
Juni 2019                                                 Kyrkjeliv nr. 2                                                Årg. 55               

Av innholdet:
• «Tid for ettertanke» ved Jens Rindal
• Sigmund Tveit til minne
• Misnøye med dårlig økonomi en gjenganger i rådene
• Kandidatlistene til høstens kirkevalg er klare
• Ingjerd Kamrud Postma er stolt av å være lutheraner

Det er stor aktivitet rundt om på kirkegårdene i sommerhalvåret med utplanting og stell. Her er
Bettina Rognås, Lars Heen Moe, Oddrun Storsveen og Marit Gjærdingen fra Lund Arbeidsba-
se i Vang i gang med planting på kirkegården på Strand. (Foto Hans Enger)

• Åpent hus ned kaffe og vafler på kirkekontoret
• Lederskifte i pilegrimsfellesskapet St. Thomas
• Diakonikvartetten i Ulnes klar for ny høsttur
• Stor aktivitet på kirkegårdene
• Sisteside-intervju med Anne Irene Opperud
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Den norske
kirke - 
Nord-Aurdal 

Kirkekontoret i Fagernes:
Jernbanevegen 5,  2900, Fagernes, 
tlf: 61 36 00 60.
Kontortid mandag – fredag 9-12. 

Saksbehandler Vibeke Dieserud 
Westerheim, tlf: 905 89 247.
E-post: vw496@kirken.no
Saksbehandler Line Frydenlund, 
tlf: 907 03 148
E-post: lf824@kirken.no
Sekretær Anne Irene Opperud
tlf: 90584374
E-post: ao696@kirken.no
Hjemmeside:
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/nord-
aurdal/om-oss/kyrkjeliv---menighetsblad/ 

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

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

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

Kirkegårdsarbeider:
Arve Bakke, tlf:. 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. 
lh.haugen@hotmail.com

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

Når settes Guds 
nåde ut av spill?

Pappa, kunne du ikke bare
tilgi?», sa han. Vi var på vei

fra Blåbærmyra til Skaveld-
bygda. Etter en kamp mot
Fagernes. For Leiragutter var
dette den viktigste kampen
hvert år. Stemningen i Caravel-
len var noe definert av at vi
ikke fikk det helt til, at vi ikke
brukte mulighetene godt nok.
Og det mest sure, Fagernesgut-
tene brukte mulighetene. 

Da kom utfordringen. Om
jeg hadde opplevd en sånn

nedtur. Jeg ville fortelle om
livet. Jeg fortalte at jeg hadde
blitt sviktet av en venn, og kut-
tet kontakten for godt. «Du
pappa, kunne du ikke bare til-
gi?», sa han. Han var 10 og jeg
var 50. Jeg hadde ikke et godt
svar.

Paulus forfulgte kristne og
søkte å utrydde kirken.

Peter fornektet Jesus. Begge
ble tilgitt. Begge ble elsket.
Begge fikk nåde til å stå opp-

reist i seg selv. Sånn er det å
møte Jesus.

For 100 000 år siden levde
det seks andre menneskear-

ter i tillegg til vår egen art,
Homo sapiens. Der vår art
bredde seg ut, forsvant de
andre menneskeartene. Var det
på grunn av vår manglende vil-
je til nåde for den/de andre?
Jeg tror Jesus kom for å vise
veien til fred med sitt liv. For
alle.

Disse ordene skriver jeg på
Kristi himmelfartsdag.

Jesus var opptatt av at vi skal
tilgi  hverandre – uendelig ofte
- og han velsigner oss i det han
forlater oss. Måten han forlater
på forteller hvilken relasjon
Jesus vil med oss. Muligheten
til å velsigne og tilgi kan vi
forsøke hver dag. Hele livet.
Og jeg vet, det er ikke lett.

Jens Rindal

P  i  G  E li  J h

«
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Sigmund Tveit til minne
I mars kom budskapet om at Sig-
mund Tveit på Fagernes var død, 88
år gammel. Med ham har en trofast
Herrens tjener fått heimlov. Sigmund
var gjennom flere tiår en markant
skikkelse innen kirke og misjon i
Nord-Aurdal. Med sitt store
pågangsmot og bankende hjerte for
Guds rikes sak, la han ned et impo-
nerende arbeid på ulike felt. I flere
perioder var han leder av Tingnes
menighetsråd og Nord-Aurdal kirke-
lige fellesråd. Få har til de grader
markert seg og talt kirkens sak i vår
kommune som Sigmund Tveit. Han
var i sin tid på mange måter Den nor-
ske kirkes vaktbikkje i Nord-Aurdal.
Ikke sjelden kjempet han en drabelig
kamp mot kommune og byråkrater,
ja, selv innen kirkens egne rekker
måtte han fighte. Sigmunds anlig-
gende var alltid å sikre kirkens ret-
tigheter til menighetenes beste, og
der var han i sin iver suveren. Han
kunne være både stri og kvass, men
humoren og den gode replikken var
aldri langt unna. Sigmund var en
svært god representant for det myn-
dige lekfolk.
Alt Sigmund Tveit gjorde bundet i
en dyp kjærlighet til kirke og med-
mennesker. Han vokste opp i et kris-
tent hjem på en gård på Holsenøy i
Nordhordland, hvor Indremisjonen
og bedehuset i Meland la grobunn
for et gryende kristenliv. Bedehuset
var hans åndelige hjem. Det ble tid-
lig klart at Sigmund ville arbeide
med mennesker i en kristen setting,
og han tok utdanning som sykepleier
og diakon. Etter endt utdannelse reis-
te Sigmund og hans livsledsager
Dina til USA for å arbeide ved et Blå
Kors-hjem i Brooklyn. 
Senere var han assistent ved Sjø-

mannskirken i Philadelphia, før
familien igjen var tilbake i Brooklyn

som lek gudstjenesteleder og preste-
vikar i Valdres prosti gjennom
mange år. En god tradisjon han
startet, var påskegudstjenesten på
Smørlitoppen. Han var alltid tjenes-
tevillig og glad over å få forkynne
Guds ord. Sigmund sto klippefast på
den klassiske, evangeliske lære. Og
han fortsatte å være aktiv innen kirke
og misjon til han var over de 80.
Som han engang uttrykte det: «I
Guds rike er det ikke noe som heter
pensjonsalder.»
Det står stor respekt av det veldige
arbeid Sigmund Tveit har utført.
Under sin tid som leder av Nord-
Aurdal kirkelig fellesråd var han
blant annet pådriver til å få til en god
samarbeidsavtale med kommunen,
det ble opprettet hundre prosent stil-
ling som kirkeverge og han gikk i
bresjen for opprettelse av Nord-Aur-
dal diakonat. Alle som kjente Sig-
mund vet at han hadde stor omsorg
for mennesker, og han var særdeles
flink til å besøke syke og eldre og
andre som trengte et medmenneske å
snakke med. Ofte var han med sok-
nebud. Det må heller ikke glemmes
at Sigmund og Dina var aktive i
Tingnes kirkeforening. Han var også
med i KRF. Likeledes hadde han et
stort engasjement i den lokale avde-
lingen av Hørselshemmedes Lands-
forbund, Valdres. 
De siste årene fikk Sigmund bo i

leilighet på Valdres Lokalmedisin-
ske Senter. Nå har han stridd den
gode strid, fullført løpet og bevart
troen. Så takker vi Gud for alt hva
Sigmund Tveit fikk utføre og bety
for hver og en. De gode minnene
etter ham vil leve videre i den enkel-
tes erindring. Guds fred over minnet!

Terje Eklund

der Sigmund en periode var bestyrer
ved et norsk barnehjem. Vel hjemme
i Norge, ble Sigmund spurt om å gå
inn i en delt stilling som diakon og
prestevikar i Nes på Romerike. Han
trengte ikke lang betenkningstid for å
svare ja til den utfordringen. Det ble
gode år i Nes, der Sigmund fikk virke
både som diakon, forkynner og syke-
pleier. Han forrettet gudstjeneste

nesten hver søndag og holdt de fleste
båreandaktene i prestegjeldet. I til-
legg var han både søndagsskolelærer
og speiderleder. 
Etter åtte år på Romerike gikk så

ferden til Valdres og Fagernes der
Sigmund Tveit ble ansatt som sosial-
sjef i Nord-Aurdal, en stilling han
hadde frem til 1992. Etter det brukte
han storparten av tiden sin på kirke-
lig arbeid. I seks år jobbet han som
diakon i Nord-Aurdal, foruten at han
i femten år var klokker i Tingnes kir-
ke. Likeledes fikk Sigmund virke
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TERJE EKLUND

Misnøye med dårlig økonomi
en gjenganger i rådene

Menighetsrådene/soknerådene er nå inne i sin siste periode etter snart fire års
arbeid. I den forbindelse har Kyrkjeliv stilt noen relevante spørsmål til
menighetsrådslederne i de seks soknene i Nord-Aurdal. Som det fremgår av
svarene er frustrasjonen over dårlig økonomi en gjenganger. Men det etterly-
ses også mer kompetanse, engasjement og bedre kommunikasjon i det som
skal være kirkens lokale styringsorgan, fellesrådet.

1. Hvordan har de fire årene som menighetsrådsleder vært?
2. Hva har vært mest krevende/frustrerende?
3. Hva kunne du ønsket hadde vært annerledes?
4. Hvordan vil du beskrive kontakten/kommunikasjonen med kirkeverge, 
fellesråd og prester?
5. Hva er du mest glad for å ha fått utrettet i løpet av perioden?
6. Hva har vært det mest åndelige/kristelige oppbyggelige i din menighet i
disse årene?
7. Hvorfor tror du det er så få som ønsker å fortsette?
8. Mange slutter å være aktive kirkegjengere når de gir seg i menighets-
rådet. Hva tenker du om det?

lekt til eget arbeid, men det er
begrenset hvor mye vi får inn. I Tis-
leidalen kirke har vi bare seks guds-
tjenester i året, så det sier seg selv at
det blir ikke mye som kommer inn i
offer.
4) Jeg synes vi har hatt veldig god
kontakt. Med skifte av to kirkever-
ger og den tredje kirkeverge som vi
nå får i siste del av perioden vår, har
det vært litt frustrerende, men det
med så snille og hjelpsomme medar-
beidere vi har på kirkekontoret, så
ordner alt seg til det beste.
5) Det har faktisk vert veldig mye.
Vi har pusset opp bårerommet og det
er vi veldig stolte av.
Ett lyst rom som gir deg en fredelig
ro, samtidig som det er i triste og
alvorlige stunder vi er der. Vi har
fått nye trapper på baksiden, lagt
nytt dekke på hovedtrapp, laget en
fin rullestoltrapp som går i ett med
terrenget. Vi hadde også en flott fei-
ring da kirken vår var 60 år i fjor
sommer.
6) Gode gudstjenester med sang og
musikk og fine salmer.
7) I det jaget av ett samfunn som vi
har i dag, er ikke det så rart. Dagen
er ikke over etter jobb, masse kjø-
ring med barn som skal på trening
og det mange ganger i uka. Dessuten
tror jeg mange synes fire år er lenge
å sitte i ett råd.
8) De fleste som blir valgt inn i et
menighetsråd har vel ikke vært så
aktive før de ble valgt inn, og da går
det gjerne tilbake til slik de hadde
det før. Men det er lov å håpe at flere
kommer i kirken fremover. Det er
alltid en god stund å roe tankene.

Oddrun Hegge, 
Aurdal:
1) Aurdal har ei stor menigheit med
over 1300 medlemmer. Få av desse
oppsøkjer jamn kyrkjeleg aktivitet,
men kjem til store livshendingar,
dessverre oftast gravferder. Innblikk
i kyrkjedrifta syner velregulert grav-
ferdsforvaltning, men dette får like-

Tonny Ingvaldsen, 
Tingnes:
1) Årene som leder i menighetsrådet
har vært givende. Jeg har vært så
heldig med de andre medlemmene i
rådet. Det har vært en flott gjeng å
jobbe sammen med. Vi har alltid
støttet hverandre og det har vært
masse pågangsmot, dugnadsånd og
humor.  
2) Til tross for at Tingnes kirke er en
relativ ny kirke, bygd i 1972, har det
vært frustrerende å se hvor lite vedli-
kehold som er gjort med den. Både
utvendig og innvendig er det et stort
behov for vedlikehold og oppgrade-
ring. 
3) Mer penger til vedlikehold.
4) Vi i menighetsrådet har hatt et
meget godt samarbeid med både kir-
keverge, fellesråd og prester, og da
spesielt Jostein som er vår prest.
5) Menighetsrådet i Tingnes har
skiftet inngangsdører både oppe og
nede, skiftet ut kjøkkeninnredningen
i kjelleren og oppgradert oppholds-
rommet nede. Dette har vært store
prosjekter som både har kostet peng-
er og mange dugnadstimer. Strengt
tatt har ikke dette vært våre oppga-
ver, men rådet har glødet for å sette
kirken i bedre stand enn den var i når
vi begynte vår periode.

6) Jostein sine prekener er flotte å
høre på. Han formidler medmennes-
kelighet og felleskap med en varme
som i hvert fall berører meg.
7) Fire år er en lang tid, så da blir det
uaktuelt for de fleste å sitte i flere
perioder.
8) Jeg var ingen aktiv kirkegjenger
før jeg ble leder i menighetsrådet, og
kommer nok aldri til bli det heller,
men årene i menighetsrådet har gitt
meg et mer avslappet forhold til å
være i kirken og trives mye bedre
der nå enn jeg gjorde før. Det må
nok Jostein også ta sin del av æren
for.

Anna Rust Holt, 
Tisleidalen:
1) Synes de årene har vært greie. Vi
har fått gjort mye og fire år har gått
fort.
2) Det er vel økonomien som har
vært mest krevende. Det stadig
tilbakevendende spørsmålet: Får vi
penger eller får ikke?
3) At det hadde vært lettere å be om
penger til de viktige ting som skal
gjøres med kirken.
Veldig lite motiverende når en får
beskjed om at i år er det ikke penger
å få. Vi har gjort masse på dugnad
for å spare penger, og vi tar inn kol-

Kyrkjeliv 2 2019.qxp_123552 Kyrkjeliv 5-05  10.06.2019  22:45  Side 4



KYRKJELIV I NORD-AURDAL 5

De seks menighetsrådslederne i Nord-Aurdal. Bak fra venstre
Liv Helene Haugen, Ulnes, Rigmor Orderdalen Tveit, Skrautvål,
Oddrun Hegge, Aurdal, Tonny Ingvaldsen, Tingnes, Anna Rust
Holt, Tisleidalen og Bjørn Strand, Svenes. (Foto Hans Enger)

vel forholdsvis stort fokus. Mottoet
vart difor, - korleis kalle den
levande, glade, oftare til gudsteneste
og annan kyrkjeleg aktivitet? Som
leiar i rådet brukte eg altfor mykje
tid å på å finne ut kva ressursar kyr-
kja har til rådvelde. Lista vart over-
veldande lang. Kyrkja i Nord-Aurdal
har eit stort mangfald, gode fysiske
rom, dyktige tilsette, 30 rådsmed-
lemmer fordelt på dei seks sokna,
god økonomi til trusopplæring og
medlemmer som er glade i kyrkja si.
Nøkkelen kunne vera meir målretta
samarbeid, å spela kvarandre gode. I
staden la vanskelege saker seg i
vegen, som til dømes arbeidstilsynet
sitt press på manuell klokkeringing.
Aurdal menighetsråd arrangerte like
godt eit nasjonalt seminar om kyr-
kjeklokker for å parkere denne stri-
den på alt anna enn eit tilfeldig
grunnlag. 
2) Men slik kan ein ikkje drive eit
lite sokneråd, og på spørsmålet om
kva som har vore mest frustrerande,
så er det i ettertid å sjå at ein har
køyrt rådet for hardt ved å gå i djup-
na på å prøve å forstå kyrkja. Råds-
medlemmer er eit gjennomsnitt av
travle samfunnsborgarar med ulik
grad av engasjement. 
3) Tanken bak ei demokratisk kyrkje
med styrande sokneråd er i prinsip-
pet tiltalande. Rådet har sitt mandat,
men det er vidt og kan i stor grad tol-
kast. Det burde ha vore god opplæ-

ring frå fyrste stund! Eg vart sterkt i
tvil om styringsmodellen er vegen å
gå for å byggje menigheit. 
4) Kyrkja er ei kjempebedrift, er for-
valtar av store verdiar og mange
arbeidsplassar. Det forundrar meg at
styringsorganet kan vera så tilfeldig
samansett. Kommunikasjonen hadde
truleg vore på eit betre plan dersom
styret hadde vore samansett av kom-
petanse og engasjement. 
5) Det er ei glede å sjå at så mange
har kyrkja si kjær. På gåvelista står
to kyrkjeklokker, målerisamling,
konsertpodie, nymåla menigheitshus
og fleire gåver mellom anna til kyr-
kjemusikalsk arbeid. Det gledar
rådet å kunne disponere desse
gåvene. Rådet har òg ansvar for drif-
ta av menigheitshuset, og eg vil gje
ros til medarbeidarane for å ha stått
på med stell, vedlikehald og oppgra-
dering. 
6) Gudstenestene er ein av dei jam-
ne, gode pilarane med sine ulike
variasjonar i kyrkjeåret. Trusopplæ-
ring frå dåp til 18 år er ein anna
grunnpilar, hjå oss mest vekt på dåp
og konfirmasjon, og diakoni det tre-
dje viktige satsingsområdet med dia-
koniutvalet sine pensjonistkafear.
Salmekvelden med Estrid Hessel-
lund og Simen Eide er den mest
åndeleg oppbyggande arrangemen-
tet, og konsert for musikk-glade, sist
oktober, var den som samla flest
medlemmer, full kyrkje. 

7) Fire år er lenge i eit slikt verv. 
8) Her er det kun subjektive svar.
Dersom kyrkja ser dette som ei
utfordring, kan ei grundig kartleg-
ging gje svar. 

Rigmor Orderdalen Tveit, 
Skrautvål:
1) Mine fire år har vært veldig fine,
ja, faktisk alle mine åtte år. Jeg har
hatt to flotte perioder. Gode mennes-
ker å samarbeide med.
2) Her har vi fått gjort det vi har satt
som mål. Jeg er takknemlig for det.
3) Har fungert som jeg mener et sok-
neråd skal fungere. 
4) Det har vært flott.  Her er jeg vel
ganske inhabil da jeg har vært leder
for fellesrådet og har vært mye i kon-
takt med alle.  
5) Det er at vi har fått bygget et
lagerrom over bårehuset satt opp
mye nytt gjerde rundt kirken og nye
gulvløpere i kirkerommet. Det er noe
som vil komme til nytte og glede for
alle i vårt store sokn i mange år. Nes-
ten alt dette er gjort på dugnad.
Penger til alt dette er gitt av soknet
sine flotte folk. Tusen takk for at så
mange bryr seg om Skrautvål kyrkje. 
6) Flotte gudstjenester der jeg kan gå
hjem å tenke så heldige vi er som har
så flinke prester i Nord-Aurdal. Er
også glad for alle som kommer med
barna sine til barnedåp og at de fleste
velger konfirmasjon. 
7) Det er nok veldig mange som
synes at fire år er lenge. Mange kun-
ne nok ønske at det hadde vært for to
år, med en rullering slik at noen ble
med videre. Det er veldig mye å sette
seg inn i for nye medlemmer. 
8) Det må være opp til den enkelte,
men jeg ser flere som har vært med
som kommer til gudstjeneste igjen. 

Bjørn Strand, 
Svenes:
1) De har vært bra, først og fremst
fordi vi i Svenes har hatt en fin gjeng
som alle har vært med på å ta et tak.
Hyggelige møter og positive arbeids-
økter har det vært. Fint å bli kjent
med slike gjeve folk!
2) For det første er det trist at kirke
og kirkegård ikke er i den stand de
burde være. Nord-Aurdal kommune
har valgt å bruke pengene på andre
ting, og det må vi vel respektere? For

Forts. side 7
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Nominasjonskomiteens lister til
menighetsrådvalget 8.-9. september
foreligger nå. Heller ikke denne gang
har det vært noen enkel oppgave å få
folk til å stå på listene. Det skal
imidlertid gode grunner til for å nek-
te og la seg nominere ved menighets-
rådsvalg. En mulighet er å melde seg
ut av kirken, og det har faktisk
skjedd i Nord-Aurdal denne gang,
noe som er sterkt beklagelig. Man
bør naturligvis ikke presse folk inn i
et verv de ikke ønsker. Det foretruk-

ne må være å få innvalgt rådsmed-
lemmer som er motiverte. 

Spennende nye navn
Som ved tidligere valg viser det seg
altså å være vanskelig å skape større
kontinuitet i rådene ved at sittende
rådsmedlemmer stiller til gjenvalg. I
Nord-Aurdal er det kun to som har
sagt seg villig til å fortsette, nemlig
Anna Rust Holt og Einar Lyhus,
begge fra Tisleidalen. Holt har vært
leder av Tisleidalen menighetsråd de
fire siste årene. Hun var også med-
lem av rådet i perioden 2002-2005. 

To i Tisleidalen tar gjenvalg,
ellers blir det full utskifting

TERJE EKLUND Med andre ord er det mange nye,
men spennende navn på nomina-
sjonslistene til høstens valg. Her
merker vi oss blant andre avtrop-
pende ordfører Inger Torun Klosbø-
le, som er ført opp på tredje plass i
Aurdal, mens tidligere lensmann
Tove Tøfte Kjøbli står på tiende
plass. Anne Mette Andreassen, leder
i DNB på Fagernes, er nominert på
fjerde plass i Tingnes sokn, mens
SV-politiker Siri Osaland er oppført
på plassen etter. I Skrautvål er klok-
ker Ragnhild Sandnes Borgebund
nominert på fjerde plass.

Færre stemmelokaler
Nytt ved årets valg er at det ikke

Søndag 8. og mandag 9. september er det valg på nye menighetsråd. Vårt bilde er fra valglokalet i
Vestringsbygda i 2015, hvor Bergit Bruhallen avgir stemme. Eva Marie Westerbø og Anne Revling
var valgfunksjonærer. (Foto Terje Eklund)

Kandidatlistene til høstens menighetsrådsvalg er klare
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lenger er mulig for alle å stemme i
den lokale valgkrets. Nå vil det være
bare to stemmekretser. På Fagernes
for Ulnes, Svenes, Skrautvål og
Tingnes. Her vil stemmelokalet bli i
Nord-Aurdal Folkebibliotek på Kul-
turhuset. På menighetshuset i Aurdal
vil det være stemmelokale for Aur-
dal og Tisleidalen sokn.
Slik ser kandidatlistene ut til

menighetsrådsvalget søndag 8. og
mandag 9. september. 

Aurdal sokn:
1.Torhild Kjellman. 2. Ole-Arne
Fugllien. 3. Inger Torun Klosbøle. 4.
Knut Grøndalen. 5. Anniken Bjørgo.
6. Kari Mette Rognås. 7. Ole Andre-
as Bromseth. 8. Jeanett Aspholt-
Weisser. 9. Anne Marte Hippe Gjev-
re. 10. Tove Tøfte Kjøbli. 11. Bjørg
Hilde Fugglien Hauge. 12. Lillian
Gillebo Lie. 13. Sissel Håvelsrud
Odden. 14. Britt Karin Bråten. 15.
Anniken Fernås Gjevre. 16. Hanne
Karlsson. 17. Kirsten Onstad.

Tisleidalen sokn:
1.Anna Rust Holt. 2. Trygve Haga-
næs. 3. Trude Karlsen Løkken. 4.
Einar Lyhus. 5. Jostein Egil Halden.
6. Geir Hagebråten. 7. Tom Helge
Haganæs. 8. Jørn Ulsnes Adolfsson.
9. Silje Kolsrud. 10. Roger Brenden.

Tingnes sokn:
1.Ingrid Holien. 2. Jonny Rye. 3.
Mia Helene Nordbø Møller. 4. Anne
Mette Andreassen. 5. Siri Osaland.
6. Reidar Lyseng. 7. Rune Rødning-
en, 8. Ida Tveit. 9. Berit Synnøve
Fjelltun. 10. Svein-Erik Sveen. 11.
Nils Kristian Hovi.

Skrautvål sokn:
1.Håvard Meisdalshagen. 2. Ellen
Birgit Brenne. 3. Bodil Ulstølen. 4.
Ragnhild Sandnes Borgebund. 5.
Marit Trøen. 6. Rolf Karstein Rog-
stad. 7. Knut Ove Hennum. 8. Anne
Margrethe Kjørli. 9. Olav Grønda-
len. 10. Unni Bergum. 11. Aage Sol-
haug. 12. Anne Ranum. 13. Aud
Irene Lyseng. 14. Jon Gladheim. 15.
Svein Jørgen Ranheim. 16. Marit
Nyhus. 17. Erlin Aasen. 18. Bjørg
Nilsen. 19. Kristin Engen.

Svenes sokn:
1.Karen Marie Grythe Tvedt. 2.
Olav Westerbø. 3. Silje Høston. 4.
Knut Rabben. 5. Eva Iren Kleven

Strand. 6. John Kåre Espelien. 7.
Hilde Sophie Lindgaard Nilsen. 8.
Hallgeir Klevgård. 9. Svein Jul Bjør-
go. 10. Marianne Bølviken. 11. Anna
Karoline Ness. 12. Kjell Einar Stok-
kehaugen., 13. Harald Strand. 14.
Anne Lise Holene. 15. Ole Gunnar
Fredlund. 16. Inga Arnbjørg Lerhol
Strand. 17. Wenche Iversen. 18.
Ingrunn Haugen Løken. 19. Nils
Oddvar Hippe.

Ulnes sokn:
1.May Kristin Rognås. 2. Inger Vest-
heim. 3. Gerd Margit Gudheim. 4.
Nils Nordsven. 5. Cathrine Dokken
Belsheim. 6. Ole Stian Buajordet
Mikalsen. 7. Anne Marie Hansen. 8.
Morten Brestad. 9. Arvid Hansen.
10. Bjørn Steinar Rognås. 11. Wenke
Skogen. 12. Hjalmar Rudlang. 13.
Inger Berit Lyseng. 14. Elisabeth
Ringen. 15. Gro Ania Sletten.

Forts. fra side 5

Misnøye med dårlig økonomi...
det andre er det frustrerende at det er
så dårlig oppmøte til gudstjenester,
dersom det da ikke skjer noe spesi-
elt, som konfirmasjon eller julaften.
For det tredje – jeg har vært på ett
møte i fellesrådet, og ble en smule
forundret over hvordan man «samar-
beidet» i en kristelig forsamling…
3) Henviser til det jeg har sagt over.
4) Med prest Jostein Enger: Svært
god, med kirkeverge og fellesråd:
Nokså god.
5) Vi har fått gjennomført en del
arrangementer hvert år, som støls-
gudstjeneste, tårnagenthelg og 50-
års jubileum for konfirmanter.
Utskifting av gjerdet rundt kirkegår-
den har vi begynt på, men kommer
neppe helt i mål før vår tid i menig-
hetsrådet er ute. Ellers har jeg sik-
kert fått utrettet altfor lite.
6) Tja, si det du. Jostein Engers gode
prekener har jeg personlig hatt stort
utbytte av å høre på, men noen ånde-
lig vekkelse har vel ikke funnet sted
hverken på Strønd, Lo eller Fødnes i
disse årene…
7) Fire år er lang tid, og det er ikke
til å komme ifra at det er en del
arbeid med slike verv. Så det er for-
ståelig at mange føler at de har gitt

sitt bidrag, og kanskje ønsker å prio-
ritere andre ting.
8) De fleste var vel kanskje ikke så
aktive før de ble valgt inn i rådet hel-
ler? Men ellers er det nok dessverre
slik at dagens gudstjenester ikke er
spesielt attraktive, hverken for ex-
menighetsrådsmedlemmer eller
andre. Det er lite appell i det som
skjer, lite følelser og lite engasje-
ment.  Når folk ikke kommer, er det
rett og slett fordi de føler at utbyttet
ikke er stort nok. Dersom det ikke
skjer en endring med gudstjenesten,
er jeg nokså sikker på at besøkstallet
i kirkene bare vil fortsette å falle i
åra framover.

Liv Helene Haugen, 
Ulnes:
1) Det har vært lærerikt og spen-
nende. Og til tider ganske krevende.
2) Da vi satt med lovendringen høs-
ten 2017. Alt vedlikeholdet som MÅ
gjøres, som det ikke er penger til.
3) At vedlikehold på kirkebygg og
kirkegårder hadde kommet høyere
opp på prioriteringslista, fordi etter-
slepet er stort.
4) Jeg har sittet i fellesrådet, så den
kontakten med kirkeverge, prester og
fellesråd har vært god.
5) At vi har klart å være et aktivt
sokn, med for eksempel gullkonfir-
mantmarkering, høsttur for eldre,
basar, at kyrkja er blitt brukt til kon-
serter, dugnad for å holde det fint
rundt oss, og ikke minst trivelige
stølsmesser. Ting vi har gjort blir
lagt merke til, så vi har fått mye ros,
og det er ekstra trivelig. 
6)Vi har deltatt aktivt i gudstjenester,
med utdeling av bøker/bibel, dåp, og
konfirmantene møter vi ved flere
anledninger.
7) Det tror jeg skyldes at det er fire
år, hadde det vært for to år, tror jeg
det hadde vært annerledes. 
8) Kanskje noen trenger en pause fra
en hektisk periode i soknerådet, men
alle har et forhold til kyrkja si, og for
min del kommer jeg ikke til å slutte å
delta på gudstjenester etter denne
perioden. Jeg stiller gjerne opp som
kyrkjevert igjen. 
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- Troen er en bærebjelke, og
jeg er stolt av å være lutheraner
- Jeg vokste opp med både kirke og
bedehus. Mor Kari var aktivt med i
alt kristenliv i bygda, og jeg var med
til gudstjeneste i Ulnes kyrkje og
møter på Vestre Ulnes bedehus. Den
kristne tro har vært en bærebjelke for
meg gjennom hele livet, og jeg er
stolt av å være lutheraner. Men jeg
lever nok et mer lyst og åpent kris-
tenliv enn det mor gjorde. Jeg er
ganske liberal i min kristentro, sier
Ingjerd Kamrud Postma (73).

Kjenner på slektsrøttene
Jeg sitter sammen med henne i huset
hun og ektemann Henk bor i når de
er i Norge. Huset ligger like ved
barndomsheimen hvor hun vokste
opp, helt nederst i Hippesbygda. Da
Ingjerd giftet seg med sin Henk i
1972, bosatte de seg i hans hjemland,
nærmere bestemt Oenkerk i Neder-
land. Begge har i alle år vært aktive i
den evangelisk lutherske menighet
og kirke i nabobyen Leeuwarden i
Friesland. 
Men selv om de har vært bosatt i

Nederland i langt innpå 50 år, er de
hvert år en tur eller to til Ulnes.
Ingjerd kjenner sterkt på røttene til
barndommens dal, og også Henk og
de to voksne barna er veldig glade i
Valdres. Foruten huset i Rognåsha-
gen, har familien også hytte på Lang-
estølen. Hver sommer drar Ingjerd
og Henk til Valdres, og siden 2000
har de tredje hvert år overvintret i
Ulnes. Da jeg møtte de en dag i slut-
ten av april, sto de på farten til
Nederland. Men i juni er de tilbake
igjen.
- Vi trives svært godt med å veksle
mellom å bo i Nederland og i Norge.
Det er lettvint så lenge vi kan kjøre
bil, sier Ingjerd.

Til kirke hver søndag
Ekteparet Postma er flittige kirke-

esland og Ulnes, svarer Ingjerd:
Aktivitet og engasjement. Også er
det bedre salmesang i Nederland.
- Dere har egen kvinneforening og
besøkstjeneste. Fortell!
- Kvinneforeningen møtes for å

oppbygge hverandre og vi er foku-
sert på det å holde fast ved den lut-
herske grunntanke. Vi som er med i
besøkstjenesten besøker syke og
eldre, blant annet folk som er inn-
lagt på sykehuset. Tjenesten blir satt
stor pris på.
- Du er stolt av å være lutheraner?
- Ja, jeg føler meg sterkt knyttet til
den nåde og befriende tanke jeg
møter i den lutherske lære. Luther er
så tydelig, og det legges stor vekt på
kirken bekjennelsesskrifter og litur-
gi. Jeg har stor sans for «Lutherro-
sen», Martin Luthers personlige segl
fra 1530. Den har blitt et utbredt
symbol for den evangelisk-lutherske
kirke. Korset i hjertet symboliserer
troen på den korsfestede Jesus Kris-
tus. Det røde hjertet viser til liv og
kjærlighet, mens den hvite rosen
representerer glede og fred.
- Søndagens gudstjeneste er viktig
for deg?
- Ja, søndagens gudstjeneste betyr
alt i mitt kristenliv. Gudstjenesten er
fellesskap og et sted for ro, forny-
else og ettertanke. Det er oppbygge-
lig å følge kirkeårets tekster, synge
salmer, delta i bønner og motta natt-
verden. Troen trenger næring, og det
får jeg ved å være med å feire guds-
tjeneste. Når det ikke er gudstjenes-
te i Ulnes, hører med på radioguds-
tjenesten.

Liberal i sin kristentro
- Hvordan vil du beskrive din egen
Gudstro?
- Når det gjelder min tro, er jeg

ganske stille og rolig og trygg, kan-
hende retning naiv... Det vil ikke si
at jeg uten videre kan godta eller
forstå hvorfor så mye vondt skjer i
vår verden. Menneskesinnet er en

gjengere når de er i Ulnes. Så sant
det ikke kommer noe i veien, tar de
bilen ned til det gamle gudshuset og
finner sin plass i kirkebenken.
- Det betyr noe helt spesielt å være
til messe i Ulnes. Det er et vakkert
kirkerom, som vekker mange
minner. Men det er synd det er så
sjelden gudstjeneste der. I Nederland
er vi vant til kirkegang hver søndag.
Det er noe som mangler hvis vi ikke
har vært til gudstjeneste. På skjær-
torsdag var vi til gudstjeneste på
Sekskanten og påskenatt var vi på
flott og berikende messe i Slidredo-
men. 
Ingjerd kan fortelle om en aktiv

menighet hjemme i Friesland. Den

     

TERJE EKLUND

Ingjerd Kamrud Postma veksler mellom     

evangelisk-lutherske protestantiske
menigheten har ikke flere enn 300
medlemmer. Kirken er fra 1650 og
har et rikt sang- og musikkliv. For
tiden er det ingen fast prest, men
pensjonerte prester sørger for at det
kan feires gudstjeneste hver søndag.
Menigheten har både samtalegruppe,
besøksgruppe og kvinneforening.
Foruten at det holdes Luther-kurs.
Det utgis også eget menighetsblad.
- Alt foregår på frivillig basis og

driften baseres på pengegaver.
Mange betaler inn faste beløp.

Gudstjenesten betyr alt
Når jeg spør om hva som er den stør-
ste forskjellen på menighetene i Fri-
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- Søndagens gudstjeneste betyr alt i mitt kristenliv. Gudstjenes-
ten er fellesskap og et sted for ro, fornyelse og ettertanke. 
(Foto Terje Eklund)

    om gudstjenesteliv i Ulnes og Nederland

gåte, og når det blir grobunn for en
ekstrem retning, opplever vi jo dag-
lig grufulle hendinger. Som jeg sa, er
jeg ganske liberal i min kristentro.
Når det for eksempel gjelder homofi-
li, vil jeg gjerne stå frem åpen, for
alle er vi skapt slik vi ble, og tiden vi
lever i har gitt rom for det. Så mange
ulykkelige sjeler har gjennom tiden
måttet leve med sin legning i det stil-
le. Det synes jeg er vondt.
- Hva tenker du om Jesus?
- For meg er Jesus en del av min tro
på den treenige Gud, slik det er for-
met i vår trosbekjennelse. 
Ingjerd Kamrud Postma er utdan-

net lærer og er glad i å skrive. Mange
har opp gjennom årene lagt merke til
hennes vare og velskrevne minneord
i «Valdres» over sambygdinger. Hun
medgir at hun synes det er rart å ten-
ke på alle de hun har kjent i Ulnes,
men som nå er døde.

Tviler ikke
- Hvordan lever du ut ditt kristenliv i
det daglige?
- Hver morgen leser vi i Evangelisk
Luthersk Dagbok som har tekster for
hver dag. Den er på nederlandsk. I
tillegg leser vi fra den norske bibe-
lutgaven. Og vi har våre stille bøn-
nestunder.
- Du virker trygg i din tro, men hen-
der det at også tvilen siger innover
deg?
- Nei, jeg har det godt med akkurat
det. Jeg tviler ikke. 
Ingjerd vokste opp sammen med

søster Guro, som var et og et halvt år
yngre. Det var stor sorg da hun ble
syk og døde i 1980, bare 33 år gam-
mel. Og for få år siden mistet Ingjerd
og Henk svigerdatter.
- Hva tenker du om døden – er det
noe mer som venter på den andre
siden?
- Jeg tror på oppstandelse og evig
liv. Men hvordan eller i hvilken form
er ikke godt å si. Det legger jeg i
Guds hånd, slutter Ingjerd Kamrud
Postma.
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HANS ENGER 

Det første halvåret av 2019 har det
nokså regelmessig på onsdag for-
middag vært åpent hus på kirkekon-
toret. Det er romslig der, med sofa-
gruppe og mange sitteplasser og pia-
no. I det hele tatt ligger det godt til
rette for trivelige sammenkomster.
«Onsdags-vaffel» er et flott initiativ
fra staben på kirkekontoret, der folk
kan slå av en prat og komme og gå
som de vil.

Sang og samtaler
Ofte er det frivillige som har stekt
vafler og laget kaffe. Det har blitt
mang en god samtale i sofakroken.
Noen mennesker forstår at det er
greit og fint og koselig å stikke inn-
om kirkekontoret.
Tanken er ikke å ha så mye program.
Men kl. 12 har det vært «Dagens
innspill». Her har for eksempel pro-
sten tatt fram gitaren og ledet an i en
sang eller salme. Andre ganger har
en eller annen delt tanker med de
som er der. Eller vi har hørt musikk.
En gang fikk vi høre «Pastoral-tri-
oen», de tre prestene i samspill på
hvert sitt instrument.

Korsang på frigjøringsdagen
I år falt 8. mai – frigjøringsdagen, på
en onsdag. Tidspunktet passet veldig
bra med tanke på «Onsdags-vaffel»
på kirkekontoret. Kantor Monica
stablet på beina et mannskor, hoved-
sakelig medlemmer fra Høre mann-
skor – men også mer lokale sangere.
De sang nasjonalsanger så det ljo-
met fra balkongen på DNB-bygget
på Fagernes!
Ute på plassen kunne de se opp til
over 100 mennesker som koste seg i
vårsola med vakker sang og kaffe og
vafler. Kunne dette være starten på
en god tradisjon? Vi håper det.
Det er ennå ikke tatt stilling til om
«Onsdags-vaffel» skal fortsette.
Blant annet er en avhengig av frivil-
lige. Om noen som leser dette, vil
melde sin interesse, så ta kontakt
med kirkekontoret.

Åpent hus med kaffe og vafler 

Frivillige folk fra menighetene sto for vaffelsteking og kaffe. Her
skjenker Anna Rust kaffe til Kai Svensson, mens Per Inge Inder-
haug og Hans Enger står for vaffelstekingen. 
(Foto Kristine Inderhaug Fossheim)

Høre mannskor med dirigent Monica Solberg utenfor DNB-byg-
get og Kirkens Hus på frigjøringsdagen. 
(Foto Kristine Inderhaug Fossheim)
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Lederskifte i pilegrims-
fellesskapet St. Thomas
Kyrkjeliv tar et formiddagsbesøk
hos Jahn Børe Jahnsen på hytta på
fjellet. Hytta er sommerbolig, nå
som han og kona har flyttet til
Lørenskog. Jahn Børe har vært med i
pilegrimsarbeidet i Valdres siden
starten i 2004. Da lederen, sokne-
prest Tordis Ødegård, flyttet i 2009,
ble han leder. Seinere ble «pile-
grimskomiteen» formalisert til
«Pilegrimsfellesskapet St. Thomas.
Nå har Jahn Børe takket av. I mars
ble Anne Hilde Øigarden valgt til ny
leder.

Ledet fellesvandringene
- Pilegrimsarbeidet har gitt meg vel-
dig mye, forteller Jahn Børe. - Jeg
har jo alltid vært glad i å vandre.
Dessuten har middelalderkirkene i

Valdres vært et av mine store inter-
essefelt.Pilegrims-vandring gjennom
Valdres er jo en fantastisk kombina-
sjon av disse to. I tillegg, ja, kanskje
primært, har vi den åndelige dimen-
sjon. Denne er jeg glad i. Men på
dette området er jeg fortsatt på
leting.
Jahn Børe Jahnsen har ledet felles-
vandring fra Hedalen stavkirke til St.
Thomaskirka på Filefjell hver som-
mer siden begynnelsen. De to siste
somrene har han trappet litt ned.
Noen andre ledet vandringen kortere
strekninger. Slik blir det også denne
sommeren. Men store deler av van-
dringen vil Jahn Børe gå foran, som
de siste 15 gangene.
- Pilegrimsvandring har gitt meg så
mange venner. Ikke bare på van-
dringene her i dalen. Men ved pile-
grims-sentrene og pilegrims-målene
rundt om i landet. Ikke minst har jeg

blitt glad i årsmøtene i Pilegrimsfel-
lesskapet St. Olav i Trondheim.

Gosdt kjent med arbeidet
Den som følger Jahn Børe på Face-
book, ser at han i perioder nå går
lange strekninger på pilegrims-veger
nær Oslo. Han har gått Oslo –
Hamar, Lillehammer – Tretten og
Rennebu – Nidaros. Målet er etter-
hvert å gå hele Pilegrimsleden, i
etapper.
Fortsatt slipper han ikke taket i Val-
dres, og er vararepresentant i styret.
Anne Hilde Øigarden ble med i

arbeidet da hun kom til Aurdal som
prost. Hun har vært pilegrimsprest i
alle årene hun har vært her, og sittet i
styret. Dermed er hun veldig godt
kjent med det arbeidet hun nå skal
lede. Siden Anne Hilde nå er den
organisatoriske lederen for felles-
vandringen, får hun hjelp av Eli Vatn
til en del av pilegrimsprest-oppga-
vene denne sommeren.
Fellesvandringen i sommer er i peri-
oden 29. juni til 6. juli. Pr. 1. juni er
det 29 navn på lista, inkludert
ledelsen, altså nesten fullt.

HANS ENGER 

Jahn Børe Jahnsen har overlatt lederansvaret for pilegrimsarbeidet i Valdres til Anne Hilde Øigar-
den. I midten Hans Enger, som nå er nestleder i styret. (Foto Trond Øigarden)
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Diakonikvartetten i Ulnes innbyr til ny høsttur

I Ulnes menighet har diakoniutval-
get drevet et aktivt arbeid i langt
innpå 30 år. Foruten formiddagstreff
på omsorgsboligene og blomster-
hilsninger til 80, 90 og 100-åringer,
har det også vært drevet besøkstje-
neste. Men kanskje det mest popu-
lære tiltaket diakoniutvalget står for,
er den årlige høstturen med buss for
bygdefolk og andre interesserte. I
fjor var rundt 40 påmeldte med på
den svært populære turen, som da
gikk til Øystre Slidre. Snart kan folk
glede seg til ny tur når diakoniutval-
get i august innbyr til busstur, - og
det for 16. gang. 

Et givende arbeid
Det er først og fremst takket være tre
engasjerte damer at det drives et så
prisverdig diakoniarbeid i Ulnes.
Bjørg Rye har vært med i utvalget i
nærmere 20 år, mens Ada Rabben
og Vigdis Stavenjord har fartstid på

henholdsvis 13 og 12 år. De siste fire
årene har Sigrun Irene Rognås repre-
sentert soknerådet.
Både Bjørg, Ada og Vigdis medgir
at de nok ved flere anledninger har
vært inne på tanken å gi stafett-
pinnen videre til andre i menigheten.
Men de er blitt overtalt til å fortsette.
Samtidig som de ikke legger skjul på
at de synes det er et givende arbeid.
- Vi har det veldig trivelig og moro
sammen. Men selve drivkraften er at
vi er med på noe som gleder andre,
og de eldre fortjener litt ekstra opp-
merksomhet. Også erfarer vi at folk
er utrolig takknemlige for det arbei-
det vi gjør. Det gir oss en glød til å
stå på.
Selv om Sigrun trer ut av soknerå-
det ved årsskiftet, håper de tre andre
i utvalget at hun får fortsette med
diakoniarbeid, noe hun også selv
godt kan tenke seg.

Tur til Aurland i Sogn
Diakonikvartetten i Ulnes forteller at
årets busstur går til Aurland i Sogn

- Selve drivkraften er 
å kunne glede andre

TERJE EKLUND

Den driftige diakonikvartetten i Ulnes innbyr til ny busstur for eldre i august. Denne gang til
Asurland. Fra venstre Vigdis Stavenjord, Ada Rabben, Bjørg Rye og Sigrun Irene Rognås. 
(Foto Terje Eklund)

mandag 26. august. Som vanlig blir
det stopp underveis med kaffe og
mat. Tradisjonen tro vil Anders
Sundheim være med som guide og
underholder, sammen med Ada Rab-
ben. Det var forøvrig Anders som i
sin tid tok initiativ til menighetens
busstur. I Aurland blir det omvis-
ning i Vangskyrkja, også kalt Sog-
nedomen, en middelalderkirke i
stein bygd på 1200-tallet. Terje
Eklund som for tiden gjør prestetje-
neste i Sogn, vil holde andakt.
Dagen blir avsluttet med middag og
åresalg. Som alle tidligere år er det
JVB som stiller med sjåfør og buss
til en overkommelig pris.
De driftige damene i diakoniutval-
get forteller gledesstrålende at sam-
bygdingen Knut Ulvestad også i år,
som i fjor, vil sponse turen med 10
000 kroner. I flere år fikk diakoniut-
valget bidrag fra Klevgårds minne-
fond, men der er det ikke lenger
penger å hente. 
Skal du være med på turen til Aur-
land er det påmelding til Bjørg Rye,
mobil 993 53621 innen 20. august.
Prisen er den samme som før: 150
kr. Bussen går fra Fagernes skyssta-
sjon kl. 9 og fra Ulnes kyrkje kl.
9.30.
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Stor aktivitet på kirkegårdene

Står for utplanting av sommer-
blomster på 120 graver
I begynnelsen av juni kom Kyrkje-
livs medarbeider til kirkegården på
Strand samtidig med at fire ansatte
fra Lund Arbeidsbase i Vang var der,
og etter avtale med kirkevergens
kontor, var i ferd med å plante på 20
av gravene. 
Det er forskjellige arbeidsoppgaver
på Lund, blant annet knyttet til eget
gartneri. Fem av arbeidstakerne er
der som VTA-ansatte (varig tilrette-
lagt arbeid), mens andre er på
arbeidstrening og andre igjen er der
på kommunal aktivitet. Sist vinter
var det 14 arbeidstakere der.
I februar sår de stemorsblomstene
som seinere skal pryde kirkegårdene.

Tre utplantinger
Det er kirkekontoret som har avtale
med Lund Arbeidsbase om vårplan-
ting før 17. mai (stemor), sommer-
planting i begynnelsen av juni (med
bl.a. betulia, en plante som krever
lite stell) og høstplanting (betulia
byttes ut med erica).
I Nord-Aurdal innebærer avtalen 20
graver på Strand. Flest er det i Aur-
dal, med 50 graver. Alt i alt er det
snakk om ca. 120 graver med som-
merplanting i hele kommunen. 
Foran gravsteinen graves et hull

som er nesten 1/2 meter djupt. Oppi
der settes ned en plastbeholder.
Øverst i denne plastbeholderen er en
tilpasset beholder hvor blomstene
står i god jord. En strimmel med
stoff «trekker» vatn fra den underste
beholderen opp i jorda til plantene.
På den måten slipper en å vatne så
ofte. 

Allsidig bedrift på Leira
Valdres Arbeidssenter på Leira er
også en VTA-bedrift. De har godt
samarbeid med Lund. De står for
stellet av gravene i Aurdal og med-
virker også andre steder. Mange vil
sikkert forbinde denne arbeidsplas-
sen med produksjon av jærstoler,

veving av filleryer, vaskeri og annet.
Bedriften er allsidig, og stell av gra-
ver er altså også en del av det de tar
på seg.
Det er kirkekontoret på Fagernes

HANS ENGER 

Anne Kristin Oldre, Irene Strand og Geir Kattevoll fra Lund
Arbeidsbase og Valdres Arbeidssenter har funnet fram til graver
som skal beplantes på Aurdal kirkegård. (Foto Hans Enger)

som administrerer hele ordningen,
og interesserte kan henvende seg der
til Anne Irene Opperud (tlf.
61360060).
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VELKOMEN        KYRKJE        

23. juni, 2. søndag i treenighetstiden
Joh 3,1-13

Ulnes kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste. Jostein
Enger og preike ved Norodd Stavenjord.
Nattverd. Takkoffer til Nord-Aurdal Røde
Kors. Blomstergudsteneste og trusopplæ-
ringsfest, med uttrekk av premie til vinnar
av "Kirkejakten"

Skrautvål kyrkje kl 13:00 Gudsteneste.
Jostein Enger.  Nattverd. Takkoffer til kyr-
kjelydsarbeidet.

30. juni, 3. søndag i treenighetstiden
Mark 10,13-16

Aurdal kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til menighets-
arbeidet.

Lørdag 6. juli
Aurdal fjellkirke kl. 18:00 Fjelljass ved 
Pastor Wang.

7. juli, 4. søndag i treenighetstiden
Matt 9,35-38

Aurdal fjellkirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Ole
Jacob Nyhus.

Brattstølen hos Aud Karin Klevgård, Tislei-
dalen kl. 12:00 Stølsmesse. Jostein Enger.
Takkoffer til menighetsarbeidet. 

14. juli, 5. søndag i treenighetstiden
Matt 18,12-18

Aurdal fjellkirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Ragnar Enger.

Tisleidalen kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.
Takkoffer til menighetsarbeidet.

Tingnes kirke kl. 13:00 Gudstjeneste. 
Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.
Takkoffer til Stabburshella.

21. juli, 6. søndag i treenighetstiden
Mark 3,13-19

Aurdal fjellkirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Lars
Inge Magerøy.

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

Kyrkjesletta på Dalen kl. 13:00 Friluftsgud-
steneste. Kristine Inderhaug Fossheim. 

28. juli, 7. søndag i treenighetstiden
Mark 5,25-34

Aurdal fjellkirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Per
Øyvind Olsen.

Gomobu, «Timbra» kl. 12:00 Stølsmesse
Ulnes. Kristine Inderhaug Fossheim. 
Frelsesarmeen tek del. Takkoffer til diako-
niarbeidet i soknet. 

4. august, 8. søndag i treenighetstiden
Mark 12,28-34

Aurdal fjellkirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Frelsesarmeen.

Tingnes kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. 
Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

Takkoffer til menighetens diakonale
arbeid.

Tisleidalen kirke kl. 13:00 Gudstjeneste.
Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.
Takkoffer til Normisjon.

11. august, 9. søndag i treenighetstiden
Luk 6,36-42

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

18. august, 10. søndag i treenighetstiden
Mark 11,25-26

Skrautvål kyrkje kl. 11:00 Familiegudstenes-
te. Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til
barne- og ungdomsarbeidet. Heilt 1. 
klasses gudsteneste for 2013-kullet i kom-
munen.

Tingnes kirke kl. 19:30 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Det Norske
Bibelselskap.

25. august 11. søndag i treenighetstiden
Joh 8,31-36

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

Ulnes kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Frelses-
armeen. Presentasjon av konfirmantane.

1.september, 12. søndag i treenighetstiden
Joh 4,27-30.39-43

Tingnes kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. 
Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.
Takkoffer til Menighetsarbeidet. Presenta-
sjon av konfirmantene.

Tisleidalen kirke kl. 11:00 Gudstjeneste med
Frelsesarmeen.

8. september, 13. søndag i treenighetstiden
Joh 15,13-17

Aurdal kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Kristine
Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer
til menighetsarbeidet. Presentasjon av sok-
nets konfirmantene.

Strand kirke kl. 11:00 Familiegudstjeneste.
Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til
menighetens ungdomsarbeid. Presentasjon
konfirmantene.

15. september, Vingårdssøndagen
Matt 19,27-30

Tingnes kirke kl. 11:00 Familiegudstjeneste.
Jostein Enger. Tingnes barnekor deltar.
Nattverd. Takkoffer til barnekoret.

22. september, 15. s. i treenighetstiden
Joh 15,9-12

Aurdal kirke kl. 11:00 Familiegudstjeneste.
Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.
Takkoffer til IKO. Høsttakkefest. Utdeling
av kirkebok til 2015-kullet.

Ulnes kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Søndagssko-

   

Døpte
Aurdal
31/3 Pernille Gjerde
31/3 Jens Kulhuset Sunde
31/3 Tiril Sofie Sælid-Ruud
21/4 Aron Reiten Ødegård

Skrautvål
28/4 Kirsti Ødegaard Espeseth
        
Tingnes
28/4 Matheo Melby Sandnes
28/4 Oscar Leonardo Nythun

Vielser
Aurdal
23/3 Ellen Sofie Heum Karlsen og 
        Cato Gamlemoen Einvik
4/5   Anne Berit Engeskaug og 
        Thorolf Lund

Døde
Aurdal
28/3 Paul Kolsrud f. 1926
3/4 Arild Bratrud f. 1930
26/4 Inger Elise Sørum f. 1958
24/5 Gerd Gjertsen Olsen f. 1928

Skrautvål
25/4 Ove Arnold Solhaug f. 1932
8/5   Line Lauvhaug f. 1986

Tingnes
22/3 Sigmund Tveit f. 1930
5/4  Odd Magne Rognerud f. 1949
11/4 Bjørg Margaret Olsen f. 1940
26/4 Birger Bendiksen f. 1932
8/5 Nora Skrindsrud f. 1930
        
Tisleidalen
13/3 John Regnor Olsen f. 1955
27/3 Jan Einar Bergene f. 1950

Ulnes
11/4 Bjarne Rognås f. 1932

Livets gang

len Oppland krets.

29. september, 16. s. i treenighetstiden
Matt 11,16-19

Skrautvål kyrkje kl. 11:00 Familiegudstenes-
te. Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til
Kyrkjelydsarbeidet. Hausttakkefest. Kyr-
kjebok til 2015-kullet i soknet. Presenta-
sjon av konfirmantane.

Tingnes kirke kl. 13:00 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til KRIK.
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Sekretær ved kirkekontoret, Anne
Irene Opperud, er ansvarlig for
gjennomføringen av høstens kirkevalg
i Nord-Aurdal.  (Foto Terje Eklund)

samles i kirkens gravprogram, noe
som også vil lette arbeidet med å
skulle finne frem til gravplasser
vinterstid. Fotograferingen er tid-
krevende. Det er mange graver
som skal avfotograferes på kom-
munens seks kirkegårder.

Erfaring med kirkelig arbeid
I tillegg har Anne Irene ansvar for
Kirkebyggdatabasen. Det er et
program hvor kirkene er registrert.
Dette danner grunnlaget for kirke-
søk.no, som alle kan bruke. I dette
arbeidet har hun bilder av inventar
og bygninger generelt.
Anne Irene Opperud kommer fra
Nes i Ådal. Hun trives i Valdres
og har kjøpt hus i Aurdal. Hun er
mor til tre voksne barn og er

Anne Irene Opperud utfører mange ulike arbeidsoppgaver for kirken 

- En fin kombinasjon
å kunne jobbe
både inne og ute

TERJE EKLUND
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I og med at den nye kirkevergen
ennå ikke har tiltrådt stillingen, er
det sekretær ved kirkekontoret,
Anne Irene Opperud som er blitt
delegert ansvaret for forbere-
delsene og gjennomføringen av
høstens kirkevalg i Nord-Aurdal.
Hun har vært ansatt i 50 prosent
stilling ved kontoret de siste to
årene.

Et vidt spekter
54-årige Anne Irene forteller at

bestemor til to barnebarn. Anne
Irene forteller at hun i mange år
har hatt tilknytning til kirkelig
arbeid, og at hun har en spesiell
interesse for gamle kirkebygg. I en
årrekke hadde hun ansvar for grav-
stell på Hval kirkegård i Ådal, hun
vasket i Nes kirke og i et par år
jobbet hun ved kirkevergekontoret
på Ringerike. Hun har også vært
medlem av Viker menighetsråd.
Anne Irene sier at hun har flek-

sible dager i jobben, og at hun kan
innordne seg arbeidsdagene etter
når det er mest behov for henne.
- Jeg synes det er en fin kombina-
sjon å kunne jobbe både ute og
inne, og det er jo flott å være ute
på kirkegårdene når det er fint vær
i sommerhalvåret. Jeg trives veldig
godt i jobben min.

Glad i folkekirken
På mange måter er det midt i blin-
ken for Anne Irene å drive med

hun i forbindelse med valget
fungerer som bindeleddet
mellom menighetsrådene og
kirkens sekretariat i Kirkerå-
det. Likeledes skal hun orga-
nisere alt det som skjer på
valgdagene og rapportere inn
de endelige resultater av val-
get.
- Dette er nye erfaringer for
meg, og jeg synes det har
vært interessant å jobbe med
valgarbeid, sier hun.
Når Anne Irene ikke jobber
med valget, består hennes
arbeidsdag i ulike oppgaver
med ansvar for områder som
helse, miljø, sikkerhet og
brannvern, foruten å adminis-
trere utleie av kirkene i kom-
munen. De tre siste somrene
har hun dessuten organisert
det som har med utplanting
på legatgraver og samarbei-
det med Valdres Arbeidssen-
ter og Lund Arbeidsbase. 
Sommerstid er Anne Irene

mye ute på kirkegårdene, og
har blant annet ansvar for
stell og vanning på kirkegår-
dene på Tingnes og Strand.
Hun er også i gang full gang
med fotografering av graver.
Alle graver skal avbildes og

planting og stell av blomster
på kirkegårdene.
- Jeg har alltid vært glad i

blomster. Liker at det blom-
strer rundt meg både innen-
dørs og ute. Så det er flott å
få brukt hobbyen og blom-
sterinteressen også i jobb
sammenheng. Det er spen-
nende å se at det vokser og
gror.
- Hvordan forhold vil du si

du har til kirken?
- Helt vanlig tror jeg. Jeg

går til gudstjeneste iblant.
Det synes jeg er hyggelig.
Men jeg har ikke noe aktivt
trosliv, for å si det sånn. Jeg
er glad i folkekirken og har
stor respekt for det kirken
står for.
Før Anne Irene Opperud

begynte i jobben ved Nord-
Aurdal kirkekontor var hun
ansatt i en prosjektjobb stil-
ling i et byggefirma på Høne-
foss. Ved siden av arbeidet på
kirkekontoret, tar hun for
tiden 2-årig deltidsstudium i
bedriftsøkonomi ved Høgsko-
len Innlandet. 
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