
Desember 2019                                       Kyrkjeliv nr. 4                                                Årg. 55               

Av innholdet:
• «Tid for ettertanke» ved biskop Solveig Fiske
• Ulnes diakoni på hausttur
• Presentasjon av de nye menighetsrådene
• Bjørg Irene Nilsen – stolt frelsessoldat

Hver fredag og lørdag i adventstiden vil du kunne møte frelsessoldat Bjørg Irene Nilsen som
står med Frelsesarmeens julegryte i varehuset til Coop Extra på Fagernes. Her er det Harald
Sebuødegård som legger sin gave i julegryta. Les intervju med Bjørg Irene inne i bladet. 
(Foto Trygve Lien)

• Ulnes kyrkje brannsikret
• Prestene ser frem til samarbeid med rådene
• Konserten i Aurdal innbrakte 20 000 kroner
• Sisteside-intervju med Inger Marie Kalstad

Gledelig julehøytid!
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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.
E-post ah344@kirken.no
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

Kim, alle 
klokker!

Jula ringes inn. Ut over by og
land høres tonen som salme-

dikteren Grundtvig formidler:
«Julen er kommet med sol-
hverv for hjertene bange.»
Dette er et glederikt bud. Håp,
trøst, mot og gnist til hjertene
bange. Grundtvig skrev det slik
midt på 1800-tallet. Livet var
sammensatt den gangen som
nå.  Men det skjer noe stort og
vakkert med barnet som fødes.
Det er som når dører mot alle
odds stilles på gløtt i en van-
skelig situasjon der gode løs-
ninger ikke uten videre er tyde-
lige. Her er vi i nærheten av
budskapet om Jesusbarnets liv-
givende og trøstefulle nærvær
midt iblant oss. 

Julebudskapet er brakt videre
gjennom generasjoner. Dyn-

nasteinen på Hadeland fra tid-
lig på 1000-tallet formidler
hvordan juleevangeliet er brakt
videre. Bildescenene som er
risset inn, viser ingen majeste-
tisk guddom, men et nyfødt
barn som blir tilbedt. Vi ser
Betlehemsstjerna i toppen, stal-
len med Jesusbarnet og Maria
og de hellige tre konger som
kommer ridende. De kommer
for å tilbe Jesusbarnet og blir
påminnet Guds nærvær. 

Mennesker hører sammen
på tvers av geografi og

tid. Sammen minnes vi om å
rekke og gi hverandre handa
og uttrykke vilje og ønske om
å bygge felles fremtid. Felles
fremtid i et grensesprengende
fellesskap med rettferdighet
lokalt og globalt. Jula er ei
annerledes tid. Ei tid som er
overskridende i tid og innhold.
Kristi kjærlige lys holder oss
fast i sannhet og håp. Jule-
evangeliet setter oss nær til
naturen, livet, skaperkreftene
og til tidligere generasjoner, de
som er gått ut av tida før oss.
Våre forskjellige tradisjoner
knytter oss sammen med det
som var og det som er. Vi invi-
teres til å synge julens myste-
rium med englene:

Ære være Gud i det høyeste
og fred på jorden
blant mennesker
som Gud har glede i!

Jesusbarnets livgivende og
trøstefulle nærvær er midt

iblant oss. Velsignet julehøytid
ønskes dere alle!

Solveig Fiske
Hamar biskop

P  i  G  E li  J h
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Ansvarlig redaktør:
Terje Eklund,

mobil 975 31 366, 
e-post adr. terje.eklund@gmail.com

Redaksjonsmedlemmer:
Hans Enger og Oddrun Hegge

Bankkonto: 2320.17.83224

Opplag 3500
Trykt i Hallingdal Trykk, 3550 Gol

Kasserer:
Torlaug Øen Wårum, 2918 Ulnes

Utgiver:
Menighetsrådene i Nord-Aurdal

Ulnes diakoni med
hausttur til Sogn

Her deltakarene som var med på Ulnes diakoni sin hausttur i august fotografert foran Vangen kyr-
kje, eller Sognedomen, som kyrkja i Aurland blir kalla. (Foto Margrethe Askerhaug)

og ei andakt. «Herre Gud, ditt dyre
navn og ære» fekk ekstra tyngde og
sanning frå reise-glade Valdres-stru-
per i Vangen kyrkje, eller Sognedo-
men, som kyrkje i Aurland blir kalla.

Ved middagen i Sogneporten var
det utlodning, og mange gjekk inn i
bussen att med fine gevinstar.

Ei raus gåve frå Knut Ulvestad
gjorde denne turen muleg! I takk til
han, og til damene (Ada, Bjørg,
Sigrun Irene og Vigdis) som hadde
ordna med alt det praktiske, skal ei
lysande oppleving fylgja oss inn i
vinteren.

Ingjerd Kamrud Postma

mykje å fortelja om stader vi for for-
bi, og vår eigen Anders (Sundheim)
fekk latteren fram, på den måten ber-
re HAN kan. 

Vitjing i Sognedomen
Gjennom Aurlands-tunnelen rulla vi
fram mot Vangen, sentrum i bygda. I
kyrkjedøra stod Terje Eklund og
ynskte oss velkomne til litt historie

Då vi gjekk inn døra heime, visste vi
at vi hadde vore med på noko fint.
Saman i ein fullasta buss opp
gjennom Slidre og Vang i eit strå-
lande vær, på veg mot Sogn, var
dagen frå fyrste stund velsigna!
Kaffestopp på Filefjell, der dei tru-

faste damene frå Ulnes diakoni trak-
terte oss med smørbrød, kringle og
kake. Anders Lunde bak rattet hadde
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Som vi skrev i forrige utgave av
Kyrkjeliv blir det nærmest total
utskifting i de seks menighetsrådene
i Nord-Aurdal. Det er bare to som
tok gjenvalg og som fortsetter; Anna
Rust Holt og Einar Lyhus, begge
representerer Tisleidalen menighets-
råd. Så si samtlige medlemmer for
øvrig er helt ferske hva angår å sitte i
menighetsråd. 
I Aurdal ble det en forandring i for-

hold til den oppsatte liste. Knut
Grøndalen som ble valgt inn som
femte representant ønsket å bytte
plass med første varamedlem, Jean-
ett Aspholt-Weisser, som har tatt på
seg vervet som sekretær. Også i
Ulnes har det blitt en rokering i og
med at Inger Vestheim ba om å få
slippe å møte som en av de fire faste
i rådet. I hennes sted går Cathrine
Dokken Belsheim inn og er valgt til
kasserer. Hun ble opprinnelig valgt
inn som tredje vara.

Syv av de innvalgte rådsmedlem-
mene i Nord-Aurdal er under 50 år.
Yngst er Anna Karoline Ness i
Svenes med sine 32 år. Der etter føl-
ger Jeanett Aspholt-Weisser i Aurdal
og Cathrine Dokken Belsheim i
Ulnes, som begge er 34 år, tett fulgt
av 36-årige Olav Westerbø i Svenes.

Mangfoldige oppgaver
Menighetsrådene i Nord-Aurdal vil i
perioden 2020-2024 bestå av til sam-
men 32 faste representanter, fordelt
på 18 kvinner og 14 menn, som er så
å si samme fordeling som for fire år
siden.

Rådenes ansvar og oppgaver er
mangfoldige, men dets hovedanlig-

gende står å lese i kirkelovens para-
graf 9: "Menighetsrådet skal ha sin
oppmerksomhet henvendt på alt som
kan gjøres for å vekke og nære det
kristelige liv, særlig at Guds ord blir
rikelig forkynt, syke og døende
betjent med det, døpte gis dåpsopp-
læring, barn og unge samlet om gode
formål og legemlig og åndelig nød
avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar
for at kirkelig undervisning, diakoni
og kirkemusikk innarbeides og
utvikles i soknet".
Her følger en kort presentasjon av

de nye menighetsrådsmedlemmene
og deres forhold til kirken og den
kristne tro. 

TINGNES MENIGHETSRÅD:
Navn: Jonny Rye (51). Ugift. Leder. 
Yrke: Assistent Nord-Aurdal ung-
domsskole.
Hva betyr kirken og den kristne
tro for deg i hverdagen?
- Ja, hva betyr den? Jeg er døpt og
konfirmert, så da sier man vel at en
har sin barnetro. Jeg har liksom opp-
vokste med Tingnes kirke, gått i bar-
neforening og søndagsskole, samt
speidern. Det var en trygg og god
sosial aktivitet for oss som vokste
opp i Moaskogen på 70-80-tallet,
utenom skolemusikken. Føler vel at
det er noen viktige hendelser i livet

Her er de 32 menighetsråds-
medlemmene som nå skal
styre kirken i Nord-Aurdal

som dåp. konfir-
masjon og bryl-
lup som får en
stor grad av
høytidelighet.
Kirkelige hand-
linger opplever
jeg som en fin
tradisjon. Min

bestefar Johannes i Sogn var i mange
år kirketjener, så når han ikke var i
kirken på søndager, var det best å sit-
te stille under radiomessa og preika,
som han sa. Det er for meg ikke helt
søndag uten at gudstjenesten i radi-
oen høres i bakgrunn.
Hjertesak: - Jeg håper vi kan få
reparert fuktskadene inne i kirke-
rommet. Likeledes oppgradering av
toaletter i underetasjen.

Navn: Anne Mette Andreassen (64).
Gift. Nestleder.

De nye menighetsrådene/soknerådene har nå konstituert seg og medlemmene blir presentert nedenfor. Aurdal
menighetsråd skiller seg fra de andre ved at rådsmedlemmene ikke har ønsket å svare på verken sivilstand
eller yrke, ei heller på spørsmålet om sitt forhold til kirke og tro. Isteden har de skrevet et felles svar omkring
det å sitte i menighetsrådet og planer fremover.

TERJE EKLUND

Yrke: Finans-
rådgiver Dnb.
Hva betyr kir-
ken og den
kristne tro for
deg i hverda-
gen?
- For mange er
kirken et natur-

lig samlingspunkt i livets store begi-
venheter. Det synes jeg det er viktig
å ta vare på, og jeg mener vi trenger
kirken.
Hjertesak: - Viktig å beholde kirken
som et inkluderende samlingspunkt
som kan benyttes av alle. I menig-
hetsrådet må vi jobbe for å lage et
samlingspunkt som har som mål og
få flere til å komme til kirken.

Navn: Ida Tveit (55). Samboer. Sek-
retær
Yrke: Sekretær.
Hva betyr kirken og den kristne
tro for deg i hverdagen?
- Som barn og siden som småbarns-
mor var kirken en sentral del
gjennom barnekor, speider og andre
aktiviteter. Gjennom flere år med
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- Kirken betyr mye for meg. Her fin-
nes jeg fellesskap, tid til ettertanke
og god musikk. Jeg prøver å ha bøn-

flytting har til-
hørigheten vært
lav. Barnetroen
har vært med
meg i livet, og
jeg ser at jeg
trenger noe som
er stølrre enn
meg selv, hvor

jeg kan hente hvile og styrke.
Hjertesak: - Jeg synes at kirkebyg-
get bør være mer tilgjengelig for
dåpsselskap, minnesamvær osv. Er
kirken mer åpen for tilstelninger, vil
også flere få et nærere forhold til kir-
ken.

Navn: Reidar Lyseng (48). Gift.
Kasserer.
Yrke: Økonom og forretningsutvi-

kler.
Hva betyr kir-
ken og den
kristne tro for
deg i hverda-
gen?
- I barne- og
ungdomsårene
var jeg aktiv

både i speider og ungdomsarbeid i
regi av kirken. Jeg vet at dette har
gitt meg et grunnleggende godt fun-
dament til å glede meg over de gode
øyeblikkene og stundene som delta-
kelse i kirkelige handlinger gir. Etter
ungdomsårene ble mitt forhold til
kirken og troen basert på deltakelse i
de kirkelige handlingene som marke-
rer milepæler i våre liv, slik som dåp,
konfirmasjon, bryllup og begra-
velser. Ut over dette forsøker jeg å ta
del i gudstjenester som markerer
våre høytider.
Hjertesak: - Jeg er opptatt av å ta
vare på våre kirkebygg og vil gjerne
bidra i arbeidet med å sørge for nød-
vendig vedlikehold av Tingnes kirke
og sørge for at vi kan være stolte av å
vise frem kirken vår til 50-års jubile-
et i 2022. Videre så ønsker jeg at
dagens barn og ungdom får et godt
forhold til kirken, slik jeg fikk. Det
tror jeg vi i større grad enn i dag kan
få til ved å legge til rette for økt akti-
vitet i kirkekjelleren i Tingnes kirke.

Navn: Siri Osaland (60). Skilt. Sty-
remedlem. Representant i fellesrå-
det.
Yrke: Lærer.
Hva betyr kirken og den kristne tro
for deg i hverdagen?

nen med i hver-
dagen min. Det
er ofte vanskelig
i en travel hver-
dag, men jeg
kjenner at det er
godt når jeg tar
meg tid til det.
Jeg er aktiv i

bønnegruppa Jesus-kvinner. Der
møtes kvinner fra hele Valdres første
mandagen i måneden på Valdres
Folkehøgskole for å ha et kristent
fellesskap. Jeg opplever det som en
veldig god plass for meg.
Hjertesak: Kirken er en viktig kultur-
bærer for meg. Den er en folkekirke
og må være åpen for alle. Vi må leg-
ge tilrette slik at flere kan føle at de
også har en plass der. Tingnes har
«Mandagmiddag» en gang i måne-
den, dette er blitt en flott møteplass
for barnefamilier og andre. Terske-
len er lav, maten god og praten går
lett. Konserter, barnekor og samtale-
kvelder er noe jeg også setter pris på.
Håper å fylle kirken vår med mange
ulike aktiviteter/tilbud.

Navn: Ingrid Holien (46) Kjæreste.
Styremedlem.
Yrke: Jobber for Valdres folkehøg-

skole.
Hva betyr kir-
ken og den
kristne tro for
deg i hverda-
gen?
- Jeg er ikke den
flittigste kirke-
gjengeren, men

synes alltid det er et godt sted å være
når jeg er der. I hverdagen handler
det for meg om menneskelig verdi –
at vår verdi ikke ligger i hva vi eier
eller hva vi får til, men i det at vi er
ER til. At vi alle er unike og hører til.
Tro gir trygghet og håp.
Hjertesak: - Det må være å samle
flest mulig mennesker med ulike
oppfatninger. Slik at alle kan føle seg
inkludert i det kirkelige fellesskapet,
uansett liten eller stor tro. Jeg ønsker
at menigheten skal være en arena der
vi er tilstede for hverandre, både i
kirka, og i enda større grad utenfor.
Et inkluderende fellesskap som ser
enkeltmennesket, vise nestekjærlig-
het i praksis og verdsette mangfold.

TISLEIDALEN MENIGHETSRÅD:
Navn: Anna Rust Holt (68) Gift.

Leder i rådet.
Yrke: Resep-
sjon/vask.
Hva betyr den
kristne tro for
deg i hverda-
gen?
- Kirken og den
kristne tro betyr

for meg varme og trygghet.
Hjertesak: - At vi er med å gjøre
gudstjenesten hyggelig, slik at folk
blir tatt godt imot og føler at de har
en god opplevelse når de går ut av
kirken. Også at menighetsrådet kan
innby til kirkekaffe og hjemmebakst
når det passer.

Navn: Trygve
Haganæs (56).
Gift. Nestleder.
Yrke: Sosio-
nom/barne-
vernskonsulent.
Hva betyr kir-
ken og den

kristne tro for deg i hverdagen?
- Jeg har min barnetro.
Hjertesak: - Min hjertesak er å bidra
til å sørge for at kirken blir holdt i
orden.

Navn: Einar Lyhus (64). Samboer.
Sekretær. Representant i fellesrådet.
Yrke: Operatør ved miljøstasjon.

Hva betyr kir-
ken og den
kristne tro for
deg i hverda-
gen?
- Egentlig ikke
noe spesielt,
men jeg ønsker
å være medlem

av kirken og har fått et nærmere for-
hold til hva kirke og menighet står
for gjennom de fire årene jeg har sit-
tet i menighetsrådet.
Hjertesak: - Ta best mulig vare på
kirke og kirkegård.

Navn: Jostein Halden (50). Kasse-
rer.
Yrke: Energimontør.
Hva betyr kirken og den kristne
tro for deg i hverdagen?
- Kirken betyr for meg en trygghet
og et ankerpunkt gjennom livet.
Uavhengig av tro eller tvil så står
kristendommen for veldig gode ver-
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dier den enkelte kan ta med seg inn i
hverdagen.
Hjertesak: - Jeg ønsker at kirken

skal bli mer
brukt og besøkt.
Både ved guds-
tjenester og
andre arrange-
ment som er
relevant for kir-
kerommet. Gjer-
ne flere konser-

ter, salmekvelder o.l. 

SKRAUTVÅL SOKNERÅD:
Navn: Håvard Meisdalshagen (52).

Gift. Leder.
Representant i
fellesrådet.
Yrke: Yrkessjå-
før Asko
Hva betyr kir-
ken og den
kristne tro for
deg i hverda-

gen?
- Jeg har min barnetro. Når jeg er i
kirken, gir det meg en indre ro og tid
for ettertanke. Jeg er opptatt av at vi
skal beholde kirken i bygda vår, og
ta godt vare på den.
Hjertesak: - Ønsker at kirken skal
være et samlingspunkt i bygda. At
lag og foreninger kan samarbeide.
For eksempel med julegrantenning
og konserter.

Navn: Knut Ove Hennum (65). Gift.
Sekretær.
Yrke: Veterinær

Hva betyr kir-
ken og den
kristne tro for
deg i hverda-
gen?
- Kyrkja repre-
senterer de
lange linjene og
trua er et golv å

gå på. Kyrkja er et sted å oppleve en
himmel over livet, et rom for felles-
skap og ettertanke. 
Hjertesak: - Å skape aktivitet for
alle aldersgrupper og at alle skal
kjenne seg hjemme i kyrkja.

Navn: Rolf Karstein Rogstad (68).
Gift. Kasserer.
Yrke: Pensjonist
Hva betyr kirken og den kristne
tro for deg i hverdagen?
- Kanskje ikke så viktig i hverdagen

som i høytider
som jul m.v.
Hjertesak: -
Det må være at
kirken skal være
et samlings-
punkt for bygda
og menigheten.
Viktig med sam-

arbeid med lag og foreninger, noe
grendelaget i Skrautvål, hvor sokne-
rådet er representert, er et godt
eksempel på.

Navn: Bodil Ulstølen (60). Ugift.
Styremedlem.

Yrke: Helsefag-
arbeider
Hva betyr kir-
ken og den
kristne tro for
deg i hverda-
gen?
- Kirken og tro-
en gir meg

trygghet i hverdagen.
Hjertesak: - De fleste har et forhold
til kirken, og jeg synes det er fint å
kunne bidra til fellesskapet.

Navn: Ellen Birgit Brenne (63).
Gift. Styremedlem.
Yrke: Ergoterapeut.
Hva betyr kirken og den kristne
tro for deg i hverdagen?
- Jeg synes det er ekstra viktig å ta
vare på de kristne verdiene nå når det
har kommet mange mennesker som

har en annen
religion hit til
landet. Jeg
synes det er feil
at kristendom-
men ikke lenger
er statsreligion.
Jeg ber aften-
bønn når jeg har

lagt meg, og jeg sdang aftenbønn for
ungene hver kveld tilde var langt
oppe i skolealderen. Jeg går i kirken
iblant. Kirkebyggene betyr mye for
meg, både som en viktig del av
lokalhistorien i soknet, og som et
kristent symbol. Jeg liker ellers å gå
på kirkegården, besøke gravene til
folk jeg har kjent og tenke på hva de
betydde for meg.
Hjertesak: - Ivareta tradisjonene
med gudstjeneste i forbindelse med
julegrantenning ved grendehuset og
Skrautvål skole. Jeg ønsker at
menigheten skal oppleve Skrautvål

Yrke: Kontakt-
lærer Nord-Aur-
dal ungdoms-
skule
Hva betyr kir-
ken og den
kristne tro for
deg i hverda-
gen?

- Kyrkja er ein plass for ro og etter-
tanke, men óg for aktivitet. Til
dømes blir konsertar i kyrkja alltid ei
spesiell oppleving som gjer ro og
glede i kropp og sinn. Elles er den
Gyldne regel (Du skal gjera mot
andre som du vil andre skal gjere
mot deg) og medmenneskelegheit
viktige verdiar som eg har med meg i
det daglege.
Hjertesak: - Å få til aktivitetar i
bygda som gjer at folk kjem saman
og har det triveleg i lag. At folk skal
bruke kyrkja meir og gjere ting i lag.
Samhald, omsorg og glede ved å
vera saman.

SVENES MENIGHETSRÅD:
Navn: Karen Marie Tvedt (64). Gift.
Leder. Representant i fellesrådet.

Yrke: Selvsten-
dig næringsdri-
vende.
Hva betyr kir-
ken og den
kristne tro for
deg i hverda-
gen?
- Å være et lyt-

kyrkje som sin kirke, uavhengig hvor
i soknet de bor. Ellers savner jeg
gudstjenesten i Skrautvål kyrkje på
17. mai – forøvrig også annen feiring
i bygda.

Navn: Marit Trøen (54). Samboer.
Styremedlem.

tende medmenneske i hverdagen, og
ta vare på alt levende rundt oss.
Hjertesak: - Ønsker meg en varm,
levende og inkluderende folkekirke
der alle kan føle seg hjemme.

Navn: Anna Karoline Ness (32).
Gift. Nestleder. Representant i fel-
lesrådet.
Yrke: Bonde.
Hva betyr kirken og den kristne
tro for deg i hverdagen?
- For meg byr kirken på tradisjoner,
trygghet og tilhørighet. En selvsagt
ramme rundt store og små anled-
ninger.
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Hjertesak: -
Være med på å
skape et trygt og
godt lokalsam-
funn hvor alle er
inkludert. Jeg
håper flere med
meg engasjerer
seg når Pride

arrangeres for første gang i Valdres
2020.

Navn: Svein Jul Bjørgo (53). Gift.
Sekretær.
Yrke: Lektor.
Hva betyr kirken og den kristne tro
for deg i hverdagen?
- Kirken er verdifulle tradisjoner og
et sted for markering av viktige mile-

pæler i livet.
Hjertesak: - Ta
vare på kulturar-
ven, i form av
både kirkebyg-
get og utearea-
let. Prøve å
bidra til at flere
støtter opp om

Strand kirke og Svenes menighet i
det daglige.

Navn: Inga Arnbjørg Strand (55).
Gift. Kasserer.
Yrke: Bonde,
kontormedarbei-
der / saksbe-
handler
Hva betyr kir-
ken og den
kristne tro for
deg i hverda-

er. Styremed-
lem.
Yrke: Selvsten-
dig næringsdri-
vende.
Hva betyr kir-
ken og den
kristne tro for
deg i hverda-

gen?
- Kirken og den kristne tro har ikke
noen spesiell betydning i hverdagen,

Navn: Harald
Strand (49).
Gift. Styremed-
lem.
Yrke: Selvsten-
dig næringsdri-
vende
Hva betyr kir-

ken og den kristne tro for deg i
hverdagen?
- For meg inneholder kirken og den
kristne tro mange fine tradisjoner. I
tillegg synes jeg at de 10 bud er fine
leveregler for alle.
Hjertsak: - Jeg ønsker å prioritere
vedlikehold av vår flotte kirke og
kirkegård.

ULNES SOKNERÅD:
Navn: May Kristin Rognaas (46)
Samboer. Leder.

Yrke: Autori-
sert regnskaps-
fører.
Hva betyr kir-
ken og den
kristne tro for
deg i hverda-
gen?
- Kirken betyr

en trygghet i hverdagen, i glede som
i sorg.
Hjertesak: - Å bidra til at vi har en
åpen og inkluderende kirke for alle
aldersgrupper. Og at vi viderefører
det gode arbeidet for den flotte kyr-
kja i bygda vår.

Navn: Nils Nordsven (61) Samboer.
Nestleder. Representant i fellesrådet.
Yrke: Rådgiver bank.
Hva betyr kirken og den kristne
tro for deg i hverdagen?

- Jeg har min
barnetro. Utover
det er jeg ikke
personlig kris-
ten. Kirka er en
naturlig og trygg
«havn» å kom-
me til i glede og
sorg. For

eksempel dåp, bryllup, konfirmasjon
og begravelse. For meg betyr det å
gå i kirka at jeg også får ro i en ellers

Yrke: Innkjø-
per.
Hva betyr kir-
ken og den
kristne tro for
deg i hverda-
gen?
- Jeg har min
barnetro og

synes tradisjoner tilknyttet kirken er
bra.
Hjertesak: - Holde i orden og vedli-
kehold av Ulnes kyrkje. 

Navn: Cathrine Dokken Belsheim
(34). Gift. Kasserer.
Yrke: Prosjektleder i Kreativ Strek
AS.
Hva betyr kirken og den kristne

tro for deg i
hverdagen?
- Jeg har min
barnetro som jeg
er oppvokst
med.
Hjertesak: -
Har ingen spesi-
ell hjertesak.

Forts. side 13
gen?
- Kirken er et sted jeg finner fred og
ro, og jeg har min barnetro.
Hjertesak: - Mitt ønske er at kirken
skal være en plass å komme til for
alle, spesielt barn og unge.

Navn: Olav Westerbø (36). Sambo-

men har vært en naturlig del av opp-
veksten.
Hjertesak: - Jeg har ingen spesielle
hjertesaker i menighetsrådet utenom
det å ta vare på kirka vår.

travel hverdag.
Hjertesak: - En hjertesak er å ta vare
på den fine kirka og kirkegården vi
har i Ulnes. Og så ønsker jeg at vi
kunne minske avstanden mellom de
unge og eldre i menigheten. «Alle» i
bygda bør ha en «lav terskel» for å gå
i kirka.

Navn: Gerd Margit Gudheim (59).
Samboer. Sekretær.

I TISLEIDALEN KIRKE innbyr
menighetsrådet til julekonsert 4. dag
jul, lørdag 28. desember kl. 16.00.
Det blir sang av Høre mannskor, og
med seg har de Tisleidalens egen
lokale trubadur, Jostein Halden. Her
skulle alt ligge til rette for en flott
romsjulsstund. Inngangspenger er
100 kroner for voksne, barn gratis. 

AURDAL PENSJONISTKAFÉ
starter opp igjen på nyåret med ser-
vering og hyggelig samvær følgende
dager: Åbjør bygdehus torsdag 30.
januar, Aurdal menighetshus torsdag
27. februar, Åbjør bygdehus torsdag
26. mars og Aurdal menighetshus
torsdag 30. april. Alle dager fra kl.
12.00.
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- Jeg fikk tidlig et kall til 
å vie livet mitt til Jesus

- Enten det har vært i kirken, misjo-
nen eller i Frelsesarmeen, har jeg all-
tid følt en glede over det arbeidet jeg
har fått utføre. Jeg er veldig tak-
knemlig for at jeg får stå i en tjeneste
for både Gud og mennesker. Jesus
har vært min følgesvenn helt siden
jeg ble kjent med ham på søndags-
skolen hjemme i Rygge hvor jeg
vokste opp. Jeg fikk tidlig et kall til å
skulle vie livet mitt til Jesus. Opple-
ver at han har lagt gjerningene til ret-
te for meg, og stadig er det blitt
åpnet nye dører, sier Bjørg Irene Nil-
sen (70).

Ved julegryta på sjette året
Det er seks år siden Bjørg Irene sa ja
til å bli frelsessoldat.
- Jeg hadde gått en del på Frelsesar-

meen og kjente godt Magnhild Løk-
ka. I mange år var jeg med i Normi-
sjon, men der ble det stadig færre
som var aktive, og jeg følte etter
hvert større tilhørighet til Frelsesar-
meen. En dag sto det klart for meg at
jeg skulle bli soldat. Jeg ble tatt imot
med åpne armer.
Etter at Magnhild Løkka døde for

noen år tilbake, er det Bjørg Irene
Nilsen som har styrt skuta på Frelse-
sarmeen på Fagernes. Nå i førjulsti-
den er det mange som møter Bjørg
Irene der hun hver fredag og lørdag
står i sin Frelsesarmé-uniform ved
julegryta i varehuset til Coop Extra.
Det er sjette året hun nå står for inn-
samlingen.
- Jeg treffer så mange hyggelig og

trivelige mennesker i disse førjulsu-
kene. Alle er blide, positive og gav-
milde. Nå er det blitt sånn at jeg gle-

som søker om julehjelp. Jeg vil
gjennom Kyrkjeliv få rette en stor
takk til alle som har gitt eller har
tenkt å gi penger eller gaver til Frel-
sesarmeens arbeid. Takk også til
kirkeofringer vi har fått.
Frelsesarmeen på Fagernes driver

et aktivt arbeid, og det er Bjørg
Irene Nilsen som er primus motor
og som sørger for å holde hjulene i
gang. Annenhver onsdag mellom
11.30-13. arrangeres den populære
sammenkomsten «Kaffekoppen»
med sang, musikk, opplesning og
ord for dagen, foruten servering av
kaffe og mat og trivelig samvær. Og
annenhver torsdag fra 18-20 er det
fest på Frelsesarmeen, med andakt,
sang, musikk og utlodning. Tidli-
gere mangeårig organist i Nord-
Aurdal, Kåre Madslangrud, er fast
pianist på Frelsesarmeens samling-
er.

Meldte seg ut, men så inn igjen
Frelsesarmeen holder andakt på
Valdres Lokalmedisinske Senter
den første tirsdagen i måneden, og
én gang i måneden besøker de Vest-
oppland Fengsel i Vestre Slidre. Tre
ganger i året innbyr Frelsesarmeen
til gudstjeneste. Tradisjonen tro blir
det også juletrefest i Frelsesarmeens
lokaler på Fagernes, denne gang
torsdag 2. januar. Armeen har også
et godt samarbeid med Stabburshel-
la. I en årrekke har det vært fast tra-
disjon at Frelsesarmeen på langfre-
dag står for gudstjenesten i Tisleida-
len kirke. Der er det mange som
møter opp.
Bjørg Irene Nilsen sier hun er stolt

av å få være soldat i Frelsesarmeen,
og hun synes det er et godt sted å
være. 

der meg til hver jul jeg skal stå ved
julegryta, sier Bjørg Irene, som for-
teller at hun får litt avlastning av
hjelpsomme karer fra Rotary.
- Jeg tar første økt, og så overtar de.

Så kommer jeg tilbake om ettermid-
dagen og henter gryta.

Driver et aktivt arbeid
Bjørg Irene forteller at julegryta på
Fagernes hvert år innbringer rundt
40 000 kroner til Frelsesarmeens
arbeid. Og alle pengene blir brukt
lokalt til å hjelpe familier og andre i
Valdres som trenger økonomisk
hjelp, spesielt til jul. Folk som
ønsker det kan også sende inn peng-

     

Bjørg Irene Nilsen er stolt over å få være soldat i Frels           

er på Frelsesarmeens konto 23 25
15.62725 eller VIPPS 78 239. 
- Og er det noen som har lyst til å gi

julepakker til barn eller voksne, tar
vi også gjerne imot det ved julegryta.
Det som er i pakkene, må være helt
og rent. Er det noen som er glad i å
strikke, tar vi i glede mot sokker,
spesielt størrelse 45-46, men alle
strikkede plagg er velkomne. Det
blir også pakket matkorger til folk

TERJE EKLUND

10.qxp_123552 Kyrkjeliv 5-05  24.11.2019  20:59  Side 8



KYRKJELIV I NORD-AURDAL 9

- Jeg er veldig takknemlig for at jeg får stå i en tjeneste for både
Gud og mennesker, og jeg er stolt over å få være soldat i Frelse-
sarmeen, sier Bjørg Irene Nilsen som er primus motor i det
arbeidet Frelsesarmeen driver på Fagernes. (Foto Trygve Lien)

           relsesarmeen – og hun har meldt seg inn i kirken igjen
1990-tallet, meldte Bjørg Irene seg
ut av Den norske kirke. For noen år
siden meldte hun seg imidlertid inn
igjen i kirken.
- Jeg har jo alltid vært glad i kirken

og levd tett på kirke og menighet.
Selv om jeg ikke er enig i alt som
skjer kirken, har jeg kommet frem til
at det er bedre å være en del av den
enn å stå utenfor. Ved ikke å være
medlem har en jo heller ikke noe en
skulle sagt, og kan heller ikke stem-
me og påvirke ved valg. 

Konkrete resultater
- Synes du det er annerledes å drive
menighetsarbeid i Frelsesarmeen,
sammenlignet med i kirke og
misjon?
- Jeg føler at det innsamlingsarbei-

det vi gjør i Frelsesarmeen gir mer
konkrete og synlige resultater. Alt vi
samler inn av penger får mennesker
som er i en vanskelig livssituasjon
her i Valdres dra nytte av. Jeg opple-
ver at det er veldig matnyttig det vi
holder på med i Frelsesarmeen.
- Hvordan feirer du julaften?
- Jeg er jo enslig, men har som regel

vært sammen med noen gode venner.
De siste årene Magnhild Løkka lev-
de, bodde hun hjemme hos meg på
Fagernes. Hun var et fantastisk flott
menneske, og vi fikk noen gode år
sammen. I år skal jeg be til meg et
par venner. Det er like stort hver
gang å få feire Jesu fødsel.
- Hva står på menyen?
- Ribbe og medisterkaker det, og

moltekrem til dessert.
- Har du en julesalme som betyr noe

helt spesielt for deg?
- Det er så mange vakre julesalmer,

men skal jeg trekke frem én, må det
bli «En krybbe var vuggen som ven-
tet ham her». Særlig siste verset
betyr mye for meg, fordi det ha i seg
en håpsdimensjon og så tydelig for-
teller hvem Jesus er for meg. Og at
vi en dag skal få samles hos ham i
himmelen, sier Bjørg Irene Nilsen
som skulle videre til «Onsdagsvaf-
fel» på kirkekontoret etter at jeg had-
de snakket med henne.

- Vi er som regel mellom 10 og 20
som møtes når det er samlinger i
lokalet vårt. Det er overvekt av
kvinner, men også en annen mann
stikker innom. Alle er hjertelig vel-
komne.
Bjørg Irene har jobbet som lærer i

41 år. Hun flyttet til Øystre Slidre i
1971 og bosatte seg i Nord-Aurdal i
1995. I 25 år var hun klokker i Heg-
ge og Lidar. Senere ble hun aktiv i
Indremisjon/Normisjon på Fagernes.
I forbindelse med biskop Rosemarie
Köhn og homofilisaken på slutten av
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- Vi er stolte av at det i løpet av høs-
ten er blitt installert vanntåkeanlegg
i Ulnes kyrkje. Det er et moderne
brannslukningsanlegg som benytter
vanntåke i stedet for vann. Vanntå-
keanlegg bidrar til at vannskadene
blir betydelig mindre dersom det
skulle begynne å brenne i kirken,
sier kirkeverge/daglig leder Aud-
Karin Hovi til Kyrkjeliv.

Penger fra statsbudsjettet
Hun peker på at middelalderkirken i
Ulnes er svært verneverdig og verdi-
full, og at det er av stor betydning at
det gamle kirkebygget nå har fått
installert et vanntåkeanlegg.
- Grunneier, kommunen, Riksanti-

kvaren og kirkelig fellesråd har sam-
men bidratt med sitt for å få dette i
drift. Alle skal ha stor takk. På sikt
vil det være ønskelig å brannsikre
alle kirkene i Nord-Aurdal på denne
måten, men vi gleder oss nå over at
Ulnes er den første kirken i vår kom-
mune som får et slikt moderne
anlegg, sier Hovi.

I 2018 ble det lyst ut midler fra
Riksantikvaren til brannsikring av
middelalderkirker. Dette er penger
bevilget fra statsbudsjettet. Tidligere
kirkeverge Frank Steinsvik søkte om
støtte, og det er i alt bevilget 583
000 kroner. Kommunen har bevilget
tilsvarende beløp, maksimum opp til
en million. Det er Thanem Brannsik-
ring AS i Fåberg som har levert
anlegget.

Mange hensyn å ta
Sekretær Anne Irene Opperud ved
kirkekontoret begynte å jobbe med
saken i februar 2019, og forteller at
hun har hatt god støtte fra teknisk
avdeling i kommunen, Valdres
Installasjon og Fagernes Anlegg.
Kirketjener Arnt Erling Ringsaker
har også vært involvert i prosjektet. 
- I mai var det befaring, hvor repre-

sentanter fra Riksantikvaren, bispe-
dømmekontoret, brannvesenet, kir-
kekontoret, Thanem Brannsikring
møttes for å finne gode løsninger.

Ulnes kyrkje brannsikret etter
installering av vanntåkeanlegg

Disse tre har stått sentralt i arbeidet med installeringen av vann-
tåkeanlegget i Ulnes kyrkje. Fra venstre kirketjener Arnt Erling
Ringsaker, Milan fra Thanem Brannsikring og sekretær ved kir-
kekontoret, Anne Irene Opperud som har ledet gjennomføringen.
(Foto Aud-Karin Hovi)

Her skal det også understrekes at
grunneier, Kjell Norvald Stavenjord,
har vært velvillig innstilt til prosjek-
tet, da vi har måttet grave på hans
eiendom for å få prosjektet i havn,
sier Opperud og fortsetter:
- Det har vært mye arbeid forbundet

med forberedelser og installering av
anlegget, men vi er glade for at det
nå er på plass. Målet har vært å få et
anlegg minst mulig synlig og at det
er blitt tatt hensyn til byggingsdeler
fra middelalderen. Det er mange
hensyn å ta i en så gammel kirke som
i Ulnes.

Mindre vannforbruk
Seniorrådgiver hos Riksantikvaren,
Einar Karlsen, opplyser at det har

vært en økende interesse for vanntå-
keanlegg. I år er det installert to sli-
ke anlegg, og til neste år vil minst
ytterligere en kirke her til lands få
vanntåkeanlegg.

Thanem Brannsikring skriver på
sin nettside at vanntåkeanlegg bryter
vannet ned i små dråper (tåke), og at
det reduserer vannmengden ved
utløsning og fører dermed til mindre
skader på bygning og inventar. Lav-
trykk vanntåkeanlegg bruker ca.
halvparten opp mot den samme
vannmengden som et sprinkleran-
legg. Rørene på vanntåkeanlegg er
mindre enn på sprinkleranlegg og
medfører mindre hull. De blir derfor
ofte mindre skjemmende i en verne-
verdig bygning.

TERJE EKLUND
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Prestene ser frem til
samarbeid med rådene

Hvert fjerde år skal også prestene gå
inn i nye menighetsråd, og vi har
stilt Kristine Inderhaug Fossheim og
Jostein Enger noen relaterte spørs-
mål i den anledning. Kristine sitter i
menighetsrådene i Aurdal, Tisleida-
len og Skrautvål, mens Jostein Enger
representerer rådene i Tingnes,
Svenes og Ulnes.

Interessant kompetanse
- Opplever dere det som krevende å
gå i gang med helt nye råd, hvor de
fleste har lite eller ingen erfaring
med kirkelig arbeid?
Kristine: - Det spennende med fol-

kevalgte råd er nettopp det at de som
velges kommer inn med ulik bak-
grunn og personlig kompetanse. Vi
ser at også i denne perioden har det
blitt valgt inn folk med bred erfaring
fra blant annet fagforenings- og
organisasjonsarbeid samt politisk
arbeid. Samlet gir de oss en bred og
interessant kompetanse i de nye
rådene. Dette er vi heldige å få nyte
godt av i det arbeidet vi skal gjøre
for menighet og kirke her i Nord-

Aurdal. For det kirkelige arbeidet er
det fint at vi sitter med ulike erfa-
ringer og kan se med forskjellig
fokus på det menighetene i folkekir-
ken ønsker å være i en moderne tid.
Så er det prestens og de kirkelige
ansattes oppgaver å bære frem og
dele vår kunnskap om det kirkelige
arbeidet som foregår.

Jostein: - Ny soknerådsperiode er
en krevende og givende tid. Det er
litt vemodig å ta farvel med de gamle
rådsmedlemmene, og samtidig trive-
lig å bli kjent med de nye. Jeg opple-
ver alltid å møte oppegående men-
nesker med mye relevant erfaring –
også i arbeidet for soknet.

Legge til rette for tro
- Hva vil dere legge størst vekt på i
samarbeidet med de nye rådene?
Jostein: - Som medlem i menighets-

rådet vil jeg være med å løfte frem
menighetsrådets hovedformål: Å
legge til rette for tro. Jeg ønsker å gi
alle frimodighet til å finne sin plass i
kirken, slik at vi sammen kan bidra
med det vi har lyst til og ivrer for.
Kristine: - Det er alltid spennende

når nye mennesker møtes og skal
starte et arbeid sammen. Et godt

TERJE EKLUND

Sokneprestene Kristine Inderhaug Fossheim og Jostein Enger
ser frem til å bli kjent med de nye menighetsrådsmedlemmene
og sammen skape dialog mellom folk og kirken. 
(Foto Terje Eklund)

grunnlag legger vi ved å bruke tid på
å bli kjent og bygge et fint fellesskap
så vi selv kan bli en sterk enhet som
jobber godt sammen mot målene vi
setter oss. For meg som er prest vil
det være viktig å være et bindeledd
mellom kirkekontoret og rådene,
samt stille til disposisjon min kirke-
lige erfaring og teologiske kompe-
tanse underveis i arbeidet vi sammen
skal utføre.

Trygge og åpne fellesskap
- Hva mener dere er de viktigste
utfordringene for menighetene i
Nord-Aurdal kommende 4-års perio-
de?
Kristine: - Jeg tenker at det viktig-

ste vi gjør i kommende periode er å
fortsette å styrke folkekirkens arbeid
og legge til rette for flere møtesteder
mellom folk og deres kirker. Det er
fint hvis vi kan skape mer dialog
mellom folk og kirken for å finne ut
hva kirkens rolle kan være i folks
liv. Kirken er betydningsfull på de
store dagene i livet, men jeg håper at
vi kan forstå hvordan kirken kan bli
mer relevant og betydningsfull også
for folks hverdagsliv i Nord-Aurdal. 
Jostein: - Å beholde våre høye dåp-

stall. Å få til trygge, åpne fellesskap
på tvers av alder, kjønn, legning og
kultur. Å være synlige og relevante
for alle kirkens medlemmer.
- Hvordan kan de nye rådsmedlem-

mene på en best mulig måte bli
involvert/engasjert i gudstjenesten
og gudstjeneste arbeidet?
Kristine: - Alle rådsmedlemmer er

med på en turnus som går ut på å
være kirkeverter i gudstjenester
gjennom den 4-års perioden de er i
menighetsrådet. Dette gir naturligvis
en nærhet til og et engasjement i
gudstjenestelivet i deres sokn. Sam-
tidig er hvert sokneråd involvert i
hvilke gudstjenester som planlegges
i soknet deres. Så er det alltid spen-
nende å se hvilket engasjement som
vokser frem og utvikler seg når
arbeidet er kommet godt i gang og
de nye rådene er blitt kjent med
menighetens arbeid.
Jostein: - Vi har lang tradisjon for

at rådsmedlemmene stiller opp som
kirkeverter på gudstjenestene. De er
også sentrale når bøker skal deles ut
til fireåringene og 6. klassinger.
Mange stiller med kirkekaffe etter
gudstjenesten.
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Konserten innbrakte 20 000 kr. til menighetens kirkemusikalske arbeid

- Vi i menighetsrådet synes det var
veldig raust av Yngve Andersen å
stille opp gratis med profesjonelle
musikervenner og attpå til gi billet-
tinntektene fra konserten til menig-
heten. Det ble en kjempefin konsert,
som innbrakte nærmere 20 000 kro-
ner. Penger som vil bli brukt til kir-
kemusikalsk arbeid, sier Geir Bjør-
nødegård, fungerende leder i Aurdal
menighetsråd, som gjerne tar da
capo på konserten.

Variert utvalg
Rundt 120 mennesker overvar kon-
serten «Just a Closer Walk with
Thee» i Aurdal kirke i slutten av
september. Det svingte av både fris-
ke og åndelige sanger i kirken denne
lørdagskvelden. Yngve Andersen og
hans musikervenner sørget for en
aldeles strålende kirkekonsert, som
inneholdt et variert utvalg, alt fra
bedehussanger til gospel og klokke-

spill. 
Med seg på laget hadde Yngve

blant andre tisleidølen Jostein Hal-
den, som nok engang gjorde stor
lykke med sin sang og gitarspill.
Han sang også trestemt sammen
med Yngve Andersens datter og svi-
gersønn; Tone Marie og Gunnar
Aurdal i «You raise me up».  Euge-
niusz Pudelewicz, alias «Gennick»,
akkompagerte vakkert ved flere
anledninger på saksofon og klarinett.
Ellers bidro Henning Andersen med
klokke- og orgelspill og Yngve med
samme etternavn, men ikke i fami-
lie, trakterte saksofonen. Og her var
vakre, slitesterke salmer som «Hvil-
ken venn vi har i Jesus», «Jeg synger
meg en blå, blå salme» og «O store
Gud». Sokneprest Kristine Inder-
haug Fossheim holdt en fin og etter-
tenksom tale. 

Ny konsert i april
Yngve Andersen sier at han er over-
veldet over all den gode responsen

Det svingte av både friske
og åndelige toner i Aurdal

TERJE EKLUND

Tre av aktørene som bidro til å gjøre konserten i Aurdal kirke til en flott opplevelse. Fra venstre
sjefen sjøl, Yngve Andersen, Henning Andersen og Jostein Halden. 
(Foto Morten Stensby, Avisa Valdres)

  

han har fått på konserten, både fra
tilhørere og musikerne som var med.
- Jeg tror vi leverte, sier han med

latter i stemmen. Det var jo veldig
hyggelig at det kom så mange men-
nesker og at det ble skikkelig
«trøkk».
- Har det gitt mersmak?
- Absolutt! Jeg har allerede gjort en

avtale med menighetsrådet og tinget
kirken til lørdag 25. april klokken
17. Vi satser på noe av det samme
opplegget, med lokale musikere og
gamle venner av meg. 
- Og billettinntektene skal også da

gå til menigheten, eller?
- Det koster naturlig nok en del å

holde en slik konsert. Vi skal sam-
men med menighetsrådet forberede
oss enda bedre neste gang og sørge
for at enda flere folk vil fylle kirke-
benkene. Så jeg vil holde tilbake 10
000 kroner til reiseutgifter og opp-
hold til musikerne. Likevel skal det
bli igjen en bra slump med penger til
menigheten, sier Yngve Andersen.
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Det lyser i stille grender

av tindrande ljos i kveld,

og tusende barnehender

mot himmelen ljosa held

Og glade med song dei helsar

sin broder i himmelhall

som kom og vart heimsens

Frelsar

som barn i ein vesal stall.

Der låg han med høy til pute

og gret på si ringe seng,

men englane song der ute

på Betlehems aude eng.

Det lyser i stille grender

   

AURDAL MENIGHETSRÅD:
Navn: Tove Tøfte Kjøbli (63).
Leder. Representant i fellesrådet.

Navn: Inger Torun Klosbøle (56).
Nestleder.

Navn: Jeanett Aspholt-Weisser
(34). Sekretær.

Navn: Ole-Arne Fugllien (54). Kas-
serer.

Navn: Torhild Kjellman (65). Styre-
medlem.

Navn: Sissel Håvelsrud Odden (53).
Styremedlem.

Menighetsrådet i Aurdal har ønsket
å gi denne samlede uttalelse:
«Det er en tillitserklæring å bli valgt
inn i menighetsrådet og vi vil gjøre
vårt beste for å videreføre den gode
innsatsen og det gode arbeidet som
forhenværende menighetsråd har
stått for.
Aurdal kirke er en verdifull kultur-

skatt og et kjært samlingssted i glede
og sorg. Vi vil fortsette å jobbe for et
rikt kulturliv i kirken og for å gjøre
vår fantastiske storsal til et møtested
i hverdagen. Menighetsrådet jobber
med å få på plass «kvelder i kirken
med sanger og salmer du aldri glem-
mer». Nye og gamle sang- og salme-
skatter som samler bygdene til nære
og fine stunder sammen. Vet du om
noen som kan bidra litt ekstra med
sin sangstemme eller et instrument
disse kveldene, så gi oss et lite vink.
Det vil ellers komme på plass en fast
aktivitetskrok med puslerier for de
minste.»

Forts. fra side 7

Der song dei for fyrste gongen

ved natt over Davids by

den evige himmelsongen

som alltid er ung og ny.

Den songen som atter tonar

med jubel kvar julenatt

om barnet, Guds Son, vår

sonar,

som døden for evig batt.

Jakob Sande

ULNES SOKNERÅD har i forbin-
delse med arbeidet med brannsikting
av Ulneskyrkja, blitt tildelt en gave
fra KNIF på 50 000 kroner til brann-
forebyggende tiltak. KNIF er Kris-
ten-Norges administrative verktøy-
kasse for frivillige og ideelle organi-
sasjoner.

I ULNES har soknerådsmedlem
Gjermund Rye malt bårehuset. Han
har óg spylt gjerde rundt den nye
kirkegården. Også uthuset ved kir-
ken er blitt malt. 

JULETREFESTEN I AURDAL
blir på menighetshuset fredag 3.
januar, kl. 16.30.
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Forts. side 8
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VELKOMEN        KYRKJE        

15. desember, 3. søndag i adventstiden 
Matt 11, 2-11

Tingnes kirke kl. 17:00 Konsert. Jostein Eng-
er. Takkoffer til Tingnes Barnekor. Vi
synger og spiller julen inn. Matt.11, 2-11

Julaften 
Luk 2, 1-20

VLMS kl. 11:30 Gudstjeneste. Jostein Enger.
Aurdal fjellkirke kl. 12:30 Gudstjeneste.

Kristine Inderhaug Fossheim.
Strand kirke kl. 13:00 Gudstjeneste. Jostein

Enger. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
Skrautvål kyrkje kl. 14:30 Gudsteneste.

Jostein Enger. Takkoffer til Kirkens Nød-
hjelp.

Tisleidalen kirke kl. 14:30 Gudstjeneste.
Kristine Inderhaug Fossheim. Takkoffer til
menighetsarbeidet.

Ulnes kyrkje kl. 14:30 Gudsteneste. Terje
Eklund. Takkoffer til Frelsesarmeen.

Aurdal kirke kl. 16:00 Gudstjeneste. Kristine
Inderhaug Fossheim. Takkoffer til Kirkens
Nødhjelp.

Tingnes kirke kl. 16:00 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Kirkens
Nødhjelp.

Juledag  
Joh 1, 1-14

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

2. juledag  
Matt 2, 16-23

Tingnes kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Norges
KFUK-KFUM-speidere.

29. desember, Søndag etter jul  
Matt 2, 13-15

Ulnes kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste. Kristine
Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer
til Ulnes Musikklag.

Nyårsaften  
Luk 13, 6-9

Tisleidalen kirke kl. 15:00 Gudstjeneste.
Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Aurdal kirke kl. 23:15 Gudsteneste. Kristine
Inderhaug Fossheim. Takkoffer til menig-
hetsarbeidet.

5. januar, Kristi åpenbaringsdag  
Matt 2, 1-12

Tingnes kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Menighets-
arbeidet.

12. januar,  2. søndag i åpenbaringstiden
Matt 3, 13-17

Aurdal kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Kristine
Inderhaug Fossheim. Nattverd. Misjonens

dag for hele kommunen.

19. januar, 3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 2, 1-11

Skrautvål kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste. Kris-
tine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

Strand kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Stabburshel-
la. Tårnagenthelg for 2010-kullet og utde-
ling av bibler til 2008-kullet.

26. januar, 4. søndag i åpenbaringstiden  
Luk 18, 35-43 

Ulnes kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste. Jostein
Enger. Nattverd. Utdeling av bibler til
2008-kullet i soknet.

2. februar, Kyndelsmesse  
Luk 2, 22-40

Tingnes kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Kristi-
ne Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkof-
fer til barne- og ungdomsarbeidet. Utde-
ling av bibler til 2008-kullet i soknet.

9. februar, Såmannssøndagen  
Luk 8, 4-15

Aurdal kirke kl. 18:30 Gudstjeneste. Kristine
Inderhaug Fossheim. Nattverd. Tomasmes-
se, utdeling av bibler til 2008-kullet

16. februar, Kristi forklarelsesdag  
Matt 17, 1-9

Tingnes kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Stiftelsen
Kirkens Ressurssenter.

23. februar, Fastelavnssøndag  
Joh 17, 20-26

Skrautvål kyrkje kl. 11:00 Familiegudstenes-
te. Jostein Enger. Nattverd. Utdeling av
bibler til 2008-kullet, karnevalsgudstjenes-
te. Tingnes barnekor.

1.mars 1. søndag i fastetiden  
Matt 4, 1-11

Ulnes kyrkje kl. 11:00 Gudstjeneste. Kristine
Inderhaug Fossheim. Nattverd.

Tingnes kirke kl. 18:30 Gudstjeneste. Kristi-
ne Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkof-
fer til Blå Kors Norge.

8. mars, 2. søndag i fastetiden  
Matt 15, 21-28

Strand kirke kl. 11:00 Gudstjeneste med natt-
verd. Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til
Menighetens ungdomsarbeid. Menighetens
årsmøte, utdeling av bibler til 2008-kullet.

15. mars, 3. søndag i fastetiden  
Luk 11, 14-28

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

Tingnes kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Menighets-
arbeidet.

Døpte
Aurdal
20/10  Noah Fossen Botten
10/11  Eskil Stensæter Celius

Strand
13/10  Atle Steinsfjord Ekerbakke
        
Tingnes
1/9     Ingrid Lundene Døvre
15/9 Hanna Kvalnes
15/9 Sverre Bøe Skattebo
15/9 Cedrik Holm Gaard
27/10  Sanna Ulven
27/10  Even Follinglo

Ulnes
22/9 Amalie Brestad Bø
20/10  Eline  Bjørgo Huset
20/10  Vetle Strand

Vielser
Aurdal
7/09 Karoline Bergum og Steffen
        Raaholdt

Skrautvål
23/8 Marianne Odden og Rune 
        Tjernslien

Ulnes
20/10 Randi Haug Strand og 
        Stian Strand

Døde
Aurdal
5/9   Sverre Håvelsrud f. 1929
2/10 Ida Karin Petersborg Dale 
        f. 1941
9/10 Oddleif Dokken f. 1927
9/10 Erland Flaten f. 1946
30/10 Gunvor Annbjørg Aaberg 
        f. 1944

Skrautvål
29/8 Nils Oddvar Bergheim 
        f. 1943
6/9   Margit Aslaug Solhaug 
        f. 1936
30/10 Per Aabol f. 1938
7/11   Thorleif Thon f. 1960

Tingnes
25/9 Tora Julie Hagene f. 1942
2/10   Harald Esp f. 1949
3/10 Lillian Strandmoe Slette
        f. 1938

Livets gang

22. mars, Maria budskapsdag  
Luk 1, 26-38

Skrautvål kyrkje kl. 11:00 Gudstjeneste.
Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.
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Inger Marie Kalstad savner kirkegang – nå hører hun og Olav på radiogudstjenesten 

- Tingnes har vært
vårt andre hjem

TERJE EKLUND
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- Troen på Jesus gir trygghet, sier Ing-
er Marie Kalstad som gjennom store
deler av livet har vært fast kirkegjeng-
er i Tingnes. (Foto Terje Eklund)

Hallingdomen. Der ble hun også
med i barnekor, og sanggleden
kom siden den gang til å følge
henne. Hun har sunget både i
Nord-Aurdal sanglag og i kirkeko-
ret som Erlend Karlsen i sin tid
startet i Tingnes.

Tingnes – vårt andre hjem
Inger Marie forteller at hun og
Olav møtte hverandre første gang
i Oslo Kristelige Landsungdoms-
lag. I 1963 kom de til Fagernes,
hvor Olav ble ansatt som lektor
ved Valdres gymnas, der han
senere ble inspektør og til slutt
rektor. Før det hadde de bodd fire
år i Bergen. De ble foreldre til tre
barn, og med årene har familien
vokst med syv barnebarn og fem
oldebarn.

Deilig kringle og julekake med
brunost, alt hjemmebakt, står fer-
dig på bordet, og snart er koppene
våre fylt med rykende varm kaffe.
To tente stearinlys skinner for oss
i den mørke novemberdagen. 
- Nå må du bare forsyne deg, sier

Inger Marie Kalstad. Jeg sitter
sammen med henne i det trivelige
hjemmet hennes i Fejordvegen på
Fagernes. Hun er smilende og lett
til sinns og praten går. Hvem skul-
le tro at denne vitale damen runder
de 90 oppunder jul!

Sammen om radiogudstjenesten
Inger Marie Kalstad medgir at det
ble tomt i huset da ektemannen

- Olav og jeg har hatt det veldig
godt sammen, og vi har vært så
heldige å ha vært forankret i den
kristne tro. Det har vært en viktig
bærebjelke i samlivet vårt. Ting-
nes kirke var i alle år vårt andre
hjem. Der har vi hatt mange gode
opplevelser i et godt kristent fel-
lesskap. Vi var som en sammen-
sveiset familie. I og med at jeg
ikke lenger er med på gudstjenes-
tene, blir heller ikke forholdet til
menigheten det samme. Dessuten
er veldig mange av de trofaste kir-
kegjengerne som vi gikk sammen
med borte, eller ikke lenger kom-
mer seg til kirke.
Inger Marie og Olav Kalstad var

begge sto sentralt i planleggingen
og byggingen av Tingnes kirke.
Han var leder av byggekomiteen
og hun aktiv i kirkeforeningen.

Troen på Jesus
Inger Marie sier at hun ser frem til
å feire jul og Jesu fødsel. Det kom-
mer familie hjem til jul, og tanken

Olav for fire år siden fikk
plass på Valdres lokalmed-
isinske senter etter at han ble
rammet av demens. I sommer
feiret de diamantbryllup. Fire
ganger i uken besøker Inger
Marie mannen sin. Da har
hun med kaffe og noe å bite i.
Hun leser andakten i Vårt
Land for Olav og sammen ber
de Fadervår. Hver søndag
hører de på gudstjenesten i
radioen.

- Det føles nesten som å
være i kirken. Olav og jeg var
i alle år faste kirkegjengere i
Tingnes. Jeg savner å være
fysisk tilstede i kirken på
søndager, men nå kjennes det
riktig at jeg er sammen med
Olav på VLMS når det er
messetid. Det er godt å kunne
dele søndagsstunden ilag. 
Inger Marie forteller at hun

vokste opp som attpåklatt på
gården Tollefsgård i Nesby-
en, med prestegården som
nærmeste nabo. Det var et
kristent barndomshjem og
hun var ikke gamle jenta da
hun første gang var med til
gudstjeneste i Nes kirke –

er også at Olav skal få være
hjemme julaften.
- Jeg har alltid vært opptatt

av tradisjoner, men etter
hvert kan ikke alt lenger
gjennomføres på samme måte
som tidligere. 

- Jesus er veldig viktig for
meg, sier Inger Marie. Jeg
har fått erfare at troen på ham
gir både glede og styrke, i
lyse som i tunge dager, og
kanskje ikke minst trygghet.
En salme som sier mye om
mitt trosforhold, er tredje
verset i julesalmen «En kryb-
be var vuggen som ventet
ham der», hvor det står i tre-
dje verset: «Fra krybben til
korset gikk veien for deg, slik
åpnet du porten til himlen for
meg. Velsign oss, vær med
oss, gi lys på vår vei, så alle
kan samles i himlen hos
deg!» Et bibelvers som også
har vært meg til stor velsig-
nelse, er noe som står i Peters
første brev: «Kast alle
bekymringer på ham, for han
har omsorg for dere.» 
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