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Av innholdet:

• «Tid for ettertanke» ved 
Ragnar Enger
• Vårens konfirmanter
• Georg E. Johnson om opp-
standelse og evig liv
• Aurdal i bresjen for unikt nasjo-
nalt seminar om kyrkjeklokker
• 16 år gamle Karoline Sveen ble
hekta på HEKTA
• Tårnagentene på ferde 
i Strand kirke
• Ønsker ikke en statlig styrt 
finanisiert kirke i Nord-Aurdal
• Hvor ble de av - Hva gjør de nå?
Møt Ragnar Enger

Også i år vil konfirmantene gå fra dør-til-dør for å samle inn
penger til Fasteaksjonen i regi av Kirkens Nødhjelp. De inn-
samlede midler vil bli brukt til arbeid med vann og sanitær i
utsatte områder i verden. To av konfirmantene i Nord-Aurdal
som er med på aksjonen, er Ingunn Røhr Øyen og Even Nilsen
Svensson i Skrautvål, som her er fotografert sammen med
sokneprest Kristine Inderhaug Fossheim. (Foto Terje Eklund)

God påske!
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Den norske
kirke - 
Nord-Aurdal 

Kirkekontoret i Rådhuset, Fagernes:
Jernbanevegen 22, postboks 143, 2901
Kontortid mandag – fredag 9-12. 
Kirkeverge/daglig leder Frank Steinsvik 
tlf 61 35 90 90, mobil 952 82 012. 
E-post: fs763@kirken.no
Saksbehandler Vibeke Dieserud 
Westerheim 
E-post: vw496@kirken.no
Tlf: 61 35 90 93
Saksbehandler Line Frydenlund, 
tlf 61 35 90 92. 
E-post:lf824@kirken.no 

Prester: 
Sokneprest Jostein Enger, kontor 
61 35 90 91, mobil 975 01 273. 
E-post: je886@kirken.no
Sokneprest Kristine Inderhaug 
Fossheim, mobil 958 12 505
E-post: kf532@kirken.no
Prost Carl Philip Weisser, 
mobil 915 55 504, 
E-post: cw478@kirken.no
Mandag er fridagen til prestene.

Organister:
Kantor Monica Korsli Solberg, 
mobil 904 00 845.
E-post: monsol77@yahoo.no
Kirkemusiker Ole Fønhus
mobil 915 13 476
E-post: olfonhus@bbnett.no

Menighetspedagog:
Ellen Oddveig Rudi, 
mobil 950 89 321
E-post: ellen.rudi@oystre-slidre.
kommune.no

Kirkegårdsarbeider:
Arve Bakke mobil. 918 85 635

Menighetsrådsledere:
Aurdal: Oddrun Hegge, Oslovegen
1239, 2910 Aurdall. Tlf. 97176868.
oddrun.hegge@n2u.no
Tingnes: Tonny Ingvaldsen, Månovegen
33, 2920 Leira. Tlf. 97426045.
tonny.ingvaldsen@oppland.org
Skrautvål: Rigmor Orderdalen Tveit,
Øvrebygdsvegen 216, 2917 Skrautvål.
Tlf. 90789638. rigmortv@hotmail.com
Tisleidalen: Anna Rust Holt, 
Pardisvegen 68, 2923 Tisleidalen. 
Tlf. 41331846. annrus@online.no
Svenes: Bjørn Strand, Tyinvegen 324,
2900 Fagernes. Tlf. 41636578. 
bjoestra@online.no
Ulnes: Liv Helene Haugen, 
Fødnesvegen 590, 2918 Ulnes. 
Tlf. 99690784. 
liv.haugen@ulnesmontessoriskule.no

Leder av Kirkelig fellesråd:
Rigmor Orderdalen Tveit, 
Øvrebygdsvegen 216, 2917 Skrautvål.
Tlf. 90789638. rigmortv@hotmail.com

Kjærlighetens
triumf

Døden er sterk, så sterk at
den vinner på oss alle til

slutt. Dette er en sannhet som
vi må forholde oss til. Selv om
døden får siste ordet, kan vi
likevel ha håp om at dette like-
vel ikke kan stå som den hele
og fulle sannhet når alt kom-
mer til alt? I en av Bibelens
visdomsbøker sies at ”kjærlig-
heten er sterk som døden”
(Salomos høysang, 8,6). Selv
om Jesus døde på langfredag,
møtte han døden med det som
er like sterkt som den ufravike-
lige død, ja, som er sterkere,
nemlig den guddommelige
kjærligheten.  Den kjenneteg-
nes ved at den gir seg selv, slik
det uttrykkes i Johs. 15,13:
”Ingen har større kjærlighet
enn den som gir sitt liv for sine
venner”. Jesus ga sitt liv av
kjærlighet til alle mennesker. 

Det var med andre ord kjær-
ligheten som døde og ble

lagt i graven. Ingen hadde for
alvor tenkt at en død skapning
kunne stå opp. Men Jesu kjær-
lighet hadde grensesprengende
kraft. Den kjærlighet som ga
livet for både venner og fien-
der, var sterkere enn døden.
Kjærligheten sto opp. Livet tri-
umferte over døden. Fra denne
hendelsen til vår tid, er det et
langt sprang. Men det er min
tro at jeg fikk del i denne kjær-
lighet da jeg ble døpt 16. januar

1949. Da ble jeg på hemmelig-
hetsfull måte forenet med Kris-
tus. Jeg ble ”podet inn” på sel-
ve livstreet. Jeg fikk del i den
kjærlighet som er sterkere enn
døden. Når døden en gang skil-
ler meg fra alt det som er meg
kjært i livet, så er det ”ingen
ting som kan skille meg fra
Guds kjærlighet i Jesus Kris-
tus,” Rom. 8, 39. 

Påskefeiring gir muligheter
for opplevelser av mange

slag, ikke minst ute i Guds
vakre natur. Men størst blant
alle opplevelser, er oppda-
gelsen av kjærligheten, den
kjærlighet som ga alt på lang-
fredag, - den kjærlighet som
triumferte over døden påske-
dag. Det gir trygghet for at
livet, også mitt liv, har del i
den kjærlighet som bærer meg
når jeg passerer tidens grense.
”Jesus lever”, er innledningen
på en fantastisk påskesalme av
Johan Nordahl Brun, (194 i
Nos). At Jesu triumf også er og
skal bli vår seier, formulerer
han slik:

Jeg har vunnet, Jesus vant,
døden oppslukt er til seier.
Jesus mørkets fyrste bandt,
jeg den kjøpte frihet eier. Åpen
har jeg himlen funnet, Jesus
vant og jeg har vunnet.
God påske!

Ragnar Enger

21.qxp_123552 Kyrkjeliv 5-05  05.03.2018  22:28  Side 2



KYRKJELIV I NORD-AURDAL                                                                                                                                                 3

Ansvarlig redaktør:
Terje Eklund, Fødnesvegen 624, 

2918 Ulnes, 
mobil 975 31 366, 

e-post adr. terje.eklund@gmail.com
Redaksjonsmedlemmer:

Hans Enger og Oddrun Hegge

Bankkonto: 2320.17.83224
Opplag 3500

Trykt i Hallingdal Trykk
3550 Gol
Kasserer:

Torlaug Øen Wårum, 2918 Ulnes

Utgiver:
Nord-Aurdal kirkelig fellesråd

Vårens konfirmanter
Tingnes kirke 13. mai kl. 10.30:
Synne Marie Bauge, Sander Myr-
vang Enger, Mathias André
Gazmuri‑Olivares, Rebekka Hakimi
Heltorp, Nikolai Henriksen, Mats
Håvelsrud, Herman Lyseng, Oscar
Emil Dygd Moberg, Maria Brataas
Rosendal, Pia Svanheld Strand, Kris-
toffer Tilden. 

Tingnes kirke 13. mai, kl. 12.30:
Celine Bergene, Emil Bergheim
Gladhaug, Stian Gladhaug, Victoria
Irmelin Stokkebryn Hovi, Sondre
Rønsgård, Celina Smedsrud. 

Aurdal kirke 20. mai kl. 10.30:
Morten Framnes Bakke, Andrine
Sørum Bråten, Anine Sandvik Erik-
sen, Pelle Elias Olsen Gravdahl,

Nilssen Hegge, Mathias Bråten Høs-
ton, Jonas Bråten Høston, Markus
Lihagen, Fredrik Nyhus, Madelen
Rabben, Sindre Ødegaard. 

Skrautvål kyrkje 27. mai, kl. 10.30:
Marte Berger, Even Brenne Brat-
vold, Oda Goflebakke, Even Nilsen
Svensson, Mats Bakke Thon, Iselin
Tronrud, Ingunn Røhr Øyen. 

Ulnes kyrkje 27. mai, kl. 11.00:
Tuva Svendsen Hovrud, Kari Anne
Underdal Kjørlien, Mikael Arthur
Masdal, Odne Melbybråten Rognås,
Mikael Sæterøy Underdal. 

Tisleidalen kirke 27. mai, kl.
13.00: Julie Hovde, Frida Hovde,
Mia Martinsen.

Halldor Grøndalen, Audhild Lie,
Gina Noraker, Sindre Bondli Sletten. 

Aurdal kirke 20. mai, kl. 12.30:
Tuva Lihagen Berge, Ingrid Midtmo-
en Døvre, Aurora Galaaen Grinda-
ker, Marie Kristine Bø Gudheim,
Jane Elisabeth Mølgaard Gulbrand-
sen, Tobias Hilmen‑Sørbråten,
Cathrine Seeberg Hådem, Kristina
Maanum‑Bøe, Nikoline Stensrud,
Laura Tietje Johanna Van Der Veen.

Strand kirke 20. mai, kl. 10.30:
Guro Pernille Ristebråten Andreas-
sen, Hedda Lexberg Kroon, Elisa-
beth Loberg, Håkon Rye. 

Strand kirke 20. mai, kl. 12.30:
Emil Ildjarnstad Akervold, Amanda

Mai er konfirmasjonsmåneden i Nord-Aurdal. I år er det i alt 62 ungdommer som skal konfirmeres i
kommunen vår. Vårt bilde viser fjorårskonfirmantene i Ulnes og sokneprest Jostein Enger. 
(Foto Anne Kjønniksen)
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- Det er en klar sammenheng mellom Jesu død og Jesu oppstandelse: Den korsfestede er også den
oppstandne, og den oppstandne er også den korsfestede. Det avgjørende er at Jesus ikke lenger
henger på korset og er død, men at han lever, sier Georg Espolin Johnson. (Foto Terje Eklund)

- Ingenting har vært større i mitt
presteliv enn å forkynne Jesu død og
oppstandelse og hva det betyr for oss
mennesker. Håpet og troen på opp-
standelse og evig liv, er høydepunk-
tet for enhver kristen. Det gir da
også vårt korte jordiske liv en helt
annen dimensjon og mening. Jesus

har lovet at alle som tror på ham,
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Påskens budskap forteller oss at vi i
troen på Jesus, har en som går med
oss, ja, helt inn i døden og til Guds
evige rike.

Jesus har gjort opp for oss
I sitt over 40-årige presteliv har
Georg Espolin Johnson i sine preke-
ner lagt vekt på å belyse håpet som

ligger i troen på den korsfestede og
oppstandne Jesus Kristus. Vi husker
alle med glede gammelprostens opp-
byggelige og evangeliske taler, - all-
tid Kristus-sentrert og med en kon-
tekst satt i vår tid. Den skarpskodde
teologen har blitt 78 år. Det er blitt
lengre mellom prekenene, men han
har fortsatt stor glede av å studere
skriften og utforske teologien.

-Hva har påskebudskapet å si oss

- Håpet og troen på oppstandelse
og evig liv er høydepunktet 

for enhver kristen

TERJE EKLUND

Prost emeritus Georg Espolin Johnson:
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mennesker som lever i 2018?
- At det er håp, og at det venter en

endelig seier. Uansett hvordan livet
ditt er, så skal du vite at Jesus
gjennom sin død og oppstandelse
har gjort opp for oss. Og av alle ting:
han lever blant oss i dag, her og nå!
Samtidig har han lovet å være med
oss helt frem til vår egen oppstan-
delse. Men det stopper ikke der. Det
hele skal krones med et evig liv sam-
men med Jesus i tid og evighet. Der-
for skal vi som kirke være en håps-
formidler, hvor vi peker på Jesus
som vår Frelser. Fra våre prekestoler
snakkes det så mye om Gud, men alt
for lite om Jesus. Det er nå tross alt
han som er hovedpersonen i vår
kristne tro. Det er Jesus vi som kirke
skal forkynne!

Jesus lever, graven brast
Jeg sitter sammen med hjertens
Georg i hans hjem i Benstigen på
Fagernes. Han medgir at han synes
teologi fortsatt er like spennende, og
nærheten til Jesus og evangeliene
følger ham like intenst som da han
var i tjeneste. Og gammelprosten er
fortsatt spontan, der den ene tanken
tar den andre. Og snart kommer det:
- Husk, det er en klar sammenheng

mellom Jesu død og Jesu oppstan-
delse: Den korsfestede er også den
oppstandne, og den oppstandne er
også den korsfestede. Det avgjø-
rende er at Jesus ikke lenger henger
på korset og er død, men at han
lever.

- Du vil kanskje spørre meg om
hvilken påskesalme som betyr noe
helt spesielt for meg, og uten at du
spør, svarer jeg: Jesus lever, graven
brast! Han sto opp med guddoms
velde. Trøsten står som klippen fast:
at hans død og blod skal gjelde.
Lynet blinker, jorden bever, graven
brast, og Jesus lever! Og i det andre
verset skriver Johan Nordahl Brun
disse håpefulle og bevegede ord: Jeg
har vunnet, Jesus vant, døden oppl-
sukt er til seier. Jesus mørkets fyrste
band, jeg den kjøpte frihet eier.
Åpen har jeg himlen funnet, Jesus
vant, og jeg har vunnet!
- Her sammenfattes i en sum hele

påskens evangelium. Salmeskatten
vår er jo fantastisk. Den gjør bibel-
tekstene levende og setter vår tro og
våre liv i perspektiv.

Troen er kriteriet for frelse
- Hvilke tanker gjør du deg om

dåpen og troen?
- De henger sammen. I dåpen blir

du tatt imot av Jesus som hans barn.
Vi blir født på ny og tatt inn i den
troende menighet. I dåpen får vi en
inngangsbillett til Guds rike. Men så
gjelder å bruke denne gaven. Forel-
dre og faddere får ved dåpen i opp-
drag å hjelpe barnet til å bli kjent
med Jesus, og så er det om å gjøre at
det frøet som ble sådd i dåpen får
næring videre gjennom livet. 
- Blir alle frelst og kommer til him-

melen?
- Det er det takk og pris bare Gud

som rår over. Å måle menneskers tro
er vanskelig, ja, nærmest umulig.
Det avgjørende er at vi ikke fornek-
ter Jesus, og bekjenner vi våre syn-
der så har han lovet å tilgi oss. Troen
er gitt oss som en gave av Gud, og vi
kan bare ta i mot av ren nåde og
kjærlighet. Omvendelse er å åpne
seg for troen. Og troen er kriteriet
for frelse.

- I Den lille bibel, Johannes 3,16
står det: «For så høyt har Gud elsket
verden at han ga sin Sønn, den
enbårne, or at hver den som tror på
ham, ikke skal gå fortapt, men ha
evig liv». Hva ligger i betydning av
ordet fortapelse?

- Fortapelse er å være borte fra
Gud, - et liv uten Gud og Jesus. Et
menneske som ikke vil ha noe med
Gud å gjøre i dette livet, får også
slippe å ha samfunn med Guds i det
evige rike.
- Hva tenker du om helvete?
- Helvete er ikke et pinested, men et

sted hvor Gud ikke er, mens himme-
len er det sted hvor Gud er alt i alle.
De onde krefter er også en del av
denne verden. Djevelen er fristeren.
Han har allerede tapt ved Jesu opp-
standelse. Men den dag Jesus kom-
mer igjen, på dommens dag, skal
også djevelen endelig gi tapt. Den
dagen skal alt det som før var, være
borte og Gud skal gjøre alle ting nye.

Tro handler ikke om å vite
- Forstår du at det kan være vanske-
lig for mennesker å tro på Gud og at
Jesu død og oppstandelse skal ha
betydning for våre liv, - og at det er
noe mer utover det liv vi lever her på
jord?
- Ja, det skjønner jeg. For vi har jo

ikke noe bevis. Vi mennesker tror
det liksom ikke før vi får se det. Slik
var det også med disiplene. De trod-
de at Jesus var borte og død. Først da

de fikk se ham lys levende foran seg
etter oppstandelsen, trodde de. Tro
handler ikke om å vite, men at vi
skal få tro at det som forespeiles oss
gjennom Bibelen er noe vi både kan
leve og dø på. Og hvor mange er det
ikke som har fått kjenne kraften fra
Gud og som gir styrke og mot til å
leve, selv i det ytterste mørke. At det
er en som går med oss.
- Du har selv opplevd en alvorlig

krise i livet ditt. Noen år før du kom
som prest til Valdres led du av angst
og depresjon og var innlagt på
Modum Bad?
- Da var det mørkt. Jeg var meget

syk. Men det var ett lys og en kraft
som ga meg et aldri så lite håp, og
det var han med de naglemerkede
hender; Jesus, og troen på hans nær-
vær holdt meg fast. 

Ansikt til ansikt med Jesus
- Hva skjer med oss i tidsrommet
mellom død og oppstandelse?
- Da er vi hvilende i Guds hender, i

en mellomtilstand. Etter døden
eksisterer det ikke noen form for tid
for den som er død. Den første jeg
vil se på dommens og oppstan-
delsens dag er Jesus. Da skal vi få se
han slik han er. Ansikt til ansikt. 
- I trosbekjennelsen bekjenner vi at

vi tror på legemets oppstandelse...
- Ja, uten at vi helt kan utdype i

hvilken tilstand. Jesus hadde ikke
samme legeme etter oppstandelsen.
Da disiplene fikk se ham, ble de for-
skrekket og trodde de så en ånd.
Men det står også at de så hans
naglemerkede hender og sår i siden
etter korsfestelsen.
- I Fadervår ber vi: «La riket ditt

komme»...
- Ja, vi ber og venter på han, Frelse-

ren, som skal komme. Når han kom-
mer vet vi ikke. Men jeg håper det
blir snart, og jeg er spent på om jeg
da får bli med videre. Det er det kun
én som avgjør, - og det er Jesus.
- Noen ord om nattverden til slutt?
- Nattverden er et styrkemåltid –

kjærlighetsmåltidet – som alle krist-
ne trenger. Gjennom brødet og vinen
gir Jesus av seg selv til oss. Vi mot-
tar hans tilgivelse og får en ny start.
Nattverden gir meg også et håp og
en styrket tro, slutter Georg Espolin
Johnson.
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Aurdal i bresjen for unikt
nasjonalt seminar om 
kyrkjeklokker

Andersen var nok spent då han la
fram ideen om et klokkeseminar for
Aurdal menighetsråd for snart to år
sidan. Då var rådet i fint driv med å
planleggje innkjøp av nye klokker,
og fekk samstundes eit innblikk i
kva som ligg i fagfeltet. Rådet såg at
det kunne spela ei viktig rolle for å

Henning Andersen (t.v) og Knut Aastad Bråten er båe sentrale i samband med det nasjonale semi-
naret om kyrkjeklokker i slutten av mai. Her saman med leiar i Aurdal menighetsråd, Oddrun Heg-
ge. (Foto Frank Steinsvik)

lyfte ein spanande, mangfaldig og
kanskje undervurdert praksis for å
kalle folk til kyrkje. 
Seminaret er forankra i menighetsrå-
det som formell arrangør, men ein
innsåg fort at det ikkje var noko
rådet aleine kunne gjennomføre. I
samtale med redaktør for Syn og
Segn, Knut Aastad Bråten frå
Skrautvål, blir også han  smitta av
engasjementet. Og dermed får ideen

ei form som inkluderer fleire samar-
beidspartar i kommunen, i Valdres, i
fylket og til riksnivå. Valdres-pro-
sten, Carl Philip Weisser, er ein
utilslørt klokke-entusiast, lett å få
med på laget i styringsgruppa. Full-
god gruppe vart det når kyrkjeverje i
Sør-Aurdal, Liv Barbro Veimodet,
takka ja til å bli med. Alt skjer i
dagane 28.-29. mai. 

- Me snakkar ikkje med små overskrifter her, seier Henning Andersen, initiativtakar til eit seminar som fekk
ein nasjonal dimensjon. - Det har vore svært lite fokus på denne delen av vår kristne tradisjon. Interessa hjå
kyrkja sjølv har vore varierande, og behovet for kunnskap er skrikande. 
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gen tilfører praktisk syn på utfor-
dringar og dilemma knytt til ivareta-
king og drift av kyrkjebygg som kul-
turminne. Praktisk tilnærming får
deltakarane òg ved innleiingar frå
det einaste norske klokkestøyperiet
Olsen-Nauen, og det danske klokke-
firmaet Thubalka. Vår eigen Hen-
ning Andersen skal innleie om kam-
panologi og historikk, to lokale kyr-
kjetenarar, Odd Arne Kolbjørnshus
og Svein Hegge skal fortelja frå ein
kvardag som kyrkjetenarar i Vestre-
og Øystre Slidre. Og ikkje minst, så
er Arbeidstilsynet representert for å
gje forsamlinga forståing for at
arbeidsmiljø og sikkerheit uansett
må ivaretakast. Det er inga motset-
ning i mål og middel dersom kunn-
skapane kjem fram og ein ser alter-
nativa for å ivareta mange interesser. 
Fyrste seminardagen går føre seg i

Aurdal. Her er det innlagt besøk i
tårnet med utprøving av ringeteknik-
kar som kan demonstrere at klokker
er musikk-instrument. Fire klokker
aukar sjølvsagt bevisgraden. Det kan
vera interessant å vera aurdøl kl. 12
denne måndagsettermiddagen, og
spasertur langs ein av dei mange
gangvegane i sentrum kan gje godt
musikalsk fylgje. 

Fleire samarbeidspartar
Andre seminardagen blir på Fager-
nes hjå Valdresmusea som er ein av
samarbeidspartane. Valdresmusea
har mykje erfaring med nasjonalt
ansvar for delar av floraen av beva-
ringstiltak innan kulturminnevernet.
Det er fint å kunne stø seg til deira
arrangørkompetanse. Elles er arran-
gementet forankra i Valdres Natur
og kulturpark, i kulturetaten i Nord-
Aurdal kommune, i Valdres prosti
og Hamar Bispedømme. Norsk Kul-
turråd er sterkt inne med økonomisk
finansiering, som også Riksantikva-
ren er.
- Målgruppa er egentleg alle med

interesse for kyrkjeklokker. Men
som prost og representant for den
liturgiske vinklinga, hadde eg sett
pris på om fellesråda i det ganske
land hadde prioritert å sende mange
av sine tilsette til seminaret, seier
prost Carl Philip Weisser.  - Får ein
sådd undring og nysgjerrigheit i
organisasjonen så vil etterspurnaden
etter kunnskap auke òg hjå dei som
ikkje kjem seg til dette eine semina-
ret. 

Motivert av ein kompleks situasjon
Henning Andersen har heile livet
vore tiltrekt av klokkeklangen og
starta tidleg karriera som medringar
i klokketårnet i Aurdal. 
- Eg opplevde at klokkene hadde eit

stort rom i hjarta hjå dei som søkte
kyrkja. Gjennom tusen år har klok-
kene kalla til sorg, glede og forkyn-
ning. Denne verdien ynskte eg å
vidareføre til framtida, seier han,
fullt bevisst på at klokkeringing er å
utøve musikk. Heilheita ved klokke-
funksjonen fekk guten til å søkje seg
til kampanologi-studiet i Danmark.
(Kampanologi er læra om kyrkje-
klokker.) Men midt i denne kunn-
skapsauken vart kontrastane store
for Andersen. Han såg verdien i å
vera tett på klokkene, gje dei ein
åndeleg funksjon, behandle dei med
kjærleik, men registrerte at praksis i
Den norske kyrkje lett tok motsett
veg. Motivert av HMS-pålegg og
ynskje om lettvinde knappe-trykk til
elektriske motorar for å lette ringa-
ren sin jobb, ser ein at tempoet i
ombygging til elektrisk ringing er
farleg høgt.                                         
- Utviklinga må ikkje skje på tilfel-

dig grunnlag, skyt Knut Aastad Brå-
ten inn. Han er av natur ein debatt-
elskar. 
- Ved visse høve kan elektrisk ring-

ing fungere, og ein kan ikkje rever-
sere alle installasjonar der fellesråd
har brukt fleirfoldige tusen kroner på
å imøtekoma både HMS og Arbeids-
tilsyn. Det har vore viktig å invitere
alle tenkjelege syn for praksis til det-
te seminaret. 

Ein utruleg bukett innleiarar
Etter ein gjennomgang av program-
met er det lett å sjå at dette er ivare-
teke. Førsteamanuensis i liturgikk
ved Det teologiske fakultet, Merete
Thomassen, tek med seg avgangs-
studentane til seminaret og held
sjølv innlegg om liturgien i kyrkje-
rommet. Fyrsteamanuensis i
mellomalderarkeologi ved Univer-
sitetet i Bergen, Alf Tore Homme-
dal, set den levande klokkeklangen
inn i eit sosiologisk perspektiv med
spørsmål om kva funksjon og inn-
verknad dette har hatt i folk sine liv
til alle tider. Seniorrådgjevar hjå
Riksantikvaren, Ingeborg Magerøy,
belyser klokkene i folkekulturen.
Bygningsvernrådgjevar i Oppland
Fylkeskommune, Tore Røbergsha-

Frå onsdag 23. mai vil eit
transportabelt klokkespel frå
Løgumkloster i Danmark hal-
de klokkekonsertar rundt om i
Valdres. Det blir i samarbeid
med skulane og kommunane.
Fredag til sundag er det nor-
disk møte om kyrkjeklokker,
laurdag er det opne kyrkjetårn
i kommunane, og sundag er
det gudsteneste i Aurdal med
klokkekonsert på kyrkjebak-
ken i etterkant. Det blir også
open konsert på museet mån-
dag kveld. Ein treng såleis
ikkje å vera seminardeltakar
for å oppleva fokuset.
Laurdag 26. mai er det altså

opne kyrkjetårn i Valdres-
kommunane. «Alle som har
lyst til å gå inn i ein stupul,
eller eit klokketårn for å sjå,
kan nytte høvet til det. I Nord-
Aurdal er det Aurdal som har
opne tårn mellom kl. 15 og 18.
I dei andre kommunene er det
ope i Slidredomen, Vang, Vol-
bu, Begnadalen og Bruflat. 

Engasjementet i Kyrkja må ikkje
stoppe her, sjølv om kanskje ikkje
Aurdal menighetsråd har musklar til
å gjennomføre tilsvarande tiltak flei-
re gonger. Føredraga blir i si heilheit
festa til film og lydopptak slik at det
ligg lagra for bruk anten til forsking,
eller avhandling dersom det dukkar
opp kandidatar for slikt. Såleis er
dette ei investering for framtida som
òg kan koma «folk flest» med inter-
esse for klokker og kulturarv til
gode. 
I Noreg finst det ikring 1900 vigsla

kyrkjer. Det er ikkje med lita stolt-
heit arbeidsgruppa står på vidare for
desse medsystrene til Aurdal kirke.
Uansett er det viktig å byggje kunn-
skap. Og uansett er det viktig at
klokkeklangen kallar oss til åndeleg
ettertanke.

Klokker for 
alle øyro 
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- Sammen kan ungdommer skape 
et sterkere kristent fellesskap

- Jeg var konfirmant i 2016 og januar
samme året var jeg på konfirmantleir
i Håkons Hall på Lillehammer, og
det ga meg mersmak. Jeg fikk med ei
til fra Nord-Aurdal og vi dro på Teen
Camp i Kragerø den sommeren.
Etter det kan jeg vel si at jeg ble hek-
ta? Jeg dro på leir etter leir, og på
konfirmantleiren i Håkonshall 2017
var jeg leder for første gang, sier
Karoline Sveen, som etter konfir-
mantleiren ble inspirert til å drive
kristent ungdomsarbeid. 

Påfyll av kristen tro
Den 16 år gamle Ulnes-jenta er nå
aktivt med i det nystiftede lokallaget
av HEKTA, en organisasjon som
jobber for å skape et inkluderende,
raust og kristent miljø for ungdom-
mer fra konfirmasjonsalder, uav-
hengig funksjonsnivå, nasjonalitet
eller kulturbakgrunn. HEKTA sitt
arbeid bygger på Bibelen og Den
norske kirkes evangelisk lutherske
lære, og satser på trosopplæring og
lederopplæring. Ungdom utrustes til
å ta ansvar i lokalmenigheten og på
leirer.

Karoline forteller oppglødd om
konfirmantleiren i Håkons Hall:
- Konfirmantene var veldig, veldig

støttende og greie å ha med å gjøre,
og alltid like gøy når de kommenter-
te meg etter at jeg hadde vært med på
scena, - jeg var engasjert i under-
holdningsteamet og var med på
diverse show. De to helgene i
Håkons Hall krevde mye psykisk og
fysisk, og jeg var dødssliten da jeg
kom hjem igjen. Men HEKTA gir
deg så mye mersmak og påfyll av
kristen tro og fantastisk fellesskap at
du får nye krefter.

Fellesskap gir energi
Karoline Sveen er en aktiv og enga-
sjert jente. Foruten å være med i

annet og det er sjeldent jeg har en
helg fri. Det er kjekt å ha ting å hol-
de på med, selv om det også er fint
med en pause en gang iblant.

- I mars 2017 ble jeg med noen
hovedledere til Stavern (vi var rundt
10) der jeg var forsanger og holdte
teaterworkshop og hvor vi blant

HEKTA driver hun med teater og
sang på fritiden, inkludert mye frivil-
lig organisasjonsarbeid som Ung-
domsrådet i Nord-Aurdal der hun er
leder. Dessuten er hun nestleder i
elevrådet ved Valdres VGS. 
- I tillegg jobber jeg en del så tiden

min blir lett fylt opp med ett eller

                

16-årige Karoline fra Ulnes ble hek     

- Troen på Jesus er jo en tro på at det finnes noe mer, og at du
aldri er helt alene, sier Karoline Sveen. Hun er en av initiativta-
kerne til det nystiftede lokallaget av den kristne ungdomsorgani-
sasjonen HEKTA. (Foto Terje Eklund)
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17. januar ble lokallaget HEKTA Valdres stiftet i Tingnes kirke. Styret består av fra venstre Vilde
Teinmo, Karoline Sveen og Mathilde Ødegård. (Foto Kristine Inderhaug Fossheim)

annet dramatiserte en bibeltekst i kir-
ken. Jeg ble senere tilbudt å være
konferansier to uker i Kragerø som
en «takk» engasjement og iver. Det
var to slitsomme uker med mye hard
jobbing, men med mange venner
rundt gjorde det ting mye lettere. Og
i tillegg fikk jeg være gruppeleder
for 30 fantastiske konfirmanter. Kort
oppsummert: Jeg er veldig flink til å
prokrastinere når jeg er hjemme,
men på HEKTA vil jeg gjøre mest
mulig sammen med flest mulig, og
fellesskapet gir energi og åpner opp
for nye meninger og tro-synsvinkler.
- Hvorfor ønsket du å være med på å
starte opp et lokallag av HEKTA her
i Nord-Aurdal, og hva er planene
videre?
- Det er viktig at konfirmanttiden og

møtet med Jesus ikke bare er en
«engangshendelse». Når da dagens
ungdommer får være med på noe de
synes er artig, som HEKTA, er det
viktig å ta med seg det og kunne
bygge troen sin sammen med andre
engasjerte ungdommer. I dag kan det
være ganske vanskelig å stå for at

man tror på noe, men om man tror
sammen med noen er ikke byrden så
stor. Det er viktig da å få startet
lokallag i Valdres for å vise at selv
om vi er et dalføre med ikke fullt så
mange ungdommer, er vi likevel en
region som har nok folk og ungdom-
mer til å kunne tro sammen. Å starte
opp et ungdomslag er en nokså lang-
siktig prosess som ikke kommer til å
bli ferdig med det første, men på sikt
er jo håpet å få bygd et stabilt lokal-
lag her i Valdres, der vi kan være
sammen og ha et fint HEKTA-miljø
både på og utenfor leir, sier Karoli-
ne.

Lærte seg selv bedre å kjenne
- Hvordan opplevde du konfirmantti-
den? Var det der du fikk øynene opp
for dette med kristent arbeid?
- Konfirmanttiden min var en veldig

spesiell tid. Jeg kan ikke si jeg trod-
de på den treenige Gud eller visste
hva jeg trodde på, men jeg var veldig
nysgjerrig. Var nysgjerrig på religio-
nen jeg var en del av, - og om jeg vil-
le være en del av det. Jeg var åpen

                

etter å lære, og konfirmantweeken-
den åpnet øynene mine mer. Jeg ville
lære og ble ivrig etter å vite mer.
Man kan aldri bli full-lært når det
gjelder kristendom og sin egen reli-
gion, men jo mer man vet, desto bed-
re. Konfirmanttiden var en tid der jeg
lærte meg selv bedre å kjenne, og jeg
fikk et litt bedre innblikk i hvordan
holdninger ungdommer på min egen
alder har til religion.
- Hva betyr troen på Jesus for deg?
- Å kunne direkte med små ord for-

klare hva troen betyr for meg, er vel
egentlig ganske vanskelig, men...
Troen på Jesus er jo en tro på at det
finnes noe mer, og at du aldri er helt
alene, og at du er her av en grunn.
Dette har vært en veldig fin og opp-
løftende tanke for min del. Det er så
mye man kan fortelle om hva troen
betyr og samtidig så lite. Troen er
vel hva man gjør den til selv, og
hvordan man dyrker troen er også
ens eget valg. Troen på Jesus er en
tro på seg selv.

     hekta på HEKTA etter konfirmantleir
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Siste helg i januar var det «Tårn-
agent-helg» i kirka i Nord-Aurdal. 
«Tårnagent-helg» - hva er det? Jo,
dette er et tiltak i kirka for 3. klas-
singer. Her i Nord-Aurdal skjer det
hvert år i Strand kirke. Den ansvarli-
ge nå var menighetspedagog Ellen
Oddveig Rudi sammen med sokne-
prest Jostein Enger.

Ellen framhever de frivillige fra
Svenes menighetsråd; Ingebjørg
Jonsrud, Aud Karin Klevgård og
Eirunn Steinsfjord.
- Uten dem hadde vi ikke fått det til,

sier Ellen. De er fantastiske til å stil-
le opp! 
- Det var en flott gjeng med unger fra

forskjellige steder i Nord-Aurdal,
fortsetter hun. De jobba med liv og
lyst for å bli bedre kjent med kirka,
inventar og utstyr og kunst, utsmyk-
ning og symboler og med kirkas
budskap. Virkelig inspirerende og
flinke unger.

Fantasi og fortellerglede
Som navnet tilsier, utforsker ungene
kirka, ikke minst tårnet. Dette synes
de er moro.
Vi leser på kirken.no/nord-aurdal
(der kan alle med tilgang til nettet
følge med på hva som skjer i kirka i
Nord-Aurdal) at det var 16 tredje og
fjerdeklassinger som var deltakere. 
Med fantasi og fortellerglede forbe-

redte tårnagentene skuespill, de øvde
på sanger, skrev bønner og lagde teg-

ninger som forberedelse til sønda-
gens gudstjeneste. Da var de tilbake
sammen med foreldrene sine. Pres-
ten fikk til en veldig god samtale
med dem om denne dagens preken.

Under samværet på lørdagen for-
svant presten – men kom tilbake
med dunder og brak. Han fortalte
ungene at han hadde vært på en
«tidsreise» tilbake til Jerusalem og
møtt Jesus som var stått opp fra de
døde. I lomma hadde han med en
melding til alle tårnagenter: «Bli
med og fortell at Jesus lever, at Gud
er med oss i dag.» En flott henstil-
ling til de unge tårnagentene.

Alle bildene fra «Tårnagent-sam-
lingen» i Strand kirke er knipset
av Jostein Enger.

HANS ENGER 

Tårnagentene inntok Strand 
kirke, og ble bedre kjent med 
både Jesus og kirkerommet
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bevilgningene til kirken i Nord-Aur-
dal går på bekostning av andre gode
formål. Snarere tvert imot. Kommu-
nestyret bevilger i dag til kirkens
drift på vegne av staten. I statens
rammetilskudd til kommunene for-
utsettes det at kommunen bruker
deler av dette til kirkelige bevilg-
ninger for å finansiere en del oppga-
ver listet opp i kirkeloven. For
Nord-Aurdals vedkommende finan-
sierer ikke driftstilskuddet disse
oppgave fullt ut slik loven forutset-
ter. Der er følgelig all mulig grunn
til å anta at dagens ordning medfører
at kommunen får mer penger til
andre gode formål som egentlig var
tiltenkt kirken. 
- Av rådmannens saksfremlegg til

kommunestyret går det frem at sta-
ten vil redusere overføringene til
Nord-Aurdal med mer enn de gir
kirken i dag, om man ender på stat-
lig finansiering som flertallet i kom-
munestyret gikk inn for. Kirkelig
fellesråd vil antakeligvis også slutte
å kjøpe en del tjenester fra Nord-
Aurdal kommune om vi blir statlig
finansiert. Flertallet i kommunesty-
ret har med andre ord ikke bare gitt
fra seg muligheten til å påvirke
utviklingen av kirken i Nord-Aurdal,
men aksepterer altså mindre penger
til oppvekst og omsorg i kommunen
for å slippe å forholde seg til kirken.

Frykter sentralisering av makt
Og kirkevergen fortsetter:
- For kirkens del vil dette som sagt

ikke nødvendigvis ha så mye å si
økonomisk. Kirken som helhet vil få
mer penger med statlig finansiering.
Men hvordan dette vil slå ut for
lokalkirken vet vi ikke. Vi frykter en
sentralisering av makt mer enn
knappe ressurser. Det siste har vi alt
i dag. Dog finner jeg det forstem-
mende at lokalpolitikere som i andre
sammenhenger besværer seg over
avmakt i forhold til statlige føringer
og manglende lokalt selvstyre, fak-
tisk velger mindre lokalt selvstyre
og sterkere statlige føringer i denne
saken som faktisk angår svært
mange av Nord-Aurdals innbyggere.
84 prosent av nordaurdølene står i
Den norske kirke. Vi er den største
sammenslutningen i kommunen nest
etter Folketrygden. Det hadde vært å
ønske at våre folkevalgte lyttet til
oss i denne saken.

Forts. fra side 13
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Både Nord-Aurdal kirkelig felles-
råd, kirkeverge Frank Steinsvik og
prost Carl Philip Weisser er enige
om at nåværende finansieringsmo-
dell av den lokale kirke fortsatt vil
være den beste løsning også i fremti-
den. Det vil si en delingsøkonomi
mellom stat og kommune. Bakgrun-
nen er kulturdepartementets høring
vedrørende nytt lovfremlegg om
tros- og livsynssamfunn. Flertallet i
kommunestyret i Nord-Aurdal har i
motsetning til fellesråd, kirkeverge
og prost derimot gått inn for at sta-
ten tar over finansieringsansvaret for
kirken. Knut Aastad Bråten fra Ven-
stre fremmet i kommunestyremøte
forslag om å beholde dagens modell,
men det fikk ikke flertall.

Viktig med lokal styring
Steinsvik og Weisser understreker
begge overfor Kyrkjeliv viktigheten
av å beholde en lokal styring av kir-
ken, og de beklager at kommunesty-
ret ønsker å overføre dette viktige
ansvaret til staten. 

- Vi mener det er i innbyggernes
interesse at vi hegner om det lokale
eierskap og engasjement. Den lokale
kirke vil bli svekket, og vi frykter en
maktforskyvning mot sentralisert
kirke. Vi tror heller ikke kommunen
har noe å tjene på en endring av
finansieringsordningen. Tvert imot.  

Kirkverge Frank Steinsvik sier at
premissene som lå til grunn for
kommunestyrets standpunkt er feil,
og han skulle gjerne sett at kommu-
nestyret hadde innhentet uttalelser
fra kirken i denne saken.

- For hadde kommunestyret hatt
den innsikt man skulle ønsket før de
avga høringssvar, er det ikke sikkert
at de hadde svart som de gjorde. I
saksforberedelsen til kommunesty-
ret, kan man lese at medlemstallet i
Den norske kirke har gått ned de
senere år, og at dette skaper utfor-
dringer for kommunene som må
opprettholde de samme bevilgning-

ene til en kirke som får stadig færre
medlemmer. Det er en utbredt
vrangforestilling som her bringes til
torgs. Faktum er at Den norske kirke
ikke noensinne har hatt flere med-
lemmer enn i de senere år. Siden
1980 har medlemstallet i kirken gått
opp med en kvart million medlem-
mer ifølge Statistisk sentralbyrå.

Ikke på bekostning av kirken
Steinsvik sier videre at det under

- Vi ønsker ikke en statlig styrt 
finansiert kirke i Nord-Aurdal

Kirkelig fellesråd, kirkeverge og prost:

TERJE EKLUND
saksfremlegget og den videre påføl-
gende debatt skapes et inntrykk av at
kommunens økonomiske ansvar for
kirken i dag er særlig byrdefullt.
- Det kan kanskje oppleves slik for

den jevne kommunestyrerepresen-
tant som skal forsvare bevilgninger
til kirken i møte med velgere som
heller ville brukt pengene på andre
ting, men det er faktisk ikke slik at

Kirkeverge Frank Steinsvik (t.v.) og prost Carl Philip Weisser er
skjønt enige om at det også i fremtiden vil være best å opprett-
holde nåværende finansieringsmodell av den lokale kirke. Det vil
si en delingsøkonomi mellom stat og kommune. Begge mener
det er viktig å hegne om kirkens lokale styring og engasjement.
(Foto Terje Eklund)

Forts. side 11
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Pilegrim i 
sommer?

HANS ENGER 

For tolvte gang arrangeres en felles-
vandring for pilegrimer gjennom
Valdres, fra Hedalen stavkirke til St.
Thomaskyrkja på Filefjell. Van-
dringen tar åtte dager. Den går
gjennom fire kommuner. Du får se
fem stavkirker, tre middelalder-
steinkirker, fire Olavs-minner. Her er
også mange andre kulturminner. Og
dessuten: Du får oppleve den vakre
Valdres-naturen i sakte tempo. 

Dette er ingen opprinnelig pile-
grimsled, men St. Thomaskyrkja var
et viktig pilegrimsmål i middelalde-
ren. «Vinden fra vest blåste gjennom
Valdres da sagnet om Sunniva på
Selje kom over fjellet, da biskopen i
Svithuns-kirken i Stavanger var vår
biskop, og da Thomas av Canterbury
ble skytshelgen på Filefjell. Keltisk
åndstradisjon med helliggjøring av
naturen var en bærende kraft i krist-
ningen av Valdres, og levde videre
her.» Dette leser vi i brosjyren om
sommerens fellesvandring.
Vandringen begynner med samling

på Solheimen i Hedalen fredag 29.
juni, og avsluttes på Filefjell lørdag
kveld, 7. juli. Dersom du blir med,
vil du på det tidspunkt være en stor
opplevelse rikere!

Overnatting, mat, noe felles kjø-
ring, frakt av bagasje, følgebil er
inkludert i prisen. Du vandrer med
en liten dagstursekk. Her er turledere
og pilegrims-prest.

Kontakt Pilegrimsfellesskapet St.
Thomas på e-post
trondoi@online.no eller jbjahn-
sen@gmail.com for flere opplys-
ninger og eventuell påmelding.

I SKRAUTVÅL KYRKJE er det
tilsatt nye kirketjener. Han heter
Martin Myrland Skrautvol og er 15
år gammel, og dermed desidert en av
de aller yngste kirketjenere her til
lands. Nyttårsaften fikk han for før-
ste gang prøve seg på å ringe, og han
ringte da det nye år inn mellom kl.
23 og 24.

ODDRUN HEGGE er valgt til ny
leder i Aurdal menighetsråd. Hun tar
over etter Henning Andersen som
har vært menighetsrådsleder de to
siste årene.

NILS T. DØVRE døde 23. desem-
ber, 103 år gammel. Med han har en
kjent mann i Nord-Aurdal lagt ned
vandringsstaven. Nils T. hadde
gjennom livet et sterkt engasjement
både innen politikk og misjon. I flere
perioder satt han i kommunestyret
for Kristelig Folkeparti og i 10 år var
han ordfører. Han kom tidlig med i
kristent arbeid. Under krigen ble han
vigslet til soldattjeneste i Frelsesar-
meen. Nils T. var en misjonens mann
og Fagernes Misjonshus var han
åndelige hjem, og det ble til stor sorg
for ham da misjonshuset i fjor ble
solgt. I en periode på begynnelsen av
1960-tallet var formann i Skrautvål
sokneråd. Han var glad i kirken, men
tok sterk avstand fra den liberale teo-
logi. Selv var han en sentral evange-
lisk forkynner og Jesu venn. Med
Nils T. Døvres bortgang har en
hedersmann gått ut av tiden.

HELGE HANSEN blir fast repre-
sentant for Aurdal menighetsråd i
kirkelig fellesråd.

SKRAUTVÅL SOKNERÅD mot-
tok i januar tre minnegaver. Pengene
vil i første omgang bli brukt til inn-
kjøp av nye løpere på gulvet i kirken,
samt til nytt teppe inne i alterringen.

Nord-Aurdal kirkelig fellesråd utvider nå tilbudet om stell av graver. Anne
Irene Opperud ved kirkekontoret forteller at det i tillegg til tilbud om som-
merplanting nå også blir mulighet for å kjøpe tjenester med vår-og høstplan-
ting. Frist for å bestille vår og sommerplanting, eller gjøre tillegg til eksiste-
rende avtale, er 4. april. Ønsker du hjelp til gravstell, ta kontakt med kirke-
kontoret på tlf 61359090, e-post: ao696@kirken.no, eller vår hjemmeside
https://kirken.no/Nord-Aurdal. Pris for vårplanting (kurv med stemor) er kr.
260. Sommerstid er prisen 800 kr. for planting, vanning og luking, 400 kr. for
vanning og luking og 300 kr. for vanning. Høstplanting av 2 caluna, kr. 1890.
I tillegg kommer 200 kr. i administrasjonsgebyr og 50 kr. i fakturagebyr.

Tilbud om stell av graver

Forts. side 15

Døpte
Aurdal
19/11 Lotte Isachsen Bjørnødegård
19/11 Sofie Dokken Hådem
17/2 Mathea Tobru-Bromseth
17/2 Theodor Andreas Tobru-
        Bromseth

Strand
10/12 Håkon Kokslien Fredlund

Ulnes
26/12 Endre Gjevre Granli
26/12 Tuva Eggesvik Berge
26/12 Sebastian Aguirre Røang

Vielser
Aurdal
6/1   Nina Dahl og Bjørn Olav 

Antoniusen
10/2 Hanna-Emilie Kværner og 
        Kjartan Kastet Klyve
17/2 Nina Kristine Tobru og Ove 
        Henning Bromseth

Skrautvål
10/2 Marie Grønvold Steen og 
        Eivind Habberstad

Tisleidalen
13/1 Unni Kveldro og Eirik Torsnes
        Johansen

Døde
Aurdal
6/12   Oddrun Mohaugen f. 1925
20/12 Arild Syljuåsen f. 1975
22/12 Sigrid Brandt Kjelsen f. 1923
4/1   Gudveig Bjørnødegård 
        f. 1928
17/1   Astrid Fløtre f. 1934
18/1 Anne Marie Ludvigsen
        f. 1928
25/1 Anne Sundet f. 1925
1/2   Kristi Fugllien f. 1916
16/2   Egil Norodd Sørli f. 1949

Skrautvål
29/12 Annie Skrautvol f. 1921
4/1   Nils T. Døvre f. 1914
5/1   Brita Robøle f. 1941
2/2   Harald Meisdalshagen 
        f. 1936

Strand
29/11 Ivar Arne Lahaug f. 1930
19/1   Eivind Lundgård f. 1935
31/1   Randi Inger Grøndahl f. 1952

        

Livets gang
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VELKOMEN        KYRKJE        

25. mars, Palmesøndag
Matt 26,6–13

Aurdal fjellkirke kl. 11:00: Gudstjeneste.
Takkoffer til fjellkirken.

Ulnes kyrkje kl. 11:00: Familiegudsteneste.
Jostein Enger. Takkoffer til kyrkjelydsar-
beidet. Myldregudsteneste for 2016-kullet i
heile kommunen. Kyrkjekaffe, kake og
frukt.

Tisleidalen kirke kl. 13:00: Høymesse.
Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til IKO.

29. mars, Skjærtorsdag
Luk 22,14–23

Nythun Høyfjellstue kl. 12:00: Skjærtors-
dagsgudsteneste. Kristine Inderhaug Foss-
heim. 

Aurdal fjellkirke kl. 19:00: Skjærtorsdags-
gudstjeneste. Takkoffer til fjellkirken.

Tingnes kirke kl. 19:30: Kveldsmesse. Kristi-
ne Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkof-
fer til Kirkens Bymisjon. Menighetsrådet
inviterer til kveldsmat fra kl.18.30.

30. mars, Langfredag
Joh 18,1–19,42

Aurdal fjellkirke kl. 11:00: Pasjonsguds-
tjeneste. 

Tisleidalen kirke kl. 11:00: Gudstjeneste ved
Frelsesarmeen. Offer til Frelsesarmeén. 

Aurdal kirke kl. 18:30: Langfredagsgudstje-
neste. Kristine Inderhaug Fossheim.

1.april, Påskedag
Matt 28,1–10

Aurdal kirke kl. 11:00: Høytidsgudstjeneste.
Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.
Takkoffer til menighetsarbeidet.

Aurdal fjellkirke kl. 11:00: Høytidsguds-
tjeneste. Takkoffer til fjellkirken.

2.april, 2. påskedag
Luk 24,36–45

Strand kirke kl. 11:00: Høymesse. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Frelses-
armeen.

8. april, 2. søndag i påsketiden
Joh 21,15–19

Tingnes kirke kl. 11:00 Høymesse. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Maritastif-
telsen.

15. april, 3. søndag i påsketiden
Joh 10,1–10

Aurdal kirke kl. 11:00: Høymesse. Kristine
Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer
til menighetsarbeidet.

22. april, 4. søndag i påsketiden
Joh 13,30–35

Skrautvål kyrkje kl. 11:00: Høgmesse. Kristi-
ne Inderhaug Fossheim. Nattverd.

Tingnes kirke kl. 11:00: Høymesse. Jostein

Enger. Nattverd. Takkoffer til Det Norske
Bibelselskap.

29. april 5. søndag i påsketiden
Luk 13,18–21

Ulnes kyrkje kl. 11:00: Samtalegudsteneste.
Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til Pile-
grimsfellesskapet St. Thomas. 

Tirsdag 1. mai
Luk 14,12–14

Tingnes kirke kl. 11:00: Samtalegudstjenes-
te/solidaritetsgudstjeneste. Jostein Enger.
Nattverd. Takkoffer til Kristne Arbeidere.

6. mai, 6. søndag i påsketiden
Matt 7,7–12

Aurdal kirke kl. 11:00: Samtalegudstjeneste.
Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.
Takkoffer til menighetsarbeidet. 

Strand kirke kl. 11:00: Samtalegudstjeneste.
Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til
menighetens ungdomsarbeid. 

10. mai, Kristi Himmelfartsdag
Luk 24,46–53

Skrautvål kyrkje kl. 11:00: Samtalegudste-
neste. Kristine Inderhaug Fossheim. Natt-
verd. 

13. mai, Søndag før pinse
Joh 3,16–21

Tingnes kirke kl. 10:30: Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Jostein Enger. Takkoffer til inven-
tar kjellerstue.

Tingnes kirke kl. 12:30: Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Jostein Enger. Takkoffer til inven-
tar kjellerstue.

17. mai
Matt 22,17–22

Tingnes kirke kl. 09:30: Familiegudstjeneste.
Jostein Enger. Takkoffer til Sjømannskir-
ken - Norsk kirke i utlandet. Tingnes bar-
nekor deltar

Skrautvål kyrkje kl. 11:00: Familiegudste-
neste. Kristine Inderhaug Fossheim.

Ulnes kyrkje kl. 12:00: Familiegudsteneste.
Jostein Enger. Takkoffer til Stabburshella.
Ulnes musikklag tek del.

Aurdal kirke kl. 13:00: Familiegudstjeneste.
Kristine Inderhaug Fossheim. Takkoffer til
Frelsesarmeen.

20. mai, Pinsedag
Joh 14,15–21

Aurdal kirke kl. 10:30: Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim.
Takkoffer til menighetsarbeidet.

Strand kirke kl. 10:30: Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Carl Philip Weisser. Takkoffer til
menighetsarbeidet.

Aurdal kirke kl. 12:30: Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim.
Takkoffer til Menighetsarbeidet.

   

Strand kirke kl. 12:30 Konfirmasjonsgudstje-
neste. Carl Philip Weisser. Takkoffer til
Menighetsarbeidet.

27. mai, Treenighetssøndag
Luk 10,21–24

Skrautvål kyrkje kl. 10:30: Konfirmasjons-
gudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim.

Aurdal kirke kl. 11:00: Høymesse. Carl Phi-
lip Weisser. Nattverd. Takkoffer til menig-
hetsarbeidet. Gudstjeneste i anledning kir-
keklokkeseminar

Ulnes kyrkje kl. 11:00: Konfirmasjonsgud-
steneste. Jostein Enger. 

Tisleidalen kirke kl. 13:00: Konfirmasjons-
gudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim.
Takkoffer til menighetsarbeidet.

3. juni, 2. søndag i treenighetstiden
Joh 3,26–30

Tingnes kirke kl. 11:00: Høymesse. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Naturvern-
forbundet. Skaperverkets dag.

10. juni, 3. søndag i treenighetstiden
Joh 1,35–51

Aurdal kirke kl. 11:00: Høymesse. Kristine
Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer
til Menighetsarbeidet.

Valdres Folkemuseum kl. 11:00: Frilufts-
gudstjeneste. Jostein Enger. Takkoffer til
SOS barnebyer. Tingnes barnekor deltar.

17. juni 4. søndag i treenighetstiden
Matt 16,24–27

Ulnes kyrkje kl. 11:00: Blomstergudsteneste.
Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til
Nord-Aurdal Røde Kors. Vi trekk vinnaren
av "Jakten på kyrkjeskatten". Kyrkjekaffe,
kake og frukt

Døde
Tingnes
29/11  Erik Walfred Bornstedt

f. 1938
15/12 Werner Wolfgang-Maria  
        Mracek f. 1936
21/12  Gine Grøndalen f. 1956
3/1   Knut T Trøen f. 1932
9/2   Mariann Engebretsen f. 1952
16/2 Ragnhild Kongslien f. 1922

Tisleidalen
15/12   Atle Fløtten f. 1960

Ulnes
10/1     Nils Wårum f. 1930
24/1 Magne Underdal f. 1935

Forts. fra side 13
Livets gang
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Ragnar Enger er glad for den
nære kontakten han har med
Valdres etter at sluttet som
prest i Nord-Aurdal i 1997.
(Foto Terje Eklund)

har fungert som bussjåfør?
-Ja, vi har en minibuss på Riisby

som vi bruker når vi reiser på tur
og utflukter og da har jeg ofte
vært sjåfør, smiler Ragnar. – Vi
har hatt flere dagsturer til Valdres,
og da har det vært fint å bruke

Denne gangen ringer vi ikke vårt
intervjuobjekt i serien «Hvor ble
de av? Hva gjør de nå?». For Rag-
nar Enger, vår tidligere avholdte
residerende kapellan, møter jeg
derimot ansikt til ansikt en vinter-
dag mens han og kona Inger er på
hytta på Aurdalsåsen. Til somme-
ren er det 21 år siden de flyttet fra
presteboligen på Fagernes og til
Gjøvik. Ved årsskiftet gikk Rag-
nar over i pensjonistenes rekker da
han sluttet som institusjonsprest
ved Riisby behandlingssenter for
rusavhengige i Nordre Land etter
to tiårs tjeneste. Nå håper han det
blir mer tid til å være på hytta.

To typer prestetjenester
I november fyller Ragnar Enger
70 år, og det er over 40 år siden
han ble ordinert til prest og tok
fatt på tjenesten som kallskapellan
i Røros. I 1982 ble han utnevnt til
residerende kapellan i Nord-Aur-
dal.
- Jeg er glad for at jeg kan se til-

bake på rike og gode år som prest.
Det har vært en variert tjeneste,
sier han.

- Var det stor overgang fra å
være menighetsprest til å bli insti-
tusjonsprest?
- Det er på mange måter to for-

skjellige typer tjenester. Som
menighetsprest var det mange
gudstjenester og kirkelige hand-
linger, mens jeg som institusjons-
prest har hatt mye sjelesorg og
samtaler med mennesker i en van-
skelig livssituasjon. På Riisby var
dessuten mer tverrfaglig arbeid og
samtaler i grupper. Ellers har det
vært mer ordnet og fast arbeidstid
enn hva jeg var vant med som
menighetsprest.

Savnet kirkerommene
Riisby behandlingssenter består
av to avdelinger; en i Nordre Land
og en i Søndre Land, som til sam-
men har 50 klienter og drives av
den internasjonale kristne
avholdsorganisasjonen Hvite
Bånd. 

- Det går rykter om at du også

lokalkunnskapene mine til å fortel-
le om dalføret.

- Er det noe du har savnet eller
tenker tlbake på med glede fra
årene i Nord-Aurdal?

- Jeg har savnet kirkerommene
som jeg fikk er spesielt forhold til
gjennom gudstjenester og kirkeli-
ge handlinger. Også tenker jeg på
gode medarbeidere i staben og kol-
legaer. Foruten enkeltmennesker.
Jeg ble jo kjent mange i løpet av
årene jeg var i Nord-Aurdal. Det
var også mange husbesøk, i glede
og i sorg. 

Blir en aktiv pensjonist
Ragnar og Inger hører til Hunn
menighet på Gjøvik, hvor han også
har vært leder av menighetsrådet.
Han er forøvrig fast ombærer av
menighetsbladet. Ellers er han litt
med i Normisjon, foruten Y´s
Men, en organisasjon tilknyttet
KFUM/KFUK. Ragnar har vært
leder av styret for Aurdal fjellkirke
i åtte år, men ga seg nå ved års-
skiftet. Både han og Inger føler
sterk tilknytning til fjellkirken,
hvor Ragnar forretter et par guds-
tjenester årlig.
- Vi er veldig glad i Valdres, og

det er alltid hyggelig å møte gamle
kjente. 
Familien Enger har vokst betrak-

telig etter at de flyttet fra Fager-
nes. De tre eldste sønnene er gift
og Inger og Ragnar kan nå glede
seg over ikke mindre enn åtte bar-
nebarn. Inger har for øvrig vært
pensjonist i snart tre år etter at hun
sluttet som lærer. Så når Ragnar nå
også har gått på pensjon, blir det
mer tid til å være sammen. 
- Hva skal du bruke pensjonisttil-

værelsen til?
- Ved siden av familien skal jeg

holde et og annet foredrag om uli-
ke temaer. Nå skal jeg sette meg
ned å skrive en artikkel om kirke-
kunsten i en jubileumsbok om
Lunde kirke i Vest-Torpa. Ellers
skal vi reise litt, og kanskje blir
det noen prestevikariater.

           

Hvor ble de av? Hva gjør de nå? – Vi ringer Ragnar Enger

- Det var fint å gå 
på husbesøk
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