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Av innholdet:
• «Tid for ettertanke» ved Terje Eklund
• Vidunderlig gospel i Ulnes kyrkje
• Politiske partisyn på kyrkja si plass i lokalsamfunnet
• Resultater fra høstens kirkevalg

Det var hektisk aktivitet under opptellingen av valget på kirkekontoret mandag kveld. Her er
det Skrautvål som er i gang med fintellingen. Fra venstre Gustav Nystuen Berger, Anne Toril
Gladheim, Leslie Quezada Thon, Aud Marie Aamodt og Rigmor Orderdalen Tveit. 
(Foto Trygve Lien)

• Terje Eklund i serien «Tro og tvil»
• 120-årsmarkering for Valdres Folkehøgskole
• Norodd prekte i sin hjembygds kirke
• Sisteside-intervju med Yngve Andersen
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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. 

Kirkeverge/daglig leder Aud-Karin Hovi
tlf: 414 55 439.
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

I en tjeneste
for Gud og
mennesker
Som menighet og kirke er vi

satt til å tjene Gud og men-
nesker. De nyvalgte menig-
hetsrådene står så absolutt i et
helt spesielt oppdrag her. Sam-
men med prestene skal menig-
hetsrådene sørge for gode og
levende menigheter i våre seks
sokn. Derfor er det avgjørende
at det legges til rette for et godt
og utviklende arbeidsfellesskap
mellom lekfolk og prester. For
å kunne skape gode menighets-
fellesskap trenger vi et myndig
lekfolk som vet å hegne om
både det som skal være kirkens
innhold; det pulserende kristne
liv, og ivaretakelse av kirke-
bygg og kirkegårder. De aller
fleste som er valgt inn i menig-
hetsrådene har lite eller ingen
erfaring med kirkelig arbeid fra
før. Sånn sett trenger de rett-
ledning og innføring i hva det
vil si å drive menighetsarbeid.
Det vil rådsmedlemmene få
gjennom kursing og med
bistand fra prestene og kirke-
verge. Likeledes kan de sikkert
få gode råd fra menighetsrå-
dene som nå er i ferd med å
avslutte sitt arbeid. Et annet
sted hvor det er mye informa-
sjon å hente, er i «Håndbok for
menighetsråd og kirkelig fel-
lesråd.»

Menighetsrådene har et
stort ansvar og er tillagt

mange oppgaver. Den norske
kirke er et evangelisk-luthersk
kirkesamfunn, en bekjennel-
seskirke hvor Ordet og sakra-
mentene; dåp og nattverd er det
sentrale. Vi er Jesu Kristi kirke
på jord. Hovedoppgavene til
menighetsårdene står å lese i
kirkelovens paragraf 9:
«Menighetsrådet skal ha sin
oppmerksomhet henvendt på
alt som kan gjøres for å vekke
og nære det kristelige liv i sok-
net, særlig at Guds ord kan bli

rikelig forkynt, syke og døende
betjent med det, døpte gis tros-
opplæring, barn og unge sam-
let om gode formål og legem-
lig og åndelig nød avhjulpet.
Menighetsrådet har ansvar for
at kirkelig undervisning, kirke-
musikk og diaoni innarbeides
og utvikles i soknet.» Med
andre ord bør og skal den
menighetsoppbyggende delen
av rådsmedlemmenes priorite-
ring og arbeid ha en sentral
plass.

Jeg skrev innledningsvis at vi
som kirke og menighet skal

tjene Gud og mennesker. Blant
de mest brukte ord i Bibelen, er
nettopp ord som tjene, tjener,
tjenerinne og tjeneste. Som
døpte og medlemmer av kir-
ken, har vi i utgangspunktet
alle vår plass og er knyttet
sammen med hellige bånd.
Kirken består av ulike mennes-
ker med forskjellige oppgaver.
Vi har hver våre talenter og
nådegaver. I Peters 1. brev,
kapittel 4 vers 10, står det noen
visdomsord om det: «Tjen
hverandre, hver med den nåde-
gave han har fått, som gode
forvaltere av Guds mangfoldi-
ge nåde.» Utgangspunktet for
vår tjeneste er at Jesus Kristus
gjorde seg selv til alles tjener
ved å ofre seg til døden, - og av
Gud er opphøyet til Herre over
alle. All tjeneste i menigheten
har sitt kall og sin oppgave, sin
funksjon og sitt innhold fra
ham. Det må vi aldri glemme.
Så kan vi alle gå inn i våre uli-
ke oppgaver med ordene fra
Matias Orheim sin salme «Eg
har ei teneste stor for Gud frå
dag til dag i det stille.» Så skal
vi med stor frimodighet tjene
vår Herre med glede!

Terje Eklund

P  i  G  E li  J h
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HANS ENGER 

Vidunderlig gospel-
kveld i Ulnes kyrkje

Vi får tro Jesus gledet seg over lovprisningen av hans navn i Ulnes kyrkje denne gospelkvelden!
Det ble en vidunderlig og uforglemmelig kveld med Ingrid Arthur og hennes medartister. 
(Foto Hans Enger)

troende svarte amerikanere flest,
mye mer åpne til å vitne om sin
frelser Jesus. Dette gjenspeilte seg i
sangene deres og måten de ble pre-
sentert på. J – E – S – U – S! Så sang
de om Jesus. - Clap your hands! Og
vi trauste valdreser og hyttefolk
klappet i hendene i den gamle stein-
kirka og var slettes ikke så trauste
denne kvelden!
Makan til artister til å få med publi-

kum skal du lete lenge etter på en
kirkekonsert! De fikk oss med på å
synge gospelsangene «alle» nord-
menn kan. I’m gonna lay down my
burden, down by the river side. Ikke
minst var det fint da alle var med å
synge Oh Happy Day og Amazing
Grace.

Det var en uforglemmelig kveld
mellom de metertjukke veggene i
den gamle kirka på neset.

skapet om Jesus og en himmel «på
den andre siden». Det har også folket
i Ulnes funnet trøst i. Sliterne.

Vitner om Jesus
Den 27. juli møttes de i Ulnes kyr-
kje, etterkommerne av slavene i
USA og sliterne i Ulnes. Ingrid
Arthur fra Gainsville i Georgia og
hennes med-artister trollbandt en
fullsatt kirke med sang og musikk. -
It’s gonna be a wonderful day today
(Dette kommer til å bli en vidunder-
lig dag). Det ble det denne kvelden! 

Ingrid Arthur og de andre er, som

Lenge før Amerika ble «oppdaget»,
sto Ulnes kyrkje på plassen sin. Det
så ikke ut som i dag der, men land-
skapet var det samme. De svarte i
Afrika visste ikke at skip skulle føre
deres etterkommere som slaver til
Amerika. Men slik ble det. Millioner
av dem. Lidelse og nød og død i
århundrer. Ulnes kyrkje sto på sam-
me sted. Ikke upåvirket av tidens
tann. For den har vært nær forfall.
Slavene i Amerika fant trøst i bud-
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TERJE EKLUND

Opp- og nedturer
ved kirkevalget

valgt.  Men det medfører ikke riktig-
het at de to var de eneste. Også Inger
Vestheim i Ulnes sa seg villig til å
bli renominert. Hun sto oppført på
andreplass og ble innvalgt som num-
mer fire.

Mange stemte i Tisleidalen
Den som oppnådde desidert flest
stemmer ved høstens menighetsråd-
svalg, var ordfører Inger Torun
Klosbøle i Aurdal, som fikk 417
stemmer og rykket opp fra å stå opp-
ført som nummer tre til førsteplass.
To andre i Aurdal som avanserte
betydelig opp på lista, var Tove Tøf-
te Kjøbli som ble stemt inn fra en
tiendeplass til fjerdeplass. Sissel
Håvelsrud Odden rykket opp fra
trettende til sjette plass, og får der-
med fast plass i rådet. Anniken Bjør-
go ble imidlertid skjøvet ned fra
femte til tredje vara. I Aurdal var det
en valgdeltakelse på 28 prosent.
Det soknet med overveldende høy-

est valgdeltakelse, var Tisleidalen.
Der stemte 45 prosent av de stem-

De endelige resultater fra høstens
kirkevalg i Nord-Aurdal ble først fri-
gitt tre dager etter valget. Det skyld-
tes en feil som oppsto i modulen
sentralt i Kirkerådet, og svært mange
menigheter i landet ble berørt av det.
Dermed ble denne utgave av Kyrkje-
liv en uke forsinket, noe som ikke
minst gikk utover forhåndsomtalen
av konserten i Aurdal kirke lørdag
21. september.

18 kvinner og 14 menn
De nyvalgte menighetsrådene skal
styre kirken i tidsrommet 2020-24,
og vil i Nord-Aurdal bestå av 32 fas-
te medlemmer, fordelt på seks sokn.

Det ble innvalgt 18 kvinner og 14
menn. Som vanlig ble det også ved
årets valg en del rokeringer. Tre av
kandidatene beholdt førsteplassen.
Det gjaldt Karen Marie Grythe
Tvedt i Svenes, Anna Rust Holt i
Tisleidalen og May Kristin Rognaas
i Ulnes. Sistnevnte blir sammen med
Ingrid Holien i Tingnes de to yngste
representantene i de kommende
menighetsråd i vår kommune. Begge
er født i 1973. Eldste representant
blir Rolf Karstein Rogstad i Skraut-
vål, født 1951. 
I forrige utgave av Kyrkjeliv skrev

vi at bare to fra de sittende menig-
hetsrådene stilte til gjenvalg; Anna
Rust Holt og Einar Lyhus fra Tislei-
dalen, som for øvrig begge ble gjen-

Trine Grimsrud Hamre i ferd med å putte stemmeseddelen opp i valgurnen til Tingnes menighets-
råd, mens pappa Audun Hamre i menighetsrådet sørger for at det går riktig for seg. 
(Foto Trygve Lien)
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Jan Arne Sebuødegård er
hjemmehørende i Skrautvål
sokn og er klar for å avgi sin
stemme ved høstens kirke-
valg. (Foto Terje Eklund)

meberettigede ved årets kirkevalg.
Det nasjonale kirkevalget fikk en
oppslutning på bare 12,7 prosent.
Anna Rust Holt beholdt førsteplas-
sen i Tisleidalen. Hun har vært leder
av menighetsrådet de siste fire årene,
og hun satt også i rådet i perioden
2002-2005. Trude Karlsen Løkken
var nominert på tredjeplass, men
endte som første vara. Jostein Hal-
den var nominert som nummer fem,
men ble stemt opp til tredjeplass og
blir fast medlem av rådet i det minste
soknet i Nord-Aurdal.
Anne Mette Andreassen var i Ting-

nes oppført som nummer fire, men
ble valgt inn på førsteplass, og skjøv
Ingrid Holien ned til fjerdeplassen.
Mia Helene Nordbø Møller sto på
tredjeplass, men endte som andre
varamedlem. Siri Osaland sto på
femteplass og fikk nok stemmer til å
bli stående som nummer to. Valgdel-
takelsen i Tingnes sokn var 15 pro-
sent og lavest i Nord-Aurdal

Betydelige rokeringer
Når det gjelder Svenes ble det ingen
forandringer på de to første plassene
fra nominasjonskomiteens liste.
Karen Marie Grythe Tvedt og Olav
Westerbø beholdt henholdsvis første
og andreplass. Derimot ble det ellers
store forandringer i Svenes. Her røk
både Silje Høston og Knut Rabben
ut. De sto opprinnelig på tredje og

fjerdeplass, og oppnådde heller ikke
nok stemmer til å bli varamedlem-
mer av rådet. Det samme gjaldt Eva
Iren Kleven Strand. Hun sto oppført
som nummer fem, men havnet på
andre varamann plass. Anna Karoli-
ne Ness avanserte derimot opp fra
ellevte til fast tredjeplass. John Kåre
Espelien sto på sjetteplass, men falt
helt ut. Svein Jul Bjørgo og Harald

Strand ble valgt inn på femte og sjet-
teplass, og rykket dermed opp fra
niende og trettendeplass. Svenes
hadde en valgoppslutning på 18 pro-
sent.

Som nevnt var det mange som
stemte inn Inger Torun Klosbøle i
Aurdal. Hun fikk overlegent flest
stemmer og skjøv dermed Torhild
Kjellman ned en plass. Det samme
gjaldt Ole-Arne Fugllien. Han sto
som nummer fire, men rykket en
plass ned da Tove Tøfte Kjøbli tok
hans plass. Valgprosenten i Aurdal
endte på 28 prosent.
I Skrautvål lå valgdeltakelsen på 23

prosent. Bodil Ulstølen rykket opp
fra tredje til førsteplass, og skjøv
Håvard Meisdalshagen ned til tredje.
Knut Ove Hennum sto oppført som
nummer syv, men fikk så mange
stemmer at han kapret andreplassen.
Ellen Birgit Brenne falt fra andre til
sjetteplass, men fikk likevel fast sete.
I Skrautvål ble det størst nedtur for
Ragnhild Sandnes Borgebund. Hun
var oppført som nummer fire, men
falt ned til fjerde vara.
I Ulnes ble det ingen store foran-

dringer. Men Cathrine Dokken Bels-
heim som sto oppført på femteplass,
ble skjøvet ned til syvede varamed-
lem. Alle de som var oppført på de
fire første plassene kom med. 16 pro-
sent valgoppslutning i Ulnes

Hektisk innspurt på kirkekontoret valgkvelden, hvor valgansvarlig, Anne Irene Opperud puncher
inn resultatene, flankert av Randi Lill Pedersen (t.v.) og Lisbeth Jemtland fra Tisleidalen menig-
hetsråd. (Foto Trygve Lien)
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Kommunevalkampen er over for
denne gong. Valprogramma vart put-
ta i postkasser og delt ut på stand.
Partia har lyfta fram hjartesaker og
reflektert mykje i prosessen. Politik-
ken og konkrete saker er servert på
verdigrunnlag som skil partia. Fyr-
stekandidatane svarar på
spørsmål, - denne gongen er det Kyr-
kjeliv som undrast på kva plass kyr-
kja i Nord-Aurdal har im deira pro-
gram og omsorg, for komande kom-
munevalsperiode? Og kva ville etter
deira syn vore ynskjeleg stode for
kyrkja i Nord-Aurdal dersom ein fri-
stiller tankane frå økonomiske ram-
mer.

Nye lover på trappene
Bakteppet er at kyrkje og stat som
kjent formelt er skilde frå 1. januar
2017. Ny lov om trus- og livssyns-
samfunn og ny kyrkjeordning trer i
kraft frå 2020. Det er gjort endringar
i høve den statlege finansieringa,
medan den kommunale finansieringa
blir vidareført. Generelt er framleis
dei viktigaste oppgåvene drifts- og
lønsutgifter for bruk av kyrkjene til
gudstenester og kyrkjelege handling-
ar, drifts- og lønsutgifter for kyrkje-
gardane, drift og vedlikehald av kyr-
kjer, samt administrative utgifter for
kyrkjeleg fellesråd og menigheitsråd.
Men kan kyrkja vera ei ramme og
innehalde ein ressurs sett frå politisk
ståstad? 

Knut Arne Fjelltun, Senterpartiet: -
Vi har ett punkt om kirka under kul-
tur:   «Opprettholde vedlikeholdet i
kirker og på kirkegårder.» Dette for å
ta vare på kirkebygget for fremtiden

fristilt fra økonomiske rammer. Men
for egen del så syns jeg innholdet og
måten kirka styres på er bra som det
er i dag. Men jeg skulle ønske Staten
kunne bidra enda mer både økono-
misk og på andre måter overfor kir-
kene, da de er en viktig del av vår
historie og kulturarv.

Olaf Nils Dieserud, Framstegsparti-
et er travel i valkampen. Han seier
partiet står på same standpunkt som

Politiske partisyn på kyrkja
si plass i lokalsamfunnet

Vidare ønskjer vi at kyrkja også i
framtida kan vera ein stad der ein
markerer viktige dagar i livet, og ein
plass du kan koma som du er og
finne ro og stillheit. SV er opptatt av
mangfaldet og ønskjer at vi kan vise
respekt for kvarandre og det livssy-
net andre har, uavhengig av tru.

Knut Aastad Bråten, Venstre: -Val-
programmet gjev eit oversyn over
viktige politikkområde, og kva vi
som storsamfunn er opptekne av, -
her og no Nord-Aurdal Venstre skal
arbeide for å styrke kyrkjene som
viktige institusjonar, skriv vi i pro-
grammet vårt. Det betyr at kommu-

og at kirkegår-
den skal se pen
og respektabel
ut. Kirke og stat
er jo delt. Føler
det er vanskelig
å gi noe felles
svar på tanker

ved tidlegare
val, -  som er å
ikkje ha noko
klår formulering
i programmet
når det gjeld
kyrkja. Men i
partiet sitt
hovudprogram

står det at dei stiller seg positive til
kyrkje og kristendom ut frå den tan-
ke at dei vil verne om den nasjonale
arven og den norske veremåten Her
kjem kyrkja i høgste grad inn. Fram-
stegspartiet er tufta på den kristne
tru. 

Berit Øygard er fyrstekandidat for
Sosialistisk Venstreparti: 
- SV har ikkje noko spesielt om kyr-
kja i programmet, men har alltid støt-

ta forslag til
budsjettrammer
for kyrkja, og
forslag til ekstra
løyvingar når
det har oppstått
særskilde
behov.  Kyrkja
er ein viktig del

av kulturarven og historia vår. Ho er
ein kulturberar ikkje berre for tru,
men også for kunst og kultur. SV
ynskjer difor at kyrkjebygga og kyr-
kjegardane blir haldne i god stand,
og at dei er mest mogleg tilgjengele-
ge for dei som søkjer dit.
- Vi treng plassar der folk kan koma

saman å dele både gleder og sorger,
og ønskjer difor at kyrkja kan vera
ein møteplass som er open for alle.

nen skal sikre
dei årlege over-
føringane til
kyrkjene,
gjennom felles-
rådet, og sørge
for at kyrkja har
nok ressursrar til
dei oppgåvene

kyrkja er sett til å arbeide med,
mellom anna nok ressursar til vedli-
kehald og istandsetting av kyrkje-
bygningane, men òg åndeleg rett-
leiing og trusopplæring. Kyrkja
representerer mykje for mange, både
kyrkjebygningen, men òg kyrkja
som åndeleg møteplass. Kyrkja er
bindeledd mellom fortida og notida,
ho rammar inn liva våre frå vi blir
fødde til vi skal døy. Kyrkja er dei
lange linene, høgtidene og festane,
sorga og den tunge avskjed – og alle
kvardagane. Humanismen står sterkt
i kyrkjelivet. Sjølv om trua vaklar,
viser kyrkja oppriktig omsorg for
skaparverket, om vi er fødde slik
eller slik. Kyrkja møter oss slik vi er,
i alle livssituasjonar. Vi lever i eit
fragmentert og rastlaus verd. Nokon
vil meine at kyrkja har spelt seg ut på
sidelina, blitt usynleg og lite rele-
vant. Det trur eg ikkje. Gjennom kyr-
kja skapar vi forankring og identitet.
Kyrkja samlar oss og ho knyter oss
saman. Eg trur kyrkja trengst meir
enn nokon gong. 
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Håvard Halvorsen, Arbeiderpartiet:
- Den norske kirke er kjent for å
være inkluderende i tillegg til at den
er en viktig del av vår kulturarv og
tradisjon. Det er et samlingspunkt
for mange i livets store begivenhe-

ved dei kyrkjene som ikkje har for-
samlingslokale tett ved.*Kyrkje-
kunst i alle kyrkjer registrerast, ver-
nast og presenterast i eige hefte med
fargefoto.og opplysningar.*Vern av
eldre gravminne, gjerne plasserde på
eigen plass, som i Skrautvål.*Mindre
sletting av graver (grendesamhald,
tradisjon, kultur, historie), og mindre
streng praksis for sletting, lågare
avgifter, til dømes gratis graver så
lenge born og barneborn er i live.

Vegar Riseng, Nord-Aurdal Høyre
har ikke noe spesielt om kirken i sitt
program. - Den viktigste årsaken til

ter, og det er noe
vi vil ta vare på.
Nord-Aurdal
Arbeiderparti
kunne tenke seg
å utfordre kirka
til å bli en møte-
plass for unge
og gamle fra alle

de ulike kulturene som er represen-
tert i kommunen vår. Så kan vi som
politikere legge forholda best mulig
til rette for at det kan realiseres. 

Ivar Aars, Kristeleg Folkeparti: I
programmet står fylgjande:
- Kyrkje og kultur: Jamvel i Nord-
Aurdal har spørsmålet om nedleg-
ging av kyrkjer vori lufta. Me treng
alle dei kyrkjene me har, og all den

kultur og tradi-
sjon som er
knytt til kyrkje-
leg aktivitet.
Kommunen må
ta seg råd til å
halde kyrkjene
vedlike og støtte
kyrkelege akti-

vitetar som til dømes ungdomsarbeid
og hjelpeorganisasjonar.
Av ynskjelege tiltak om økonomien
hadde gjort det realistisk, seier Aars:
*Fleire sundagsmesser; minst ei
messe sundag kl. 11 alle helgedagar.
Døme elles: Allsangmesse der dei
gamle salmane blir tekne fram
saman med nye. Salmar med folke-
melodiar er sers vakre. Fleire famili-
egudstenester der generasjonane
møtest og der salmar og songar for
born er viktigast. Nokre meir tradi-
sjonelle messer av omsyn til dei
eldre, til dømes som i Hamar veks-
ling mellom nattverd ståande og
nattverd ved altarringen. 
*Valdresmesse bør takast oppatt,
gjerne med liturgi og bøner på val-
dresmål, og hefte med salmar av dei
mange salmediktarane Valdres har
hatt.*Opppussing og reprarasjon av
alle kyrkjer og kyrkjegardar.*Betre
tilrettelegging på kyrkjegardane,
med gode sitjeplasssar ved alle grav-
felt, tilgang til toalett.*Kyrkjestogo

det er at vi
ønsker å respek-
tere kirkens
egne demokra-
tiske organer, og
forholder oss til
fellesrådets pri-
oriteringer. Det
har vi gjort den-

ne perioden også, for eksempel: Det
var vi som sørget for at det ble bevil-
get litt ekstra til sommervedlikehold,
fordi fellesrådet var tydelig på at det-
te var et behov. Det var vi som løftet
inn brannsikringen av Ulnes kirke,
fordi fellesrådet pekte på at Riksanti-
kvarens tilskudd ville gå tapt om det
ikke ble prioritert i år. Begge deler
ble enstemmig vedtatt i både for-
mannskapet og kommunestyret. I en
verden fristilt fra økonomiske ram-
mer, ville en ønskelig tilstand være
at man alltid hadde nok ressurser til
alle oppgaver. Problemet er at selv i
en slik verden, vil det være mulig å
ønske mer. Selv da ville man være
nødt til å prioritere. Som en konse-
kvens av at vi vil respektere kirkens
demokratiske organer, mener vi det
blir feil å si noe om ønskelig tilstand
i kirken. Vi vil forholde oss til kom-
munens plikter etter kirkeloven.
Nord-Aurdal Høyre går forøvrig til
valg på at vi skal vedlikeholde eksis-
terende bygg bedre, framfor å bygge
nye. Det gjør fellesrådet klokt i å leg-
ge merke til, og lage gode prosjekter. 

Misjonskvinner til
minne

I løpet av sommeren har to sentrale
misjonskvinner i Nord-Aurdal fått
heimlov. Olga Fagerheim døde 13.
juni, 97 år gammel og Aslaug Rudi
sovnet inn 12. juli, 95 år gammel.
Begge stillferdige kvinner, men med
et brennende engasjement for misjo-
nen. Det er ikke lenger mange tilba-
ke av den eldre generasjon misjons-
kvinner. Både Olga og Aslaug hadde
Jesus som sin ledestjerne gjennom
livet, og de ivret for at evangeliet om
den oppstandne frelser skulle nå ut
mennesker. Begge var bønnemen-
nesker og flittige kirkegjengere.

Olga Fagerheim vokste opp på
Fagernes. Hun var datter av Kolbjørn
Sand, som var redaktør for Valdres.
Både Olga og ektemann Finn kom
tidlig med i kristent arbeid og hadde
en særlig tilhørighet til Misjonssam-
bandet og Fagernes Misjonshus. På
mange måter var Olga sangevange-
list. Hun spilte både gitar, piano og
keyboard og kunne en hel drøss med
salmer og sanger. Med sangen og
musikken gledet hun mange og bidro
gjennom det til kristen oppbyggelse i
ulike sammenhenger, enten det nå
var på misjonshuset, bedehuset eller
på en av institusjonene. Olga var
også med i Frelsesarmeen.
Aslaug Rudi var født i Øystre Sli-

dre, men vokste opp på Leira, nær-
mere bestemt på Valdres Folkehøg-
skole der faren Olav K. Rudi var
sløydlærer. Han var en dyktig snek-
ker og treskjærer og er mannen bak
altertavlene i Strand og Lidar kirker.
Aslaug bodde i 40 år i Sande i Vest-
fold, før hun flyttet tilbake til Leira
som pensjonist. I Sande jobbet hun
først som lærer og senere i PP-tje-
nesten. Her drev hun også søndags-
skole i 25 år, i tillegg til at hun i
mange år var leder i Yngreslag og
ungdomslag. I Sande kom Aslaug
Rudi i kontakt med Lærerinnes
Misjonsforbund og ble aktiv der, noe
hun også fortsatte med etter at hun
flyttet hjem igjen til Leira. I over fem
år var hun formann i Lærerinnenes
Misjonsforbund i Nord-Aurdal.
Aslaug har også engasjert seg i Sjø-
mannsmisjonens arbeid.
Vi lyser Guds fred over Olga Fager-

heim og Aslaug Rudis gode minne!

Terje Eklund

ULNES SOKNERÅD har inngått
ny misjonsavtale med Det Norske
Misjonsselskap for fire år. Pengene
skal gå til misjonsselskapets arbeid i
Etiopia.
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Har gjort prestetjeneste 
i over 100 menigheter

Inneværende år har Terje Eklund
(67) sittet i redaktørstolen for Kyr-
kjeliv i imponerende 30 år og har
stått bak utgivelsen av menighetsbla-
det for Nord-Aurdals seks menighe-
ter. I høst er det dessuten 20 år siden
han ble innsatt i tjenesten som pres-
tevikar. I løpet av disse årene har han
gjort prestetjeneste i over 100
menigheter, fordelt på sju prostier og
tre bispedømmer.

Sang salmer for eldre
I anledning jubileet som redaktør,
bytter vi roller og lar Terje selv bli
satt under journalistisk søkelys og bli
presentert for Kyrkjelivs lesere: Han
er gift med Hege som er kreftkoordi-
nator i Valdres. De er bosatt i Ulnes
og er foreldre til tre voksne barn.
Han ble født i Oslo og vokste opp i
Ytre Enebakk og flyttet senere til
Oppegård. 23. november 1952 ble
han døpt i Jakob kirke, i kirken som
nå fungerer som Kulturkirken Jakob.
I følge Terje er dette en av de viktig-
ste dagene i livet hans, da han døpt
og tatt inn i den kristne kirke. Han
har alltid hatt interesse for kirken,
først for kirkebygg, men senere også
særlig for kirkens innhold.
Som guttunge, var Terje glad i sal-

mer og hadde glede av å synge sal-
mer og lese bibelvers for noen eldre
mennesker han kjente. Sett i etterti-
dens lys så var vel dette nærmest
hans første diakonale tjeneste. Selv
om tanken om å starte opp med pres-
testudier ble utfordret, så valgte han
å begynne i journalistlære for å brød-
fø seg på sin penn. Etter en tre-årig
læretid i Østlandets Blad på Ski,
fortsatte han der som journalist i fem
år. Deretter ble det en tilværelse som
freelancer og han var journalist og
fotograf blant annet i Familien,
Hjemmet og Allers, samt noen år i
Aftenpostens kulturredaksjon.

Øen Wårum.
Det kan også nevnes at Terje i flere

år var med i redaksjonen for menig-
hetsbladet i Oppegård, og formatet
på Kykjeliv er det samme som
Oppegård kirkeblad, som forlengst
er nedlagt, slik tilfellet dessverre er
mange steder.

Speile menighetenes liv
Redaktør Terje synes det har vært et
meningsfylt og givende arbeid hvor
han har fått nytte av sin kompetanse
som journalist og fotograf. Han har
hatt en klar tanke om hva Kyrkjeliv
skal være og gjøre. Nemlig å speile
det som skjer av små og store begi-
venheter i menighetene i Nord-Aur-
dal. Samtidig skal bladet formidle
tro og livet med troen. Kyrkjeliv har
i mange år hatt sin faste spalte der
folk har blitt utfordret til å fortelle
om troen sin. Dette har vært med og
åpnet dører for å snakke om tro og
dele tanker om tro.
Terje Eklunds engasjement for kir-

ken har som nevnt kommet til
uttrykk i en trofast tjeneste i Ulnes
menighet. Så kom utfordringen fra
daværende prost Georg Espolin
Johnson og daværende biskop Rose-
marie Köhn om han kunne tenke seg
å gjøre tjeneste som prestevikar.
Slik ble det, og i oktober 1999 ble
han under en gudstjeneste i Ulnes
kyrkje innsatt til lek prestetjeneste
der han ble bedt for og sendt ut på
samme måte som alle kirkelige
medarbeidere i kirken blir det. Siden
har han altså tjenestegjort i mer enn
100 menigheter, og har tross mye
kjøring og mange tilbakelagte strek-
ninger til tjeneste fra hjemstedet i
Ulnes, opplevd det som spennende
og utfordrende å bli kjent med alle
de ulike steder og menigheter i Val-
dres, Nord-Gudbrandsdal, Halling-
dal, Ringerike og Sogn. De tre siste
somrene har han også gjort tjeneste i

Gode medarbeidere
Så det var journalisten i Terje
Eklund som ledet han til å si ja til å
bli en del av Kyrkjelivs redaksjon i
1986. To år tidligere kom han flyt-
tende til Ulnes, der han bygde hus på
solsiden, etter først å ha hatt hytte i
Hippesbygda noen år. Han fikk tidlig
sterk tilknytning til Ulnes kyrkje, og
var primus motor for det gode og
aktive menighetsarbeidet i bygda
utover 1990-tallet. I 24 år var han
leder av soknerådet, og i en periode
var han også klokker. 

     

Terje Eklund – fra pressemann til prestema         

I 1989 overtok han jobben som
redaktør av Kyrkjeliv etter Gunnar
Løyland. De siste 20 årene har bladet
kommet ut med fire nummer i året,
mens det i perioder har vært gitt ut
både fem og seks nummer, men da
med færre antall sider i hvert blad.
Siden 1999 har bladet vært utformet
etter samme mal og Terje fremhever
samarbeidet med sine gode medar-
beidere i redaksjonen i mange år:
Eigil Steinsfjord, Marit Skeie Svae,
Torodd Lybeck, Øivind Sanden, Åge
Fleskheller, Olav Robøle, Hans Eng-
er og Oddrun Hegge. Han vil også at
vi skal nevne de to trofaste kasserer-
ne, Ingrid Stavenjord og Torlaug
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I 30 år har Terje Eklund vært redaktør av Kyrkjeliv, og det er blitt
noen årganger i løpet av disse årene. I høst kan han også feire
20-års jubileum som prestevikar i Den norske kirke. 
(Foto Hege Birketvedt Eklund)

      mann. Har vært redaktør av Kyrkjeliv i 30 år

Han legger mye arbeid i sorgarbeid
og utførelsen av begravelser. For
ham er det viktig å kunne følge opp
hver enkelt sørgende med husbesøk
etter begravelsen. Han tar gjerne
også senere telefonisk kontakt der
det er en gjenlevende ektefelle.

Kristus-sentrert forkynnelse
Og i alt han gjør er selve ankerfeste å
forkynne evangeliet om Jesus. Han
ønsker å peke på at troen på Jesus
som frelser og gjenløser, gir styrke
og glede til fellesskapet i menigheter
og ankerfeste, trøst og håp i livet til
den enkelte. Terje er glad i kirken,
både som sin arbeidsplass, men også
som en kilde til sitt eget trosliv. 
- Jeg har fått høre, blant annet av

prost Georg, at jeg er Kristus-sentrert
i min forkynnelse. For meg er det
avgjørende å holde frem Jesus. Det
er tross alt han som er frelseren og
redningsmannen og vårt håp utover
det jordiske liv. Som kristne har vi i
Jesus en medvandrer og en som har
lovet evig liv til alle som tror på
ham. Jesus er vårt kristne fundament,
i liv som i død.
- Hender det at du kan tvile?
- Troen og tvilen følges ad. Jeg tror

de fleste kristne, biskop som lek,
også kan kjenne på tvilen. Men for
meg er det slik at troen til syvende
og sist knebler tvilen. Jeg velger å
tro, og legger mitt liv og hver dag i
Herrens hender.
I tillegg til å finne livsmot og glede

i troen blir han selv inspirert av
kunst, litteratur og klassisk musikk.
Han har en anseelig samling av disse
skattene og vet å hente ut livsglede
derfra. 
Vi gratulerer med de to jubileer og

regner med at Terje ikke med det
første pensjonerer seg fra redaktør-
jobben i Kyrkjeliv! Takk for all god
og oppbyggelig lesning gjennom 30
år! 

Det er en stor jobb du har lagt ned
så kyrkjelivet i Nord-Aurdal skulle
synliggjøres for alle. Takk for inspi-
rasjon til tro og menighetsliv.

Sandefjord og Larvik prostier. Fami-
lien har hytte midt imellom de to
byene.

Husbesøk hos sørgende
Eklund sier at han ser likhetspunkter
mellom det å være pressemann og
prestemann, noe han engang også
nevnte for biskop Köhn. Nemlig at
en i begge yrker må være glad i men-
nesker og kunne kommunisere.

Den siste tiden har han tjenestegjort
som prestevikar i full stilling, delt
likt mellom Sogn og Hallingdal. Pla-
nene fremover er fra oktober av å
være i Hallingdal prosti i 80 prosent
og fra februar neste år blir det tjenes-
te i Sogn, primært Lærdal, Årdal og
Aurland, i en 80 prosents stilling.
Terje gikk egentlig av med pensjon
for fem år siden, men har fortsatt å ta
på seg prestevikariater.
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HANS ENGER 

I sommer kunne Valdres Folkehøg-
skole på Leira markere sitt 120-års-
jubileum. Skolen er en av de eldste
folkehøgskoler i landet. I forbin-
delse med jubileumsfeiringen
avholdt Noregs Kristelege Folke-
høgskolelag landsmøte på Heimsyn.
Representanter fra hele 25 folkehøg-
skoler i landet deltok. Rektor Jens
Rindal forteller til Kyrkjeliv at det
ble noen flotte dager i tidsrommet
3.-6. juni, med tett program med alt
fra foredrag og fjellturer for gjes-
tene, til festaften og konsert med

120-årsjubileet for Heimsyn har
vært en vitamininnsprøyting

Valdres Folkehøgskole som i år kan feire 120-årsjubileum, var i sommer vertskap for Noregs Kriste-
lege Folkehøgskolelag sitt landsmøte. En fornøyd rektor Jens Rindal (t.h.) tok imot ordfører i Nord-
Aurdal, Inger Torun Klosbøle og styreleder for Valdres Folkehøgskole. Lage Colling Westerbø.
(Foto Geir Helge Skattebo - avisa Valdres)

Rektor Jens Rindal var i sommer vertskap for 25 folkehøgskoler fra hele Norge

Sigvart Dagsland. Forøvrig nevø av
Tryggve Dagsland, som var kallska-
pellan i Nord-Aurdal fra 1962-70.

Kreativitet og oppfinnsomhet
Jens Rindal forteller at jubileet har
vært en vitamininnsprøyting. 
- Staben gjorde en flott jobb sam-

men. Tilbakemeldingene fra delta-
kere var veldig entusiastiske. En sa:
«Vi skjønner at elevene elsker Val-
dres Folkehøgskole.»
Det er ingen tvil om at det er stor

aktivitet på Heimsyn. Noe vi også
kan lese om på Facebook. Skolen
driver med lag-bygging internat-vis.

Elevene viser stor kreativitet, opp-
finnsomhet, innsats, kunnskap og
humor. Etter to dager føler de at de
har vært der to uker, sier noen. Ikke
fordi det var kjedelig, men fordi de
hadde opplevd så mye allerede.

En mer «grønn skole»
Jens forteller at i år er det 145 ele-
ver. Her er 27 ansatte. Vi er interes-
sert i hvilke linjer de har, og rektor
forteller.
- Linje for Aktiv bo- og fritid (for

elever med en eller annen funksjons-
hemming). Safari X med tur til Afri-
ka. To «sports-linjer» med tur til
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Disse skal styre kirken
i Nord-Aurdal:
Aurdal menighetsråd:
1) Inger Torun Klosbøle, 417 st. 2)
Torhild Kjellman, 393 st. 3) Ole-
Arne Fugllien, 391 st. 4) Tove Tøfte
Kjøbli, 381 st. 5) Knut Grøndalen.
365 st. 6) Sissel Håvelsrud Odden,
359 st. Varamedlemmer: 7) Jeanett
Aspholt-Weisser, 357 st. 8) Britt
Karin Bråten, 357 st. 9) Anniken
Bjørgo, 354 st. 10) Kari Mette Rog-
nås, 354 st. 11) Ole Andreas Brom-
set, 354 st.

Tisleidalen menighetsråd:
1)Anna Rust Holt, 55 st. 2) Trygve
Haganæs, 51 st. 3) Jostein Halden,
48 st. 4) Einar Lyhus, 46 st. Vara-
medlemmer: 5) Trude Karlsen Løk-
ken, 43 st. 6)  Jørn Ulsnes Adolfs-
son, 38 st. 7) Silje Kolsrud, 36 st. 8)

Geir Hagebråten, 35 st. 9) Tom Hel-
ge Haganæs, 35 st.

Tingnes menighetsråd:
1)Anne Mette Andreassen, 301 st. 2)
Siri Osaland, 297 st. 3) Jonny Rye,
292 st. 4) Ingrid Holien, 282 st. 5)
Reidar Lyseng, 276 st. 6) Ida Tveit,
266 st. Varamedlemmer: 7) Berit
Synnøve Fjelltun, 265 st. 8) Mia
Helene Nordbø Møller, 260 st. 9)
Svein-Erik Sveen, 258 st. 10) Nils
Kristian Hovi, 257 st. 11. Rune Rød-
ningen, 252 st.

Skrautvål sokneråd:
1)Bodil Ulstølen, 176 st. 2) Knut
Ove Hennum, 175 st. 3) Håvard
Meisdalshagen, 172 st.  4) Marit
Trøen, 169 st. 5) Rolf Karstein Rog-
stad, 169 st. 6. Ellen Birgit Brenne,
164 st. Varamedlemmer: 7) Jon
Gladheim, 161 st. 8) Anne Margret-
he Kjørli, 160 st. 9) Unni Bergum,
160 st. 10) Ragnhild Sandnes Borge-
bund, 159 st. 11) Aud Irene Lyseng,
151 st.

Svenes menighetsråd:
1)Karen Marie Grythe Tvedt, 126 st.
2) Olav Westerbø, 111 st. 3) Anna
Karoline Ness, 109 st. 4) Inga Arn-
bjørg Lerhol Strand, 109 st. 5) Svein
Jul Bjørgo, 107 st. 6. Harald Strand,
106 st. Varamedlemmer: 7) Anne
Lise Holene Solberg, 103 st. 8) Eva
Iren Kleven Strand, 101 st. 9) Kjell
Einar Stokkehaugen, 101 st. 10) Nils
Oddvar Hippe, 101 st. 11) Hallgeir
Klevgård, 99 st.

Ulnes sokneråd:
1)May Kristin Rognaas, 97 st. 2)
Gerd Margit Gudheim, 90 st. 3) Nils
Nordsven, 89 st. 4) Inger Vestheim,
85 st. Varamedlemmer: 5) Bjørn
Steinar Rognås, 78 st. 6) Hjalmar
Rudlang, 75 st. 7) Cathrine Dokken
Belsheim, 73 st. 8) Ole Stian Buajo-
det Mikalsen, 72 st. 9) Arvid Han-
sen, 72 st.

New Zealand. Det er linje for para-
gliding og linje for idrett/piste. Så er
det friluftslivlinje/adventure med tur
til Afrika. Til sist også linje for ekso-
tisk friluftsliv med tur til Costa Rica.
Jens Rindal sier at disse reisene er

veldig positive for elevene. De blir
kjent med fremmede kulturer ved å
være der, ikke bare en teoretisk til-
nærming. 

Samtidig har eieren av skolen,
KFUK/KFUM, lagt tungt innover
dem at skolen skal bli en mer «grønn
skole.» Dette betyr at de nå legger
begrensninger på reisevirksomheten,
ett av målene er maks en flytur årlig
pr. linje. Rindal skulle ønske at dette
kunne bli en norm for folkehøgsko-
lene. Han innser at søkningen kan gå
ned når reisevirksomheten går ned.
På den annen side, for bevisste
«grønne» ungdommer kan det virke
mer fristende å gå der dersom reise-
virksomheten trappes ned.

Utbyggingsplaner
Vi spør om det er utbyggingsplaner.
Til det svarer rektor bekreftende.
Han sier at det kunne vært 200 elever
både i fjor og i år. Men, som han
sier: - Vi er ikke sikre på at vi vil
være så «store». Strukturen nå gir en
høg faglig kvalitet, og det er bra. Vi
er jo allerede en av de store folke-
høgskolene i landet. Så, utbyggings-
planer har vi, men det er for å opp-
gradere og modernisere.
Leste du forresten en leder i avisa
Valdres i sommer om Folkehøgsko-
len?  Den var veldig interessant, sier
Rindal, som medgir at han leker med
tanken om en Valdres Folkehøgskule
nr. 2.    – Det er så rike muligheter
innenfor innen musikk, ballett, dans
og andre kulturformer.

Under jubileet på Valdres Folke-
høgskole var utstillingen om Kristus-
kransen sentral. Martin Lønnebo er
opphavsmann til Kristuskransen.
Han sier om den, at den er laget som
en hjelp for dem som kjenner behov
for et slikt hjelpemiddel. Den kan gi
deg hjelp til å stanse opp litt, og la
viktige sannheter få komme på plass
i livet.
Er det ikke slik et år på folkehøy-

skole også fungerer? Stanse opp litt,
og la viktige sannheter få komme på
plass i livet?
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- Jeg husker fra da jeg var gutt at vi
var her på gudstjeneste 17. mai. Jeg
satt ved den stolpen der (han peker
på en av søylene litt langt ned i kir-
ka). Jeg var ivrig etter å komme ut
og leke på gamleskolen!

Dåpen – Guds gåve
Det er den pensjonerte prosten
Norodd Stavenjord fra Ulnes, som
mimrer om gamledager. Han peker
på døpefonten, og sier at der ble han
døpt av prost Ødegård den 14. mai
1951. Seinere har han sjøl fått døpe
flere slektninger ved denne døpefon-
ten, laget av den kjente billedhogge-
ren og ulnesbygdingen Ole Fladager
i 1873. 
- Ved dåpen er det Gud som kjem

og gir meg ei gåve, ei gåve som
varar heile livet, sier Norodd. I den-
ne kirka ser han også tilbake på sin
egen konfirmasjon, da ved presten
Dagsland.

Det var under en gudstjeneste i
slutten av juni at Norodd Stavenjord
var invitert til å preke i sin hjem-
bygds kirke. Han har slekt i bygda
og hytte på Langestølen, så bånda til
Ulnes er sterke. Han forteller at han i
2015 gikk av med AFP som 64-
åring, etter ni år som prost i Hauge-
sund. Før det var han prest på Karm-
øy, hvor han og kona Ingebjørg er
bosatt.

Jesus - sterkere enn døden
Prestestudiet tok han på Misjons-
høyskolen i Stavanger, hvor seinere
Valdresprost Håkon Haus var blant
hans læremestre. Så var det ordina-
sjon ved biskop Hille i Ulnes kyrkje
i 1978, der Nils Kristian Lie også
var med. Nils Kristian og Ragnhild
er fortsatt knyttet til Nord-Aurdal og
var tilstede også på denne gudstje-
nesten.
I perioden 1980-1990 var Norodd

misjonær i Kamerun. Det betyr at
han følger nøye med på det som
skjer i dette vest-afrikanske landet. 

- Det skjer mye tragisk der nå, sier
han. 
Etter det var han kretssekretær for

NMS i Oppland. Da reiste han rundt
i hele Oppland og prekte på gudstje-
nester, bland annet i Ulnes i 1992,
husker han.
Vi spør om han kunne tenke seg å

ha noen gudstjenester i Valdres om

Norodd prekte i sin 
hjembygds kirke

Norodd Stavenjord syntes det var hyggelig å bli invitert av sok-
neprest Jostein Enger til å preke i sin hjembygds kirke i Ulnes.
(Foto Hans Enger)

HANS ENGER 
sommeren. Men nei, det virker uak-
tuelt. Han er vikarprest på Haugalan-
det og frivillig for NMS med bibelti-
mer og gudstjenester. Dessuten er
han mye opptatt med slekt om som-
meren, også fra Amerika.
Fra prekenen tar vi med et av hans
trygge utsagn: - Jesus er sterkere enn
døden – der ligger vårt håp! 
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Konfirmant vinner av
årets kirkejakt
Under gudstjenesten i Ulnes 23. juni
ble det trukket vinner av årets kirke-
jakt. Denne «kirkejakten» er for alle
som går på gudstjenester. Ikke minst
ser vi at konfirmantene setter sitt
preg på deltakelsen. Soknepresten
sier at de nå er i gang med en ny run-
de kirkejakt, med trekning av vinner
i juni 2020. 

Flotte premier
Årets vinner ble konfirmant Renate

Løvlie Tuvmarken fra Fagernes.
Hun vant hovedpremien, som er et
gaekort på Elkjøp, til en verdi av
2500 kroner. Renta har vært en av de
ivrigste kirkejegerne dette året, og
var nær ved å få flest poeng av alle
deltakerne. Deltakeren med flest
poeng skulle nemlig også premieres,
med et gavekort til en verdi av 1000
kroner. Og den heldige vinner var
Siri Bakken Hansen. Begge vinner-
ne har samlet poeng ved å være på to
gudstjenester i de fleste kirkene i
Nord-Aurdal, og har funnet frem til

HANS ENGER 

På bildet har neste års konfirmant Mari Thon fra Fagernes trukket vinneren. Sokneprest Jostein
Enger leser opp navnet på den heldige vinneren, som altså ble Renate Løvlie Tuvmarken fra 
Fagernes. (Foto Hans Enger)

hemmelige bokstaver og svart på
quiz. Gratulerer til begge!

Alle kan delta
Kirkejakten er en flott mulighet til å
vinne gavekort, så alle kirkegjengere
oppfordres til å melde seg på. Men
la gjerne kirkejakten også være en
flott mulighet til å gå på gudstjenes-
ter i flere av kirkene i kommunen.
Kirkejakten er for alle. Du kan bru-

ke mobilen for å registrere og samle
poeng. Vil du være med, er det bare
å opprette brukernavn på kirkejak-
ten.no, og så møte opp på gudstje-
nester. En kan også samle poeng
uten mobilen. Da får du oppmøte-
kort av presten. Så ønsker vi god kir-
kejakt til store og små!
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VELKOMEN        KYRKJE        

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

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

Ulnes kyrkje kl. 11:00 Familiegudsteneste
med hausttakkefest. Jostein Enger. Takkof-
fer til Søndagsskolen Oppland krets. Utde-
ling av kyrkjebok til 2015-kullet.

29. september, 16. s. i treeiningstiden
Joh 1,47-51

Aurdal fjellkirke kl.11:00 Gudstjeneste.
Trygve Tyreid. Nattverd. Takkoffer til
fjellkirken. 

Skrautvål kyrkje kl. 11:00 Familiegudstenes-
te med hausttakkefest. Jostein Enger. Tak-
koffer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjebok til
2015-kullet i soknet. Presentasjon av kon-
firmantane i soknet.

Tingnes kirke kl. 13:00 Familiegudstjeneste
med høsttakkefest. Jostein Enger. Natt-
verd. Takkoffer til KRIK. Utdeling av kir-
kebok til 2015-kullet.

6. oktober, 17. s. i treeiningstiden
Fil 1,20-26

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

Aurdal kirke kl. 18:30 Gudstjeneste. Kristine
Inderhaug Fossheim. Nattverd. Tomasmes-
se. Takkoffer til menighetsarbeidet. 

13. oktober, 18. søndag i treeiningstiden
Mark 1,40-45

Skrautvål kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste. Kris-
tine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Tak-
koffer til diakoniarbeidet i kyrkjelyden.
50-års konfirmantjubileum.

Strand kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Takkoffer til menighetsarbeidet.
50-års konfirmantjubileum. 

20. oktober, 19. s. i treenighetstiden
Luk 9,57-62

Aurdal kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Kristine
Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer
til menighetsarbeidet. 50-års konfirmantju-
bileum.

Ulnes kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til barne- og
ungdomsarbeidet. 50-års konfirmantjubi-
leum. Kyrkjelydsfest på grendehuset etter
messa.

27. oktober, Bots- og bønnedag
Luk 15,11-32

Tingnes kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Valdres Fol-
kehøgskoles Lushoto-prosjekt. 

3. november, Allehelgenssøndag
Jes 60,18-22

Tingnes kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Jostein

Enger. Nattverd. Takkoffer til menighetens
diakonale arbeid. Vi minnes de som har
gått bort siden forrige Allehelgensdag.

Skrautvål kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste. Kris-
tine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Vi
minnast dei som har gått bort sidan førre
Helgemesse.

Ulnes kyrkje kl. 13:00 Gudsteneste. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Kirkens
Bymisjon. Vi minnast dei som har gått bort
sidan førre Helgemesse.

Aurdal kirke kl. 18:30 Gudstjeneste. Kristine
Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer
til Stabburshella. Vi minnes de som har
gått bort siden forrige Allehelgensdag.

Strand kirke kl. 18:30 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til menighets-
arbeidet. Vi minnes de som har gått bort
siden forrige Allehelgensmesse.

10. november, 22. s. i treenighetstiden
Luk 10,25-37

Aurdal kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Kristine
Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer
til menighetsarbeidet. Markering av ettårs
dåpsdag.

17. november, 23. s. i treenighetstiden
Matt 24,35-44

Tingnes kirke kl. 11:00 Lys Våken-gudstje-
neste. Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer
til menighetsarbeidet. Deltakere fra 2008-
kullet i kommunen. Deltakere også fra
«Kirken for alle».

24. november. Siste søndag i
kirkeåret/Domssøndag

Joh 9,39-41
Aurdal kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Kristine

Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer
til menighetsarbeidet.

Ulnes kyrkje kl. 19:30 Lysmesse. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til kyrkjelyds-
arbeidet. Lysmesse med konfirmantane.

1.desember 1. søndag i adventstiden
Matt 21,1-11

Skrautvål kyrkje kl. 17:00 Lysmesse. Kristi-
ne Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkof-
fer til Frelsesarmeen lokalt. Konfirmantane
i soknet tek del.

Tingnes kirke kl. 19:30 Lysmesse. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til menighetens
barne- og ungdomsarbeid. Konfirmantene
deltar.

8. desember, 2. søndag i adventstiden
Joh 14,1-4

Aurdal kirke kl. 18:30 Gudstjeneste. Kristine
Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer
til menighetsarbeidet. Konfirmantene del-
tar

Døpte
Aurdal
9/6   Leah Belgum Sandved
9/6   Mats Nordbyhagen Sande
9/6   Eirik Bergene Vestrom
11/8 Olivia Kværne Kofoed

Skrautvål
23/6 Eik Nythun Helle
21/7 Anton Bakken
        
Tingnes
2/6   Jon Leunell Enger Gundersen
2/6   Celine Brateng Grythe

Tisleidalen
14/7 Einar Haukås  Haganæs

Vielser
Skrautvål
22/6 Una Kalmoe Friberg og Ken 
        Øyvind Sundet Kalleberg
22/6 Ann Hilde Skaar og Lars 
        Petter Dahl
6/7   Ida Marie Martin Weltzien og 
        Johannes Asheim
23/8 Marianne Odden og Rune 
        Tjernslien

Ulnes
27/7 Caroline Walser Brandsdal og 
        Kim Roger Rabben
10/8 Marit Ingebjørg Nyrud og 
        Inger-Johanne Davik

Døde
Aurdal
14/6 Torleiv Grimstad f. 1924
22/8 Steinar Jonassen f. 1957

Skrautvål
18/7 Marit M Skaarf. 1949
13/8 Randi Ingeborg Bergum
        f. 1926
29/8 Oddbjørn Thon f. 1950

Tingnes
12/6 Magne Berger f. 1931
20/6 Olga Fagerheim f. 1922
10/7 Gjermund Bø f. 1975
24/7 Aslaug Rudi f. 1924

Livets gang

I AURDAL KIRKE blir det konsert
med «Hundadn» lørdag 19. oktober.
Menighetsrådet har bevilget 4 500
kroner i honorar til musikerne. Inn-
gangsbillett 200 kroner. Rådet har
vedtatt at pengene skal gå til kirke-
musikalsk arbeid.
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Yngve Andersen innbyr til konsert og gir billettinntektene uavkortet til kirken

Fra bedehussanger
til gospel i Aurdal 
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Yngve Andersen sier at han alltid har
hatt en kjærlighet til kirken. Nå innbyr
han til konsert i Aurdal kirke kom-
mende lørdag. (Foto Terje Eklund)

Spania og på Cuba. Han er utdan-
net bilmekaniker og har jobbet
som verksmester i ulike bilfirma-
er. Nå leder han opplæringen
innen transport og logistikk i
Oslo.

«Trøkk» under kirketaket
Med de musikkreftene som skal
være med på konserten, er det ing-
en tvil om at det blir «trøkk»
under kirketaket i Aurdal denne
lørdagskvelden. Henning Ander-
sen – for øvrig ikke i slekt med
Yngve – vil åpne og avslutte det
hele med klokkespill, foruten at
han blir å høre fra orgelkrakken.
Tisleidølen Jostein Halden vil
bidra med sang og gitarspill.
Espen Christoffersen skal spille
trompet, mens Eugeniusz Pudele-

- Jeg gleder meg veldig til å holde
konsert i Aurdal kirke sammen
med gode musikervenner. Det er
en gammel drøm som nå går i opp-
fyllelse. Vi har en fantastisk flott
kirke i Aurdal, og mitt høyeste
ønske er å kunne glede andre med
levende og god musikk som er til-
passet kirkerommet. Nå håper vi
på fullt hus og stormende jubel,
sier Yngve Andersen (69).

Stiller opp gratis
Han er mannen bak konserten i
Aurdal kirke lørdag 21. septem-
ber. Konserten som starter klok-
ken 17 vil inneholde alt fra bede-

wicz ,alias «Gennick», stiller opp
både på saksofon og klarinett.
Ellers vil Yngve Andersens datter
Tone Marie Aurdal og svigersønn
Gunnar Aurdal (legg merke til
etternavnet), som begge er musi-
kere, gi sine bidrag til konserten.
Og «sjefen sjøl» har naturligvis
med seg saksofonen.  
Det vil blir også allsang. Av kjen-

te salmer kan nevnes «Hvilken
venn vi har i Jesus», «O store
Gud», Erik Bye´s «Jeg synger meg
en blå, blå salme» og «Amazing
grace!». 
- Tilsammen blir det 13 innslag.

12 var for få, 14 for mange, ler
Yngve.

Kjærlighet til kirken
Han forteller at det var kjærlighe-
ten til aurdalsjenta Brit som brakte
ham til Valdres. De siste seks
årene har de bodd i dalen. Selv er
han oppvokst i Bærum.

- Hvilket forhold har du til kir-
ken?

hussanger til gospel. Yngve
Andersen forteller at han og
samboer Brit Noraker har lagt
ned mange arbeidstimer for å
sy sammen en best mulig rik-
holdig og allsidig konsert.
Paret som er bosatt i Danebu-
veien tror og håper det vil bli
en stemningsfull konsert.
Forten gamle musikervenner,
har Yngve fått med seg lokale
krefter som Henning Ander-
sen og Jostein Halden. Foru-
ten sokneprest Kristine Inder-
haug Fossheim som vil bidra
med «ord for dagen.»

Inngangsbilletten er 200
kroner, og av alle ting har
Yngve Andersen bestemt at
inntektene uavkoretet skal gå
til kirken og Aurdal menig-
het.
- Alle stiller opp gratis. Det-

te gjør vi som en gest og en
gave til menigheten, sier
Yngve som har drevet med
musikk hele livet. Han trakte-
rer selv tenor og alt saksofon
og har lang fartstid både fra
jazz og storband. Andersen
har også hatt konserter i blant
annet Fredrikstad domkirke i

- Når sant skal sies har jeg
alltid hatt en kjærlighet til
kirken og kristendommens
gode budskap til oss mennes-
ker. Jeg vokste opp i et hjem
med en god kristen ånd der
det ble lagt vekt på trygghet,
kjærlighet og ærlighet. Troen
opplever jeg som en solid
ballast i livet, sier Yngve og
fortsetter med smil om mun-
nen:
- Jeg våger å si at jeg har et

veldig godt forhold til Vår-
herre. Føler jeg er på bølge-
lengde med han.
Yngve Andersen forteller at

vennskapet med komponis-
ten, forskeren og formidleren
Sigvald Tveit har betydd mye
for ham. Tveit som døde i
januar i år, har satt melodi til
ikke mindre enn 11 salmer i
Norsk Salmebok.

- Vi to hadde et nært godt
samarbeid gjennom mange
år. Det ble et stort savn da
han gikk bort. Sigvald har
også vært med meg i tankene
under forberedelsene til kon-
serten i Aurdal, slutter Yngve
Andersen.
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