lagt ned 
for å finne tidsriktig musikk, liturgi og klesdrakt. 
Sokneprest Ingunn Dalan Vik, kantor Kari Irene 
Lien, kirketjener Morten Brendløkken og klokker 
Herman Kvarving var medvirkende denne dage. 
Kirkekaffe på Stav, der bonden på Stav ønsket vel-
kommen til 1961. Samarbeid med Stavsplassens 
venner, Tretten Bygdekvinnelag og Historielaget.

•  Kantor Kari arrangerte orgelhalvtime en gang i 
måneden fra høsten 2019. Tiltaket ble tatt godt 
imot  

Øyer Prestegård i 2019 - Kunst, kultur og bokår
Et stort arbeid ble utført av mange frivillige som 
ble ledet av arbeidsgruppa for prestegårdssalen. 
Denne arbeidsgruppa ble satt ned som et Adhoc ut-
valg i 2018. De ryddet og tømte kjeller og loft. Ha-
gen ble rehabilitert. Rosehekk, syriner og bærbus-
ker kom til sin rett. Fasaden fra det første orgelet i 
Øyer kirke (1906), ble funnet fram fra stabburet i 
Prestegården.

Den gamle lysbildefremviseren ble funnet 
sammen med tilhørende kassett med gamle hånd-
malte glassbilder. Fra Klokkergården i Øyer fikk de 
skrivepulten og stolen fra den gang det var grende-
skole der.

Junidager 2019: Etter alt arbeid ute og inne var 
det en stor glede for ØTKR, i «duft av syriner og 
sjasmin» å ønske en stor forsamling velkommen 
til Junidager i Prestegården 7.- 23.juni, som ble 
åpnet av Øyers ordfører. Det var stor utstilling i 
andre etasje med seks lokale kunstnere, en nyfrisert 
hage, Bokåret 2019 med åpning av biblioteket med 
lokal litteratur og historie, kafé Monrath, foredrag 
og konserter. Mange lag og foreninger benyttet 
anledningen til å legge sine møter til prestegården 
og fikk samtidig med seg utstillingen, omvisning i 
biblioteket og orientering om arbeidet som var ut-
ført. De ca. 500 som var innom prestegården disse 
dagene oppdaget prestegårdssalen som et godt 
egnet lokale til ulike arrangement. 

«Med stor glede gratulerer eg folket i Øyer med at dei 
har gått saman om å ta vare på Øyer prestegard ute 
og inne, slik at prestegarden også i framtida kan vera 
eit sentrum for kulturlivet i bygda. Øyer prestegard er 
ein av dei vakraste prestegardane i Norge, og blir eit 
minnesmerke for heile landet, no som så mange preste-
gardar blir lagt ned» .

Dette utdraget er fra forfatteren Edvard Hoems 
«helsing til øyværingane» i forbindelse med åpnin-
gen av «Junidager i prestegården 2019», 

Åpen kirke
•  Kirketjenerne ble ofte kontaktet av folk som øn-

sket å komme inn i kirka i sommerhalvåret.
•  Det var også åpen kirke i forbindelse med Alle-

helgen i november, som et ledd i den nasjonale 
satsingen.

Klokkeklang  
•  Klokkeklang, menighetsbladet for Øyer og Tret-

ten sokn, gis ut av Øyer og Tretten kirkelige råd. 
Redaksjonen bestod av Eli Karoline Kruke, Tone 
Marit Skard og Alma Hovda Bø. 

•  Kassererjobben ble ivaretatt av menighetssekre-
tær Tone Marit Skard.

•  Det ble gitt ut seks nummer med til sammen 132 
sider.

•  Bladet baseres på frivillighet, både redaksjonsar-
beid og utkjøring til ca. 2400 husstander. I tillegg 
til stoff fra og om lokalt kirke- og menighetsliv, 
ble det innhentet annonser og stoff av ulikt slag 
fra andre frivillige skribenter. 

•  De mange frivillige gavene gikk til trykking av 
bladet. Det kom inn kr. 155.865, - fra enkelt-
personer, bedrifter, lag og foreninger og ved 
 begravelser i 2019

•  Klokkeklang trykkes i et opplag på 2700 av Dale-
Gudbrands Trykkeri på Tretten.  De siste årene 
har utkjørerne også hatt med Lionskalenderen i 
desember. 

•  Det ble sendt ca. 200 eksemplarer til utenbygds-
boende, som er en egen abonnementsordning.

•  I juni ble det arrangert et treff i Prestegårdssalen 
for klokkeklangkjørere, trykkeriansatte og redak-
sjon.  

•  Klokkeklang ble også lagt ut på hjemmesida: 
www.kirken.oyer.no 
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Regnskap Klokkeklang 
 2019  2018  2017
 Gaveliste private  113 540,00          150 014,75  161 100,00
 Kulturmidler  3 000,00              5 000,00  5 000,00
 Bedriftsgaver  4 000,00            19 100,00  5 500,00
 Gaver lag og foreninger            10 500,00              9 000,00  11 000,00
 Gaver ved gravferd  27 825,00            62 061,87  0,00
 Utkjøring Lionskalendere              6 000,00              6 000,00  6 000,00
 Renteinntekter  146,50                 134,52  216,78
 Sum innt  165 011,50          251 311,14  188 816,78
 
 Trykking  171 570,00          154 630,00  164 030,00
 Porto   13 847,30            14 311,40  13 667,50
 Innbinding av 3 bøker, Klokkeklang-blader              3 150,00                       -    0,00
 Vipps gebyr                  39,88                  12,25  3,50
 Andre utgifter  850,00                       -    0,00
 Sum utgifter  89 457,18          168 953,65  177 701,00
   
 Overskudd / Underskudd           -24 445,68            82 357,49  11 115,78
   
 Egenkapital pr. 01.01.          300 573,97          218 216,48  207 100,70
 Resultat  -24 445,68            82 357,49  11 115,78
 Egenkapital / Beholdning pr. 31.12.          276 128,29          300 573,97  218 216,48

 Klokkeklang hadde et underskudd på kr 24.445,68 i 2019. 
 Gaver fra bedrifter gikk ned.   
 Det ble gitt gave ved ei gravferd i 2019.   
 Det ble bundet inn 3 bøker med klokkeklang-blader, kostnad kr 3.150,00. 
 Pr 31.12.2019 var beholdningen kr 276.128,29. 

26.01.2020 Tone M. Skard

Bygg og anlegg 
Kirkene og kirkegårdene
Øyer kirke: Det ble utarbeidet vedlikeholdsplan 
fram mot 300-års jubileet for kirka i 2025. Det 
gjenstår bl.a. oppussing av utgangsdør mot sør, 
utvendig maling, reparasjon av kirkemuren og 
reparasjoner på tårnet og lukene. Dette er et arbeid 
som tilstrebes å få inn kommunens budsjett.

Tretten kirke har siden rehabiliteringen i 2015 
ikke hatt behov for annet enn vanlig vedlikehold. 

Øyer kirkegård: Pr 31.12.2019 var det to ledige 
nye dobbeltgraver på Øyer kirkegård. Det ble satt 
opp nytt gjerde på deler av kirkegården

Tretten kirkegård: Det er bra plass til nye graver 
på kirkegården. Utvidelse av Tretten kirkegård er 
en del av ny kommuneplan. 

Bruvin gravlund: Gravlund med urnefelt og 
kistefelt og er i jevnlig bruk. 

Kirkegårdene er i meget god stand, og folk er 
flinke til å stelle gravene sine. Kirkegårdene er fine 

anlegg som mange bruker mye tid på gjennom 
hele sommeren

Det leies gravemaskin til graving av graver av 
Morten Brendløkken.  

Årsmelding Orgelkomiteen 2019
Orgelkomiteen bestod av Alma Hovda Bø, leder, 
Jan Erik Nordlien, Ole Gunnar Austvik, Rigmor 
Aarø Spiten, Randi Bolstad, Gunhild Eikerol, Elin 
Stenersen, Simen Ensby, Kjell Haugerud og Kari 
Irene Lien.

Orgelkomiteen hadde sin innspurt med marke-
ring av orgelinnvielsen den 10. februar. Komiteen 
hadde vært i gang siden 2007, med mange ulike 
initiativ for å skaffe midler til det nye orgelet. Ikke 
alle tiltakene førte til at det kom inn midler. Men 
folket i Øyer samlet inn 2,3 millioner kr i form av 
gaver ved begravelser, fødselsdager, konserter og 
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rene gaver til orgelet. Dette var 2/3- deler av hele 
beløpet, og resultat av en imponerende giverglede 
blant enkeltpersoner! 

Orgelkomiteen sto for planlegging og gjennom-
føring av det som forgikk i Øyer Prestegård ved 
innvielsesdagen. Det ble laget en brosjyre om orge-
let i anledning innvielsen med omtale av orgelet, 
hilsener og bilder. Denne ble utarbeidet av Kjell 
Haugerud og Bjørn Karlsen.

Dagen startet med innvielsesgudstjeneste i Øyer 
kirke. Forrettende prest var prost Anita Dalehavn, 
medliturger var tidligere sokneprest Øyvind Sage-
dal og sokneprest Ingunn Dalan Vik. 

Alle som var på gudstjenesten var invitert på 
kirkekaffe, der den høytidelige overrekkelsen av 
orgelet fant sted. Til stede var tidligere eier av Ryde 
& Berg Orgelbyggeri A/S, Jan Ryde, nåværende eier 
Håkon Wium Lie, daglig leder Jan-Willy Rydnin-
gen, intonatør Anders Hjortaas, produksjonsleder 
Ronny Hansen, regnskapsfører Magnar Nilssen, 
konsulent Kåre Nordstoga, samt spesielt inviterte 
fra Øyer/ Tretten som på ulike måter hadde en 
direkte tilknytning til orgelprosessen. 

Om kvelden hadde domorganist og konsulent 
Kåre Nordstoga innvielseskonsert i Øyer kirke, med 
fullt hus! Flott å kunne oppleve dette engasjemen-
tet blant folk i bygda! 

På kirkekaffen ble orgelkomiteen takket av for 
sin innsats.  Dermed var orgelkomiteen oppløst. 

Øyer og Tretten kirkelige råd må jobbe videre med 
fullfinansiering av orgelet. 

Den totale kostnaden på orgelet er 3,4 mill. 
ØTKR måtte ta opp lån på 1 million kr, som Øyer 
kommune garanterte for. 

Det er fremdeles anledning til å kjøpe kort eller 
bilde med Annemor Rivertz Torgersen sitt vakre 
motiv. 

Kantor benytter anledningen til å takke de som 
har vært med i orgelkomiteen! Mange hyggelige 
møter, mye å gledes over, men også store utfor-
dringer. Alle som var med fra starten har vært med 
til endes! Orgel ble det, og det ble et veldig fint 
orgel som vil være til glede og trøst i generasjoner 
framover! 

Menighetssal
Prestegårdssalen i Øyer ble brukt til møter, kirke-
kaffe og trosopplæringsarbeid. 
Lokalet egnet seg god til ulike arrangement for 
privatpersoner, lag og foreninger, barn, unge og 
voksne.

Tretten Kapell fungerte godt som menighetssal i 
Tretten. Kapellet ble brukt til forskjellige arrange-
ment: Babysang, trosopplæringstiltak, møtelokale 
for rådet, kirkekaffe.  

Menighetsarbeid 
Frivillig mannskap
Det var godt over 100 frivillige organiserte med-
arbeidere i Øyer og Tretten i året som gikk. Det 
fortjener en applaus! Medlemmer og varamedlem-
mer i ØTKR deltok både i utvalgsarbeid og som 
kirkeverter i gudstjenestene, der også frivillige 
sangere og klokkere deltok. Klokkeklang ble lagt og 
distribuert av frivillige. 

Det ble invitert til juletrefest i prestegården 
20.dag jul. 35 stykker hørte Kjetil Aarsstrand fra 
Opplysningsvesenets fond fortelle interessant om 
Øyer prestegards historie. Tone Marit Skard ledet 
festen som ble avsluttet med gang rundt juletreet. 
Det ble servert gryterett, kaffe og kaker

Utvalgsstrukturen
ØTKR ble organisert i utvalg der alle, både med-
lemmer og varamedlemmer, var med i ett eller flere 
utvalg (se oversikten i innledningen) sammen med 
de ansatte.

Utvalgene gjorde menighetsarbeidet i menighe-
tene. Det hadde stor betydning for menighetene at 
de som var i utvalgene, jobbet så godt. Uten deres 
medvirkning ble det vanskelig å ha slik aktivitet på 
alle områder. Det var mange oppgaver som måtte 
løses. 
De forskjellige utvalgene var: Arbeidsutvalg, Tro-
sopplæring barn, Trosopplæring ungdom, Diako-
niutvalget, Kirke- og kirkegårdsutvalg, Utvalg for 
kirkemusikk, Gudstjenesteutvalget, Menighetsbla-
det Klokkeklang.  

Utvalgenes årsmeldinger 2019:  

Trosopplæringsutvalget for barn
Det avgående utvalget hadde fram til 30.okt. tre 
møter sammen med staben, der aktiviteter og 
annet var temaer. I løpet av første halvår ble den 
vedtatte Trosopplæringsplanen gjennomgått, og 
det ble formulert mer presis ansvarsfordeling i de 
ulike tiltakene.
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Inger fulgte samme opplegg som tidligere år. Vi 
hadde inntrykk av at barn og foreldre hadde det 
trivelig på samlingene. Inger, i samarbeid med 
presten, formidlet det kristne budskapet og kantor 
Kari lærte barna salmer som hørte til de enkelte 
samlingene. Kirketjenerne Morten og Eli Karoline 
fortalte om kirkene. Utvalgets medlemmer bisto 
med praktisk arbeid.
•  Krøllesamling for 2 åringer ble arrangert for før-

ste gang den 29.januar i Tretten kirke. 10 barn og 
12 voksne deltok.

•  Lys våken for 11-12 åringer, helga 16.-17.februar. 
7 barn var med på dette opplegget. Dette var 
femte gangen det ble arrangert Lys våken, og vi 
fulgte samme mal som første gang.

•  Tårnagenthelg for 8-9 åringer ble arrangert i Øyer 
kirke lørdag 9.mars. 12 barn deltok.   
Søndag 10.mars møtte ungene sammen med 
foresatte til Tårnagentgudstjeneste. Etterpå ble 
det servert kirkegelé og kaffe i prestegårdssalen. 

•  Påskesamlinger for 6 åringer, 9.april og 24.april. 
Avsluttet med utdeling av 6-årsbok på Våronn-
messene 28.april på Tretten og 5.mai i Øyer. Til 
sammen 15 barn deltok. 

•  TEAM BÅT hadde seminar og konsert arrangert i 
Ringebu 20.oktober. 2 barn fra Tretten deltok.

•  Adventsamlinger for 4 åringer. Det møtte til 
sammen 20 barn fra begge sokn. 

•  Baby-sang med Inger Strangstad som instruktør i 
kapellet på Tretten. 1 ½ time annenhver torsdag. 
2 - 7 babyer og foreldre deltok på samlingene. Vår-
terminen ble avsluttet med familiemiddag 3.mai.

Trosopplæringsutvalget ungdom 
Hadde to felles møter sammen med trosopplæring 
barn, prest, kantor og menighetspedagog.
•  planleggings-/arbeidsmøter, i tillegg til telefon-

kontakt, i forkant av aktivitetene vi   
var med på.
•  deltok ved konfirmantpresentasjon i begge sokn, 

med bl.a. utdeling av bibler.
•  Var med på planlegging og gjennomføring av 

fasteaksjonen
 -  info-kveld i Øyer prestegard for konfirmanter 

og foreldre/foresatte
 -  praktisk gjennomføring før og under innsam-

lingsaksjonen
 -  samvær for konfirmantene i prestegarden etter 

innsamlingen, med servering av kakao og boller
 - opptelling etter fasteaksjonen.
•  deltok på informasjonsmøte i Øyer kirke i for-

kant av konfirmant-leiren. I år var denne på 
Knattholmen, sammen med ungdommene fra 
Lillehammer/Søre Ål og Nordre Ål menigheter

•  vasket konfirmantkapper.
•  var med på prøving av konfirmantkapper.
•  deltok ved samtalegudstjenesten og sto for plan-

legging og gjennomføring av festen etter denne. 
Der var alle konfirmantene sammen.

•  Samtalegudstjenesten var i Øyer kirke, med på-
følgende fotografering i «egen» kirke. Festen var i 
Havrebua for konfirmanter med foreldre/foresat-
te, der alle hadde med mat/kaker til felles bord.

•  deltok ved konfirmasjonsgudstjenestene i begge 
sokn

•  var med på samling/innskriving for konfirmanter 
2020, i Øyer prestegard.

•  «Lucia-kvelden» inviterte soknepresten 
2019- konfirmantene til gjensynstreff i prestegar-
den.  Utvalget deltok her med det praktiske. Kvel-
den ble meget vellykket, 20 av 29 ungdommer 
deltok. Det var taco og lussekatter, lek, skjemt, 
moro og alvor i god blanding!

Kirke og kirkegårdsutvalget 
Befaring i kirker og på kirkegårder på våren. 
•  Supplering og reparasjon av benkeputer i Tretten 

kirke. Dette var finansiert av gavekonto. 
•  Den tradisjonelle vårdugnaden med raking av 

lauv på kirkegårdene ble utført den 30.april. Stor 
deltagelse som tidligere år og sanitetsforeningene 
serverte kaffe og kringle.

•  I Øyer ble det satt opp nytt gjerde ut mot kirke-
vangen. 

•  På Tretten ble flaggstanga malt og ny flaggstang 
kule ble montert.

•  Det ble foretatt rengjøring av benker og gulv, 
støvtørking og puss av gjenstander i Øyer kirke 
før konfirmasjonen. 

•  I oktober ble det feiret konfirmantjubileum for 
50, 60, 70 og 80 konfirmanter med godt oppmø-
te i begge sokn. Gudstjeneste i kirkene og sosialt 
samvær med mat, kaffe og kake i Prestegårdssa-
len og på Bådstø.

Diakoniutvalget 
 Aktivitetene var like i de to sokna, men arbeidet 
ble likevel tydelig delt i Øyer og Tretten. I Øyer var 
det mange frivillige i tillegg til utvalget.
•  Formiddagstreff på Øyer Helsehus og Bakketun 

bosenter siste torsdag i måneden. På helsehuset 
var det 10 treff og på Bakketun var det 9 siste år. 
Underholdningen varierte med diverse gjester 
som bidro med sang, musikk, opplesing, fortel-
ling og lignende. Det ble servert kaffe og hjem-
mebakte kaker. På helsehuset var det 50 – 60 som 
møter opp, og på Bakketun ca.30.

•  Allehelgenssøndag inviterte utvalget til kirkekaffe 
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etter gudstjenesten i kapellet og i Prestegårdssalen.
•  Tilbudet om kirkeskyss ble noe brukt i Øyer.
•  Deltok på årsmøtet i Frivilligsentralen og Kirkens 

SOS Hedmark og Oppland.
•  ØTKR har samarbeidsavtale med Himalpartner, 

til skolesektoren (undervisning til lærere og 
førskolelærere) 4 ofringer til misjonsprosjektet 
innbrakte i 2019 kr 6484,-

Utvalg for Kirkemusikk 
Følgende arrangement:
•  6. januar: Draumkvedet, framført av Bjørn Sigurd 

Glorvigen i Øyer kirke
•  15. mars: Orgelkonsert med Halgeir Schiager i 

Øyer kirke
•  7. april: Orgelkonsert med Espen Melbø i Øyer 

kirke
•  31. mai: Konsert i Øyer kirke med tidligmusikk-

gruppa Christian IV Consort.
•  3. juni: Konsert med Fåberg Gospelkor i Tretten 

kirke. 

Gudstjenesteutvalget 
Gudstjenesteutvalget hadde ikke møter i 2019. 

Øyer og Tretten kirkelige råd retter, gjennom 
årsmeldinga, en stor takk til alle som bidro til at 
menighetene hadde så stor aktivitet.

Statistikk og økonomi 
Kirkelig virksomhet, utdrag fra årsstatistikk 2019 
Hvert år sendes det årsstatistikk for Den norske 
kirke til Statistisk sentralbyrå. Her gjengis noen av 
tallene fra denne statistikken som bygger på regis-
treringer i” Dagsregisteret”. Tall i parentes er fra 
statistikk 2018.

I 2019 ble det avholdt 124 (120) gudstjenester 
i Øyer og Tretten sokn, 65 gudstjenester på søn 
og helligdager, 59 utenom søn og helligdager. Til 
sammen 5424 (5510) deltakere: 110 (84) gudstje-
nester i soknenes kirker, 8 (30) på institusjon, 6 (6) 
gudstjenester avholdt andre steder. 

Av dette var det 5 (5) familiegudstjenester, 2 (5) 
ungdomsgudstjeneste, 4 (4) gudstjenester for bar-
nehager og skoler, 3(4) konfirmasjonsgudstjenes-
ter, 3(3) julaftensgudstjenester, 6 (6) påskegudstje-
nester, 1(0) Kristi Himmelfartsdag, 2 i pinsen, 2(2) 
folkemusikkmesser og 2(2) økumeniske messer. Det 
har vært 3 fjellmesser, 3 friluftsmesser, gudstjenes-
ter på Tretten sjukeheim og Bakketun. Det har vært 
ukentlige tidebønner i begge kirker.

Totalt ble 37 (39) dåpshandlinger utført i 2019, 
og antall konfirmanter var 29 (29). 11 (11) kirke-
lige vigsler har funnet sted, og 41 (39) kirkelige 
gravferder.

Menighetene har 2 korgrupper med til sammen 19 
medlemmer; Liturgisk kor med 9 medlemmer og 
Schola Gregoriana, Øyer, med 10 medl som synger 
ukentlige tidebønner. 

Det er samlet inn offer/kollekt i kirkene for til 
sammen kr 110.712, - (kr 90.596, -) av dette er kr. 
43.417, - (kr 48.008, -) til egen virksomhet.

Fasteaksjon 2019 var godt organisert i begge sokn. 
Konfirmanter og foreldre stilte opp. Konfirman-
tene samlet inn kr 24.632, - i Øyer og kr 12.780- på 
Tretten.  Til sammen kr 37.412, - ble overført til 
Kirkens nødhjelp.

Økonomi 
Øyer og Tretten kirkelige råd har hatt god likvidi-
tet. De siste 12 år har det vært overskudd på drift. 
De siste tre årene har det vært overskudd, men i 
2019 ble det underskudd:
      2019 2018 2017 2016
kr -153.141,- kr 36.026, - kr 159.103, - kr 125.189, -

Dette kan forklares med: 
Hovedlønnsoppgjør 2019, annonsering til nye 
stillinger, konserter, store arrangement som or-
gelinnvielse og junidager i prestegården, økning 
i avgifter, lisenser, økning i forsikringskostnader. 
Utgifter i forbindelse med nytt orgel i Øyer kirke 
bl.a.: rundvask, nytt varmestyringssystem, honorar 
ved bruk av orgelkonsulent. 

Vedlikeholdsfondet og orgelfond er avsluttet. 
Derfor måtte flere utgifter her dekkes av drift.

Annet vedlikeholdsarbeid: ny varmtvannsbere-
der og gjerde på Øyer kirkegård måtte dekkes av 
drift. Det har vært mange arrangement og en del 
utleie i prestegårdssalen. For å få bedre oppfølging 
av varmen i salen, ble det også her installert var-
mestyring. 

 Av driftsinntektene i 2019 er kr 344.400 (2018: 
kr 399.800) festeinntekter for gravsted, 

og kr 3.247.000 (2018 kr 3.144 000) driftstil-
skudd fra Øyer kommune. 

De største driftsutgifter går til lønn, energi, hus-
leie Trebb eiendom, avgifter, gebyrer og lisenser. 

Fellesenheten Lillehammer kommune v/ Anne 
Olasveen Holen er vår regnskapsfører, 
Innlandet revisjon vårt revisjonsfirma. 

Øyer, den 11.02.2020
Anne Berit Riisehagen Gillebo, kirkeverge
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Spente dagar – kyrkja under krigen
I krigsåra 1940-45 var det vanskeleg for kyrkja å 
samarbeida med styresmaktene. Tidleg på våren 
1942 kom det skriv frå naziststyret til alle prestane 
i Statskyrkja: Alle som ikkje melder seg inn i Nasjo-
nal samling (NS), dei mister løna frå Staten.

Etter dette kom nokre kristenleiarar saman 
i Oslo. Biskop i Oslo, Eivind Berggrav, var den 
 sentrale. Men presten Olav Valen- Sendstad vart 
sentral, han og. Han hadde på førehand tenkt 
grundig gjennom saka. Han hadde endatil utar-
beidt eit skriv som eventuelt skulle sendast ut til 
alle  kyrkjelydar i landet.

Møtet i Oslo vara fleire dagar, under grundige 
drøftingar. Det var sikkert Berggrav som fekk det 
siste ord. Med nokre endringar godtok han skrivet 
til Valen- Sendstad. Skrivet fekk namnet «Kirkens 
grunn».

Det var ikkje så mange tekniske hjelpemidlar 
den gongen. Slett ikkje internett. Skrivet vart i alle 
fall mangfaldiggjort og utsendt. Sikkert  mykje 
arbeid. 

Skrivet vart opplese frå preikestolen i alle 

 kyrkjer sundag 5. april, påskedag, 1942. Dei fleste 
prestar la ned embete frå den dagen. Dei slutta 
ikkje som prestar, men hadde ikkje meir med 
 Staten å gjera. Dermed mista dei løna.

Bispar og prestar vart arresterte i fleng. Øyer-
presten, Basberg, fekk gå laus, og fungerte som 
prest, men da utan løn. Han berga seg ved at 
bygdefolket sette i gang pengeinnsamling. Berg-
grav fekk bu på hytta si i Asker, under tyske vakter. 
Sume av vaktene vart omvende til kristentrua. Des-
se stelte særs pent med biskopen. Den liberale Kris-
tian Schjelderup og den konservative Ole  Hallesby 
sat fengsla på Grini. Dei forretta nattverd saman er 
det fortalt, og med enkle midlar. Ikkje å forgløyma: 
Mange prestar, blant andre  Olav Valen -Sendstad, 
vart internerte på Lillehammer og på Helgøya. Dei 
budde hos private, og delvis under enkle kår.  

Mykje glede under frigjeringa i  1945. Men sikkert 
ikkje for alle.

Sigmund Ihle

Bilde av 17.maitoget på Tretten 1945. Skytterlaget går først i toget. (Fra Lionskalenderen 1995).
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Påskeaften 1942. Fra prekestolen leste prestene opp et skriv, Kirkens grunn, som var forfattet 
av biskop Eivind Berggrav sammen med flere kristenledere. Det var kirkens svar på Nasjonal 
Samlings krav om at prestene skulle melde seg inn i partiet. Skrivet er på mange sider, her 
gjengir vi bare et lite utdrag.

Kirkens Grunn (KG)
En bekjennelse og en erklæring

Den stilling Den norske Kirke nå er kommet i, 
tvinger kirkens folk til klart å legge fram sin be-
kjennelse og erklæring i det som gjelder kirkens 
grunn. (…)

Det som idag er særlig maktpåliggende blir 
nedenfor sammenstillet i 6 hovedavsnitt om vår 
bekjennelse på kirkens grunn. (…)

I. Om Guds ords frihet og vår forpliktelse på 
ordet.
Vi bekjenner at den Hellige skrift er eneste grunn-
lag og rettesnor for kristelig lære og liv, og vi er av 
hjertet overbevist om at den evangelisk-lutherske 
bekjennelse er den sanne og rette veileder i troens 
sak. (…)

Kirkens tjenere kan derfor ikke utenom kirkens 
orden motta direktiver for hvordan Guds ord skal 
forkynnes i en aktuell situasjon. Den frie forkyn-
nelse av evangeliet skal være et Guds salt i alt 
folkets liv. (…)

II. Om kirken og ordinasjonen.
Vi bekjenner: Kirken er forsamlingen av troende 
mennesker, der evangeliet forkynnes rett og sakra-
mentene forvaltes rettelig. Vår Herre og frelser har 
selv grunnet sin kirke og den kan aldri bli noen 
jordisk makthavers organ. (…) 

III. Om den hellige samhørighet i kirken.
Vi bekjenner: I kirken, som i skriften kalles Kristi 
legeme, er det mange tjenester og arbeidsgrener. 
(…)

IV Om foreldrenes og kirkens rett og plikt i 
barneopdragelsen.
Vi erklærer: Hver kristen far og mor har plikt og 
rett til å oppdra sine barn i kirkens tro til et kris-
tent liv. (…)

V. Om de kristnes og kirkens rette forhold til 
øvrigheten.
Vi erklærer: Vår kirkes bekjennelse gjør klar for-
skjell på de to ordninger eller regimenter: den 
verdslige stat og den åndelige kirke. (…)  Begge 
skal - hver på sin måte - tjene Gud i folket. (…)

Derfor bekjenner vi at det er synd mot Gud, som 
er alle ordningers Herre og Over-øvrighet, om det 
ene slags regimente søker å opkaste sig til herre 
over det annet. - Kirken har ikke noe med å være 
herre over staten i timelige ting. Dette vilde være 
brudd på Guds ordninger. - På samme måte er det 
synd mot Gud om staten gir seg til å tyrannisere 
sjelene og vil bestemme hva de skal tro, mene og 
kjenne som samvittighetsplikt. (…) 

Vi bekjenner oss til den lydighet som bibelen 
krever i alle timelige ting overfor øvrigheten. 

VI. Om statskirken.
Vi erklærer: Etter Norges grunnlov og lover har 
statens organer en viss styrende og ordnende myn-
dighet i kirkens anliggender. Dette betyr ikke at 
staten skal herske over kirken med ytre makt ut fra 
sine egne statlige eller politiske hensyn. (…)

I en sum:
Det som er hendt i Norge etter 25. september 1940 
(a) og særlig etter 1. februar 1942 (b) og som fore-
ligger som begivenheter og aktstykker, har tvun-
get oss til å legge fram denne vår bekjennelse om 
kirkens grunn.

Så lenge de nevnte forhold består og føres vi-
dere ved nye inngrep, må kirken og dens tjenere 
leve og handle etter sin forpliktelse på Guds ord 
og sin bekjennelse, og ta alle de følger som dette 
måtte få.

Den evangelisk-lutherske kirke er idag, som den 
har vært for slektene før oss, vårt åndelige fedre-
land i Norge.
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Hilsen fra helse- og omsorgstjenesten i Øyer kommune

Overgangen fra vinter til vår har vært rar for pasi-
enter/brukere og de ansatte i helse- og omsorgstje-
nestene våre. I likhet med resten av samfunnet 
har vi vært preget av strenge tiltak for å redusere 
smitterisikoen for alle. Det er streng håndhygiene 
både blant ansatte og pasienter/brukere og der det 
ikke er håndvask, har vi desinfeksjonssprit tilgjen-
gelig. Vi har økt renhold og de gjør en god jobb 
med å forebygge smitte. Vi har hatt stengte dører 
og streng besøkskontroll i alle våre botilbud siden 
13.mars og deler av tilbud har vært sterkt redusert 
eller stengt. Alle som har hatt behov for helsehjelp 
har fått tilbud om den hjelpen de har krav på. Vi 
opprettholder smittevernstiltakene så lenge det er 
nødvendig, i samråd med kommuneoverlegen.

I forbindelse med at samfunnet gradvis går 
tilbake til normale tider, vurderer vi fortløpende 
hvilke tilbud som kan økes eller gjenåpnes. Dette 
gjøres i samarbeid med kommuneledelsen og kom-
muneoverlegen. Mange av våre beboere på Bakke-
tun og Øyer helsehus har lengtet etter fotpleie og 
frisør, nå får de det tilbudet gradvis tilbake, med de 
smitteforebyggende tiltak som kreves. 

Det har vært vanskelig for mange pårørende å 
ikke kunne besøke sine kjære. Vi har tatt i bruk 
iPader på Øyer Helsehus og Bakketun slik at be-
boerne skal kunne ha videosamtaler med sine 
nærmeste. Ta kontakt med avdelingene for mer 
informasjon. I tillegg har vi flere velferdsteknolo-

giske løsninger i bruk hos våre tjenestemottakere, 
der alle har som mål at tjenestemottaker skal bli 
mest mulig selvstendig. I forbindelse med korona-
pandemien har flere av disse løsningene gjort at vi 
kan redusere smittefaren for noen av de som er i 
risikogruppen for viruset. 

På Øyer helsehus har det vært gjennomført 

Hjemmekontor i Tunfaret.
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Denne TV-en har mulighet for internett og gjør at 
den dermed kan brukes til mange aktiviteter. Det 
settes opp visninger av tidligere sendte program-
mer som gamle Fleksnes, Fjernsynskjøkkenet, Ut i 
Naturen, Min hage med flere på faste dager i uka 
og dette er veldig populært. Det er også menin-
gen at den skal kunne brukes i forbindelse med 
arrangementer på Bakketun, som foredrag med 
bilder, videoer, lyd med flere ting. Kanskje kan 
vi livestreame konserter, gudstjenester og andre 
arrangementer etter hvert? I tillegg kan skjermen 
benyttes til kompetansehevende tiltak for de an-
satte i hjemmetjenesten, som nettundervisning, 
e-læringskurs og video-opplæring. 

TV’n er delvis finansiert av Øyer kommune og 
delvis av gavemidler gitt til Bakketun. Helse- og 
omsorgstjenesten takker for gaver som er gitt og 
som gjorde denne flotte investeringen mulig. 

I disse dager har det blitt montert en stor TV-skjerm i 
kantina på Bakketun bosenter. 

ulike aktiviteter for å fylle hverdagene med litt ek-
stra når det ikke er mulig med besøk. I påsken var 
det mye kos med å lage påskepynt, påskerebus og 
spise god mat. Den flotte sansehagen vår ble tatt i 
bruk i finværet. 

Øyer arbeidssenter har vært stengt, men bebo-
erne i bofellesskapene våre har tatt med seg jobben 
hjem og i likhet med mange andre hatt hjemme-
kontor. De har blant annet produsert sitteunderlag 
og tennbriketter og sortert plastklemmer.

Som resten av Norge planlegger vi en 17.mai-
feiring som blir litt annerledes enn vanlig. Vi tilret-
telegger slik at de som bor på Bakketun og Øyer 
Helsehus kan se den digitale feiringen i regi av vår 
egen 17.mai-komite. 

Helse- og omsorgstjenesten ønsker alle en god og 
frisk vår og sommer.

Sansehagen.
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Slekters gang

TRETTEN SOGN
JORDFESTEDE:

08.04. Ragnhild Moastuen
07.05 Reidun Johanne Moen

ØYER SOGN
JORDFESTEDE:

17.03. Ester Lovise Ødegården
03.04 Sverre Staum 
07.04. Håkon Løken
21.04. Sigrid Bagstad Mæhlum
24.04. Arne Wedum
05.05. Aase Bollviken
13.05 Brede Bjørnesset

 

ØYER – TRETTEN REVMATIKERFORENING

Medlemsmøte med tema:
Vi i styret i Øyer Tretten Revmatikerforening håper det går bra med dere i denne koronatiden!

For oss som var en aktiv forening, ble det plutselig veldig stille. Ingen bassengtrening, ingen saltrening, in-
gen gåtur, ingen stavgang og ingen håndarbeids-kafé. Medlemsmøter og turer har vi også måttet utsette. 

Dersom dere ønsker noen å prate med, så ta kontakt med en av våre LP-veiledere eller en annen av oss i 
styret, så bare ring. PL-veilederes tlf.nr.: 41 64 26 69, 48 05 53 37 eller 48 15 58 63. 

Koronareglene tar vi på alvor, men nå vil i prøver å starte opp igjen med gåturer. Uteaktiviteter er godt for 
kropp og sjel. Vi deler opp i små grupper og holder avstand.

Gåturer våren 2020: se også i medlemsheftet som er sendt ut til alle medlemmer.
06. mai  Strandpromenaden, oppmøte P- plass på Tingberg 13. mai   Pilegrimsleden, oppmøte ved infot-

avla ved Nermo 27. mai   Utsikten, oppmøte ved Sølvskottberget  
03. juni Hunderfossen, oppmøte ved Fossekroa 10. juni   Pilegrimsleden, oppmøte infotavla ved Nermo                                                                                                    
17. juni Strandpromenaden, oppmøte Odden Camping 
24.juni Stavsrunden, oppmøte på Stav 
01. juli Aronsvestranda, oppmøte ved Vianor 
Flere turer blir avtalt etter hvert.

Håper vi kan tilby noen mere i neste Klokkeklang! Følg med i GD og på Facebook. 

Øyer  
Pensjonistlag

Lagsmøter og annen aktivitet er avlyst  
p.g.a. korona fram til høsten.  

Vi håper at møtet 7. september kan  
avholdes som planlagt.

Trenger du skyss til gudstjeneste?  
I Øyer kan du ringe til Hilde Skøien  

på telefon 911 53 441
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Klokkene kaller til messe

24.mai kl.11.00 - Søndag før pinse
Øyer kirke Dåpsgudstjeneste (lukket)

31.mai kl.11.00 - Pinsedag
Øyer kirke

31.mai kl.19.00 - Pinsedag
Tretten kirke

7.juni kl.13.00 - Treenighetssøndag
Borkerud kapell
Nasjonal pilegrimsdag

14.juni kl.11.00 - 2.søndag i treenighetst.(sit)
Øyer kirke

21.06.20  kl. 19.00   - 3.sit
Kjørkjehaugen, Tretten: 
Friluftsgudstjeneste

28.06.20  kl. 11.00  4.sit  
Øyer kirke: Gudstjeneste

05.07.20  kl. 12.00  5.sit 
Åstkjørkja, Øyerfjellet:
Friluftsgudstjeneste

12.07.20  kl. 12.00   6.sit
Svarverstugugrava, Øyerfjellet:
Friluftsgudstjeneste

19.07.20  kl. 11.00   7.sit

26.07.20  kl. 11.00   8.sit
Øyer kirke: Gudstjeneste

02.08.20  kl. 11.00   9.sit
Tretten kirke: Gudstjeneste

09.08.20  kl. 13.30   10.sit
Øyer kirke: Gudstjeneste

16.08.20  kl. 13.00  11.sit
Lyngkampen:
Friluftsgudstjeneste

23.08.20  kl. 11.00  12.sit
Tretten kirke: Skolestartgudstjeneste

30.08.20  kl. 11.00  13.sit
Øyer kirke: Gudstjeneste

06.09.20  kl. 11.00  13.sit
Tretten kirke: Samtalegudstjeneste
felles for konfirmanter Øyer/Tretten
Konfirmantfest i Havrebua, Stavsplassen

13.09.20  kl. 11.00 14. sit
Øyer kirke: Gudstjeneste

Konfirmasjoner:
Tretten kirke 19.september
Øyer kirke 26. og 27.september

Det kan bli forandringer. Følg med på gd-puls, facebook og hjemmesiden.

Den norske kirke har kommet med en smittevernveileder. Denne sier noe om hvordan vi skal gjenåpne kirkene 
og gjennomføre gudstjenester og kirkelige handlinger. Det er viktig for oss å bruke tid på dette, så de ansatte 
skal føle seg trygge på jobb, og at de besøkende skal føle seg trygge på at smittevernet blir ivaretatt. Det 
gjenstår drøftinger og opplæring i begge arbeidsgiverlinjer før vi kan si noe om når det blir ordinær guds-
tjeneste igjen.
Vi velger å trykke lista slik den er planlagt tidligere, og ber dere å følge med i GD, facebook og på vår 
 hjemmeside for mer informasjon. 

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



Returadresse: 
Kirkekontoret i Øyer,  

Kongsvegen 325, 
2636 Øyer

07.00 Flaggheising på Tretten

08.00 Flaggheising i Øyer

12.30  Digital TV-sending der det vil være innslag fra hele 
kommunen, flaggheising, ordfører, elevrepresentan-
ter fra skolene, sang med elever fra kulturskolen og 
7. trinn. For å se programmet må du gå inn på kom-
munens hjemmeside (oyer.kommune.no) og følge 
instrukser derfra.

13.00  Alle innbyggerne i kommune oppfordres til å spille/
synge Ja, vi elsker sammen med hele landet fra sin 
gårdsplass

10.00 – 18.00  Bilrebusløp. Her oppfordres alle til å pynte bilen sin, 
reise rundt i kommunen og løse rebusene som er satt 
ut på forskjellige plasser. Første post står ved Rådhuset 
på Tingberg. Det blir premiering for finest pynta bil 
og løsningsord. Bilder og svar sendes inn på sosiale 
medier. Nærmere opplysninger om dette blir lagt ut på 
kommunens hjemmeside. 

Det vil bli popup konserter med Øyer Sangkor, Tretten Sangkor og 
Øyer og Tretten skolekorps rundt på forskjellige plasser i kommunen

Det bes om at de gjeldende smittevernregler overholdes.

Program 17. mai 2020 i Øyer kommune


