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Av innholdet:
• «Tid for ettertanke» ved Jostein Enger
• Vårens konfirmanter
• Stort etterslep av vedlikehold
• Kirkeverge Frank Steinsvik har sagt opp
• Påska er favoritthøgtida til Helena Wright

Det er lenge mellom hver gang at hele fem barn bæres til dåpen i en og samme kirke i Nord-
Aurdal. Men det skjedde søndag 13. januar i Aurdal kirke. Og det var attpå til fem små jenter
som denne dagen ble døpt med den kristne dåp. Her er dåpsfolket fotografert sammen med
sokneprest Kristine Inderhaug Fossheim. Fra venstre Morten Lihagen og Beth Kathrine
Onstad med dåpsbarnet Emily Lihagen-Onstad. Jeanette Rykke Mandelid og Espen Enger
Tvenge med dåpsbarnet Tomine Rykke Tvenge. Steffen Raaholdt og Karoline Bergum med
dåpsbarnet Rikke Bergum Raaholdt og dåpsbarnets storesøster Martine Bergum Hauglid.
Jørn Ulsnes Adolfsson og Silje Kristin Brateng med dåpsbarnet Sandra Adolfsson. Thea
Hegard Frøysaker med dåpsbarnet Pernille Frøysaker. (Foto Hans Enger)

• Lyset i sentrum på Misjonens dag
• Salmekveld med fokus på diakoni
• Påtok seg gratis rengjøring av Tingnes kirke
• Sisteside-intervju med den nye kirkevergen

Kyrkjeliv 1 2019.qxp_123552 Kyrkjeliv 5-05  12.03.2019  08:27  Side 1



KYR                                                                                                                                            KYRKJELIV I NORD-AURDAL 2

Den norske
kirke - 
Nord-Aurdal 

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

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

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

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

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

Kirkegårdsarbeider:
Arve Bakke, tlf:. 918 85 635

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

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

Det siste og det 
første måltid

Jesu siste måltid med disi-
plene: Tillit til forrett, svik

til hovedrett, og forsoning til
dessert.

TILLIT - Det så lenge ut til
at det skulle bli en hyggelig

kveld for Jesus og disiplene.
Jesus aner at avskjedens time
er nær. Han samler alle sine
kjære til måltid. Det er et godt
fellesskap å være en del av.  I
stedet ender kvelden opp som
en av de verste i menneskets
historie. Fra fortrolig felles-
skap i det ene øyeblikket til
svikefull konspirasjon i det
neste.

SVIK - «Så er det altså sant.
Jesus har sagt det»: Én av

de tolv er en forræder, og nå
går diskusjonen høyt om hvem
det kan være: «Det er vel ikke
meg?» «Er det meg?» Hvorfor
svek Judas Jesus? Var det
Satan som fór i ham, slik det
står i Lukasevangeliet? Var det
Guds vilje? En ting er sikkert:
Det kunne vært hvem som
helst. Peter – klippen - viste
senere på kvelden at det like
gjerne kunne vært ham. Andre-
as, Jakob, Johannes. Alle spur-
te de: «Det er vel ikke meg?»
Ingen følte seg trygge. Kanskje
er det sånn? At sviket ligger i
oss alle - som en latent mulig-
het? Som en konstant trussel?
Når presset øker – står vi alltid
like rakrygget? Skjærtorsdag
utfordrer: Kan vi heve oss over

Jesu disipler? Kan vi være
trygge på at svik ikke er en del
av oss? At vår rygg er ubøye-
lig? Skjærtorsdagssviket etter-
later likevel ingen i mørket:
Ryggøvelsene fortsetter – det
er tid for å rette ryggen. Når
sviket er størst blir Guds tro-
fasthet tydeligst. 

FORSONING - Ennå mens
disiplene diskuterte høylytt,

- «i den natt da han ble forrådt»
- tok Jesus et brød, takket, brøt
det, gav disiplene og sa: «Ta
dette og ét det! Dette er min
kropp.» Og han tok en kalk,
takket, gav dem og sa: «Drikk
alle av den! For dette er mitt
blod, som utøses for mange til
syndenes forlatelse.» Jesus
ante hva han hadde i vente.
Han forsto at disiplene snart
skulle gi ham en sjelden opp-
visning i svik, fornektelse og
bedrag. Han var klar over at
han snart skulle lide en grusom
død, og at ingen ville løfte en
finger for å redde ham. Likevel
deler Jesus brød og vin med
disiplene sine. På randen av sitt
eget liv innstifter Jesus en ny
pakt, der Gud lover trofasthet
like til døden. Og når Jesus
deler, da er det ingen som blir
forbigått. Der sitter Peter – den
storkjefta feigingen. Thomas,
med så liten tro. Og så har
turen kommet til Judas. Brød
og vin. Den nye pakt i Jesu
blod.

Jostein Enger

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:
Nord-Aurdal kirkelig fellesråd

Vårens konfirmanter
Aurdal kirke 26. mai, 10:30:

Simen Tobias Hagen, Lars Arne
Klosbøle Kolstad, Andrea Lahaug,
Hedda Lie, Anders Berent Knudsen
Lihagen, Petter Tønnes Rolfsen, 
Vilde Skaga, Eskil Steine, Julie Hip-
pe Sørli, Lage Colling Westerbø,
Emma Helen Colling Westerbø 

Aurdal kirke 26. mai, 12:30: 
Martine Bråten, Gunnhild Grøndalen
Alva Eugenie Klosbøle Madsstuen
Anniken Othilie Opheimsbakken,
Emma Ødegaard Sæthre, Leo Elias
Volden 

Strand kirke 26. mai, 11:00: 
Nora Rotevatn Dahlen, Thea Haugen

Camilla Søndrol 

Ulnes kyrkje 30. mai, 11:00: 
Ingeborg Hippe, Thea Moe Holden,
Martin Rognaas Holt, Kaja Bren-
dengen Rosenlund 

Skrautvål kyrkje 30. mai, 11:00:
Celine Lyseng Døvre, Malin Gig-
stad, Jonas Gustavsen Høiseth, Tryg-
ve Ranum Sebu, Tuva Emilie Nilsen
Skrindsrud

Løken, Karianne Nyhus, Teodor
Kvisgaard Skjel, Timann Svennæs,
Emma‑Kristine Tobiassen 

Tingnes kirke 12. mai, 10:30: 
Jakob Blix‑Nilsen, Johanna Enger,
Sondre Grythe Gjevre, Siri Bakken
Hansen, Trisha Margaret Bagaporo
Johansen, Hanna Kleven, Thea Rog-
ne‑Andersen, Siri Ødegård Rye, Bra-
ge Skattebo, Marit Skattebo, Ingrid
Skattebo, Renate Løvlie Tuvmarken 

Tingnes kirke 12. mai, 12:30: 
Julie Hicks Aure, Hedda Hauge Bel-
gum, Audun Breiseth, Felix Brenn
Nordhagen, Mari Rosendal Nyhagen,
Leik Elias Rindal, Elida Rønsgård,

Nye konfirmasjonsgudstjenester står for døren. I år er det I alt 52 ungdommer som skal konfirme-
res i vår kommune. Vårt bilde viser fjorårets konfirmanter i Tisleidalen. Fra venstre: Tvillingene Fri-
da Hovde, Julie Hovde, Mia Martinsen og sokneprest Kristine Inderhaug Fossheim. 
(Foto Anna Rust Holt)
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Stort etterslep av vedlikehold
av kirker og kirkegårder
Alle som kjenner til den lokale kir-
kes økonomi i Nord-Aurdal, vet at
den gjennom mange år har vært
svært anstrengt. Kirken har vært og
er fortsatt underfinansiert. Dette har
blant annet ført til et stort etterslep
hva angår vedlikehold av kirker og
kirkegårder. Foruten at fellesrådet
for en del år tilbake måtte si fra seg
den delvis statsfinansierte diakonstil-
lingen og kutte i lovpålagte stilling-
er. Når kirkeverge Frank Steinsvik
nå har konfrontert den politiske
ledelse med disse realiteter, har ikke
det falt i god jord. 

Latterlig lite beløp
- Jeg mener det er grunn til stor

bekymring for den økonomiske situ-
asjonen for kirken i Nord-Aurdal.
Det er krevende å skulle drifte seks
kirker og kirkegårder, og det sier seg
selv at et årlig driftsbudsjett på 33
000 kroner er latterlig lite, selv om
fellesrådet selvsagt er glad for å ha
fått 30 000 kroner ekstra til vedlike-
hold på årets budsjett. Beløpet burde
vært 10 ganger større. Kirken har i
en årrekke vært underfinansiert, noe
som har ført til et veldig etterslep på
vedlikehold og stort forfall. Fem av
kirkene har taklekkasjer og Ulnes
kyrkje, som er det eldste og mest
verdifulle historiske bygget i kom-
munen, har store kalk avskallinger
på ytterveggene. Istedet for at vedli-
keholdet kunne vært løst fortlø-
pende, hoper det seg opp og medfø-
rer høye kostnader. Når det da ikke

fins penger på driftsbudsjettet ender
det med at det må tas på investe-
ringsbudsjettet, og det er en helt
avsindig måte å forvalte fellesska-
pets penger på, sier kirkeverge Frank
Steinsvik på fallrepet.
Han legger til at han er fullstendig

klar over at kommunen på investe-
ringssiden har bidratt med gode
bevilgninger, for eksempel til nytt
gulv i Aurdal kirke og utvidelse av
Tingnes kirkegård.

Underskudd på 400 000 kroner
Steinsvik sier at kirkelig fellesråd
går inn i det nye år med et under-
skudd på 400 000 kroner, og at kir-
kebudsjettet for inneværende år har
fått et nedtrekk på 142 000 kroner
sammenlignet med 2018. 

- Underfinansieringen av kirken i

Avgått kirkeverge Frank Steinsvik mener det er grunn til bekymring

TERJE EKLUND

I høst redegjorde kirkeverge Frank Steinsvik (t.h.) og kirkelig fellesråds leder Rigmor Orderdalen
Tveit formannskapet om de trange kår kirken i Nord-Aurdal lever under. 
(Foto Marit Beate Kasin, Valdres)
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Nord-Aurdal er i følge tall fra Statis-
tisk Sentralbyrå et sted mellom en
million og halvannen million årlig
sammenlignet med sammenlignbare
kommuner og fellesråd. Spriket
mellom pålagte oppgaver og bevilg-
ning har økt i hver eneste budsjett-
prosess. Drift av kirken er en lovpå-
lagt oppgave for kommunene. Politi-
kerne har oppgaver som kan, bør
eller skal bevilges penger til. Kirken
er lovpålagt og dermed en etat det
SKAL bevilges penger til.
- Hva er ditt råd til fellesrådet i den

vanskelige økonomiske situasjonen?
- Noe penger kan hentes inn ved

vakans i kirkevergestillingen.
Månedlig besparelse her vil være i
størrelsesorden 60 000 kroner. Ellers
er mitt forslag å si opp arbeidsavta-
len med Valdres Arbeidssenter til
100 000 kroner. Det er det kirken
betaler for gressklipping av kirkegår-
dene. Ustelte kirkegårder ville være
et tydelig signal til politikerne. Men
jeg fikk ikke med meg fellesrådet på
det. Istedet vil de bruke av disposi-
sjonsfondet som snart er bunnskrapt.

Brannsikring Ulnes
Frank Steinsvik sier det ikke er
mulig med ytterligere besparelser.
Bemanningssituasjonen er allerede
under minimum i dag.

- Med seks kirkegårder burde det
vært minst én hel kirkegårdsarbeider
til. I en så stor kommune som Nord-
Aurdal burde det også vært en dia-
kon og en trosopplærer i full stilling. 
Han legger til at en annen mulighet

som må vurderes for å spare penger,
er vinterstenging av kirker. 

- Det er selvsagt ikke populært.
Folk ønsker jo dåp og begravelser i
den kirken de sokner til.

Riksantikvaren har bestemt at
middelalder steinkirkene skal brann-
sikres og har bevilget 593 000 kroner
til Ulnes kyrkje under forutsetning
av at kommunen skyter inn omtrent
samme beløp, noe det er satt av
penger til. Politikerne har også bevil-
get en million til Skrautvål kirkegård
i investeringsprogrammet for 2020.

- Opplever at vi har
en god dialog
Med bakgrunn i den vanskelige øko-
nomien kirken sliter med, har Kyr-
kjeliv stilt følgende spørsmål til ord-
fører Inger Torun Klosbøle:

Forståelse for bekymringen
- Hvilke tanker gjør du deg som ord-
fører om kirkens dårlige økonomiske
kår?
Underfinansieringen av kirken i
Nord-Aurdal er i følge tall fra Statis-
tisk Sentralbyrå et sted mellom en
million og halvannen million årlig
sammenlignet med sammenlignbare
kommuner og fellesråd. Kommen-
tar?      
- Budsjettprosesser krever god dia-

log der kirken i dette tilfellet må
fremme sine behov etter drøftinger i
fellesrådet til rådmann i første
omgang, som må ta dette inn i de
politiske prioriteringer frem til poli-
tisk behandling. Det er viktig at kir-
ken legger dette frem for rådmann
og i dialogmøtet med politikerne.
- Har du forståelse for at fellesrådet

er bekymret?
- Ja, jeg har forståelse for bekym-

ringen, men opplever samtidig at vi
har en god dialog, og ser fram til et
fortsatt godt samarbeid.
- Et driftstilskudd på 30 000 kroner

fordelt på seks kirker og kirkegårder
er ikke akkurat mye å skryte av?
- Dette var et ønske som kirkever-

gen kom med i dialogmøtet i sep-
tember med formannskapet. Kirkelig
fellesråd ville bruke det til sommer-
vedlikehold på kirkegårdene. Dette
bevilget kommunestyret, så er det
fellesrådet som forvalter den økono-
miske ramma.   

Flere tilleggsbevilgninger
- Ellers må jeg få nevne at kommu-
nen gjorde en tilleggsbevilgning for
nødvendige brannsikringstiltak i
Ulnes kyrkje etter en matchingsmo-
dell fra Riksantikvaren. I tillegg
mellom 3000-400 000 for vannfø-

ring fra fjorden og opp til kirkebyg-
get. Til sammen 1 mill.
Det er i økonomiplanen satt av mid-
ler til Skrautvål kirkegård. Kommu-
nestyret bevilget også nødvendige
midler for renovering av gulvet i
Aurdal kirke for noen få år siden. 
Utvidelsen av Tingnes kirkegård i
2013 har bidratt til 300 nye kistegra-
ver og re-presenterer gjennom grav-
lund for andre trossamfunn (uvigslet
grunn), gravlund for ukjent grav og
urnelund sentrale inkluderende ver-
dier i dagens samfunn.
- Fem av kirkene har taklekkasje og
murpussen på det eldste og vel det
mest verdifulle bygget i kommunen,
Ulnes kirke har store avskallinger.
Tilsier ikke det at kommunen bør
bevilge mer penger?
- Dette må komme som en eventu-

ell bestilling med kostnadsoverslag
inn mot budsjettbehandling for 2020
som nå starter. Dialogmøtet med
politikerne blir 19. juni. Vi kan ikke
bevilge midler uten å kjenne stør-
relsen på bevilgningen. Ordinært
vedlikeholdsarbeid forutsetter vi at
fellesrådet utfører innenfor vedtatt
budsjett. I de tilfeller hvor det ikke
er mulig er det viktig med dialog
mellom fellesrådet og kommunen,
sier ordføreren.

Ordfører Inger Torun Klosbøle:

TERJE EKLUND

PILEGRIM 2019. De fleste av
Kyrkjelivs lesere er kjent med pile-
grimsvegen gjennom Valdres. En
starter ved Hedalen stavkirke, og
etter åtte dagers vandring gjennom
«Norges blomsterdal» kommer en
til St. Tomaskyrkja på Filefjell. Her
er vakker natur, rik kultur og histo-
rie. Og ikke minst kirkene ligger der
som perler på en snor. Velkommen
til å være med på fellesvandring i
perioden 28. juni – 6. juli 2019.
Henvendelse til pilegrimspresten
Anne Hilde Øigarden (tlf. 915 50
389 / hiloeiga@online.no ) eller
Jahn Børe Jahnsen (918 17 950 /
jbjahnsen@gmail.com) for flere
opplysninger og påmelding.

TERJE EKLUND tok i 1989 over
som redaktør av Kyrkjeliv etter Gun-
nar Løyland, og har således hatt
ansvaret for redigeringen av menig-
hetsbladet i 30 år.
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- Min fordømte plikt å si klart 
fra om armodet i kirken
Etter kun et drøyt år har Frank Stein-
svik sagt opp stillingen og sluttet
som kirkverge/daglig leder i Nord-
Aurdal. Han begrunner sin fratre-
delse med at han ikke kunne leve
med et fellesråd som aktivt under-
graver kirkens daglige leder med
hemmelige møter med rådmann og
ordfører bak kirkvergens rygg.
Steinsvik sier til Kyrkjeliv at han
etter dette ble pålagt munnkurv og at
han som kirkeverge opplevde å bli
vingeklippet.

Nærmest pålagt munnkurv
Foranledningen til situasjonen som
har oppstått, skyldes et formanns-

kapsmøte i høst, hvor kirkeverge
Frank Steinsvik og kirkelig felles-
råds leder, Rigmor Orderdalen Tveit,
var invitert for å orientere om den
lokale kirkes arbeid og økonomi.
Steinsvik påpekte her at kirken i
Nord-Aurdal gjennom mange år er
blitt økonomisk utarmet, noe som
har ført til et veldig etterslep når det
gjelder vedlikehold av kirker og kir-
kegårder. Kirkevergen la ikke fing-
erne imellom, og det er tydelig at
politikere og kommunens ledelse ble
provosert, noe som resulterte i at
ordfører og rådmann innkalte felles-
rådets leder og prost Carl Philip
Weisser til et møte, som kirkevergen
ble gjort kjent med senere. Steinsvik
sier at han i et påfølgende møte i kir-
kelige fellesråd ble irettesatt og nær-

mest pålagt munnkurv.

Ville tale kirkens sak
- For meg som kirkeverge er det en
ulevelig situasjon å skulle ha et styre
som i liten grad kjenner til arbeids-
fordelingen mellom daglig leder og
rådet, og som dermed vil legge ster-
ke føringer på utøvelsen av verge-
funksjonen, slik enkelte tok uimot-
sagt til orde for i dette møte. Jeg er
tilsatt som kirkens verge, ikke for å
ivareta kommunens behov for å utar-
me kirken. Jeg er heller ikke tilsatt
for å underslå faktum i et møte med
formannskapet, fordi det vil tjene
partiet til to av fellesrådsrepresentan-
tene som har styrt utarmingen av kir-
ken siste årene. Jeg mener det er kir-
kevergens fordømte plikt å orientere

Frank Steinsvik slutter som kirkeverge. Følte seg vingeklippet av fellesrådet

TERJE EKLUND

- Som kirkeverge er det maktpåliggende for meg å tale kirkens sak, og når jeg da blir møtt med
skepsis og ukvemsord fra mitt eget styre, må jeg bare ta min hatt å gå, sier Frank Steinsvik som nå
har fått jobb som kirkeverge i Flesberg og Rollag. (Foto Terje Eklund)
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politikere og allmenheten sannfer-
dig, og ikke gi et fortegnet bilde av
virkeligheten fordi fakta er ubehage-
lig for noen, sier Steinsvik, før han
fortsetter:
- Som kirkeverge er det maktpålig-

gende for meg å tale kirkens sak, og
når jeg da blir møtt med skepsis og
ukvemsord fra mitt eget styre, må
jeg bare ta min hatt å gå. Jeg opplev-
de et fellesråd som ga veldig tvetydi-
ge signaler om det helt grunnleg-
gende hva økonomi angår. I et fel-
lesrådsmøte kunne man sitte og leg-
ge ut om hvor stemoderlig kommu-
nen har behandlet kirken siste tiåret.
I neste møte sitter de samme perso-
nene og skal «ta» kirkevergen for å
ha vært tydelig i møte med kommu-
nen.

Slutter ikke med lett hjerte
Frank Steinsvik sier at lufta gikk ut
av ham etter fellesrådsmøte før jul.

- Jeg har etter hvert opparbeidet
meg lang fartstid som kirkeverge i
Den norske kirke, men jeg har aldri
opplevd det så krevende som i Nord-
Aurdal. Det er første gang i mitt liv
jeg har
gruet meg for å gå på jobb. Derfor
var jeg nødt til å se meg om etter en
annen jobb, sier Steinsvik, som er
tilsatt som kirkeverge i Flesberg og
Rollag i Numedal.
- Jeg synes det er leit å forlate Val-

dres. Det er ikke med lett hjerte jeg
slutter. Jeg har hatt en fin stab med
gode medarbeidere, og selv om det
har vært grunnleggende uenighet i
forståelsen av kirkeverge funksjo-
nen, har jeg hatt et godt og hyggelig
samarbeid med både fellesrådets
leder, prosten og de øvrige ansatte.
Jeg har opplevd et romslig og inklu-
derende arbeidsfellesskap med
respekt for ulikhet og ulike mening-
er. Vi har hatt fokus på felles mål;
det vil si det beste for kirken og bru-
kerne, og at vi er her for å tjene noe
større enn oss selv. På fallrepet vil
jeg takke alle for den gode innsats
som de utfører. Fokuset mitt på utar-
mingen av kirkelig sektor i Nord-
Aurdal, må imidlertid aldri over-
skygge det gode arbeidet som fak-
tisk drives på tross av de beskjedne
bevilgninger.

En stor innsats
Steinsvik forteller at han har det
meste av familie og venner i Vest-
fold og Kongsbergregionen, og at

Rigmor Orderdalen Tveit sier til
Kyrkjeliv at hun synes det er synd at
Frank Steinsvik har valgt å slutte
som kirkeverge. 
- Han har gjort en god jobb i løpet

av den korte tiden han har vært her,
og han hadde fortsatt så mye ugjort.
Jeg opplevde å ha en god dialog og
et godt samarbeid med Steinsvik, og
jeg er den første til å beklage at han
valgte å si opp, sier leder av kirkelig
fellesråd, Rigmor Orderdalen Tveit. 

Ønsket tettere dialog
- Du har samarbeidet tett med Frank
Steinsvik. Han begrunner sin oppsi-
gelse blant annet med at han ikke
kunne leve med et fellesråd som
aktivt undergravde han som daglig
leder med hemmelige møter med
rådmannen?
- Rådmannen ba om et møte med

meg og prost Carl Philip Weisser
fordi han ønsket å komme i en tet-
tere dialog og diskutere kirkens van-
skelige økonomi. I etterpåklokska-
pens lys ser jeg at kirkevergen også
burde vært informert og deltatt på
møte, sier Tveit og fortsetter: 

- Denne samtalen var aldri tenkt
som annet enn et forsøk på å utvikle
en god dialog med kommunen slik at
det kunne handle om de viktige

- I etterpåklokskapens 
lys burde kirkevergen

vært informert
TERJE EKLUND

Fellesrådsleder Rigmor Orderdalen Tveit:

saker, og ikke om person. Jeg kan
ikke dele den oppfatning at dette var
en aktiv undergraving av Steinsvik
som daglig leder. Det var også på det
rene at Steinsvik uoppfordret ble
gjort kjent med møtet samme dag –
også det for at man skulle skape så
stor åpenhet som mulig.

Mer konstruktiv samtale
- Frank Steinsvik følte at hans eget
styre gikk bak hans rygg og at han
nærmest fikk munnkurv av fellesrå-
det til ikke å uttale seg til pressen?
- Det er hans oppfattelse av saken.

Steinsvik er veldig direkte og en
handlingens mann, mens vi i Valdres
har en kultur hvor vi ikke går så fort
frem. De sterke uttalelser som frem-
kom i avisen ble diskutert i felles-
rådsmøte. Det var flere som mente at
tiden nå var inne for å komme over i
en mer konstruktiv samtale og felles
planlegging med kommunen om de
store utfordringer på kirkelig områ-
de. 
- Men er det ikke bra å ha en kirke-

verge som konfronterer politikerne
med kirkens utarmede økonomi, slik
Steinsvik gjorde? Han ga jo fra før-
ste dag av klar beskjed om at han
kirkens og ikke kommunens mann.   

- Jo, det er bra. Steinsvik var en
flink og driftig kirkeverge, og vi
hadde så absolutt hatt bruk for ham
videre.

det også har spilt en viss rolle når
han søkte stillingen i Numedal. 
Han startet opp i den nye jobben 1.
mars.
Frank Steinsvik kom som et friskt

pust utenfra da han på tampen av
2017 ankom Nord-Aurdal. Med sitt
utadvendte vesen og direkte lederstil,
kom han lett i kontakt med folk. Han
viste raskt at han satt inne med mye
kunnskap og at han kunne kirkeloven
og andre lovverk til fingerspissene.
I løpet av den korte tiden han var

her, markerte Frank Steinsvik seg
som en tydelig og ekspeditt kirkever-
ge. Han hadde klare visjoner for kir-

kens ve og vel, og han underslo aldri
at han først og fremst var kirkens og
ikke kommunens mann. Derfor har
han da også vært så konkret når det
gjaldt å understreke de trange økono-
miske kår som kirken i Nord-Aurdal
lider under. Det må ellers sies å være
Frank Steinsviks fortjeneste at kir-
ken endelig nå er samlet i et «kirkens
hus» med romslige og gode lokalite-
ter i DNB-bygget på Fagernes. Der-
for en stor takk til Frank for hans
heroiske innsats og engasjement.
Bare så synd det endte som det gjor-
de. Kirken i Nord-Aurdal hadde
trengt en pådriver som Frank Steinsvik. 
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- Påska er mi favoritthøgtid
Kyrkjeåret med alle sine høgdepunkt
sit godt i ryggmargen på prestedotte-
ra Helena Wright (43). Oppveksten
fylgde farens prestekall. Identiteten
er Nordisk-Finsk ettersom ho vaks
delvis opp i Helsingfors og i Göte-
borgsområdet. 

Musikken førte henne seinare til
Norge, og kjærleiken bestemte rot-
festet i Aurdal. Her er ho gift på gar-
den som ein gong var prestegard.
Med kyrkja som utsikt frå kjøkkeng-
laset, og med stilling som trusopplæ-
ringspedagog, er Helena godt «inn-
ramma» i livet sitt. 

Påska- litt bortgløymd
- Eg har alltid vore fascinert over
skaparverket, seier Helena. - Gud må
ha hatt det utruleg morosamt då han
skapte alt liv, alle former, leikte med
farger og gav variasjonane til planter
og dyr. 
Orkidear, stauder og småbusker var

den store interessa då balkongen var
hage. Gardshagen i Aurdal gav inter-
essa auka areal, også for matnyttige
verkstar. Omkransa av stauder og
rosesamling finn ein frukttre, - eple,
kirsebær, plommer og pærer. Denne
aktar ho som ein liten genbank og
driv forsøksdyrking av hardføre
fruktsorter. 
- Påska er mi favoritthøgtid, seier

Helena. - Den inneheld eit spenn
som skil seg frå dei andre høgtidene.
På ei veke friskar me oppatt dramaet
som brende seg inn i trusgrunnlaget
vårt. Veka er sterk spenning, fortvi-
ling, smerte og sorg. Essensen av
nattverdsmåltidet kjem tettare på.
Det når opp til eit vendepunkt med
glede, feiring og fest. Dette kan ein
fylgje og byggje opp dag for dag i
den stille veka. Såleis blir påskenatta
så forløysande og påskedagens bod-
skap mykje tydelegare, seier Helena
som blir lei av alt kommers rundt
høgtider.
Litt sakneleg er nok den finske og

svenske påskemarkeringa som har ei
heilt anna tyngde. Det spesielle med

koma til meg»  er eit gudsteneste-
konsept me har utvikla i samarbeid
med prestane i både Sør- og Nord-
Aurdal.» 
Med hjarta for påskebodskapet kan

ho gjerne gje tips til måtar å laga
påskevandring for fem-seks åringar
i kyrkja her. Etter erfaringar frå
både Etnedal og Sør-Aurdal der dei
har lange tradisjonar for dette, er det
ein fin måte å illustrere bodskapet
på. Ungane lagar palmeblad som dei
tek med heim som minne. Dei lagar
påskeegg som blir hangande i kyr-
kja, og som gjev ei lita eigedoms-
kjensle og besøkslyst seinare i høg-
tida. Og ungar er imponerande flin-
ke til å synge dei songane som høy-
rer til. 

Vikig med samarbeid
-La ungane bli kjende med kyrkja si
gjennom alle sansar, oppmodar ho. -
Vandregudsteneste, utforsking av
krokar og inventar gjer dei trygge.
Og musikk er viktig! 
Helena Wright har praktisk peda-

gogisk utdanning frå musikkhøg-
skulen i Göteborg og tek med seg
dette inn som eit verktøy for alt det
er verdt. Ho sler eit slag for dei gode
barnesangane i den nye salmeboka.
Om ein kallar det vandregudsteneste
eller songgudsteneste, - det er verd-
fulle middel for å nå dei minste,
men også for at foreldre skal kjenne
seg velkomne og merke at kyrkja er
si.

Som trusopplæringspedagog har
Helena litt oversikt over det organi-
serte kristenlivet og ynskjer å for-
midle kor viktig det er med samar-
beid. Kyrkjeliv har tidlegare hatt
brei dekning av dette i høve
misjonsforeningane, og Helena for-
sterkar fokuset. 

- Misjonsavtaler skapar engasje-
ment og medvit hjå menigheita, og
det kan verke dempande på grådig-
heitskulturen i samfunnet vårt. Leir-
verksemd og anna i regi av organi-
sasjonar som til dømes Acta/Normi-
sjon, Norsk Luthersk Misjonssam-
band med fleire bør kunne sjåast
som ein ressurs i trusopplæringa,

norsk påske er at så mange reiser på
hytta, altså ut av soknet sitt, og kyr-
kja får ikkje det besøket som det
elles ville hatt, - jamført jul. Norsk
påske er litt bortgløymd hjå folk flest
som kyrkjeleg høgtid.  Helena nem-
ner påskenatts-messene og tenkjer
på Slidredomen og spreidde forsøk i
Tingnes. Dette er sterke messer som
ho rår fleire til å oppsøkje. Oppstoda
og dåpen blir så konkret. «Heftig
liturgisk djupdykk», kallar ho det.  

Babysong og songgudsteneste
Hennar personlege engasjement for
kyrkja er sjølvsagt grunnlaget for

     

 

Helena Wright – trusopplær   

arbeidet ho gjer som trusopplærings-
pedagog i Etnedal og Sør-Aurdal.
Det er ein viktig jobb, som ho seier,
og sjølv om det ikkje er lett å kombi-
nere familiens gardsdrift og rolla
som småbarnsmor med kvelds- og
helgearbeid, så er ho faktisk den
einaste som framleis er i denne stil-
linga sidan trusopplæringsprosjektet
tok til i Valdres for åtte år sidan. 
- Jentene mine på seks og ni år fyl-

gjer med på dei arrangementa eg har
i arbeidet mitt. Det fører til at dei
ikkje deltek like mykje på tilsva-
rande i si eiga kyrkje i Aurdal, seier
ho. 
- Men det er litt glidande grenser,

legg ho til, - så eg har hatt ansvar for
babysong og for songgudsteneste for
dei yngste også her i Nord-Aurdal.
Songgudstenestene, «Ingen på jor-
den er himlen så nær» / «La barna
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- Påska inneheld eit spenn som skil seg frå dei andre høgtidene.
På ei veke friskar me oppatt dramaet som brende seg inn i trus-
grunnlaget vårt, seier Helena Wright, trusopplæringspedagog og
musikar. (Foto Terje Eklund)

   æringspedagog og musikar:

seier ho. 

Markering av kyrkjehøgtidene
Men attende til påskeegg. I tunet står
hønehuset. Det er høgproduksjon no.
Fargerike rasehøner tittar ut og vur-
derar temperaturen. Hanen gjel av
full hals. På jordet ruslar eit par hes-
tar av finsk rase, til våren blir dei tre.
I sauefjøset brekar sauene, både kvit
spælsau og gamalnorsk spælsau. Det
er kun idyll for den som står utanfor. 
Helena er flink til å finne tid til å

markere kyrkjehøgtidene også i hei-
men. Det er ikkje pynt som er det
viktige. Ho legg meir i markering av
mattradisjonar og i symbol. 
- Det blir litt slik finsk-norsk miks»,

innrømmer ho. - Markeringa og akti-
viteten fylgjer alderen på ungane.

Kyrkjeliv spør om det også gjeld
pinse-feiringa? Pinsa forsvinn visst i
lamminga. Den heilage treeining
heng i hop og ho hadde gjerne lagt
meir vekt på også dette underet. 
Helena er gift med Knut Opheims-

bakken, instrumentmakar og spele-
mann. Heimen er fylt av musikk, og
alle fire er etter kvart godt delta-
kande i det musikalske samfunnsliv
gjennom spelemannslag, orkester,
kulturskule og som soloutøvarar.
Mange kjenner Helena med den fin-
ske stråkharpan som ho har laga
sjølv. Instrumentmakeri inspirerer
henne til å eit siste tanke-eskperi-
ment: 
-Tenk om det var litt slik når Gud

skapte verda, som når ein instru-
mentmakar lagar eit instrument:
Instrument har sine mogelegheiter
og avgrensingar, men det er opp til
musikaren å få fram det ulike tonane.

AUD-KARIN HOVI er av kirkelig
fellesråd tilsatt som ny kirkeverge i
Nord-Aurdal. Hun er 44 år og kom-
mer opprinnelig fra Rogne. Hovi har
siden 2015 vært ansatt som økono-
misjef i Kirkerådet i Oslo. Det var
fire søkere til stillingen. De øvrige
søkerne var kirkeverge i Nes i Hal-
lingdal, Audun Aasheim, kirkeverge
i Luster i Sogn, Morten Rørstadbot-
ten og en mannlig søker fra Saltdal
som har bedt om at hans navn blir
unntatt offentlighet.
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Den første søndagen i januar er det
alltid Misjonens dag i en av kirkene i
Nord-Aurdal.
I år var gudstjenesten lagt til Tingnes
kirke, og det Det Norske Misjonssel-
skap (NMS) sin tur til å komme på
besøk. Utsending var Nora Dyb
Dybdal. Hun er halvt etiopisk, gift
fire-barns mor og bosatt i Oslo. Bort-
imot et halvt hundre mennesker had-
de funnet veien til gudstjenesten.
I prekenen sin – om «lyset» - spurte

Nora om vi kjøper lyspærer og bare
legger dem i en skuff? Nei, vi setter
dem i lampene for at de skal lyse!
Tilsvarende er det om vi kjenner
Jesus, sa hun, da må vi leve livet
med han, ikke bare la det være kunn-
skap om han. Dybdal ønsket at en
sangstrofe skulle stå igjen etter den-
ne gudstjenesten – Dette lille lyset

mitt, det skal få skinne klart!

Lokal støtte
Under kirkekaffen etter gudstjenes-
ten fortalte Nora Dyb Dybdal om
NMS sitt arbeid og hun delte ut
materiell. NMS driver arbeid i
mange land. Men hun valgte å fortel-
le fra Etiopia. I 1970, sa hun, inngikk
NMS et samarbeide med Mekane
Yesus-kirka i Etiopia. Dette er et
stort, luthersk kirkesamfunn med
over 7 millioner medlemmer.
NMS er ikke så opptatt av «å drive

misjon» lenger, slik vi forbinder det
med tidligere tider. Dybdal sa at nå
inngår de «partnerskapsavtaler»,
naturligvis med støtte til lokale kir-
ker. Men dette er i større grad enn
før et tosidig forhold hvor også for
eksempel ungdommer fra Norge kan
komme dit for å lære. På den måten
kan vi lære av hverandre!
Videre fortalte hun at NMS har øye

HANS ENGER 

Lyset i sentrum på
Misjonens dag

       

for de svakeste og marginaliserte,
slik at de kan få oppleve å ha et ver-
dig liv. Som eksempel nevnte hun ei
alenemor. Livet hennes var et blod-
slit fra morgen til kveld. Inntil hun
fikk et kurs i jordbruk og økonomi i
misjonens regi. Nå er hun leder for
15 kvinner i et kooperativ. - Slike
smådrypp er det vi jobber med, sa
Dybdal.

Samarbeid.
Hun la også vekt på at Misjonssel-
skapet tradisjonelt har ønsket å være
Den norske kirkes «foretrukne»
misjonsorganisasjon. - Samtidig må
vi bli flinkere til å samarbeide på
tvers innen misjonsarbeidet i Norge,
sa Nora Dyb Dybdal.
Samarbeid legger de vekt på «ute»

også. Hun nevnte eksempel fra Etio-
pia, hvor det er mange, mange gnis-
ninger mellom ulike folkegrupper.
Der fører de barn og unge fra for-
skjellige grupper sammen. På den
måten gir de dem et annet bilde av
hverandre enn de bildene der de
framstilles som fiender.
Dybdal talte varmt om at menighe-

ter – også vi i Nord-Aurdal – må ha
aktive misjonsavtaler.

Misjonskonsulent i NMS, Nora Dyb Dybdal, talte varmt på Misjonens dag i Tingnes for at norske
menigheter har aktive misjonsavtaler. Her er hun fotografert sammen med leder i Leira Misjonsfor-
ening, Torhild Varnes og sokneprest Jostein Enger. (Foto Hans Enger)
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Salmekveld i Aurdal
med fokus på diakoni
I Aurdal kirke var det salmekveld
med fokus på diakoni midt i februar.
Rundt 45 overvar kvelden, som
mange flere burde unt seg. Menig-
hetsrådet hadde invitert Estrid Hes-
sellund og Sindre Eide til å legge
opp og lede kvelden. Estrid har tidli-
gere arbeidet på Folkehøgskolen på
Leira, og er kjent i Valdres. Sammen
har disse to kunnskap om salmer
rundt i verden, og har bidratt til at
salmeboka, slik den er nå, innehol-
der mange salmeskatter fra forskjel-
lige land. De reiser rundt i Norge og
har salmekvelder. Sindre innledet
med å si at det var «Valdres-stil» her
denne kvelden. Han siktet til at her
var det både lokalt orkester, solister
og forsanger-gruppe, som alle var
godt forberedt. - Det er ikke ofte vi

opplever det, sa han.

Diakonale salmer
De innledet med å si noe om sal-
mene de hadde valgt ut, salmer som
representerer «de fire søylene» i dia-
konien. Her dreier det seg om Neste-
kjærlighet, Inkluderende fellesskap,
Vern om skaperverket og Kamp for
rettferdighet.

Vi lærte noe om salmenes bak-
grunn. Ikke visste vi at nr. 674, Pris
være Gud, var skrevet til en 1. mai-
gudstjeneste på Sri Lanka. - «send
oss til verden med håp og rettferdig-
het.» Eller nr. 504, at den var skrevet
til en leir for mennesker med psy-
kisk utviklingshemming - «Vi er
blomster i Guds hage, vi er store vi
er små.» 

Også tango i salmeboka
Vi var egentlig ikke klar over at

mannen bak «den blå ballongen»,
Arne Bendiksen, også er representert
i Salmeboka. Men takket være venn-
skapet med salmedikter Eivind
Skeie, har han også komponert en
salme, nr. 726. - Her er en tekst jeg
kan stå inne for, skal han ha sagt. -
«Menneske, kjemp for det gode, slik
at rettferdighet seirer, for jorden, vår
mor, bærer nok for enhver. La ikke
fattigdom råde.»
Mange kirkegjengere har blitt kjent

med at vi også har en tango i Salme-
boka. For andre er det en overras-
kelse. Slå opp på nr. 479. Vi fikk
høre at i begrepet tango i Argentina,
ligger det mye av smerte og sorg,
men også glede og håp. Denne sal-
men kalles en «håps-tango». Den er
skrevet av en metodist-biskop til
«Mødrene på Mai-plassen». Noen av
oss husker militærdiktaturet Argenti-
na rundt 1980. Disse mødrene ble et
symbol på kampen mot diktaturet, og
salmen var biskopens håndslag til
dem. - «Så kan vi holde ut i vonde
tider, så vet vi Gud er nær, selv når
vi lider, så kan vårt brutte håp som
solen stige. Gud er hos oss.»

HANS ENGER 

Fra venstre kantor Monica Korsli Solberg, piano/orgel, Helena Wright, fiolin, med datter Kristina
Opheimsbakken Wright, Jostein Halden, el-bass/solosang, Helge Hansen, gitar /fløyte/sang, Sindre
Eide, Estrid Hessellund. Fra forsangergruppa ser vi Karin Medhus, Åse Sundet, Anne Marit Eide,
Torhild Varnes, bak, Torodd Lybeck, Tore Dahl og Audun Bratrud. Hans Enger var bak kameraet.  
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Før jul ble det kjent at noen på frivil-
lig initiativ hadde tatt på seg stor-
rengjøring i Tingnes kirke. De som
utførte jobben var Lita Zidermane
og hennes medarbeidere i rengjø-
rinsgsfirmaet Vaskeservice Valdres.
Og alt ble gjort på dugnad – uten
noe som helst betaling! 
- Da vi kom til menighetsrådsmøte

siste gang før jul, da slo den reine
gode lufta mot oss! Vi er dypt tak-
knemlige for det flotte initiativet til
Lita, sier menighetsrådsleder Tonny
Ingvaldsen.

Trives i Ranheimsbygda
Kyrkjeliv fikk til et møte med Lita
og Tonny i Tingnes kirke. Menig-
hetsrådslederen ga tydelig uttrykk
for at han og rådet er kjempeglade
for jobben som er utført, og overrak-
te Lita blomster for innsatsen.

Lita Zidermane som opprinnelig
kommer fra Latvia, står bak firmaet
Vaskeservice Valdres. Hun forteller
at hun også har tenkt å vaske i de
andre kirkene i Nord-Aurdal. Firma-
et hennes har hele Valdres som
arbeidsfelt og tilbyr de fleste tjenes-
ter knyttet til renhold. 
Lita har bodd åtte år i Norge sam-

men med sin mann, også han fra Lat-
via. Først var de tre år i Etnedal. Så
flyttet de til Skrautvål, og for ei tid
tilbake kjøpte de seg hus i Ran-
heimsbygda. Der trives de godt! Det
eldste barnet deres var med i Ting-
nes barnekor, og slik ble de kjent
med Tingnes kirke.

Ikke bare få, men også gi
Lita snakker godt norsk, om enn
ikke helt flytende. Samtidig er hun
beskjeden, og da kom det en setning
omtrent som følger: - Det var ikke
min tenkt at det skulle skrives om
dette!

Lita fra Latvia påtok seg gratis 
storrengjøring av Tingnes kirke

    

Det tror vi så gjerne, men dette for-
tjener å bli skrevet om i Kyrkjeliv!
Zidermane medgir at hun har blikk

for å se når det trengs storrengjøring.
I kirkene er det naturligvis ikke tatt
høyde for at det ukentlige renholdet
også skal innebære hovedrengjøring,
så der har hun helt rett.  - Vi har vas-
ket så høyt vi kan, forteller hun. 
Så sier hun noe viktig, denne unge

kvinna fra Latvia: - Vi kan ikke bare
få, vi må også gi!
Lita kommer fra en katolsk familie

i Latvia. - Vi gikk alltid i kirka på
søndager, og familien min gjør det
fortsatt, sier hun. Som barn gikk hun
på søndagsskole og var på sommer-
leir. 
Barna hennes er døpt som katolik-
ker. 
- Vi lærer barna våre å be, men jeg

går ikke rundt og forteller om det til
alle, sier Lita med et smil.

På vegne av menighetsrådet hadde Tonny Ingvaldsen med blomster til Lita Zidermane som en
takk for det flotte initiativet hun tok før jul med å ta på seg storrengjøring i Tingnes kirke. 
(Foto Hans Enger)

HANS ENGER 
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Sommerstell på kirkegårdene
Døpte
Aurdal
24/11 Even Olav Strømsem Huset
13/1   Pernille Frøysaker
13/1   Rikke Bergum Raaholdt
13/1   Emily Lihagen - Onstad
13/1   Sandra  Adolfsson
13/1   Tomine Rykke Tvenge
17/2   Tiril Frøstrup Fauske

Skrautvål
27/1 Adrian Flores Meisdalen
27/1 Nicolas Flores Meisdalen
        
Strand
3/3   Iver Rabben

Ulnes
20/1 Emil  Sveine  Wilskow
17/2   Mina Bøe Kløften
17/2 Jon-Halvor Onstein Stabæk
17/2 Johanna Dokken Belsheim

Vielser
Tingnes
24/11 Nina Strømsem og Kenneth 
        Ytterdal Huset
1/12   Anette Roen og Reidar 
        Andresen

Skrautvål
19/1 Mari Ristebråten Skinnes og 
        Nicholas Alexander Wolff

Ulnes
26/1 Karoline Guldhaug og 
        Christian Næss

Døde
Aurdal
18/1 Kjersti Nilsen f. 1945
31/1 Anne Marie Børselien f. 1918
6/2   Alfred Odden f. 1932

Skrautvål
10/1 Liv Skaar f. 1954
23/1 Elida Bratvoldf. 1923
24/1 Ingrid Helene Sebu f. 1926
25/1 Nils K Skaar f. 1929
8/2   Per G Berger f. 1929

Strand
16/11 Bjarne Strand f. 1964
1/2   Kirsten Betzy Kveno f. 1936
20/2 Martin Kveno f. 1933
6/3   Bjarne Hyseth f. 1934
7/3   Ole Andreas Haadem f. 1944

Livets gang

Det er mange – hele seks - kirkegår-
der i Nord-Aurdal. Reglene er de
samme for alle, men ordningene er
litt forskjellige. Folk flest planter og
steller «sine egne» graver. Mange
synes det er fint midt i sorgen å gå til
grava og gjøre det pent der. Men
noen bor langt unna, og andre er dår-
lige til beins. Uansett grunn er det en
lettelse for noen å slippe å gjøre dette
arbeidet sjøl. I så fall har en mulighet
for å inngå avtale med kirkekontoret.
Der vil en møte Anne Irene Opperud
som har denne oppgaven.
Det er to alternativer. Du kan få et

skjema og inngå avtale om sommer-
stell til en fastsatt pris, avhengig av
hvor mye avtalen skal gjelde. I 2018
hadde kirkekontoret ca. 120 slike
avtaler. Ring Anne Irene på kirke-
kontoret, tlf. 61360060.
Det andre alternativet er å opprette

et fond som da gjelder for flere år.
Noen gjør det allerede i sitt testa-
mente. Eller pårørende kan gjøre
det.

Avtaler må inngås før 1.april for
kommende sesong hvis en skal ha
med stemorsblomster i «stellpakka».
Ønsker en bare sommeplanting, er
fristen 1,. mai. Hvis en synes det er
tidlig, så har det altså sammenheng
med at stemors-blomstene skal såes.
Det blir gjort på Lund arbeidsbase i
Vang (avdeling av Valdres arbeids-
senter). De står for innkjøp av plan-
ter og koordinerer plantinga. Avde-
lingen på Leira planter, vatner og
steller gravene for kirkekontoret på
kirkegården i Aurdal, Skrautvål og
Ulnes. I Tisleidalen er dette kirketje-
nerens oppgave, mens på Strand og
Tingnes kirkegårder er det kirkekon-
toret som står for stellet sammen
med to arbeidstakere fra Leira
Arbeidssenter.

HANS ENGER 

ÅRETS FASTEAKSJON er i år
lagt til tirsdag 9. april. Ta vel imot
konfirmantene når de kommer på
døren. Tema for Fasteaksjonen 2019
handler om Kirkens Nødhjelps
arbeid med vann og sanitær i utsatte
områder omkring i verden

HUSK DUGNAD på kirkegårdene
til våren! Følg med på annonse i
Valdres.

I TINGNES KIRKE blir det kon-
sert – «når fjordene blåner» - lørdag
11. mai med Høre mannskor og Ber-
gegarda mannskor. Kantor Monica
Korsli Solberg lover at det kommer
til å bli årets mannskor konsert, med
høy nasjonalromantisk stemning. I
tillegg deltar Vidar Fredheim på
orgel og Bjørn Magne Nyhagen på
trompet. Det blir dessuten trestemt
sang av Gyda Grøndalen Hoffmann,
Kristina Hensåsen og Kari Sunnvoll
som fremfører sanger av Grieg.

Forts. side 15

delta på gudstjenester. I tillegg til
de to kirkene har menigheten også
Sem-huset hvor det feires gudstje-
nester og drives forskjellige akti-
viteter.
- Hva betyr troen for deg?
- Det er i grunn vanskelig å

beskrive med ord. Selv om det er
mye uforståelig elendighet, tror
jeg Gud elsker hvert eneste men-
neske, fulle av både styrker og
svakheter som vi er. Jeg synes det
er fantastisk å vite at nåden er gra-
tis og for alle som vil ta imot. Det
er godt å få leve i troen på at Jesus
døde og sto opp for meg – at han
har kjøpt meg fri. Troen på han gir
styrke og kraft til å leve her på
jord og gir dessuten håp om at jeg
også skal få komme til himmelen.
- Og nå stunder det mot påske...
- Ja, og for meg er påskehøytiden

større enn jul. Påskens grenses-
prengende budskap overgår alt. I
Jesu død og oppstandelse ligger
selve kjernen i det å være kristen.
Døden er ikke slutten. Alt håp er
ikke ute selv om det ser håpløst ut.

Som kirkeverge ønsker jeg å være
med å bidra til en levende folke-
kirke, hvor mennesker kan føle til-
hørighet til fest og hverdags, i sorg
og glede, slutter Aud-Karin Hovi. 

Forts. fra side 16
Aud-Karin Hovi...
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VELKOMEN        KYRKJE        

31. mars, 3. søndag i fastetiden
Luk 22,28-34

Aurdal kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Kristine
Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer
til menighetsarbeidet. Med deltakere fra
Kode B.

Strand kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Frelses-
armeen, Fagernes.

7. april 4. søndag i fastetiden
Joh 6,24-36

Tingnes kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Kirkens
Nødhjelp. Fasteaksjonsgudstjeneste. Kom-
munens konfirmanter deltar.

14. april, Palmesøndag
Joh 12,1-13

Ulnes kyrkje kl. 11:00 Familiegudsteneste.
Kristine Inderhaug Fossheim. Takkoffer til
Pilegrimsfellesskapet St. Thomas. Myldre-
gudsteneste for 2017-kullet i heile kommu-
nen.

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

Tisleidalen kirke kl. 13:00 Gudsteneste. Kris-
tine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Tak-
koffer til IKO.

18. april, Skjærtorsdag
Joh 13,1-17

Nythun Høyfjellstue kl. 12:00 Gudsteneste.
Jostein Enger.

Aurdal fjellkirke kl. 19:00: Skjærtorsdags-
gudstjeneste. Ragnar Enger. Nattverd.

Tingnes kirke kl. 19:30 Skjærtorsdagsguds-
tjeneste. Jostein Enger. Nattverd. Takkof-
fer til Kirkens Bymisjon. Menighetsrådet
inviterer til kveldsmat fra kl.18.30.

19. april, Langfredag
Matt 26,30-27,50

Tisleidalen kirke kl.11:00: Gudstjeneste med
Frelsesarmeen. Takkoffer til Frelses-
armeen.

Aurdal fjellkirke kl.11:00 Langfredagsguds-
tjeneste. Helge Norrud.

21. april, Påskedag
Joh 20,1-10

Aurdal kirke kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste.
Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til Frel-
sesarmeen.

Aurdal fjellkirke kl. 11:00 Høytidsgudstje-
neste. Dag Buhaug.

28. april, 2. søndag i påsketiden
Joh 20,24-31

Skrautvål kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste. Kris-
tine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Tak-
koffer til barne- og ungdomsarbeidet i sok-
net. Temagudsteneste med konfirmantane i
soknet

Tingnes kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til barne- og

ungdomsarbeid. Temagudstjeneste med
konfirmantene i soknet.

Onsdag 1. mai
Matt 20,25-28

Aurdal kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Kristine
Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer
til menighetsarbeidet. Solidaritetsgudstje-
neste. Temagudstjeneste med konfirman-
tene i soknet.

5. mai, 3. søndag i påsketiden
Mark 6,30-44

Strand kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Kristine
Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer
til menighetens ungdomsarbeid. Tema-
gudstjeneste, med konfirmanter fra Ulnes
og Svenes.

12. mai, 4. søndag i påsketiden
Joh 14,1-11

Tingnes kirke kl. 10:30 Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Jostein Enger. Takkoffer til
menighetsarbeidet.

Tingnes kirke kl. 12:30 Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Jostein Enger. Takkoffer til
menighetsarbeidet.

Fredag 17. mai
Luk 17,11-19

Tingnes kirke kl. 09:30 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Takkoffer til Sjømannskirken -
Norsk kirke i utlandet. Tingnes barnekor
deltar.

Skrautvål kyrkje kl. 10:00 Familiegudstenes-
te. Kristine Inderhaug Fossheim. Takkoffer
til diakoniarbeidet i kyrkjelyden.

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

Aurdal kirke kl. 14:00 Gudstjeneste. Kristine
Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer
til menighetsarbeidet.

26. mai, 6. søndag i påsketiden
Matt 6,7-13

Aurdal kirke kl. 10:30 Konfirmasjonsgudstje-
neste. Kristine Inderhaug Fossheim. Tak-
koffer til menighetsarbeidet.

Strand kirke kl. 11:00 Konfirmasjonsgudstje-
neste. Jostein Enger. Takkoffer til Menig-
hetsarbeidet.

Aurdal kirke kl. 12:30 Konfirmasjonsgudstje-
neste. Kristine Inderhaug Fossheim. Tak-
koffer til menighetsarbeidet.

30. mai, Kristi himmelfartsdag
Joh 17,1-5

Skrautvål kyrkje kl. 11:00 Konfirmasjons-
gudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. 

Ulnes kyrkje kl. 11:00 Konfirmasjonsgudste-
neste. Jostein Enger.

2. juni, Søndag før pinse
Joh 16,12-15

Tingnes kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Kristi-
ne Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkof-

   

Døde
Tingnes
21/11 Nikolai Henriksen f. 2003
4/1   Bjarne Bergsund f. 1955
16/1 Kristoffer Lokreim Bunæs
        f. 1992
24/1   Ove Lennart Larsson f. 1950
1/3   Mary Hansen f. 1929
7/3   Roy Hagen f. 1955

Tisleidalen
17/1 Einar Bendiksen f. 1936
13/3 John Regnor Olsen f. 1955

Ulnes
9/1   Magne Flyåker f. 1939

Forts. fra side 13
Livets gang

fer til menighetsarbeidet.

9. juni, Pinsedag
Joh 14,23-29

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

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

16. juni, Treenighetssøndag
Apg 17,22-34

Tingnes kirke kl. 13:00 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Changema-
ker. Markering av Skaperverkets dag.

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

Ulnes kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Nord-Aur-
dal Røde Kors. Blomstergudsteneste og
trusopplæringsfest, med uttrekk av premie
til vinnar av "Kirkejakten".

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

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

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

VIPPS er blitt mer og mer vanlig
ved ofring. Ikke alle våre menigheter
har så langt lagt til rette for SMS-
ofring, men i følgende menigheter
kan du nå vippse over penger: Ting-
nes kirke 91779. Aurdalskyrkja
10653. Ulnes sokneråd 95751. 
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- Som kirkeverge ønsker jeg å
bidra til en levende folkekirke,
hvor mennesker kan føle tilhø-
righet, sier Aud-Karin Hovi.
(Foto Cecilie Groth Hovi 
Vinjevoll)

Og i og med at jeg har jobbet i
Den norske kirke og har overtatt
farsgården, er dette midt i blinken
for meg. Jeg ser frem til fortsatt å
kunne jobbe med kirkerelaterte
oppgaver.

Skal tale kirkens sak
Aud-Karin Hovi forteller at hun
giftet seg med en etiopisk medstu-
dent på Ås, men opplevde å bli
enke etter tre år. Etter mange år

to milliarder kroner når vi både i
2017 og 2018 klarer å legge frem
regnskap med ren revisjonsberet-
ning, på tross av alle utfordring-
ene i overgangen, sier Aud-Karin
Hovi. 
- Hvorfor søkte du akkurat kirke-

vergestillingen i Nord-Aurdal?
- Fordi jeg tror det kan være en

spennende og utfordrende jobb.

Aud-Karin Hovi gleder seg til å begynne som kirkeverge

- Godt å få leve i
troen på Jesus
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-Jeg gleder meg til å flytte hjem
til Valdres og å begynne som kir-
keverge i Nord-Aurdal. Det er
mange år siden jeg reiste ut, og det
skal bli fint å komme tilbake. Jeg
har tatt over gården etter min far i
Rogne, og når jeg nå har fått jobb
som kirkeverge på Fagernes har
alt lagt seg til rette, sier Aud-
Karin Hovi (44).

Spennende og utfordrende
Den nye kirkevergen har en allsi-
dig bakgrunn. Aud-Karin Hovi er
utdannet miljøøkonom fra Norges
miljø- og biovitenskapelige uni-
versitet på Ås. Som hovedoppgave
skrev hun om naturressursforvalt-
ning i Tanzania. Fra 1999 til 2010
var hun ansatt i Landbruksdirekto-
ratet, men hadde permisjon fra
2004-2008 for å jobbe som pro-
sjektrådgiver for Det Norske
Misjonsselskap i Etiopia. Der job-
bet hun i hovedsak med diakonale
prosjekter som fikk støtte fra Det
Norske Misjonsselskap Norad og
TV-aksjonen. I årene 2010-2015
var hun ansatt i Digni, som er en
paraplyorganisasjon som årlig får
186 millioner kroner i støtte fra
Norad. Pengene fordeles til over
100 utviklingsprosjekter i regi av
medlemmene, blant annet til de
prosjektene Aud-Karin jobbet med
i Etiopia. Fra høsten 2015 har hun
vært ansatt som økonomisjef i
Kirkerådet i Oslo.
- Det har vært svært utfordrende

og gøy å være økonomisjef det
siste året vi var statskirke i 2016
og nå i 2019 som er det tredje året
vi er en selvstendig kirke. Å løfte
kirken ut av alle statlige systemer
og over i det nte, har vi lykkes
med fordi det er så mange duykti-
ge kolleger i bispedømmerådene
og i Kirkerådet. Og det er jo ekstra
stas å være økonomisjef for over

alene, giftet hun seg på nytt, også
denne gang med en etiopier, men
ekteskapet ble oppløst for et par år
siden. Hun er nå alenemor til en
jente og en gutt på fem og fire år.
Selv ble hun adoptert fra Sør-
Korea da hun var et halvt år gam-
mel.

- Vi er en global lokal familie.
Verdensborgere og Valdresbor-
gere, slik jeg liker å tenke og snak-
ke om oss. Vi bor på Simensbråten
i Oslo som har vært et godt sted å
bo. Men jeg tror det blir minst like
fint for ungene å vokse opp og gå i
barnehage og på skole i Rogne. Og
så får vi bo nærmete en far og
bestefar. Det blir bra.
Hovi tiltrer som kirkeverge fra 1.

juni, først i en mindre stillingspro-
sent, men starter opp hundre pro-
sent fra oktober. 

- Jeg skal etter hvert gjøre meg
bedre kjent med stab og den lokale
kirke, og jeg håper å være med på
budsjettmøte med politikerne og
administrasjon i juni. 
- Du tar over som kirkeverge i en

kommune med et stramt kirkebud-
sjett. Din forgjenger, Frank Stein-
svik, sier det så sterkt at kirken i
Nord-Aurdal gjennom mange år er
blitt økonomisk utarmet, noe som
har ført til et veldig etterslep når
det gjelder vedlikehold av kirker
og kirkegårder. Skremmer det?
-Nei, det gjør det ikke. Sammen

med fellesrådet må jeg ta tak i
tingene og jeg vil legge vinn på å
få til en god dialog med adminis-
trasjon og politikere. Det er viktig
at vi som kirke kan få et best mulig
økonomisk grunnlag til å drifte
menighetene og sørge for tilfreds-
stillende vedlikehold av kirker og
kirkegårder som betyr så mye for
så mange. Som kirkeverge er det
min jobb å tale kirkens sak, sier
hun.

Med en økonomutdannet kirke-
verge, burde den lokale kirke være
i de beste hender sånn sett.

Håp og tilhørighet
Aud-Karin Hovi tilhører Bekkela-
get og Ormøy menighet. Hun
synes det er fint og oppbyggelig å
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