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«Det er vel en mening med det…»
Timen er kommet da Menneskesønnen
skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg
sier dere: hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet.
Men hvis det dør bærer det rik frukt.
Lukas 12

Hverdag og rot
Jeg kunne laget noe av dette, tenker jeg.
Legger det på nok et sted på lageret over
ubrukelige gjenstander. For meg er det en
gåte hvorfor jeg ikke er så god til å kaste
ting. Ikke er jeg vokst opp under krigen,
eller i spesielt trange kår. Jeg har ikke så
ofte kjent på kroppen at jeg mangler så
mye. Likevel har jeg denne egenskapen, at
jeg ikke er så god til å kaste. Ikke så verst
til å se muligheter i ting, kan jeg vel heller
si. Men så er det nå slik at tiden sjelden
strekker til , slik at jeg kan skape noe ut av
disse mulighetene. Så ligger det her da, og
tar opp plass.

Tiden skaper, om jeg har sådd noe
Det er muligheter i så mange ting. Men
mening er det ikke, om vi ikke er med å
skape noe ut av de mulighetene. For meg
er det smertefullt tydelig når jeg hører sørgende mennesker si ”det er vel en mening
med det”. Jeg får lyst til å bryte inn å si: nei,
det er ingen mening med det. Det samme
gjelder frasen om denne tiden som leger
alle sår. Tiden leger ingenting, skaper
ingenting. Jeg skjønner godt hvorfor vi
liker å tro det, særlig når jeg kommer hjem
og ser at det er ryddet opp i alt rotet, og jeg
kan tenke: sannelig hva denne tiden har fått
til mens jeg var på jobb. Tiden har ikke
gjort noe som helst, og rotet mitt er like
present som alltid. Tiden er vår hjelper,
men bare hvis vi velger å bruke den. Tiden
skaper, om jeg har sådd noe.

I brytningstider
kan vi skape, sammen
Brytningstider i livet gir oss noen valg og
noen muligheter. Av og til er skumringstimen for mørk, uværet for voldsomt, kulden
for skarp til at vi kan se noen muligheter.
Det er fristende å lukke øynene da og tenke
at det er nok en mening med det her et
sted. Brytningstider i livet. For de fleste av
oss er de der med jevne eller ujevne mellomrom. Tider for farvel, tider for sterke
avskjeder med noen eller noe i livet, som vil
prege oss for alltid.
Palmesøndag er et godt bilde på en slik tid.
Jeg kunne selvsagt bruke langfredag og
påskemorgen, død og liv som bilde. For
meg er det mer livsnært med palmesøndag.
Med en dag vi møter fest og glede, hverdagen med en mann som kommer i enkelhet,
og under bildene som skisseres opp av fest
og hverdag ligger livets store alvor. En erkjennelse av nederlaget, et håp om oppreisning og frihet.
I en av tekstene palmesøndag er slutten på
evangelieteksten hentet fra Johannes 12 og
lyder slik: Timen er kommet da
Menneskesønnen skal bli herliggjort.
Sannelig, sannelig, jeg sier dere: hvis ikke
hvetekornet faller i jorden og dør, blir det
bare det ene kornet. Men hvis det dør
bærer det rik frukt.
Jesus sier dette i mylderet av mennesker
som opplever livet fra forskjellige vinkler,
av de som tviler, undrer, sørger, gleder seg,
lever sine liv rett og slett.

Vi sår frø og
skaper mening, sammen
Rotet mitt er en påminnelse. Jeg kunne
skapt noe ut av dette. Men i mylderet av
hendelser og valg i løpet av en dag prioriterer jeg. Jeg tror det er tilfeldig og
tankeløst, men innerst inne vet jeg at mine
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Ingunn Dalan
Kosnes
Sogneprest i Søre Ål
verdier, det som er sådd i meg er med meg
på veien, gjør at jeg velger som jeg gjør.
Det som bare blir liggende, blir bare
liggende, ingenting skjer. Det gjelder ikke
bare mitt fysiske rot, det gjelder i de største
livskriser, i de store veiskiller, i alle våre
farvel. Det er ingen mening med det, om vi
ikke skaper den, eller lar noen rundt oss
være med å skape den, i fellesskap. Og det
er vel ofte her noen av oss går feil. Vi tror vi
må skape alene. Jesus kunne kanskje gått
alene til Jerusalem, gjort det han skulle,
fullført oppdraget. Men lite hadde skjedd
om ikke det skjedde i dette rare fellesskapet av mennesker som fulgte Jesus
på veien til Jerusalem. De som sovnet på
veien, de som svek, de som ikke forsto
rekkevidden av noe som helst. Men de
forsto noe av det viktigste. Vi må gå denne
veien, vi må gå den sammen. Det var ingen
mening med at Jesus skulle dø. Meningen
oppsto i fellesskapet av kjærlighet, vennskap, rådvillhet og menneskelighet. Der
ble frøet sådd. Livstreet vokser stadig.
Fruktene høster vi stadig. Det skjer ikke av
seg selv, men gjennom Guds vandring med
oss her på jorda, vår vandring med hverandre, og viljen til å være med. Av og til handler det ikke om mer enn det å gå, slik disiplene gjorde. I Kristi fellesskap, i vandringen sammen oppstår meningen, det livet
som kjennes verdt å leve, tross kamper,
kriser og nederlag. Sammen på veien, i
kjærlighet og av kjærlighet.

VINGROM GUTTEKOR
øver i Vingrom kirke hver onsdag
kl. 18.30 – 19.30. Koret er for gutter fra
ca 6 år. Nye sangere er hjertelig
velkommen: Kontaktperson:
Thor Kvande tlf. 97164485
KIRKESKYSS
Til gudstjenestene på søndagene er det
tilbud om skyss dersom det er vanskelig
å komme til kirken ved egen hjelp.
Skysstjenesten består av frivillige som
gjerne henter og kjører til og fra . Det
koster ingenting, og skyssen er en
tjeneste vi ønsker flere vil benytte seg av.
Det er IKKE bry, og våre «skysskarer» er
klare til aksjon. Tlf.nr. til de forskjellige
menighetene står sammen med
kunngjøringen om gudstjenestene på nest
siste side i Byavisa torsdager.
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Menighetsblad for Lillehammer og omegn
Fåberggata 128, 2615 Lillehammer

Redaktørens hjørne
I dette nummeret finner du et utdrag fra det første
nummeret av Menighetsbladet for Lillehammer, 6.jan.
1923. 90 år siden !
På forsiden står det: «Har til oppgave å søke og sprede
lys og velsignelse inn i hjemmene».
«Ta vennlig imot bladet, les det og la andre lese det».
90 år – er kirken den samme? Er den til å kjenne igjen ?
Jeg sitter her og har langt flere spørsmål enn jeg har
svar.
ER virkelig kirkens dører åpne, og tersklene lave ?
ER det sikkert at ny liturgi og ny musikk gjør kirkene
åpnere for alle ?
Hvor mye skal kirken forandre seg så den henger
med i samfunnsutviklingen?
Skal kirkens kvinner og menn holde seg til det
kristne budskapet, eller har de noe de vil si i samfunnsdebatten ?
Sannsynligvis vil det være like mange meninger om
dette som det er innbyggere i Lillehammer kommune.
Men det er viktig å holde spørsmålene oppe, vi må
aldri slutte å reflektere over hvilken kirke vi vil ha,
og hvilken plass den skal ha for menneskene som bor
på Lillehammer.
Men uansett former og «forbedringer» av ulik art:
En salme som sammenfatter vår oppgave og vår
bønn, er denne:
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Guds ord det er vårt arvegods,
det våre barns skal være.
Gud, gi oss i vår grav den ros,
Vi holdt det høyt i ære !
Det er vår hjelp i nød,
Vår trøst i liv og død,
O Gud, hvordan det går,
La dog mens verden står,
Det i vår ætt nedarves !

HVA skal menighetsbladet være ?
Jeg mener ar det først og fremst er et bindeledd og et
slags lim mellom våre 6 menigheter Det er lett å tenke
bare «min» menighet, men vi er faktisk 6 som angår
hverandre!
Det er inspirerende å lese om hva de andre
menighetene gjør, og har fått til, vi skal glede oss over
det, og kanskje kan vi prøve å få til noe lignende ?
I dette nummeret finner du de faste spaltene, litt om
bispevisitasen, «min salme», bilder og referater fra
arrangementer i menighetene, og en artikkel om Likkledet i Torino.
God Påske, og god vår til dere alle !
Elise Bulie
Ansvarlig redaktør

Telefonliste menighetskontorene:
post@kirkekontoret.no
www.kirkekontoret.no
FÅBERG MENIGHET:
Carl Haugensv.2,
2625 Fåberg
6127
Direkte innvalg:
Sokneprest
May Ingunn Thorleifsdotter: 97 99
Menighetssekretær
Anna Sylvia Kielland Nielsen: 97 99
Menighetspedagog
Møyfrid Reinsberg Brenn: 97 99
Kirketjener Bjørn Stræte:
97 99
Kantor Sjur Magnus:
93 06
NORDRE ÅL MENIGHET
Blesterv.1, 2618 Lhmr.
61
Direkte innvalg:
Sokneprest
Oddgeir Bolstad:
97
Menighetssekretær
Geir Ole Dahlen:
97
Kirketjener Lise Sveen:
97

08 88

13 21
13 17
13 20
13 18
40 30

27 08 88

99 13 16
99 13 15
99 13 14

LILLEHAMMER, SAKSUMDAL, SØRE
ÅL OG VINGROM MENIGHETER:
Fåberggaten 128
3.etg. 2615 Lillehammer 61 27 08 88
Direkte innvalg:
Sokneprest i Lillehammer,
Tormod Kapelrud:
97 99 13 12
Menighetssekretær
Anne Berit Riisehagen:
97 99 13 07
Kantor Tim Collins:
97 99 13 05
Kirketjener Helge Haugom: 97 99 13 13
SOKNEPREST I SAKSUMDAL OG
VINGROM MENIGHETER,
Ragnhild Floberg:
97 99 13 10
Menighetssekretær Anna Sylvia
Kielland Nielsen:
97 99 13 17
Kirketjener
Anne Holen Aasen:
97 99 13 19
Kirketjener Øystein Myhren: 97 68 56 59
Organist Thor S. Kvande: 97 16 44 85

PROSTEN
I SØR-GUDBRANDSDAL PROSTI:
Fåberggaten 128, 3.etg.
2615 Lillehammer
Prost Per Halstein Nielsen: 97 99 13 08
Prostiprest Øystein Lied:
97 99 13 23
Saksbehandler
Anne Berit Riisehagen:
97 99 13 07
KIRKEVERGEN I LILLEHAMMER
Fåberggaten 128 3 etg.
2615 Lillehammer
Kirkeverge
Magnar Pettersen:
97 99 13
Ass. kirkeverge
Reidun Bjørke:
97 99 13
Sekretær
Arnbjørg Brusveen:
97 99 13
Kateket
Thea Kamfjord Eriksen:
97 99 13
Diakon
Hanne Marie Engdal:
97 99 13

SOKNEPREST I SØRE ÅL MENIGHET,
Ingunn Dalan Kosnes:
97 99 13 09
Menighetssekretær
Kari Strand Ødegård:
97 99 13 01
Kantor Ole Lauvli:
97 99 13 04
Kirketjener Helge Haugom: 97 99 13 13
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LILLEHAMMER
MORGENSANG
i Lillehammer kirke hver tirsdag morgen
klokka 0830.
SALT LILLEHAMMER TENSING
for deg som er mellom 13 og 19 år, og
vil være med i et kristent fellesskap. Vi
har medlemmer fra Gausdal, Fåberg,
Øyer og Lillehammer, så om du bor i
området er det bare å bli med.
Øvelsene er fra 19.00-21.30 på
Kirkesenteret (nedenfor Lillehammer
kirke). Vi vil gjerne ha deg med !
KORSVEIGRUPPA
Fra Lillehammer og omegn samles et par
timer ca hver tredje søndag til måltid og
samtale om hvordan vi kan følge Jesus i
hverdagen, ved hjelp av Korsvei`s fire
veivisere : Søke Jesus, bygge fellesskap,
leve enklere og fremme rettferdighet. Se
www.korsvei.no, eller ring Solveig Heim,
tlf.92681404.
HYGGESTUND
på Lillehammer kirkesenter følgende
torsdager i vår: 21.mars «Livet på
bedehuset på 50-og 60-tallet» v/Inger
Johanne Rosenvinge og Geir Ole
Dahlen.18. april foreløpig åpent,
23.mai foreløpig åpent
I juni reiser vi på tur sammen med
Hyggetreffen i N.Ål.
Det er bevertning og utlodning på hver
samling. Velkommen til hyggelig samvær
et par formiddagstimer.
Møtene med tema vil bli annonsert i
avisen.
HAR DU LYST
til å bidra med kirkeskyss, være med på
trosopplæringsaktiviteter, være tekstleser,
bake til kirkekaffe, eller noe annet, ta
kontakt med Kirkekontoret, tlf.
61270888, eller noen du kjenner i
menighetsrådet.
LILLEHAMMER KANTORI
øver hver torsdag fra klokka 19.1421.30. Interesserte kan kontakte
Tim Collins i tlf. 97991305.

FÅBERG
FAMILIEMIDDAGER,
småbarnssang og barnegospel samtidig
Tirsdager i like uker inviterer vi hele
familien til Fåberg menighetshus. Enkel og
god middag selges rimelig fra ca 16.1517.00. Dette er åpent for alle, uavhengig
av alder, som ønsker et sosialt fellesskap
rundt middagsbordet! 17.15-18.00:

småbarnssang for de yngste barna (ca 16 år) med foreldre, lek, fortelling og
aktiviteter for de som er eldre. 18.0019.00: øvelse for barnegospel. Kaffe og
prat for de voksne på kjøkkenet under
øvelsene. Du er hjertelig velkommen til å
bli med på hele kvelden, eller bare noe.
Kontaktperson for barnegospel: Åse Mari
Kessel, tlf: 90141225 Kontaktperson for
småbarnssang og middagen: Møyfrid
Brenn, tlf: 97991320. Vi vil gjerne ha
hjelp fra flere til å hjelpe til med praktiske
oppgaver som å lage mat, rydde og
lignende Ta gjerne kontakt om du kan
bidra en gang. Dette er en fin mulighet til
å bli kjent med flere!
BARSELTREFF
Hjemme med små barn? Lyst til å treffe
andre? Onsdager i ulike uker er det
barseltreff på Fåberg menighetshus kl
12.00. Vi serverer enkel lunsj og kaffe/
te, prater, og avslutter med velsignelsen.
God plass til vogner, og gode muligheter
for å krabbe/ rulle/ ligge på matter for
de minste. Kom gjerne med ønsker til
innhold. Kontaktperson: Møyfrid Brenn, tlf:
97991320.
«ETTER SKOLETID»
På onsdager og torsdager fra skoleslutt er
det «Etter skoletid» fram til 16.30. Vi
spiser sammen og har ulike aktiviteter
som f.eks bordtennis, kortspill, tur, utelek
m.m, og mulighet til å gjøre lekser. Filmer,
konkurranser, historier og leker som
handler om meningen med livet, Bibelen
og Guds hemmelige plan. Alle 5.-7.
klasse er velkommen! Kontaktperson
Møyfrid Brenn nn tlf: 97991320.
GULLFISKEN
Gullfisken er søndagsskole på lørdag, et
sted å ha det gøy sammen og lære om
Jesus. Vi har ulike aktiviteter som tur, film,
drama, sang og musikk. Det passer godt
for barn fra 4-12 år, gjerne i følge med
voksne. 24. mars (palmesøndag) kl
18.00: samling for store og små på
Gaustum gård. 13. april og 27. april kl
10.30-12.00: Gullfisken på Fåberg
menighetshus. Kontaktpersoner: Sigrun D.
Sollien tlf 476 05 949 og Ane Skullerud
tlf 976 14 822.
BIBELTIMER
Vil du vite mer om grunnlaget for kristen
tro? Bibeltimer på menighetshuset kl.
19.30: Tirsdag 9. april:
Johannesevangeliet, tirsdag 28. mai:
Romerbrevet
TORSDAGSTREFF
Torsdagstreffen på Fåberg menighetshus
er en møteplass for voksne og ungdom,
der vi deler tanker om tro og synger
sammen, i tillegg til at vi samles til
bordfellesskap. Siste møte denne våren er
torsdag 11. april kl. 19.30.
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SØRE ÅL
FØLG MED «HVA SKJER I SØRE ÅL»
på facebook, Byavisen og Det skjer i GD
og GD puls
SØNDAGSKOLE UNDER
GUDSTJENESTEN
Datoer for våren er 10 mars, 14 april, 12
mai , 26 mai og 9 juni.
Kontaktperson:
Kjell Bjørnbekk 91 35 00 87
kjebjo56@online.no
PEPPER OG CHILIPEPPER,
SØRE ÅL MINITENSING,
To kor for barn i alle aldre, Chilipepper
for de yngste ledes av Marianne
Træthaug, og Pepper, for de i skolealder
ledes av Maria Stiegler. Koret øver først
sammen og deles etter en saft/kjekspause.
Vi møtes hver onsdag. kl. 18.00 til 19.00.
Koret har et eget band som også er med
på øvelsene.
Vi skal opptre på noen gudstjenester og
skal ha ha egen konsert den 4 mai.
Kontaktperson
Ingebjørg Boye. 47 02 76 51
ib@heb.no
SAMTALE/BIBELGRUPPER
hvor alle som vil kan være med.
Her snakker vi om tvil og tro og blir bedre
kjent med hverandre. Vi møtes ca. hver 23 uke. Kontaktperson Brit Sigvor
Bjørnbekk: 98 63 56 70
brit.sigvor@hotmail.com
RASTEPLASS,
en meditasjon midt i hverdagen.
L?dag 16 mars og l?dag 20 april
P?slutten av samlingen spiser vi et godt
måltid sammen. Det koster kr. 100,Påmelding til Lise Hyldmo 95023847
lise.hyldmo@tele2.no
VI BER SAMMEN
og leser s?dagens prekentekst hver fredag
kl. 11.00 til 11.30 i kirkekroken.
De som har anledning kan bli igjen og
spise matpakka si sammen.
UNGDOMSKLUBB
ca en fredag i måneden .
Her kan ungdom fra 13 år oppleve et
inkludernde fellesskap, hvor alle er
velkommen
Føg med på
http://facebook.com/Ungdomsklubbeniso
realkirke
ALLE 6 ÅRINGER
inviteres til egen samling i kirken onsdag
13. mars,
Sødag 17. mars deles 6 årsbok under
gudstjenesten.

Vår Fedrearv
MENIGHETSMØTE
SØNDAG 21 APRIL,
etter familiemesse
Her får dere høre hva menighetsrådet har
jobbet med siste året og dere kan komme
med deres synspunkter og meninger.
Biskopen deltar på ungdomsmesse
Onsdag 24 april i Søre Ål kirke kl. 20.00
Ungdommer og Pepperbandet med flere
deltar. Vi håper på full kirke.
4 MAI HAR PEPPER/CHILIPEPPER
årets konsert. Vi kommer tilbake med tid
og sted
FEST FOR ALLE FRIVLLIGE
i Søre Ål menighet søndag 26 mai.
Hold av ettermiddagen
ØNSKER DU Å BIDRA
med noe kirkeskyss, tekstleser, bake,
være med på trosopplæring, søndagskole
eller noe annet, ta kontakt med
kirkekontoret. Kari@kirkekontoret.no

NORDRE ÅL
HYGGETREFF
i Nordre Ål kirke kl 11.00
Tirsdag 9. april
Tirsdag 7. mai
Tirsdag 4. juni
Tirsdag 18. juni – Diakonitur.
Avreise kl 09.30
KNØTTEKOR –
MINITENSING - MIDDAG
Nordre Ål menighet fortsetter med det
populære familietilbudet annenhver torsdag med samling/øvelser for alle barn til
Knøttekor, Minitensing med innlagt
middag. Dette er et tilbud til hele
familien.
Knøttekoret starter kl 17.00 og er for
barn fra ett til 6 år, og Minitensing
kl 18.00 er for de som går i 2. klasse og
ut barneskolen.
I mellom øvelsene serveres det enkel
middag til en rimelig pris for hele familen,
- om de synger eller ikke. For mere
orientering ta kontakt med menighetskontoret.
FAMILIEMIDDAGER VÅREN 2013
7. mars , 21. mars, 4. april, 18. april
25. april – Da får vi besøk av Biskop
Solveig!
2. mai er siste samling før sommeren
NORDRE ÅL MINI-TENSING
øver hver torsdag som før - 18.00 19.30.Dette er for barn fra 2. klasse og
ut barneskolen. Barna får synge i
mikrofon og trene på å opptre, bli trygge
og lære sanger som er litt mer avanserte.
Vi har det kjempegøy og det er alltid
plass til flere.

Biskopen kommer på visitas
Når dette menighetsbladet gjøres klart
til trykking, har vi begynt på en kirkelig
begivenhet i Lillehammer: Vi har fått
besøk av biskopen vår, Solveig Fiske.
Biskopen er kommet på visitas.
Hva er en biskop? Hun er bispedømmets øverste leder. Blant biskopenes
viktigste oppgaver i Den norske kirke er
å ha tilsyn med menighetene og
prestenes liv og lære. Biskopene innvier
dessuten kirker og ordinerer nye
prester. De deltar også ved tilsetting av
prester og er rådgivere for dem og de
kirkelige organer innenfor bispedømmet. Biskopene er også medlemmer av
Kirkemøtet.
Hvert 6-8. år kommer Biskopen til et
område for ”å se til” hvordan det går
med det kirkelige arbeidet i
menighetene, hvordan de ansatte arbeider og skaffe seg orientering om
menighetens åndelige tilstand, blant alle
aldersgrupper. Biskopen deltar i gudstjenesten, i menighetsrådsmøter, samtaler med folk i menigheten, besøker
skoler og institusjoner. Det er også blitt
alminnelig med industri- og bedriftsbesøk og kontaktmøter med foreninger
av ulike slag i menigheten. På den
måten ønsker man «å vise kirkens synlige nærvær i lokalsamfunnet.»
I forberedelsestiden har vi gjennomgått alt det arbeidet gjør i menighetene,
i og for lokalsamfunnet. Det er utrolig mye som skjer, det meste på frivillig
basis.
Jeg ønsker at folk blir enda mer bevisst på det kirken i Lillehammer står for
og ikke minst bidrar med, fra vugge til grav.
Til slutt: Min forventning er at det blir en god tid, hvor ansatte og
menigheter blir oppmuntret og inspirert og at biskopen blir glad for alt det
arbeidet kirken gjør i Lillehammer.
Per Halstein Nielsen

FREDAGSSAMLING I KAPELLET
Kl 09.00 hver fredag. Vi samler oss om
søndagens Tekster, salmer og bønner.
Kaffe og samtale i Kirkestua etterpå.
Det er ikke samling ved skolefri.
SPESIELLE GUDSTJENESTER
OG ARRANGEMENTER
Maria Budskapsdag 17. mars kl 11.00
Knøttekoret deltar. Årsmøte og Kirkekaffe
PÅSKE
Palmesøndag 24. mars kl 11.00
Vi feirer gudstjeneste i Nordseter Fjellkirke
før vi tar skituren.
Skjærtorsdag kl 19.00
Påskedag kl 11.00

6-ÅRINGER NORDRE ÅL
Alle seksåringer i 2013 er invitert til
kirken. Samling Onsdag 10. april
kl 17.30 – Bli kjent med kirken og de
ansatte.
Familiegudstjeneste 14. april kl 11.00 –
Utdeling av 6-årsboka
N.Ål Minitensing deltar. Kirkekaffe
Torsdag 25. april Bispevisitas
Besøk av Biskopen i Nordre Ål
Morgensang i Kirken kl 09.00
Familiemiddag og kor kl 17.00
Møte med Menighetsrådet kl 19.15
17. MAI KL 19.00
Gospelnight med Nordre Ål Minitensing
og SALT Lillehammer kirke
TIRSDAG 18. JUNI
Diakonitur.
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Hva skjer i Nordre Ål Kirke

Konfirmanter 2013.
Nordre Ål er en åpen kirke
Fra tirsdag til fredag treffer du alltid
noen i kirken. Totalt er det 8 ansatte med
prest Oddgeir Bolstad, menighetssekretær Geir Ole og kirketjener Lise
Sveen i tillegg til de ansatte i menighetsbarnehagen.
Storberge barnehage er åpen alle
ukedager fra kl 07.30 til 16.30.
Barnehagen er en liten barnehage
med 15 barn fra 0 til 6 år. Barnehagen
har god plass til leik og utfoldelse både
ute og inne, men samtidig et oversiktlig
miljø og nærhet til naturen
I Nordre Ål kirke er alle er velkomne
innom enten for å se på bildene som
henger rundt alteret, det nye Kirkeskipet, tenne lys eller bare tar seg en
stille stund i kirken.
Mandag:
På mandager fylles kirkerommet i
Nordre Ål med vakker sang når babyene
rykker inn med fedre og mødre til på
formiddagen mellom kl 11 og 12.30.
Tirsdag:
Diakoni-utvalget har hyggetreff i
Kirkestua hver første tirsdag i måneden.
Det er underholdning med sang og
musikk og servering av gode smørbrød,
kaffe og kaker. Dette er et hyggelig
tilbud til alle som har anledning på en
tirsdag formiddag. I juni reiser alle som
har mulighet på en dagstur i distriktet.

Knøttekoret øver.
Arbeidsutvalget har også møte for å
forberede neste menighetsrådsmøte.
På kvelden er det orgelmeditasjon
med kantor Ole Lauvli.
Onsdag:
Konfirmasjonsundervisning med samtaler, musikken og lek.
Ellers er onsdager dager hvor det ofte
er kveldskonserter og andre spesielle
opplegg i regi av presten eller menighetsrådet.
Torsdag:
Familiemiddag har blitt et populært
tilbud hvor 60 - 70 små og store møtes
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Begge foto: Øystein Lind.
over en enkel middag. Først er det øving
med Knøttekoret, så er det middag og
etterpå øver Minitensing.
Salmekameratene møtes også på torsdager og øver. Dette er en gjeng med
musikere med det for øye å lete etter
inspirasjon bygget på "salmeskatten".
Fredag:
På fredager møtes 10 – 12 stykker for en
morgensamling i kapellet hvor salmene
og tekstene til søndagens gudstjeneste
blir gjennomgått. Etterpå er det
kirkekaffe.
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Ledertrening på Skeikampen
I år er det 19 førsteårsledere og 25
eldre ungdomsledere som får 100
timer med ledertrening i våre
menigheter.
Først må jeg bare si: for en gjeng!
Uten ungdomslederne ville konfirmantunder visningen sett veldig
annerledes ut. De gjør en fantastisk
jobb og det er så fint å få være deres
diakon.
På ledersamlingene er vi gjennom
mange forskjellige tema. Noen temaer
utfordrer og andre temaer gir kunnskap
om nestekjærlighet og Jesus som forbilde.
Vi ønsker å danne et grunnlag for å
utvikle en lederidentitet hos ungdommene, da må vi innom tema som:
jeg og de andre, jeg og Gud, samarbeid, inkluderende felleskap, organisering og etikk.
Men vi leker og ler mye også. Det er
viktig!
Det store målet er sommerleiren,
hvor vi år blir ca. 180 konfirmanter,
ungdomsledere og voksenledere. Uten
ungdomslederne kunne vi ikke gjennomført sommerleiren.
Gjennom året er de også engasjert
ved bo-hjemme weekend, ung messe
og andre arrangement i menighetene.
I vinterferien var vi på lederleir på
Skeikampen med 17 av de eldre led-

I heisen, Lise Mette, Hanne, Ingunn og
Johanne.

erne. Rollespill om hvordan takle
forskjellige tema som konfirmanter
har, ble både utfordrende, gøy og
lærerikt.
Vi stod mange timer i bakken og
innimellom måtte alle komme til en av
voksen lederne og prate om hva som
kjennetegner en god leder, deres egne
gode lederevner og andres gode evner.
De måtte også filosofere over
nestekjærlighet mens de suste nedover
løypene.
Jeg og Ingunn prest måtte konkurrere om hvor mange marshmellows vi
kunne ta i munnen, mens vi sa:

Oddgeir Bolstad er vakker. Det ble
ikke vakkert, men gøy for de som så
på.
I år skal også alle førsteårsledere
arbeide frivillig på flere Birken-arrangement. Det er med på at økonomien til
sommerleir går rundt. Samtidig er det
en mye læring i å være frivillig på et
slikt arrangement.
Ledertrening er også en viktig del av
menighetens ungdomsarbeidet og et
middel til å styrke eksisterende arbeid
og bygge opp nytt ungdomsarbeid.

Slapper av i sola, Audun, Mette, Thea og Nina.

Globalspillet, Thea og Anna.
Nr. 1. • 2013
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Er det Jesu likklede?
Jostein Andreassen er forfatter av
boka ”Likkledet i Torino – Et tegn for
vår tid”, utkommet på Luther forlag i
2011. I denne tankevekkende artikkelen deler han av sin 30-årige interesse for likkledet.
Våren 2010 ble Likkledet i Torino stilt
ut i domkirken der i byen, lengst nordvest i Italia. I løpet av en drøy måned
kom det to millioner mennesker fra
hele verden for å se, deriblant undertegnede. Det ble en sterk opplevelse.
Under framvisningen i 1978 kom det
100.000 hver dag i 35 dager!
Dette likkledet er i særklasse det
objekt i verdenshistorien som vitenskapelig sett er grundigst undersøkt.
Kledet er et vevd tøystykke av lin på
drøye 4 x 1 meter, og det bærer
avtrykket av en korsfestet og tornekronet mann. Mange er overbevist om at
dette er Jesu likklede. Har de rett?
Blomsterstøvets hemmelighet
Den sveitsiske professoren Max FreiSulzer er en av mange som har deltatt i
forsøket på å løse gåtene omkring
Likkledet i Torino. Han hadde
doktorgrad på blomsterstøv og visste
utmerket godt at hver enkelt blomsterart

har et svært egenartet utseende på sitt
pollen. I blomstringstiden fyker dette
rundt overalt i vinden.
I 1973 tok Frei-Sulzer pollenprøver fra
kledet, og han brukte de neste to årene
på å analysere dem. I mikroskop fant
han ca 50 forskjellige slags pollen, og
disse blomsterartene kunne han etter
hvert fastslå stammet fra Torinoområdet, fra Sør-Frankrike, fra Istanbul-området, fra Urfa-området i SørTyrkia og fra Jerusalem. Dette er helt i
tråd med Likkledets tradisjonelle og
skrevne historie. De siste 40 årene har
en mengde vitenskapsmenn og -kvinner fra femti ulike forskningsgrener
forsket på kledet.
I 1988 ble det tatt en C-14-datering av
kledet, og konklusjonen ble at
Likkledet var laget en gang mellom år
1260 og 1390. Senere viste det seg imidlertid at denne prøven ble tatt på et
hjørne av kledet som var blitt reparert
etter en brannskade i 1532. Det var
med andre ord den innvevde lappen
som ble tidfestet.
Svindel eller sannhet?
Men la oss tenke oss at en svindler laget
kledet rundt år 1300. Da må denne
svindleren ha vært utrolig dyktig:

• Han må ha oppfunnet fotograferingskunsten 530 år før oppdagelsen egentlig
ble gjort. Personen på kledet er nemlig
gjengitt som et fotografisk negativ, uten
spor av maling eller andre stoffer.
• Svindleren må ha oppdaget blodomløpet 330 år før William Harvey. Rester
av vene- og arterieblod befinner seg på
helt riktige steder på kledet.
• Svindleren må ha utstyrt kledet med
ulike typer pollen fra flere steder rundt
Middelhavet. Dette var 300 år før mikroskopet ble oppfunnet. Hvordan kunne en
person på 1300-tallet vite at hver enkelt
plantearts pollen har sitt spesielle
utseende? Man må nemlig mikroskopere
dette 100-1000 ganger for å kunne se det.
• Han framskaffet romerske mynter,
«leptoner», fra år 29 og 30 og la dem over
øynene på den døde personen. Myntavtrykkene på kledet har innskriften
TIBERIOU KAISAROS («tilhørende
keiser Tiberius», som var keiser på Jesu
tid).
• Svindleren må på en genial måte ha
greid å plassere ca 120 slagmerker av en
romersk pisk på kledet. Det er så nøyaktig utført at en kan se av mønsteret at
den ene som slo, har vært litt høyere av
vekst enn den andre.
• Han skapte et bilde ved en metode som

Trenger du hjelp til å be?
Savner du et fellesskap
der du kan dele tro og tvil?
Lengter du etter å bli
bedre kjent med Gud?
Ønsker du å søke Gud i stillheten?
Etter påske starter vi opp ei Kristuskransgruppe i Vingrom kirke.
Kristuskransen ble utviklet av biskop em.
Martin Lønnebo. det er en bønnekrans samtidig har hver perle sin mening og innhold.
Vi vil ta for oss ei perle hver gang. snakke litt
om den. Bruke litt tid i stillhet og spise
sammen.
Velkommen til et åpent og inkluderende
fellesskap!
Gruppa ledes av
sokneprest Ragnhild E Floberg
Datoer for våren;
4.april kl.19.30
25.april kl.19.30
Kristuskrans.
Nr. 1. • 2013
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også i vår tid er helt ukjent: Bildet er
retningsløst og oppfattes best på fem
meters avstand. Det har tredimensjonale
proporsjoner når det betraktes gjennom
moderne apparater. Hvem kunne skape
et slikt bilde for 700 år siden?
•Det vrimler av store og små blodflekker på kledet, både fra piskeslagene
og fra tornekronen. Disse har størknet
og klistret seg til hud og hår på mannen.
Men alle flekkene viser seg ved
omhyggelig mikroskopering å være
«urørte». Det finnes ingen tegn til at
kledet er blitt «revet av» for å befri ham
fra det. Den korsfestede mannen har
simpelthen «forsvunnet» ut av kledet og
etterlatt et fotografisk avtrykk på stoffet.
• Vi kjenner bare én eneste person
gjennom historien som både er korsfestet på romersk vis og som ble
tornekronet: Jesus fra Nasaret.
Vi kunne ha forlenget listen med en
lang rekke detaljer som viser at kledet
etter all sannsynlighet er Jesu eget
likklede. Stadig flere personer interesserer seg for kledet, og det finnes
masse stoff om det på internett.
Et godt sted å starte er www.shroud.com.

9

Fordi vitenskapelige undersøkelser blir
sannhetsvitner om Jesu oppstandelse, er
Likkledet i Torino blitt et tegn for vår
tid. Vitenskap og tro ser faktisk ut til å gi
samme svar. Det pirrer i hvert fall min
nysgjerrighet!
Jostein Andreassen
jostandr@broadpark.no

Altertavla i Lillehammer kirke.

Kom ikkje med heile sanningi

Foto: Tord Buggeland.
Kom ikkje med heile sanningi,
Kom ikkje med havet for min torste,
Kom ikkje med himmelen når eg bed om ljos,
Men kom med ein glimt, ei dogg, eit fjom,
Slik fuglane ber med seg vassdropar frå lauget
og vinden eit korn av salt.
Olav H. Hauge
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Unnarennet i Lysgårdsbakken ble brukt under åpningsshowet (Foto: Daniel Nordby).

Ungdommer underviser konfirmanter
1000 ungdommer fylte Håkons Hall
-Jeg syns at sånne festivaler gjør det
morsomt å lære om Gud, sier Celine
Sagmoen (bildet) fra Vingrom. Hun
var en av 800 konfirmanter under
Hekta-arrangementet i Håkons Hall
8.-10. februar.
-Uganda-markedet og singspiration var
høydepunkter, sier Kristin Strandum,
også fra Vingrom. –Og det å bli kjent
med nye mennesker. Og så var det gøy å
sove på tribunene!
30 konfirmanter og ungdomsledere
fra Vingrom, Fåberg og Saksumdal deltok. Dette er andre gangen konfirmantweekenden Hekta ble arrangert i
Lillehammer.
Konfirmant-weekenden er et eget
trosopplærings-prosjekt i regi av
Hamar bispedømme. Weekenden er en
del av oppfølgingen etter den store
konfirmantleiren i Kragerø, og flere av
møtene inngår i under visningsopplegget for konfirmantene.
I tillegg til konfirmantene deltok 200
ungdomsledere, som har bakgrunn fra
leirene i Kragerø.
Av alle 1000
deltakere har 400 vært med på
Kragerø-leiren. 600 kommer fra andre
menigheter i bispedømmet. Hekta i
Håkons Hall blitt et av de største konfirmantstevnene i Norge.
Åse Mari Kessel fra Fåberg var
leirsjef, og sogneprest Øystein Wang
fra Søndre Land forrettet under gudstjenesten på søndag. Skuespiller Anne
Flugstad, med slekt i Rudsbygd,
dramatiserte en rekke bibeltekster i
løpet av helga. I tillegg var det flere vit-

Bak fra v.: Celine Sagmoen, Anna Gilberg, Malin Berntsen Løvseth og Kristin
Strandum. Foran: Gina Bakken Feragen (t.v.) og Julie Martin. Alle seks er konfirmanter fra Vingrom.
nesbyrd og sang fra ungdomsledere, sted, squash, golfsimulator, fotball,
og mange av disse har bakgrunn fra bading på Jorekstad, volleyball,
innebandy, bandkurs og skiskyting.
menigheter i vårt distrikt.
Biskop Solveig Fiske deltok under
Hvor skal 1000 mennesker bo?
åpningsshowet i Lysgårdsbakken og Ungdommene bodde i Håkons Hall,
på gudstjenesten på søndag.
ikke i selve den store hallen, men på triWeekenden har en rekke aktivitetstil- bunene og gangene bak tribunene. I
bud, og er på mange måter blitt en nordenden av hallen foregikk de store
solid markedsføring av Lillehammer- møtene, og i den andre enden var det
distriktet. Konfirmantene kan velge servering.Gudstjenesten på søndag ble
mellom bobrafting, paintball, aktivitet- sendt på direkten på nett-TV i NRK, og
sløype ved bobbanen, kjelkekjøring, er seinere gjort tilgjengelig i HDskilek, teatersport, dans, kreativt verk- kvalitet på nettet på www.nrk.no/ho.
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MIN SALME
Han sto opp før dagen demret; dødens dype natt tok slutt.
Kristus lever, han har seiret, dødens mørke makt er brutt.
Sol og måne, jord og himmel, dyr og fugler, gress og trær;
alle ser og alle jubler; Han er oppstått, Gud er her!
Han sto opp for dem som brakte blomster til hans tause grav.
Han sto opp for sine venner, dem han elsket og holdt av.
Graven kunne ikke kneble ham som er Guds skaperord.
Kristus lever, vi gir stemme til en sang om håp på jord.
Han sto opp, hans venner fryktet jordens mørke, dødens natt.
Han sto opp da troen sviktet, da de trodde seg forlatt.
Fylt av mismot var vi alle til han delte vin og brød.
Kristus lever, vi skal leve, det er døden som er død!
Han sto opp før dagen demret; ut av natt brøt lyset fram.
Kristus lever, han har seiret; evig lever vi med ham.
Han er her og han vil skape liv der natt og mørke bor.
Kristus lever, vi skal bære Herrens seierstegn på jord.
Etter en lang vinter begynner verden
igjen å krible, snøen sildrer i gatene og
jeg gleder meg over vårens første solstråler. For meg gir våren jubel og
glede, latter og sang. Alle Guds flotte
skaperverk dukker fram igjen etter
dvalen.

Våren gir oppstandelsen, våren gir oss
påske. Jesus som vinner over døden,
”alle ser og alle jubler; Han er oppstått,
Gud er her”! Får Han gi deg oppstandelse og nye fargestifter?
Det er John Bell og Graham Maule fra
Iona-klosteret utenfor Skottland som

har skrevet ”Han sto opp før dagen
demret”.
Jeg ønsker at min salmehilsen kan
bringe håp og glede i din påske.
Mari Skullerud

Tidligere konfirmanter, nå ungdomsledere, hadde et eget kor som opptrådte under flere møter. Fra venstre foran: Johanna
Haarseth, Fåvang, Kristine Strandum, Saksumdal, Eirin Jørstad Stavheim, Fåberg og Liv Kristine Holen, Fåberg.
(Foto: Daniel Nordby)
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Bispevisitas etter 13

Her kommer et bilde fra Vingar skole.
7.kl. traff biskopen og hadde forberedt
spørsmål. 1.kl. sang også for oss.
Vi hadde også møte med lærerne og
skolesjefen. biskopen holdt et foredrag
om lovgivning og retningslinjer ifht
kirke-skole samrabeid og vi hadde samtale etterpå.

Utenfor Fåberg menighetshus ble det rød
løper og trommer for biskopen under visitasen. Gjennom flere år har menigheten
hatt trommekurs for barn og unge.
Nr. 1. • 2013
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-Jeg ønsker at vi som kirke skal ha
den barmhjertige samaritan som et
ideal, at vi skal se hverandre, og vise
hverandre oppmerksomhet, sa
biskop Solveig Fiske under en fest
for frivillige på Fåberg menighetshus.
Biskopen har gjennomført en visitas i de
tre menighetene Fåberg, Vingrom og
Saksumdal 5.-10. mars. I slutten av april
blir det visitas i Nordre Ål, Søre Ål og
Lillehammer.
Vanligvis er det visitas omtrent hvert
åttende år, men det er faktisk 13 år
siden sist disse tre menighetene hadde
visitas.
Det hele startet med morgenbønn i
Fåberg kirke. Dette har vært et tilbud
det siste året i menigheten. Deretter
var det samtaler med alle ansatte, før
ferden gikk videre til Søre Jørstad
gård, som er et dagtilbud til demente.
En svært viktig arbeidsplass i bygda er
Jørstadmoen militærleir, og biskopen
hadde et besøk der også, før hun deltok på den tradisjonelle felles familiemiddagen på Fåberg menighetshus.
Denne familiemiddagen er et tilbud to
ganger i måneden til alle som ønsker å

Magnus Kessel, Maria Holje, Kristine Kopperud, Tora og Emma Bye Alsberg
tilhører Fåberg barnegospel. De hadde opptreden på en fest for frivillige i Fåberg
menighet under bispevisitasen.
møtes til bordfellesskap. Etter dette
deltok hun på menighetsrådsmøte, der
pilegrimsarbeidet var en av sakene. Til
slutt var det altså fest for frivillige på
menighetshuset, med musikkinnslag
fra menighetens egne krefter og
Rudsbygd Brassband. Alt dette skjedde
altså på en dag (!).
Dagen etter var det klart for morgengudstjeneste i Saksumdal kirke, og så
var det møte med skoleelever og barnehage på Saksheim. Biskopen dro
videre til Lillehammer Helsehus, før
det var tid for menighetsrådsmøte i
Saksumdal. Dagen ble avsluttet med
konsert i kirken med Saksumdal
musikkforening og barnekoret, med

påfølgende kirkekaffe på Bygdahuset.
Siste dagen under visitasen var det
Vingroms tur. Det startet med morgenbønn i kirken, før hun var på et møte
med Gudbrandsdal politidistrikt. På
Vingar skole fikk hun møte både
lærere og ledelsen. Elevene hadde forberedt mange spørsmål før hun kom.
På Vingrom var det også menighetsrådsmøte, før det hele ble avsluttet
med sangkveld i Vingrom kirke. Her
deltok Vingrom sangkor, Vingar
Vocale, Vingrom seniorkor og Vingrom
guttekor.
Hele visitasen ble avsluttet med en
fellesgudstjeneste for de tre menighetene i Vingrom kirke.

Vingrom barnekorNr. 1. • 2013
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VISITAS 2013
2.del: 23. – 28.april
Tirsdag 23.april
08:30

Morgengudstjeneste i
Lillehammr kirke ved
sokneprest Kapelrud.

09:00

Fellesrådsmøte.
Lillehammer kirkesenter

11:00

Møte med Lillehammer
kommune, formannskapet.
Formannskapssalen.

14:00

Møte med politiet ved
Gudbrandsdal politidistrikt,
politimester
Arne Hammermark.

16:30

Middag

17:30

Møte med Lillehammer
menighetsråd.
Lillehammer kirkesenter.

19:30

Lillehammer kirke:
Konsert. Medvirkende:
Kantorene,
Salmekameratene,
Lillehammer Kantori, SALT,
m.fl. Reidun Bjørke leder.

Vingar Vocale.

Onsdag 24. april
09:00

Morgenbønn i Søre Ål kirke
ved sokneprest Kosnes.

12:0013:30 Besøk på Åretta ungdomsskole.
Møte med elever og ansatte.
14:00

Besøk på Handicare.

15:30

Besøk på Maihaugen.
Middag.

18:0018:30 Søre Ål kirke:
Søre Ål mini-tensing Pepper
og Chillipepper.

Saksumdal barnekor synger på konserten i kirka 6.mars. Koret ledes av Anne Gro
og Bjørn Olav Berg.

11:00

Besøk ved
Norges Toppidrettsgymnas

12:30

Program ved
Høgskolen i Lillehammer.
Ansv: Studentpresten

13:15
18:30

Møte med Søre Ål
menighetsråd

20:00

Ung messe i Søre Ål kirke:
Konfirmantene og
div. medvirkende.

Torsdag 25. april
09:00

Morgenbønn i Nordre Ål
kirke ved sokneprest Bolstad.
Møte med Storberge barnhage.
(Menighetsbarnehagen).

Biskopen møter Lillehammer
studentsamfunn. De vil orientere biskopen om
aktuelle saker de arbeider
med og hvordan det er å
være student i dag.

14:0015:00 Høgskolen i Lillehammer.
Paneldialog og samtale om
religion og samfunn.
Panel bestående av biskop,
studenter og ansatte.
Samtale og spørsmål.
16:00 Besøk på Skårsethlia
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17:00

Nordre Ål kirke:
Knøttekor.
Familiemiddag kl 17.30.
Mini-tensing.

19:15

Møte med Nordre Ål
menighetsråd.

Søndag 28.april
11:00

Lillehammer kirke:
Visitasgudstjeneste:
Biskop Solveig Fiske m.fl.
Lillehammer Kantori deltar.
Kirkekaffe i Frimurerlosjen.
Biskopens visitasforedrag.
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Labyrintvandring
Studentprest Anne Anker Bolstad
har i samarbeide med en kunstner
fra Ungarn laget en 7 x 7 meter stor
labyrintmatte. Labyrintmatten er en
kopi av labyrinten fra katedralen i
Chartres i Frankrike, hvor mennesker i 800 år har gått seg til gode
tanker, gjennom bønn og som en
slags pilegrimsreise.
Labyrint og labyrintdesign er funnet over
hele verden i mange kulturer og
sivilisasjoner. De finnes hugget inn i
stein, keramikk, leire tabletter,
mosaikker, manuskripter, steinmønstre,
torv, hekker, og gulvmønstre i
katedraler. De tidligste kjente design er
rundt 3000 år gammel.

Labyrintvandring i Nordre Ål kirke.

Studentprest Anne Anker Bolstad
Kan ikke gå seg vill
Mange av oss tenker at en labyrint er et
system av kompliserte ganger og
tunneler hvor det er lett å gå seg bort.
Men labyrinten til Anne er enveis,
mønsteret i labyrinten er slik at vi blir
ledet på vei, man kan ikke kan gå seg vill.
Og når man går inn i labyrinten skal man
gå i stillhet og la alle sansene være åpne.
Labyrinten skal gi oss en mulighet til å
stoppe opp og reflekterer over livet.
Labyrint både ute og inne
Anne har rullet ut labyrinten både
innendørs og utendørs. Mange studenter og ansatte på HiL og HiG og

menigheten ved Nordre Ål har tatt mot
til seg og våget seg inn i labyrinten, mens
noen har stoppet opp og valgt å stå
utenfor og heller observere.
Men uansett det har blitt til mange flotte
samtaler både innenfor og utenfor
labyrinten, forteller Anne til VF.
Flere av de som har vandret i labyrinten
har i etterkant skrevet ned sine tanker.
Her er noen av de som har delt sine
labyrintopplevelser:
«Følte meg beskyttet inne i labyrinten og
ubeskyttet når jeg gikk ut.»
«Det var utrolig fredelig å gå alene mot
et mål.»
«Man vet man kommer dit, men ikke når
og man blir overrasket og glad når man
når det.»
«Godt å sitte der inne og ta innover seg
reisen man har foretatt seg. Bare slappe
av takke og be litt helt i fred, beskyttet
inne i blomsten.»
«Det var godt å komme inn til midten for
der kunne jeg kaste all dritten fra meg».

mulighet til å ta en pause fra hverdagen,
for bare å være tilstede. For andre har
labyrinten fungert som et redskap for å
vandre i eget liv. Mange har kastet fra
seg alle bekymringer og vonde tanker
inne i hjerte av labyrinten.
Veien videre
Nå gleder Anne Anker Bolstad til å se
hvor labyrintvandringene går videre, for
dette er bare begynnelsen på et prosjekt
som mennesker i alle kulturer har holdt
på med i over 3000 år.
Hun kan godt tenke seg å bruke
labyrinten i for eksempel i fastetiden, i
påsken og kanskje til og med under
Thomasmessen. Men aller helst har hun
et ønske om å rulle den ut i Søndre Park
til sommeren.

Et fristed
For Anne har det vært svært interessant
å se hvor stor betydning og hvilken
positiv effekt det har hatt på de som har
vandret i labyrinten. Mange har opplevd
labyrinten som et fristed, hvor de har fått

Nr. 1. • 2013

15

Vår Fedrearv
16

Familienytt
LILLEHAMMER
Døpte Daniel Bjørke
Levi Wigenstad Borgedal
Solveig Ildjarnstad Hanssen
Håkon Dahl Hofseth
Severin Holberg
Fillip Hulberg
Aurora Snoensgjelen Skartlien
Julius Hegland Frisenberg
Catalina Barrios
Rosenvinge Fæste
Ruth Marie Tvete
Aurora Alvsø
Alva Borgestrand Nilsen
Jonas Borgestrand Thomassen
Oda Johanne Underdal Larsen,
døpt i Røros kirke
Isac Kvisberglien
Amanda Timenes Fauske
William Lohnbakken Granseth
Emilie Floen Børresen,
døpt i Follebu kirke
Vigde

Line Borgen Knutsen og
Bård Årsteinvåg

Døde

Knut Jørgen Simonsen
Kolbjørn Karlsen
Åse Østlie
Randi Hansdatter Nystad
Ingrid Målfrid Mathisen
Erling Møstad
Kristine Stuksrud
Lars Bernhard Stokke
Helge Magnar Floberghagen
Bjørn Kåre Jørgensen
Bjørg Devold Sira
Erik Haug
Reidun Syljuberget
Sigrid Hensvold
Olaug Staarvik
Ingolf Mathisen
Arne Kristiansen

NORDRE ÅL
Døpte: Elida Duns Qvam
Mina Vittoria Andreassen
Christian Ruschasit
Emilie Svilosen Kvelstad
Petter Magnus Joten Skog
Tengel Johannes Dalen Schei
Magnus Elvestad
Balder Sylliåsen Kismul
Mads Haugen Hølmo
- døpt i Sel krk.
Martin Lindbo Nordkvelde
- døpt i Kvelde krk.
Elivia Finsveen
Døde:

Ole Johan Arnestad
Randi Odveig Wilhelmsen
Bodlaug Petra Laderud
Arne Hommel
Solveig Holmengen
Hans Killi
Irene Louise Havik
Johannes Sommarset
Øyvind Nielsen Nøhr
Jan Henrik Bergmann
Johanne Riise
Ole Arvid Moen
Palma Olafsen
Reidar Asbjørn Mølmen
Martin Owe Tryggeset
Aslaug Margrethe Dahl
SØRE ÅL Døpte 2012:
Dennis Monsen Nybroen
- døpt i Løten kirke
Edvard Storesund Bunes
Kasper Solli Berntsen
Lars Sletten Rud
Alina Sophie Marsteintredet
Tiril Henrikke Johnsen
Levi Wigenstad Borgedal
– døpt i Lillehammer kirke
Ingvild Bogevold Bjelke
Magnus Espelid Svensrud
2013:
Leon Bråten Finstad
Hanna Louise Sulheim Søreide
– døpt i Voksen kirke
Sander Mørdre Olsen
Benjamin Holthe-Urke
Rakel Tande Degirmenci
– døpt i Sykkylven kirke
William Lohnbakken Granseth
– døpt i Lillehammer kirke
Vigde: Ingen

-

Døde 2012:
Tilda Kristina Holtlien
Knut Sjetne
Edle Nielsen
Niels Petter Bang
Bronek Zdralka
2013:

Ingrid Målfrid Mathisen
Ellen Hårdnes Jensen
Dagny Nordstrand
Martin Lunke
Helge Ottosen
Sigrid Hensvold
Marie Sjøli
Liv Aas Myren

Seremoni i Nordre Ål kirke og
Lillehammer Helsehus Kapell
Nr. 1. • 2013

VINGROM
Døpte: Mia Morken Flatum
Evina Eggen Tømte
Philip Grande Pedersen
Vigde: Ingen
Døde:

Stein Ragnar Volden
Ingeborg Skjelkvåle
Kjell Johan Svendsrud

FÅBERG
Døpte: Leo Nikolai Killi Foss
Emilie Grønlien
Emily Marit Horten
Kari Oline Kamstrup Tyldum
Marina Steen
Ida Prestrud
Alina Myhren Munkvold
Mattis Larsen Høglien
Vigde: Silje Nordberg
og Arnstein Solbrekke
Anne Synnøve Haugland og
Svein Inge Aasen
Nina Marie Aksnes og
Tore Lundemo
Tonje Merete Simonsen og
Geir Hysestad
Wenche Berg og
Tommy Øystein Johansen
Døde:

Johannes Nøss
Knut Nøss
Torbjørn Skogmo
Gudrun Besserud
Odd Henry Ellingsen
Marie Lunde
Magne Spilde
Harald Steinum
Martha Høgsveen
Kåre Aasen
Nils Stuksrud
Kalma Haave
Gunvald Hagen
Inger Sigrid Aas-Wang
Heitkøtter
Hallgeir Morten Bakken
Kjell Sveum

SAKSUMDAL
Døpte: Thilde Vang Aure
Ingen vigde, ingen døde.
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Konfirmanter i Fåberg 11. mai 2013
Sondre Bræin
Vegard Bakken Engeli
Amund Søyset Holmestad
Morten Jordbruen
Vebjørn Fonstad Leiros

Jacob Dalgaard Odland
Jørgen Jørstad Skarpjordet
Eirik Skagestad Størdal
Katrine Morken Haugen

Ida Marika Grindberg Lunde
Runa Nielsen Meli
Anja Moastuen
Live Mork

Konfirmanter i Fåberg 12. mai 2013
Hans Torgrim Bleken
Olav Klynderud Sundfør
Silje Arlien
Siri Fliflet

Anna Flugstad
Kine Korsrud
Kaja Adeline Fjeldstad Larsen

Elisabeth Møllersen
Line Noreng
Kristine Gården Paulsen

Konfirmanter i Vingrom 19.- og 26. mai 2013
Vetle Rimestad Andersen
Rein Gundersen Bentdal
Eivind Fuglehaug Ekrem
Jesper Hagen Gundersen
Herman Gording Hong
Sondre Paulsen Løkken
Peter Tadsanai Eriksson Nilsen
Bjørn Thomas Svendsrud
Aleksander Haugen Sørgjerd
Gina Feragen Bakken
Kamilla Berntsen
Vilde Brubakken
Karen Rudi Dahl

Annethe Foss
Anna Gilberg
Helene Halvorsen
Aina Hansen
Catharina Haugen
Lene Myrum Haugen
Cecilie Laugerud Husom
Tora Husum Kristensen
Pernille Enger Lunn
Malin Berntsen Løvseth
Julie Martin
Frida Nilsson
Kirsti Rindal

Celine Sagmoen
Kristin Strandum
Sandra Åsheim Strøm
Mari Sundby

Konfirmanter i Saksumdal
2. juni 2013
Nina Kristin Dahlum Torgersen
Synne Emilie Dalby
Thea Kval
Mina Jenssveen

PALMESØNDAG, 24. MARS
blir det friluftsgudstjeneste
på Værskei kl.13.
Parker på Astridbekken eller
Værskei og gå på ski til
løypekrysset.
Der blir det gudstjeneste i
løypekrysset, ca 1 km å gå.
vi lager bål og sporleik.
Ta med med pølser, drikke og
godt humør.
Ragnhild E. Floberg leder
gudstjenesten og musikere fra
Saksumdal musikkforening
spiller.
Vil du gå sammen med noen;
møt opp kl.12 på Værskei pplass så går vi sammen derfra.
Velkommen!
Nr. 1. • 2013
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Menighetsbladet utkom første gang i 1923
Vort menighetsblad utkommer i dag
med sit første nummer og vil senere
utkomme hver uke.
Det utdeles gratis til alle hjem i byen og
har til opgave at søke at sprede lys og
velsignelse ind i hjemmene, idet det vil
bringe bud fra Ham som er kjærlighet og
som saa gjerne vil sænke sin fred og
trøst ned i hver menneskesjel. Ta venlig
imot bladet, læs det og la andre læse det.
Menighedsblad for Lillehammer
utkom med sitt første nummer den 6.
Januar 1923, for 90 år siden!
Lillehammer menighet har fått et
innbundet eksemplar av første årgang
fra Kirsten Blom Frydenlund, gitt av
hennes slektning Asbjørn Falkenberg.
Det var ikke et fargerikt, rikt illustrert
blad som ble utgitt, men et nøkternt,
ikke illustrert 4 siders a5 hefte. Det
kom ut hver uke og ble distribuert av
frivillige omdelere.
Lillehammer menighet.
Statistikk for 1922.
Der blev i aarets løp i Lillehammer
døpt 105 av menighetens barn, 56 gutter og 49 piker. Der konfirmeretes 114
barn, 52 gutter, 62 piker. Av disse var
26 utenbys. Der blev foretatt 91 vielser,
av hvilke omtrent halvdelen var utenbys. 54 avgikk ved døden, 27 mænd og
27 kvinder. 1 blev indmeldt i statskirken, 5 utmeldt av samme. Nadverdgjesternes antal var dette aar blot 359.
Den store forskjel fra deltagelsen de
foregaaende aar skriver seg vel for en
del av den omstændighet, at der iaar
ingen større kristelige stevner har funnet sted på Lilleh. Der var 15 sognebud. – I de fem maaneder, da sogneprest
Woll paa grund av svigtende helbred
var forhindret i at vareta sit embede,
bestyrtes dette av stiftskapellan
Konow. – Talt i kirken eller virket i
menigheten har i aarets løp: biskopene
Lunde og Bjønness-Jacobsen, profes-

sor Hallesby, provst Kvarving, prestene Thronsen, Birkeli og Leisegang
samt Mattias Orheim og Ludvig Hope.
Bladet ble omdelt fredag kveld,
omdelerne møtte hos boktr ykker
Salvesen, hos Stribolt og fikk tildelt sin
bunke. Innholdet i bladet var fast, en
salme, et andaktsskriv over søndagens
tekst, en fortelling, annonsering av
møter og sammenkomster og noen
små anekdoter lagt inn mellom de
større innslag. I 1923 var man opptatt
mye av de samme utfordringene som vi
har i dag. Den 26. Januar har redaktøren valgt å legge inn denne lille teksten: «Himlene forteller Guds ære uten
ord. Men der findes nok gudelige pratmakere, som stiller ordet foran gjerningen». Og i kirkebøssene indkom
søndag den 28/1 kr. 26.07.
Menighetsraadet valgte i møte 12. Ds.
(januar) til formand for 1923 postmester Fr. Lieungh og til varaformand
sogneprest Woll. (Av helbredshensyn
bad sogneprest Woll seg fritat for for-

mandshvervet.)
De øvrige medlemmer av raadet er:
Skolebestyrer H. Løken, regnskapsfører P. Johannessen, bankchef Th.
Fougner, fru Alvilde Schey, frk. Thora
Larsen, fru Hanna Haraldstad og faktor
Kristian Bergh, samt arkitekt Arne
Jensen som kommunevalgt medlem.
Ved ofringen i Lillehammer kirke i
søndags til de krigslidende kristne i
Lilleasien indkom kr 430.25.
Lillehammer kirke. 1. Søndag i Faste
høimesse kl. 11 ved sogneprest Woll.
Altergang. Skriftetale kl 101/2.
Troen gjør oss til herrer, kjærligheten
gjør oss til tjenere, håbet skjænker oss
kjærlighetens frukter.
Utgit av Lillehammer menighetsråd.
Redigert ved Sognepresten.
D. Stribolts Eftf.s trykkeri.
Plukket av Per Helge

Japankveld på Kirkesenteret

Områdestevne

mandag 27. mai kl.19.00. Anna Magni Larsen som bor og
arbeider på Sandom Retreatsenter, holder andakt, viser
bilder og forteller fra Japan. Hun har hatt 20 års
misjonærtjeneste i Japan og har nylig besøkt landet. Jorun
Løsnesløkken spiller og synger. Det blir bevertning og
anledning til å gi en gave til Det Norske Misjonsselskap.
Hjertelig velkommen til misjons- og vårfest!
Arr: Lillehammer Misjonsforening.

for Det Norske Misjonsselskap blir i år i Vestre Gausdal
lørdag 27. april kl.12.00. Tema for dagen er: «Se, jeg skaper
noe nytt.» Madagaskarmisjonær Eli Schie og foreningskonsulent Øyvind Håland blir med. Årsmøtesaker og valg. Vel
møtt til misjonsstevne ! Arr. Områdeutvalget for NMS i
Gudbrandsdalen.
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Ungdomsklubb på fb
I november 2012 startet vi Ungdomsklubb i Søre Ål kirke
Vi møtes ca en fredag i måneden og
koser oss i Kirkekroken.
Før jul lagde vi pepperkakekirke og
pepperkaker. Barnekoret Pepper fikk
nyte den på øving etter jul.
Vi ønsker at klubben skal være et
lavterskeltilbud for ungdom, hvor
inkluderende fellesskap og ungdommene selv kommer i sentrum.
Her har vi quiz, vi synger, spiller spill,
prater og lager litt mat.
Vi avslutter alltid kvelden med en
samling i kirken, hvor vi tenner lys,
synger, ber og leser et kort vers fra
bibelen både på norsk og persisk!
Her kan alle komme, og det er veldig
sosialt. Ta med en venn og kom!
Styret i ungdomsklubben har laget
egen side på facebook. Følg oss og lik
oss.
http://www.facebook.com/
Ungdomsklubbenisorealkirke

Muffins er godt! Odin fotograf.

Pepperkakekirke! Vakker, ikke sant?

Det er så flott å være på ungdomsklubben og jeg er heldig som er ungdomsdiakon på Lillehammer!
Hanne Engdal, diakon.

Vi koser oss med å se på film.

Silje og Fredrik er bakere.
Nr. 1. • 2013
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Skjer det noe i kirken da?

Chilipepper og ledere øver.

Presten en gruppe konfirmanter.

I løpet av en uke kan det skje noe
nesten hver kveld i Søre Ål kirke og
kirkekroken.
Mandager er det ofte ikke noe møte,
men det kan hende at estetisk utvalg
møtes. De har ansvar for å pynte
kirken,og kirkekroken. De planlegger
også pynt ved spesielle høytider. Eller
kanskje julemessekomiteen, eller
gudstjenesteutvalget møtes.
Tirsdager er det menighetsråd en gang
i måneden. Der diskuteres alt fra
hvordan gudstjenesten skal være, hva de
vil utvikle og gjøre i menigheten, hvem
som skal få offer av alle de søknadene
som kommer inn. Menighetsrådene har
ingen støtte fra noen og må skaffe alle
sine penger til oppgaver ved offer,
julemesse og givertjeneste m.m.
Onsdager er det pepper med ca 50 barn,
ca 15 på chilipepper og resten på Pepper.
De har eget husband /foreldreband og
opptrer på gudstjenester, dølajazz og har
den 4 mai en egen konsert.
Noen torsdager har sognepresten vår
undervisning for 66 konfirmanter. De
der delt i 3 grupper., det foregår mellom

kl. 17.00 til 22.00. Tirsdag 19 mars
samlet konfirmantene inn penger til
kirkens nødhjelp i Søre Ål krets og så får
de opp eve sommerleir på Risøya i
sommer (29 juli til 3 august), sammen
med alle konfirmantene i Lillehammer
(ca 150 ungdommer).
Ca en fredag i måneden er det ungdomsklubb i kirken. Se egen reportasje i
bladet.
Hver fredag samles 2 til 6 personer og
ber og tenner lys for menigheten,
enkeltpersoner som ønsker forbønn og
ikke minst ber vi for de i verden som
ikke har det så bra som oss.
Ca en lørdag i måneden er det
rasteplass et par timer. Her innleder
Lise Hyldmo med ett tema innen
åndelig veiledning, før deltakerne
mediterer over en bibeltekst med
ledespørsmål. De som deltar opplever
det som en oase i en travel hverdag.
Nesten hver søndag er det gudstjeneste, nå med ny liturgi. Et eget
utvalg har jobbet frem den nye
liturgien, uti fra mange alternativer
som kirkerådet har kommet med.

Kveldsavslutning i kirken.
Nr. 1. • 2013

Under gudstjenesten kommer mange
frivillige som lager kirkekaffe, ønsker
velkommen (kirkevert ) og hjelper
presten ved dåp og leser bibeltekster. I
tillegg er det ofte søndagskole under
gudstjenesten.
Altså er det mange mennesker innom
kirken i løpet av en uke, også selv om
det ikke er begravelser.

Lise Hyldmo.
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Vårens konsertprogram for Vingrom sangkor
Konserttittel: «Te Deum laudamus»
med Vingrom sangkor og Roger Andreassen.
Programmet er satt sammen av kirkemusikk fra 1500-tallet
fram til i dag og inneholder et rikholdig kirkemusikalsk
repertoar. «Te Deum laudamus» betyr «Deg, Gud lovpriser
vi». Den tyske romantikeren, Felix Mendelssohn, satte, for
kor og orgel, toner til denne gamle ambrosianske lovsangen.
Derfra henter vi konserttittelen som også representerer
grunnlaget for kirkemusikken. Mendelssohn skrev også
korklassikeren «Richte mich Gott», en av salmene fra «Drei
Psalmen», med tekst fra salme 43. For de store klassiske
komponistene var kirken og bibelens tekster ofte drivkraften
til store deler av deres produksjon. Vi har hentet fram noen
utdrag og enkeltstående stykker som framstår som både
kjente og mer ukjente perler i korlitteraturen.
Den norske komponisten Egil Hovland døde 5.februar i år.
Han regnes som en av de betydeligste innen nyere norsk
klassisk musikk. Vi vier Hovland en del av konserten, og

framfører hans kjente motett «Bli hos oss», skrevet for kor
og orgel. Roger Andreassen som er medvirkende i disse
konsertene vil også spille en av Hovlands komposisjoner
for orgel. Andreassen vil altså i tillegg til å ledsage koret fra
orgelkrakken, også framføre solostykker.
Korets repertoar (i tilfeldig rekkefølge):
Hassler:
Dixit Maria
Schütz:
Der 100.psalm
Mozart:
Ave Verum
Mendelssohn:
Te Deum
Salme 43, Richte mich Gott
K.Nystedt:
Cry out and shout
E.Hovland:
Bli hos oss
J.Rutter:
The lord bless you and keep you
A. Bruckner:
Locus iste
J.S Bach:
Jesu bleibet meine freude
M.Durufle:
Ubi caritas

BØRLI ANLEGG AS
- graving og transport
Postboks 52, 2607 Vingrom - Tlf 61 05 43 80

2607 Vingrom • Tlf 908 46 006/901 47 490

Hamarvn. 45,
Lillehammer
Tlf. 61 25 21 47

Storgt. 76, 2609 Lillehammer - Tlf. 61 05 75 70

Arne Morten Jenssveen
• Alt i graving og transport • Drenering, vann og avløp
• Oppføring av hus og hytter • Rehabilitering

2607 Vingrom - Tlf. 61 24 80 50

Fåberggt. 154, Lillehammer. Tlf. 980 86 000

Jernbanegt 13,
2609 Lillehammer.
Telefon: 61 22 10 00

416 07 701

Øversvevegen 100, 2608 Lillehammer

JENS BARLUND A/S
HAGEANLEGG

JORD • PRYDBARK

Alt innen: stein, mur, trapper, plen, planter, vedlikehold

95 11 15 80 - 95 76 20 63

Serviceboks 2626 Lillehammer • Tlf 03100 • gjensidige.no

Ole 900 61 735 - Morten 901 35 657

Storgt. 161 B, 2615 Lillehammer
Tlf 61 25 44 36/Faks 61 25 54 75

Storgt 72, 2609 Lillehammer - Tlf. 61 26 63 00

Industrigt. 13 • Postboks 1119 • 2605 Lillehammer
Tlf. 61 27 94 00 • Fax 61 27 94 01 • www.kontorleverandoren.no

S. Undsetsplass og Strandtorget, Lillehammer Tlf. 61 05 76 60
Hovemovn. 78 2624 Lillehammer - Tlf. 61 27 06 30

Vakt hele døgnet 61 18 31 03

Torpaveien 18, 2607 Vingrom - Tlf 61 26 70 00

Møller Bil Lillehammer
Industrigt. 11, Pb. 1160, 2605 Lillehammer
Tlf 24 03 37 25

Bergseng Thor & Co AS
Eiendom og dagligvare
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DATO

KIRKE

KL

24. mars

Lillehammer kirke
Nordseter Fjellkirke (Nordre Ål)
Søre Ål kirke
Saksumdal kirke
Lillehammer kirke
Nordre Ål kirke
Fåberg kirke
Vingrom kirke
Lillehammer kirke
Fåberg kirke
Lillehammer kirke
Lillehammer kirke
Nordre Ål kirke
Søre Ål kirke
Fåberg kirke
Vingrom kirke
Lillehammer kirke
Saksumdal kirke
Lillehammer kirke
Nordre Ål kirke
Søre Ål kirke
Lillehammer kirke
Nordre Ål kirke
Søre Ål kirke
Fåberg kirke
Vingrom kirke
Lillehammer kirke
Nordre Ål kirke
Søre Ål kirke
Fåberg kirke
Vingrom kirke
Saksumdal kirke
Lillehammer kirke
Fåberg kirke
Lillehammer kirke
Nordre Ål kirke
Søre Ål kirke
Vingrom kirke
Lillehammer kirke
Fåberg kirke
Lillehammer kirke
Nordre Ål kirke
Søre Ål kirke
Fåberg kirke
Lillehammer kirke
Saksumdal kirke
Fåberg kirke
Vingrom kirke
Lillehammer kirke
Nordre Ål kirke
Søre Ål kirke
Fåberg kirke
Vingrom kirke
Garmo stavkirke
Saksumdal kirke

TYPE GUDSTJENESTE
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28. mars

29. mars
30. mars
31. mars

01. april
07. april

14. april

21. april

28. april
05. mai

09. mai
11. mai
12. mai

17. mai

19. mai

20. mai

Nr. 1. • 2013

11:00
11:00
11:00
13:00
19:00
19:00
17:00
19:00
11:00
19:00
23:30
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
19:00
11:00
11:00
19:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
19:00
11:00
11:00
19:00
11:00
11:00
19:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
12:30
10:00
11:00
11:30
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste på Værskei
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Påskenatt
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Familiemesse
Evensong
Familiegudstjeneste, bok til 6-åringene
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Familiemesse, Tårnagenthelg
Gudstjeneste
Samtalegudstjeneste med konfirmantene
Gudstjeneste
Visitasgudstjeneste ved biskop Solveig Fiske
Samtalegudstjeneste med konfirmantene
Gudstjeneste, Tårnagenthelg
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste
Gudstjeneste ved biskop Solveig Fiske
Gudstjeneste

Vår Fedrearv
DATO

KIRKE

KL

TYPE GUDSTJENESTE
23

26.mai

02. juni

09. juni

16. juni

23. juni

26. juni
30. j uni

07. juli

10. juli
14. juli

21. juli

28. juli

29. juli
04. august

07. august
11. august
18. august

25. august

28. august

Lillehammer kirke
Nordre Ål kirke
Søre Ål kirke
Fåberg kirke
Vingrom kirke
Lillehammer kirke
Nordre Ål kirke
Pilegrimsvandring (Fåberg)
Saksumdal kirke
Søndre Park (Lillehammer kirke)
Nordre Ål kirke
Søre Ål kirke
Fåberg kirke
Vingrom kirke
Lillehammer kirke
Pilegrimsvandring (Nordre Ål)
Pilegrimsvandring (Søre Ål)
Fåberg kirke
Lillehammer kirke
Nordre Ål kirke
Søre Ål kirke
Pilegrimsvandring (Saksumdal)
Garmo stavkirke
Lillehammer kirke
Søre Ål kirke
Vingrom kirke
Lillehammer kirke
Nordre Ål kirke
Svesetra (Saksumdal)
Garmo stavkirke
Lillehammer kirke
Søre Ål kirke
Fåberg kirke
Lillehammer kirke
Nordre Ål kirke
Røine gamle kirkested (Vingrom)
Lillehammer kirke
Søre Ål kirke
Fåberg kirke
Garmo stavkirke
Lillehammer kirke
Nordre Ål kirke
Saksumdal kirke
Garmo stavkirke
Lillehammer kirke
Søre Ål kirke
Lillehammer kirke
Nordre Ål kirke
Fåberg kirke
Vingrom kirke
Lillehammer kirke
Nordre Ål kirke
Søre Ål kirke
Prestkjerringa
Garmo stavkirke

19:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
19:00
10:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
10:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
19:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
19:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
19:00
11:00
11:00
11:00
19:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
13:00
11:00
11:00
11:00
13:00
19:00

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Familiegudstjeneste, bok til 6-åringene
Konfirmasjonsgudstjeneste
Familiegudstjeneste, bok til 6-åringene
Ung messe
Pilegrimsvandring
Konfirmasjonsgudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Familiegudstjeneste, bok til 6-åringene
Gudstjeneste
Fra Sjusjøen til Nordseter
Pilegrimsvandring
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Pilegrimsvandring
Forenklet gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Setermesse
Forenklet gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Forenklet gudstjeneste, Olsok
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Forenklet gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Forenklet gudstjeneste
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Pinse - kirkens fødselsdag

50 dager etter påske viser kalenderen pinse. Pinsen er
festen for Den Hellige Ånds komme og ordet pinse kommer av det greske ord «pentekoste», som betyr den femtiende.
- De fleste vet hvorfor vi feirer jul. Mange har også ganske god
oversikt over påsken. Pinsen er mer mystisk, skriver nettprest
Idun Strøm Sefland
Du Gode Hellige Ånd, deg vil vi takke og prise.
Du Guds lys i vårt mørke, Guds kraft i vår svakhet
og trøst i vår sorg.
Når du kommer, blir livet til.
Når du taler, får ordet makt.
Når du rører ved oss, finner våre urolige hjerter fred.
Kom til oss og åpenbar for alle
at i Kristus er Guds frelse kommet til verden,
og i hans rike er alt lys i lys i all evighet.
(Av Holger Lissner - hentet fra Den norske kirkes bønnebok)
Kirkens fødselsdag
I pinsen feirer kirken Den Hellige Ånds komme og den kristne
kirkes fødsel. De første menighetene har sitt utspring i
pinsebegivenheten. Derfor kaller mange også pinsedagen for
kirkens fødselsdag. I Det Nye Testamente fortelles hvordan
Den Hellige Ånd ti dager etter Jesu himmelfart kommer over
apostlene, som var samlet for å feire den jødiske pinsefest. På
merkelig vis blir de i stand til å forstå og tale alle mulige språk.
Deretter går de ut i verden for å forkynne budskapet om Jesus
Kristus
(se Apostlenes gjerninger kapittel 2).
Opprinnelig var pinsen en jødisk fest som markerte avslutningen på påsken og minnet om mottakelsen av de ti bud på
Sinai, der Moses fikk lovens tavler. Men kirken har overtatt
festen og gitt den sitt eget innhold - feiringen av Den Hellige
Ånds komme til verden.

Pinse og Den Hellige Ånd
Pinsen som kirkelig høytid opptar ikke så mange nordmenn.
Det skyldes blant annet at Den Hellige Ånd ikke umiddelbart
kan gjøres konkret ut fra de bibelske fortellingene, - bortsett fra
pinseberetningerne i Apostlenes Gjerninger. Vi trenger hjelp til
å tolke hva Den Hellige Ånd er og betyr i den kristne tro.
Martin Luther, Johan Nordahl Brun og Kaj Munk bidrar til
dette:
Luther sier i sin lille katekisme:
"Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus
Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Den Hellige Ånd
har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg, helliggjort meg og
holdt meg fast i den sanne tro..."
Salmedikteren Johan Nordahl Brun gir denne beskrivelsen av
hva Den Hellige Ånd er og gjør:
Ånd over ånder, kom ned fra det høye,
Evig med Fader og Sønnen én Gud!
Kom, du som sjelene sammen kan føye,
kom og gjør rede den himmelske brud!
Kalle, forsamle og Jesus forklare,
bygge Guds kirke, opplyse hans folk,
det er din gjerning, la oss den erfare,
kom, du Guds kjærlighets mektige tolk!
(Norsk salmebok nr. 217, vers 1)
I en preken fra 1941 skriver den danske dikter-presten Kaj
Munk:
«Den Helligånd er jo en del af Gud selv, der er hernede på
jorden. Ja, hvad nytter det med forklaringer? I det øjeblik, vi
nævner ordet ånd, er vi ude over, hvad ordene magter. Der er
nogen, der mener: Hvad der ikke har hjemme i sproget, har
hjemme intetsteds! Det er ikke rigtigt. Verden er mere end
mennesket, og mennesket er mere end sin egen tale. Fra
hvad der ligger ud over mennesket, kom der bud til mennesket pinsedag...»

