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Av innholdet:
• «Tid for ettertanke» ved Anne 
Hilde Øigarden
• Vårens konfirmanter
• Sokneprest Kristine Inderhaug
Fossheim om faste
• Meget stramt budsjett for kirken
• Hans Enger i serien «Tanker om
tro og tvil»
• Tårnagenthelg med liv og røre
• Georg E. Johnson kjenner på at
troen blir sterkere med årene
• Sisteside-intervju med Harald
Klevgård

I januar var det Tårnagent-
helg i Strand kirke for 8-
åringene i Nord-Aurdal. Der
ble ungene kjent med kirke-
bygget, fikk synge sanger og
lære om gudstjenesten og
det som er kirkens innhold.
Her er noen av de samlet
sammen med menighets-
pedagog Ellen Oddveig Rudi.
Fra venstre Sigmund Hilmen-
Svanheld, Einar Rye-Bøe,
Sigurd Westerbø, Christian
Alberto Garcia Magerøy.
(Foto Terje Eklund)

GOD
PÅSKE!
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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: Tove Tøfte Kjøbli, tlf 922 36 522,
tove.tofte.kjobli@politiet.no
Tingnes: Jonny Rye, tlf. 959 37 197,
Jonny.Rye@nord-aurdal.kommune.no
Skrautvål: Håvard Meisdalshagen, tlf.
994 67 348, meisdals@onlie.no
Tisleidalen: Anna Rust Holt, 
tlf.413 31 846, annrus@online.no
Svenes: Karen Marie Grythe Tvedt, 
tlf. 412 22 819,karen.tvedt@hotmail.com
Ulnes: May Kristin Rognaas, 
tlf. 901 74 951, makri-ro@online.no

Leder av Kirkelig fellesråd:
Siri Osaland, tlf. 971 49 545
siriosaland@gmail.com 

Fas(t)etid

Er du på facetime i blant?
Eller snap eller hva de nå

heter alle muligheter som
smarttelefonene gir oss. Jeg er
glad for elektronikkens tilrette-
legginger. Slik kan jeg se bar-
nebarnet mitt på Sørlandet mye
oftere enn ved reise og fysisk
besøk. Vi ser hverandres ansik-
ter, hører hverandres stemmer,
gjenkjenner kroppens beve-
gelser. Det blir et møte, mer
enn bare en samtale. En daglig
visitt.  Fra uke til uke får mor-
mor se og høre hva som skjer,
hva han er opptatt av, leker og
bøker han viser fram, skrubbs-
år, sanger han har lært. Selv om
jeg bor langt unna, får jeg følge
utviklinga, og føler jeg får
være tilstede i livet hans. Og
kanskje husker han mormor litt
bedre også - til vi treffes neste
gang. 

Iblant må vi også ha «faceti-me» med oss selv. Møte oss
selv ansikt til ansikt. Se oss i
speilet. Noen ganger er det for-
di vi møter oss selv i døra. Da
ser vi tydeligere hva vi driver
med, hvilke konsekvenser våre
egne opplevelser har fått eller
hvor våre egne valg har ført
oss. I noen deler av livet, i kor-
tere eller lengre perioder, pre-
ges hverdagen mer enn ellers
av dette. Kanskje vi kan kalle
det en fasetid. Faser i livet,
perioder med ekstra krevende
tankevirksomhet, større utfor-

dringer. Kanskje skal det tas en
viktig beslutning, kanskje må
vi takle uforutsette hendelser.
«Alt har sin tid, det er en tid for
alt som skjer under himme-
len», sier Forkynneren. Det
gjelder å ta hver tid for det den
er. Gi den enkelte fase den
oppmerksomhet og den tid den
trenger. Gi livsfasen rom!

Vi har gått inn i kirkeårets
fastetid. Hva fasten er og

hvordan den skal leves, marke-
res, gjennomføres er et mye
åpnere spørsmål i dag enn da
kirka definerte folks hverdag.
Men du kan definere den selv.
Kanskje skal årets fastetid, dis-
se 40 dagene på veg mellom
åpenbaring og fryd, få et
bevisst innhold? Den kan være
ettertenksomhetens tid, den
kan bli oppgjørets tid, den er
rettferdighetens tid. Kirkens
Nødhjelp ber om reint vann,
det skulle ikke være så mye å
be om. Selve livet ber om opp-
merksomhet. Ikke bare på vårt
eget og våre egne, men på hele
verden. Dette er ikke så lett å
face for oss, lettere å la være
og tenke at mitt bidrag er ube-
tydelig. Men som med alt
annet; vi får begynne med oss
selv, møte oss selv der vi er, og
så finne ut hvordan vi best kan
møte våre medmennesker. Sig-
na fastetid!

Anne Hilde Øigarden

P  i  G  E li  J h
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Vårens konfirmanter

I alt 50 ungdommer skal konfirmeres i Nord-Aurdal i mai. Vårt bilde er fra fjorårets konfirmasjon i
Aurdal kirke. (Foto Christine Stokkebryn)

Tobias Henriksen Føreid

Skrautvål kyrkje 31. mai, kl. 10:30
Martin Sandviken Bakkom, Sunniva
Bakkene Myhre, Linda Voldhaug,
Tobias Gigstad-Bergene, Vilde
Marie Thon Christensen, Kine Kve-
haugen, Sondre Kjærstad Trons-
plass, Stine Bergum, Morten Rosen-
lund Haugen, Silje Tronrud, Emilie
Lindås Bjørnerud

Ulnes kyrkje 31. mai, kl.  11:00
Tuva Rognås Strømmen, Cato Røn-
ningen, Håkon Amundsen

Tisleidalen kirke 31. mai, kl.  13:30
Ann Jorunn Myrheim, Anette
Loberg

Amundsen Loberg, Sander Bolstad-
bråten, Henriette Holene Solberg,
Henrik Bergsund

Aurdal kirke 24. mai kl.  10:30
Amalie Pedersen, Emilie Huset,
Even Kirkeengen Skrindsrud, Guro
Delphin Sundheim, Bjørn-Eirik Nil-
sen Bøe

Aurdal kirke 24. mai, kl.  12:30
Bror Remme Øverseth, Bjørnar Sørli
Kjellman, Celina Opsahl, Emma
Martinsen, Anders Noraker, Sigve
Larsson, Lucas Brenn Nordhagen,

Tingnes kirke 10. mai, kl. 10:30
Martin Bergene Zomers, Mari
Loberg, Even Rabben, Thomas Fin-
stad Hestekind, Aurora Stenumgård,
Marius Lyseng, Kaja Sofie Berg,
Sunniva Fjeld, Jørgen-Andreas Sveen.

Tingnes kirke 10. mai, kl.  12:30
Leah Emilie Hannesdottir, Aline
Øseth Lyseng, Erlend Holden, Mari
Thon, Ida Cathrine Juvkam Brenden

Strand kirke 24. mai, kl.  11:00
August Dygd Moberg, Sofie Bol-
stadbråten, Olav Rye, Vegard
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- Fastetiden minner oss på å leve
et enklere liv med fokus på Gud

TERJE EKLUND

Sokneprest Kristine Inderhaug Fossheim: Det kjenne           

- Fastelavnsris og fastelavnsboller
kjenner vi godt til. Det er utbredte
tradisjoner i Norge og er den festlige
feiringen av fastetidens begynnelse.
Begrepene «blåmandag», «feitetirs-
dag» og «askeonsdag» går også lett
mellom oss på folkemunne, men
etter det, hva da? Hva er den kristne
fastetidens videre innhold og kjenne-
tegn? spør sokneprest Kristine Inder-
haug Fossheim. Kyrkjeliv har bedt
om en samtale med henne der faste
er tema.

Fokus på Guds ord
- Ja, hva er kristen faste?
- I vår tid er begrepet faste noe vi
forholder oss til på flere felter enn
det kirkelige. Vi forholder oss til at
muslimsk Ramadan praktiseres i det
norske samfunnet og fastetider er en
del av helsemessig praksis med kost-
hold som redskap og renselse som
mål. Den kristne fasten startet histo-
risk sett som et påbud om å i perio-
der avstå fra mat og drikke. Helt
frem til 1800-tallet var det mange
som praktiserte forskrifter om regu-
lering av mat og drikke både i tiden
før jul og i tiden før påske. Først og
fremst er fastetiden før påske innstif-
tet til minne om Jesu 40 dagers faste
i ørkenen. Tallet 40 knyttes i Bibelen
tradisjonelt sett til disiplin, hengi-
venhet og forberedelse. Og vi opp-
fordres i de førti dagene fasten varer
å rette fokuset mer på hva Gud og
Guds ord kan bety for oss i livet med
Jesus som et forbilde, sier Kristine.

En forberedelse til påske
- Hva er likhetspunktene mellom fas-
tetiden og adventstiden?
- I vår tid er fasten kanskje først og
fremst blitt en tid for stillhet og
meditasjon som en forberedelse til
påskehøytiden slik adventstiden kan

være tid for stillhet og meditasjon for
å forberede seg på julens høytid og
innhold.
- Både fastetiden og adventstiden

minner oss om å leve et litt enklere
liv i hverdagen. Det er fint at det er
mer nøkternt og sparsommelig enn
andre tider i året. Det ligner på hvor-
dan vi kan tenke at adventstiden
handler om enkelhet og å rydde bort
noe overflødig før høytiden kommer
med fest og overflod. Både fastetiden
og adventstiden har lilla som sin far-
ge. Det betyr at vi har de lilla kirke-
tekstilene i kirkerommet, i kirkerom-
met, på lesepult, prekestol og på
prestens tekstiler. På stolaen som er
båndene som legges over skuldrene
og på messehagelen som er det plag-
get presten ikler seg før vi skal starte
nattverdsmåltidet i gudstjenesten.
Den lilla fargen i kirkeåret symboli-
serer bot, forberedelse og en tid for
anger og oppgjør.

Vekke engasjement
-  Hvilke spesielle fastetradisjoner
har vi i kirkens liv?
- Det spesielle ved det som skjer i
gudstjenesten i fastetiden er blant
annet det flotte litaniet vi har med og
synger som en bønn for verden. Hver
gang vi samles til gudstjeneste ber vi
for kirken og verden, men i fasteti-
den blir ordlyden en annen, mer
omfattende og vi minnes alle
sammenhenger vi står i. Overalt der
vi ferdes kan vi bringe med oss Guds
fred, og kjærlighet. I samfunnet vi er
en del av og i vårt liv med medmen-
neskene våre. Det å legge noe viktig
frem for Gud i bønn er noe vi har tro
på vil gi styrke tilbake, sier Kristine
og forsetter:
- Den årlige fasteaksjonen der de

innsamlede midlene går til Kirkens
Nødhjelp engasjerer oss på slutten av
fastetiden. Konfirmantene i menig-
hetene våre er ute og gjør en innsats
for å bedre andre menneskers leve-

vilkår. I mange år nå har det handlet
om å samle inn penger til rent vann i
utsatte områder i den verden vi lever
i. Dette er en del av fastens virkelige
innhold. Å vende fokuset bort fra oss
selv, gi av vår overflod og satse på å
gjøre en forskjell i verden til vår nes-
te, til våre medmennesker som treng-
er en utstrakt hånd. Kanskje det kan
vekke et engasjement til å fortsette å
gjøre noe konkret hele året rundt? Vi
vet hvor lite engasjement som skal til
for å gjøre livet bedre for andre men-
nesker. I fasteaksjonen får vi erfare å
stå sammen for å oppnå konkrete
resultater og vi gjør det som et felles-
skap. Konfirmantene blir sendt ut av
menigheten i kirkene sine og folk
som hører til de samme kirkene
bidrar med penger for å nå mål. Det
har vært så flott når fasteaksjonen er
over og bøssenes innhold er talt opp
å kunne tallfeste hvor mange men-
nesker vi har skaffet varig tilgang til
rent vann. Bare fordi vi gikk tre
timer av vår tid med en bøsse og
ringte på dører. 

Gi plass til noe annet
- Har du selv noen spesielle fastetra-
disjoner? 
- Fra barndommen husker jeg den

lille bøssen i papp som sto i vindu-
skarmen på kjøkkenet i tiden før
påske. Kirkens Nødhjelps fasteak-
sjon pågikk og hjemme var vi med
og ga penger til det Kirkens Nød-
hjelp arbeidet for. Samtidig lærte
foreldrene våre oss noe om å ha
fokus på noe annet enn oss selv i
konkret handling. I kraft av min jobb
som prest så lever jeg naturlig i
gudstjenestelivet og liturgi som er
preget av fastetiden. Det kjennes
meningsfylt. I en travel hverdag med
familie, jobb og aktiviteter blir det
ikke alltid naturlig plass og ekstra tid
til stille stunder til bønn og ettertan-
ke. Fastetiden hjelper til med å foku-
sere på å gi det mer plass. Til stadig-
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     nnes aldri feil å ha mer tid til fordypning og ettertanke

- Bønn og stillhet er fine pustepauser i livet. Om en tar seg inn i
stillheten er det som å nå inn til en annen dybde. Det er en god
retrett fra travelhet og stress, men gir også en konsentrasjon, og
ikke minst kan Guds ord gi en helt spesiell hvile, sier sokneprest
Kristine Inderhaug Fossheim. (Foto Terje Eklund)

peke på en levende Guds kraft og liv
som gir meg håp og nytt mot å leve
på. Både her og nå, men også i et
evighetsperspektiv når jeg tenker på
livet og døden. Jeg fikk et persisk
skrin av min svigermor for mange år
siden. Skrinet var fylt til randen av
små lapper «mannakorn» med hen-
visning til et bibelvers på hver enkelt
lapp. I en periode leste jeg det som
dagens visdomsord, dagens bibelord.
Det ga meg noe å grunne på gjennom
dagen og det var en enkel metode for
å ta med seg noen gode ord og la
Gud få plass i livet der og da. 

En ny begynnelse
Kristine Inderhaug Fossheim sier at
ordene hun leser er til oppbyggelse
for henne selv, men at de også er for-
bilder i innhold.
- De gir meg inspirasjon til å bli

bedre på å vise raushet, nåde og
omsorg for mine medmennesker.
Dette blir årets fastepraksis for meg.
Å starte hver dag med et «Gudsord».
Gjerne ord som Jesus sa. De er så
enkle og forklarer det kristne myste-
riet på en jordnær måte.
- Hva kan fastetiden gi det moderne
mennesket i vår tid?
- Bønn og stillhet er fine pustepau-
ser i livet. Om en tar seg inn i stillhe-
ten er det som å nå inn til en annen
dybde. Det er en god retrett fra tra-
velhet og stress, men gir også en
konsentrasjon, og ikke minst kan
Guds ord gi en helt spesiell hvile.
Guds ord handler om å bli møtt med
nåde, bli tilgitt, bli styrket, være
elsket og få mulighet til å legge gam-
melt bak seg og begynne på nytt. Alt
dette gjør godt å ta til seg og gir
næring til nye dager. Når vi i fasteti-
den leser historien om Jesus så går vi
inn i historien som inneholder alle
livets ingredienser. Gleden, ensom-
heten, kampen, frykten, fristelsene,
utholdenheten og til slutt vinning. Vi
får dvele ved de dype og livgivende
tekstene om det kristne mysteriet.
Om et liv som er sterkere enn døden
og at det betyr noe stort å bære med
seg troen og håpet om det! slutter
Kristine.het erfarer jeg at å ta bort helt kon-

kret gir plass til noe annet. Og det
kjennes aldri feil å ha mer tid til for-
dypning og ettertanke, sier Kristine.
- Fastetiden minner oss om å ta oss
tid til å fordype oss i ord og disse

tekstene som er inspirerende og liv-
givende. Selv verdsetter jeg lyrikk
og god litteratur som gir meg innsyn
i andre menneskers livserfaring, men
ordene fra Bibelen står for meg like-
vel i en særstilling med sin evne til å
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Kirkeverge Aud-Karin Hovi ser et stort etterslep når det gjelder bevilgninger til drift og vedlikehold

Meget stramt budsjett for kirken 
i Nord-Aurdal inneværende år

- Kirkelig fellesråd har et stramt budsjett å forholde seg til for å drifte kirken i Nord-Aurdal i 2020.
Tilskuddet for inneværende år gir rom for å videreføre driften omtrent på samme nivå som i 2019,
samt noen økte vedlikeholdstiltak på kirkebyggene, sier kirkeverge/daglig leder Aud-Karin Hovi.
(Foto Terje Eklund)

TERJE EKLUND
kjegard. Tilskuddet for 2020 gir rom
for å videreføre driften omtrent på
samme nivå som i 2019, samt noen
økte vedlikeholdstiltak på kirkebyg-
gene. Men å ta inn de store ettersle-
pene på vedlikehold, er det ikke rom
for, sier kirkeverge/daglig leder
Aud-Karin Hovi. 

Et stort etterslep
Av driftstilskuddet har kommunen
bevilget 400 000 kroner til særskilt

vedlikehold basert på fellesrådet sin
presentasjon over manglende vedli-
kehold i «Dialogseminaret» med
kommunestyret i juni 2019. Reste-
rende skal gå til å videreføre driften
fra ifjor med forventet pris- og
lønnsvekst i år. 
- Din forgjenger i kirkevergestolen,
Frank Steinsvik, ga i klar tekst
uttrykk for at kirken i Nord-Aurdal
har vært underfinansiert gjennom
mange år. Er du enig i den beskri-

- Kirkelig fellesråd har et meget
stramt budsjett å forholde seg til for
å drifte kirken i Nord-Aurdal i 2020.
Tilskuddet fra kommunen for inne-
værende år er på vel 5,6 millioner
kroner. Herav er 300 000 kroner fra
kommunens investeringsbudsjett, og
de pengene skal gå til forprosjekte-
ring av utbedring av Skrautvål kyr-
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velsen?
- Steinsvik hadde nok mye rett i det
han påpekte. Nå vil jeg ikke bruke
ordet underfinansiert, men vil heller
si at kirken i Nord-Aurdal har et stort
etterslep når det gjelder bevilgninger
til drift- og vedlikehold. Kommunen
har plikt til å drifte kirken, men sam-
tidig har jeg forståelse for at politi-
kerne er nødt til å gjøre prioritering-
er. Det er mange som skal dele peng-
esekken, og hver etat kjemper for å
få penger til sin drift, sier Hovi og
fortsetter:

Flere prosjekter på vent
- Men det er riktig at kirken i Nord-
Aurdal har hatt og fortsatt har trange
kår. Vi er selvsagt takknemlige for
pengene vi får til drift og vedlike-
hold, men det er et stort behov for
bevilgninger til kirker og kirkegår-
der. Kommunen plikter etter loven å
finansiere driften av kirken på sam-
me måte som de plikter å finansiere
drift av skole, helse og infrastruktur
for å nevne noe.
- Hva vil du særlig trekke frem?
- Det er flott at vi nå har fått 300

000 kroner til forprosjektering av
Skrautvål kyrkjegard.  Et prisestimat
fra flere år tilbake antydet over en
million kroner. Og prisene har ikke
gått ned siden da, så det må forven-
tes et kostnadskrevende tiltak der
som er helt nødvendig for å sikre for-
svarlig drift av kirkegården. Et annet
prosjekt som står på vent er istand-
setting av Ulnes kyrkje. Det gjelder i
første omgang fasaden, hvor det
trengs ny murpuss og kalking, foru-
ten at steintrappa til prestesakristiet
må utbedres. Riksantikvaren bevilget
opprinnelig 900 000 kroner til dette
tiltaket i 2020 under forutsetning av
minimum 600 000 i egenfinansie-
ring. Det har ikke vært mulig for
kommunen å prioritere penger til
dette for inneværende år, så vi måtte
si ifra oss tilskuddet fra Riksantikva-
ren i år. Vi håper å kunne søke igjen
for 2021 og få en bedre budsjettpro-
sess med kommunen i løpet av året i
år. 
- Fellesrådet har mottatt en privat

gave på 100 000 kroner, som vi er
svært takknemlige for. Giveren
ønsker at dette skal gå til utbedring
av kirkens fasade, men siden tiltaket
ikke kan settes i gang i 2020, har
giveren godtatt at gaven kan benyttes
til nødvendig forprosjektering i år,

samt at steintrappa utbedres. Vi er nå
i dialog med Riksantikvaren for å
vurdere hvordan denne skal utbe-
dres. Så får vi se om det skjer i år
eller neste år. Om noen har brukan-
des stein liggende, må de gjerne ta
kontakt med oss på kirkekontoret,
sier Hovi.

Utbedringer i Tisleidalen
Kirkeverge Aud-Karin Hovi sier at
reparasjon av orglet i Aurdal kirke er
et annet prosjekt som vil kreve bety-
delige investeringer.
- Dette arbeidet er ennå i en tidlig
fase. Det er anledning til å søke Opp-
lysningsvesenets fold om et gunstig
lån til utbedring av orgel, og vilkå-
rene er bedre enn de som gis fra
kommunalbanken til kommunene.
Kommunen er positiv til å vurdere å
stille garanti for et lån, og det vil tro-
lig være større sannsynlighet for å få
kommunalt tilskudd til å betjene et
slikt lån over flere år enn et større
engangstilskudd dersom det er alter-
nativet. Fellesrådet går inn for at for-
prosjektering med prisestimater prio-
riteres i 2020 som grunnlag for
videre dialog med kommunen om
finansiering neste år.
Med ekstrabevilgningen på 400 000
kroner har fellesrådet fattet vedtak
om å prioritere noen driftsoppgaver
inneværende år. Det er innkjøp av
traktorklipper og nødvendig utstyr til
gravferd. Likeledes utbedring av tak
og takrenner på Tisleidalen kirke,
foruten nye dører og snøfangere,
samt beising og maling av vinduer
og dører utvendig. Man er heller ikke
helt i mål når det gjelder å få lukket
avviket i klokkeringesaken, med
bakgrunn i Arbeidstilsynets pålegg
om å skjerme kirketjenerne for støy
ved ringing. Så langt er det bare i
Aurdal kirke det er ferdigstilt taufø-
ring ved klokkeringing, slik at kirke-
tjeneren slipper å stå oppe i tårnet å
ringe og dermed bli utsatte for unø-
dig støy. Det er utarbeidet en plan
for alle kirkene, bortsett fra Tingnes
hvor det er elektrisk ringing. Her
skal vi jobbe med både menighetsrå-
dene, egne ansatte som har erfaring,
biskop og Riksantikvaren. Men vi
har stor tro på at vi får tilfredsstil-
lende arbeidsforhold inne og god kir-
keklokkelyd ut til folket i løpet av
året, sier kirkevergen.

KIRKELIG FELLESRÅD har
konstituert seg og består av følgende
representanter: Siri Osaland, leder,
fra Tingnes. Håvard Meisdalshagen,
nestleder, fra Skrautvål. Tove Tøfte
Kjøbli, fra Aurdal. Anna Karoline
Ness, fra Svenes. Einar Lyhus, fra
Tisleidalen, Nils Nordsven, fra
Ulnes. Kommunens representant er
Einar Asbjørnsen (Sp).

ODDRUN HEGGE har etter eget
ønske bedt å få gå ut av redaksjonen
i Kyrkjeliv. Hun har vært en god
medarbeider siden mars 2017. Takk
for din engasjerende «penn»
Oddrun!

ARNE MÅNUM, Leira er død, 85
år gammel. Han satt som leder av
kirkelig fellesråd i perioden 2012-
2015. Månum var løsningsorientert
og utførte sin lederfunksjon på en
pliktoppfyllende og god måte. Av de
store oppgaver som ble løst under
hans periode, var utvidelsen av Ting-
nes kirkegård og det store løftet med
utbedring av råteskadene på Aurdal
kirke. Guds fred over minnet.

EIRUNN STEINSFJORD er ansatt
i et midlertidig vikariat som sekretær
frem til 5. august. Hun vil bistå både
prosten og kirkevergen med admi-
nistrative oppgaver. Eirunn har
mange års erfaring fra kirkeliv i Val-
dres og spesielt i Nord-Aurdal. Hun
har tidligere vært trosopplærings-
medarbeider, og frem til i fjor høst
satt hun i menighetsrådet i Svenes
sokn og var nestleder i Kirkelig fel-
lesråd. Kirkeverge, Aud-Karin Hovi,
legger ikke skjul på at kirkelig felles-
råd er sårbart ved vakanser, ferie og
annet fravær i en liten stab med store
lovpålagte oppgaver.  - Det er svært
stramme budsjettrammer, og vi må
vurdere personellsituasjonen i løpet
av våren. Men vi er veldig takknem-
lige for å ha fått en meget dyktig
medarbeider i Eirunn, om enn for en
begrenset tid i første omgang, sier
hun.

ÅRETS FASTEAKSJON blir tirs-
dag 31. mars. Da får folk i Nord-
Aurdal besøk av konfirmanter som
samler inn penger til Kirkens Nød-
hjelp sitt arbeid. Ta vel imot konfir-
mantene når de kommer på døren!
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- I Sjømannskirken føler jeg at
jeg får være Jesu forlengede arm

Da jeg setter meg i bilen etter å ha
vært sammen med Hans Enger i det
trivelige hjemmet han deler med sin
kjære Eli i Garlivegen på Fagernes,
slår det meg nok engang hvilket flott
og mangfoldig menneske han er. Det
er over 10 år siden han pensjonerte
seg, men Hans er ikke typen som sli-
ter godstolen, selv om han også kan
slappe av der. Kort tid før jeg møtte
han til en prat, var han hjemkommet
fra fire måneders opphold på Gran
Canaria i diakontjeneste for Sjø-
mannskirken. Det er 20 år siden
Hans første gang dro ut for å arbeide
for Sjømannskirken – Norsk kirke i
utlandet. Den gang til New Orleans,
byen han er blitt så glad i. Siden har
det blitt mange utenlandsopphold i
Sjømannskirkens tjeneste.

I tjeneste for andre
- Jeg er veldig glad i Sjømannskirken
og trives i den jobben jeg får utføre
der. Jeg møter mange fantastisk flot-
te mennesker og opplever å få stå i
en givende og spennende tjeneste.
Selve «kjerka» og alt det som fore-
går der av gudstjenester, samlinger
og aktiviteter er én ting, men så er
det også alt det andre. Fra sykebesøk
til å kunne hjelpe folk som har brakt
seg opp i vanskelige livssituasjoner.
Det har blitt utallige samtaler og sje-
lesorgstunder sammen med folk, og
du verden hvor mye takknemlighet
som møter meg på min vei, forteller
Hans som er utdannet diakon. I
mange år jobbet han innen rusmidde-
lomsorg, psykiatri og eldreomsorg,
hvorav seks år som daglig leder ved
Vestre Slidre sjukeheim.
- Hva var det som fikk deg til å søke
tjeneste i Sjømannskirken?
- Utferdstrangen, svarer han kjapt

og ler. Jeg har helt siden guttedagene
hatt i meg en utferdstrang om å kom-
me meg rundt i verden. Den drøm-

Sjømannskirken under OL i Salt
Lake City i Utah i USA i 2012. Og
nå sist altså, fire måneder på Gran
Canaria.
- Hender det at du lengter hjem til
Valdres når du er ute i den store ver-
den?
- Nei... Jo... det hender vel. Men

dagene går fort, fulle av gjøremål og
opplevelser. Selvsagt kan jeg savne
familien, og det er alltid godt når Eli
kommer på besøk. 
- Og når drar du ut neste gang?
- Nå vet jeg ikke om det blir noen
neste gang, smiler Hans. Lurer vel
på om jeg skal gi meg nå. Det er så
mye jeg ønsker å gjøre den tiden jeg
måtte ha igjen å leve. Blant annet å
reise. I fjor var jeg i Nepal og til
høsten blir det USA. Men jeg
begynner å bli såpass gammel at jeg
må skynde meg. Også er jeg jo
bestefar til 12 barnebarn! Familien
er viktig.

Pilegrim og formidler
Alle som kjenner Hans vet at han
har vært på mange reiser, blant
annet sammen med gode venner.
Senest i høst var han på Orkenøy-
ene, da også sammen med bror Rag-
nar.
- Det er en stor berikelse å oppleve
andre land og kulturer, for ikke å
snakke om all den spennende histo-
rien jeg får lære å ta del i.
- Også er du ivrig pilegrim?
- Ja, jeg har lenge vært fascinert av
pilegrimsvandring og er med i Pile-
grimsfellesskapet St. Thomas i Val-
dres. Det har blitt noen mil gjennom
årene. 
- Hva vil du si det gir deg å være
pilegrim?
- I første omgang vakker natur, his-
torie, kultur og kanskje ikke minst
en dypere innsikt. Men på samme
tid opplever jeg et utrolig flott fel-
lesskap med de andre jeg vandrer
sammen med. I tillegg får jeg ånde-
lig påfyll, gjennom bønn og salme-

men har jeg sannelig fått realisert,
noe jeg har er svært glad for. Noe
annet er at jeg får brukt meg selv på
en meningsfylt måte. Jeg opplever
ofte når jeg kommer på sykebesøk at
folk lyser opp. Det er blitt mange
gode samtaler på sengekanten, sier
73-åringen.
- Hvordan vil du beskrive opple-

velsen av å være en del av Sjø-
mannskirken?
- Jeg kjenner på at jeg står i en tje-
neste for andre mennesker, hvor jeg
er Jesu forlengede arm. Hvis jeg kan
si det sånn.

Dager fulle av gjøremål
Hans Engers første jobb i Sjømanns-
kirken strakte seg over langt innpå

     

Hans Enger er glad og takknemlig over å ha fått stå i e        

tre og et halvt år. Det var på nyåret i
2000 at han og Eli og datteren Mar-
tha dro til New Orleans. Han som
assistent. hun som husmor. Etter det
har Hans vært sommervikar på
«kjerka» i New Orleans to ganger.
Foruten at han har vært der tre gang-
er som reiseleder for grupper. Han
elsker denne byen. Det har også blitt
tre somre i Sjømannskirkens tjeneste
i San Francisco, og fire måneder i
Sør-Korea sammen med Eli, foruten
fire vintre og en sommer på Gran
Canaria og to vinteropphold på Lan-
zarote. Hans forteller at det også var
en stor opplevelse å representere

TERJE EKLUND
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Det er 20 år siden Hans Enger første gang dro ut i tjeneste for
Sjømannskirken. På nyåret kom han hjem etter å ha vært fire
måneder på Gran Canaria. Her er han fotografert i sitt rette ele-
ment. (Foto Elin Gåsland)

          å i en både givende og spennende tjeneste på «kjerka»
sang og gode stunder rundt om i dal-
førets kirker. 
Store deler av livet har Hans Enger
skrevet dagbok. Han liker å skrive og
ordlegge seg, noe som også kommer
leserne av Kyrkjeliv til gode. Siden
2011 har Hans vært medlem av
redaksjonen og en flittig bidragsyter
med både tekst og bilder i bladet. 
Fotografering er for Hans nærmest
en lidenskap. Fotoapparatet er med
overalt. Ikke minst er det blitt mange
flotte naturbilder og fuglemotiver. I
bokhyllene i Garlivegen står et 50-
talls fotobøker med tekst som doku-
menterer reiser, pilegrimsvandringer
og familieliv. En imponerende sam-
ling livshistorie.

Aldri vært skråsikker
Et sted Hans Enger gjerne søker til
stillhet og ro, er hytta i Buaråne i
Vestre Slidre. Men han sitter langti-
fra med hendene i fanget når han er
der. Den godeste Hans er praktisk
anlagt og kan bruke både hammer og
sag. Hagen og drivhuset i Garlive-
gen, med vakkert utsyn over Stran-
defjorden, er også et sted han trives.
Selv kaller han seg med et smil
håndlanger.
Kristentroen har Hans med seg

hjemmefra, nærmere bestemt Flu-
berg i Søndre Land. Men han medgir
at han også har hatt perioder i livet
med svakere tro.
- Tvilen tror jeg vel alle kristne

føler på iblant. Jeg har aldri vært
skråsikker. Det er mye en kan undre
seg over. Jeg var aldri med i noen
Jesus-bevegelse, og har ikke hatt
noen form for åpenbaringer, men tro-
en på at Jesus døde for mine synder
og sto opp påskedag for at alle som
tro skal ha evig liv, ligger der. Jesus
er grunnpilaren. Jeg synes det er noe
veldig fint med bønn, hvor jeg kan
legge fra meg byrder i Guds hender
og hente kraft. Nå er jeg vel ikke av
den åndelige typen, men den kristne
fellesskapsfølelsen jeg opplever i
gudstjenesten er viktig for meg. Der-
for går jeg til gudstjeneste så ofte jeg
kan. Når det ikke er gudstjeneste i
Tingnes går Eli og jeg gjerne i andre
kirker i Valdres. Jeg tror folk går
glipp av noe vesentlig ved ikke å del-
ta på gudstjenester. 
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Det var liv og røre i Strand kirke
helgen 18.-19. januar da Tårnagen-
tene var på ferde. I flere år har det nå
vært tradisjon å innby 8-åringene i
kommunen til Tårnagenthelg. Lør-
dagen var åtte 3. klassinger på plass
for å bli bedre kjent med kirkebyg-
get og kirkens glade budskap.
Menighetspedagog Ellen Oddveig
Rudi sto for opplegget, med god
assistanse fra medlemmer av Svenes
menighetsråd. Søndag var det guds-
tjeneste, der Jostein Enger var prest.

Spennende i tårnet
Da Kyrkjeliv stakk innom på lørda-
gen, var ungene i full gang med å
utforske kirken. Underveis skulle
tårnagentene løse ulike oppgaver og
alle skulle finne sin yndlingsplass i
kirkerommet, hvor de skulle sitte i
tre minutter i stillhet og meditasjon.
Tårnagentene fikk også bli med kir-
ketjener Ola Reishaugen opp i klok-
ketårnet, og det syntes ungene var
veldig spennende. 
Ellen Oddveig hadde med seg gita-
ren og ga fint akkompagnement til
sangene som ble sunget, og som
også ble fremført under søndagens
gudstjeneste. Mens medlemmer av
menighetsrådet sørget for god
bevertning, foruten å gi praktisk
hjelp. Det er mye som skal ordnes
når tårnagentene inntar kirken.

Bli kjent med kirken
Menighetspedagog Ellen Oddveig
Rudi sier at det ble en kjempefin og
vellykket Tårnagenthelg. Hun
berømmer ungene og forteller at de
var ivrige og interesserte. Hun er
dessuten svært takknemlig for at
menighetsrådet i Svenes stiller opp
og gjør en så flott frivillig innsats
hvert år det er Tårnagenthelg. 
- Det arrangeres Tårnagenthelger

rundt om i hele landet. Hva vil du si
er tanken bak dette tiltaket i Den
norske kirke?
- Tårnagenthelgen er en del av kir-
kens trosopplæringstiltak og er en
helg for alle 8-åringer, fylt med opp-
drag og mysterier som barna invite-
res til å løse. Barna løser forskjellige
oppgaver gjennom utforsking av kir-

Tårnagenthelg med liv og røre

Det var stor stas å få være med opp i klokketårnet sammen med
kirketjener Ola Reishaugen. Fra venstre Linnea Gustavsen, 
Synne Ulberg og Camilla Haugen. (Foto Terje Eklund)

kerommet og klokketårn, symboler
og bibelfortellinger. Som kirke
ønsker vi at ungene skal bli kjent
med kirkens historie og at kirken er
et godt sted å komme til. De får høre
bibelfortellinger om Jesus, han som
er kirkens hovedperson, og de får

delta aktivt på søndagens gudstje-
neste med sang, forbønn og lysten-
ning. 

Følge opp de døpte
Ellen Oddveig understreker at det er
viktig for kirken å følge opp de døp-

TERJE EKLUND
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I Strand kirke var det også Tårnagentkiosk denne lørdagen. Inga
Ambjørg Strand (t.h) og Karen Marie Tvedt var to av de fra
Svenes menighetsråd som sørget for at agentene fikk god trakte-
ring. Fra høyre Camilla Haugen, Linnea Gustavsen, Christian
Alberto Garcia Magerøy, Sigurd Rye-Bøe, Sigmund Hilmen-Svan-
held, Einar Rye-Bøe og Synne Ulberg. (Foto Terje Eklund)

te med kristen trosopplæring. 
- Vi ønsker at kirken skal bli et

ankerfeste for de unge gjennom
livet. At de tidlig skal få et forhold
til den kristne kirke de er døpt inn i.
Tårnagenthelgen er ment å være et
møtested hvor jord og himmel
møtes, hvor vi snakker om livet og
om døden og det evige liv. Ungene
er veldig nysgjerrige og har mange
spørsmål som kretser rundt disse
temaer. Vi snakker også om det å
vise omsorg og ta vare på hverandre,
at vi skal se folk rundt oss. 
- Hvilke andre tiltak vil du nevne

som er en del av trosopplæringen?
- Vi har fast karnevalsgudstjeneste i
Skrautvål med utdeling av bibler til
5. klassinger. Vi innbyr 6. klassing-
ene til Lys våken-gudstjeneste i
Tingnes. Foruten at vi har gudstje-
nester med utdeling av bøker til to,
fire og seks-åringer. I Aurdal er det
faste samlinger med Babysang for
de aller minste. 

Tårnagentene forbereder seg til sangøvelse i sakristiet. Under søndagens gudstjeneste deltok de
med både sang og forbønnsemner. Menighetspedagog Ellen Oddveig Rudi ledet sangen, akkom-
pagnert på gitar. (Foto Terje Eklund)
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80-års jubilant Georg Espolin Johnson kjenner på at troe      

Det er 10 år siden Georg Espolin
Johnson sluttet som prost i Valdres,
etter nærmere 22 års tjeneste. 24.
januar rundet han 80 år. 1. april fyl-
ler fru Solbjørg 70 år, og lørdag
1.august inviteres familie og venner
til 150-årsfeiring på Lyngmo ung-
domssenter ved Hafslovatnet. Dagen
etter blir det gudstjeneste i Fet kirke,
med dialogpreken mellom hjertens
Georg og prosten i Sogn, Geir Paul-
sen. 

Alt har sin tid
De første årene som pensjonist tok
Georg på seg enkelte vikariater,
både her i Valdres og Sogn, men nå
er det en stund siden han sist sto på
en prekestol. Han forteller at han i
perioder har slitt med sykdom, men
at han nå er ved godt mot.
- Jeg har kunnet se tilbake på over
40 års prestetjeneste i Den norske
kirke. Det var fine år. Men alt har sin
tid. Som pensjonist har jeg tenkt og
meditert en god del over det jeg har
brukt livet mitt til. Både det positive
og det negative. Jeg tror det er sunt å
reflektere over alt det en har vært
med på gjennom årene. Nå leser jeg
en del, blant annet teologi og følger
interessert med på det som skjer i
kirken. Ellers så arbeider jeg med
tolkningen av Bibelen i forhold til
spørsmålet om homofili. Kanskje det
kan bli en bok – vi får se.
- Hvilke tanker gjør du deg om kir-
kens fremtid?
- Kirkens fremtid ligger i Guds

hånd. Samtidig styres den av men-
nesker som gjennom alle tider har
dratt i forskjellig retninger. Kirke-
historien er full av strid og uenighet.
Mangt og meget styres av tidsånden
og hvilke briller man tar på seg. Vi
opplever stadig at kirken og prester
skifter syn, selv i forhold til det som
i alle år har vært en grunnfestet klas-
sisk tolkning av Bibelens tekster. 

Skape lokal tilhørighet
Og gamleprosten fortsetter: - Men vi
er nødt til å være optimistiske og
leve i håpet om at vi skal fortsette å

- Jeg lever i den tro at jeg er 
i Guds hånd i liv som i død

TERJE EKLUND

- Jeg har kunnet se tilbake på over 40 års prestetjeneste i Den
norske kirke. Det var fine år. Men alt har sin tid. Som pensjonist
har jeg tenkt og meditert en god del over det jeg har brukt livet
mitt til, sier prost emeritus Georg Espolin Johnson. 
(Foto Terje Eklund)

  

ha en kirke som forkynner budskapet
om Jesus Kristus som verdens frelser
og forsoner. Vi må bygge levende
menigheter gjennom en forkynnelse
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        troen er blitt sterkere med årene
som angår og engasjerer mennesker.
En forkynnelse til oppbyggelse og
tro. Jesus er alfa og omega i all kris-
ten lære, og derfor må vi som kirke
la mennesker bli kjent med ham. Det
forundrer meg at det er de etiske
ordningsspørsmål vi er mest opptatt
av å diskutere i kirken. Vi burde hel-
ler bruke mer tid på å snakke om
Jesus og hva han betyr for oss som
lever i dag. 
Johnson sier at kirkens fremtid lig-
ger i den yngre generasjon. Han
mener det er avgjørende at vi som
kirke satser enda sterkere på barne-
og ungdomsarbeid, og han håper
trosopplæringsplanen kan være med
å bidra til større kristent engasje-
ment blant unge.
- Det er ellers viktig at vi som kirke
skaper en lokal tilhørighet, slik at de
som bor i menigheten kjenner en
sterkere tilknytning til sin kirke og
menighet. 

Ikke redd for å dø
Det nærmer seg påske, og for prost
emeritus Georg er påsken den vik-
tigste kristne høytid.
- Jesu død og oppstandelse er det

sentrale. Han døde og sto opp for at
alle som tror på ham skal få evig liv,
og han gir oss sin nåde og tilgivelse.
En av de vakreste påskesalmer jeg
vet om, er «Deg være ære». Salme-
teksten forteller oss så beskrivende
hvem Jesus er; at han er «Herre over
dødens makt.»
- Har troen din forandret seg i takt
med at du er blitt eldre?
- Min tro er utvilsomt blitt sterkere
med årene, og jeg kjenner at jeg får
hvile i at troen på Jesus som verdens
Frelser også holder og gjelder for
meg. 
- Tenker du mer på døden nå enn
før?
-Nei, jeg gjør faktisk ikke det. Jeg
vet selvsagt at døden også en dag vil
innhente meg, og det er ikke slik at
jeg holder døden på avstand, men
jeg er mer opptatt av dagen i dag og
å se fremover. Og jeg er trygg i for-
hold til det som venter meg på den
andre siden.
- Er du redd for å dø?
- Nei, det er jeg ikke. Jeg lever i

den tro at jeg er i Guds hånd i liv
som i død og at jeg får eie evig liv.
Jeg hviler i troen på oppstandelsens

morgen.
- Hvordan ser du for deg Guds evi-
ge rike?
- Det er et godt sted å være. Vi får
et aldri så lite glimt av det i Åpenba-
ringen, der det står at vi skal få være
hos Gud, vi skal være hans folk, og
Gud selv skal være hos oss. Han skal
tørke bort hver tåre fra våre øyne, og
døden skal ikke være mer, heller
ikke sorg, skrik eller smerte. For det
som før var, er borte. Hos Gud er
evig glede. Dette er stort, ja større
enn vi makter å forestille oss!

Døpte
Aurdal
8/12 Henrik Amaru Cruz Haadem
12/1 Vetle Dokken Hådem
        
Tingnes
5/1   Julia Jahr Stavenjord
5/1   Hedda Haug
5/1   Thea Asheim Hauge
5/1   Tinde Asheim Hauge
16/2 Alexia Kathrine Myhre-
        Windingstad
16/2 Abel Nordberg-Skaar

Tisleidalen
19/1 Ylva Volden Ranheim

Ulnes
29/12 Marlin Røssummoen Rognås
26/1 Jens Eriksrud Jahnsen

Vielser
Skrautvål
10/12 Malene Enger og Agnar 
        Bakken

Døde
Aurdal
3/1    Anne Synnøve Hasvoldseter

f. 1969
10/1 Marit Synnøve Hagen f. 1946
14/2 Arne Månum f. 1934

Skrautvål
18/12 Eivind A Ranum f. 1946

Tingnes
15/11 Ingrid Riseng f. 1948
20/11 Erna Esp f. 1948
21/11 Halvard Skrindsrud f. 1932
6/12 Ranveig Bjørkum f. 1921
6/12 Gudrun Håvelsrud f. 1938
11/12 Ole Kjoss Hagaseth f. 1943
20/12 Harry Svensson f. 1925
3/1   Olaug Haugof. 1927
10/1 Ragnhild Biribakken f. 1925
15/1 Magne Håvelsrud f. 1934
17/1 Arve Røenbakken f. 1958
23/1 Mathea Johansen f. 1920
29/1 Ragnhild Wiken f. 1930
12/2 Lars Forberg f. 1938

Tisleidalen
21/2 Tryggve Haugen f. 1931

Ulnes
20/11 Rudolf Agnar Martinsen
        f. 1937
8/1   Kjellfrid Strømmen f. 1933
        
        

Livets gang

Deg være æreDeg være ære,Herre over dødens makt!Evig skal døden væreKristus underlagt.Lyset fyller haven,se, en engel kom,åpnet den stengte graven,Jesu grav er tom!OmkvedDeg være ære,Herre over dødens makt!Evig skal døden væreKristus underlagt.Se, Herren lever!Salig morgenstund!Mørkets makter bever.Trygg er troens grunn.Jubelropet runger:Frelseren er her!Pris ham, alle tunger,Kristus Herre er!OmkvedDeg være ære…Frykt ikke mere!Evig er han med.Troens øye ser det:Han gir liv og fred.Kristi navn er ære,seier er hans vei,evig skal han regjere,aldri frykter jeg.OmkvedDeg være ære…
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VELKOMEN        KYRKJE        

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

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

29. mars,  4. søndag i fastetiden  
Joh 11, 45-53

Tingnes kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Kristi-
ne Inderhaug Fossheim. Nattverd. Offer
Kirkens nødhjelp.

Aurdal kirke kl. 18:30 Gudstjeneste. Kristine
Inderhaug Fossheim. Nattverd. Offer
menighetsarbeidet.

5. april, Palmesøndag  
Joh.12, 12-24

Ulnes kyrkje kl. 11:00 Myldregudsteneste for
2018-kullet i kommunen. Jostein Enger.
Offer NMS, prosjekt Etiopia.

Aurdal fjellkirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Trygve Tyreid.

Tisleidalen kirke kl. 13:00 Gudstjeneste.
Jostein Enger. Nattverd. Offer hjertestarter
i kirken.

9. april, Skjærtorsdag  
Matt.26, 17-30

Nythun, peisestua i låven kl. 12:00 Gudstje-
neste. Kristine Inderhaug Fossheim. 

Aurdal fjellkirke kl. 19:00 Gudstjeneste.
Ragnar Enger. Nattverd.

Tingnes kirke kl. 19:30 Gudstjeneste. Kristi-
ne Inderhaug Fossheim. Nattverd. Offer
Kirkens bymisjon.

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

Strand kirke kl. 11:00 Pasjonsgudstjeneste
med lesning av lidelseshistorien. Kristine
Inderhaug Fossheim. Offer Redd barna.

Tisleidalen kirke kl. 11:00 Gudstjeneste med
Frelsesarmeen. Offer Frelsesarmeen.

Aurdal fjellkirke kl. 11:00 Pasjonsgudstje-
neste. Trygve Tyreid.

12. april, 1. påskedag 
Luk.24, 1-9

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

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

19. april, 2.søndag i påsketiden 
Joh.21, 1-14

Aurdal kirke kl. 11:00 Temagudstjeneste
med konfirmantene i soknet. Kristine
Inderhaug Fossheim. Nattverd. Offer
menighetsarbeidet.

Tingnes kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Nattverd. Offer menighetsarbeidet.

26. april, 3.søndag i påsketiden  
Joh.10, 11-18.

Skrautvål kyrkje kl. 11:00 Temagudstjeneste

med konfirmantene i soknet. Kristine
Inderhaug Fossheim. Nattverd. Offer Stab-
burshella.

Strand kirke kl. 11:00 Temagudstjeneste med
konfirmantene i soknet. Jostein Enger.
Nattverd. Offer Frelsesarmeen.

1.mai, Arbeidernes dag 
Luk 6, 31-36

Tingnes kirke kl. 11:00 Temagudstjeneste
med konfirmantene i soknet. Jostein Enger.
Nattverd. Offer menighetens barne-og ung-
domsarbeid.

3. mai, 4. søndag i påsketiden 
Joh.16, 16-22

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

10. mai, 5. søndag i påsketiden 
Joh 15, 1-8

Tingnes kirke kl. 10:30 Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Jostein Enger. Offer menighetsar-
beidet.

Tingnes kirke kl. 12.30 Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Jostein Enger. Offer menighetsar-
beidet.

17. mai, Grunnlovsdagen 
Luk.1, 50-53

Tingnes kirke kl. 09:30 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Offer: Sjømannskirken-Norsk kirke
i utlandet.

Skrautvål kyrkje kl. 10:00 Gudstjeneste.
Kristine Inderhaug Fossheim. Offer kyr-
kjelydsarbeidet.

Ulnes kyrkje kl. 12:00 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Offer Stabburshella.

Aurdal kirke kl. 14:00 Gudstjeneste. Kristine
Inderhaug Fossheim. Offer menighetsar-
beidet.

24. mai, Søndag før pinse 
Joh 15, 26-27

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

Strand kirke kl. 11:00 Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Jostein Enger. Offer menighets-
arbeidet.

Aurdal kirke kl. 12:30 Konfirmasjonsgudstje-
neste. Kristine Inderhaug Fossheim. Offer
menighetsarbeidet.

31. mai, Pinsedag 
Joh.20, 19-23

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

Ulnes kyrkje kl. 11:00 Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Jostein Enger. Offer kyrkjelydsar-
beidet.

Tisleidalen kirke kl. 11:00 Konfirmasjons-
gudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim.
Offer menighetsarbeidet.

7. juni, Treenighetssøndag  
Matt 28, 16-20

Valdres folkemuseum kl.11:00 Gudstjeneste.
Kristine Inderhaug Fossheim. Offer Søn-
dagsskolen.

14. juni 2. søndag i treenighetstiden  
Matt.3, 11-12

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

Tingnes kirke kl.11:00 Gudstjeneste. Skaper-
verkets dag. Jostein Enger. Nattverd. Offer
Changemaker.

I FORRIGE KYRKJELIV sto det
under presentasjonen av Tisleidalen
menighetsråd at Trygve Haganæs er
sosionom/barnevernskonsulent, men
det stemmer ikke, for Trygve er
snekker.

KÅRE MADSLANGRUD, fyller
70 år 14. april. I hele 41 år var Kåre
trofast organist i Nord-Aurdal. Han
ble pensjonist i 2013, men han har
også etter det vikariert og spilt både i
kirker og forsamlingshus. Torsdag
23. april blir det fest for jubilanten i
Frelsesarmeens lokaler på Fagernes.
Gratulerer med åremålsdagen Kåre!

I AURDAL KIRKE trommer Yng-
ve Andersen på ny sammen en gjeng
med musikervenner til konsert i Aur-
dal kirke under vignetten «Just a
Closer Walk with Thee», og håper
dermed å gjenta fjorårets suksess.
Konserten går av stabelen lørdag 25.
april kl. 17. Inngangsbilletten er 200
kroner, og nok engang ønsker Yngve
å støtte opp om den lokale kirke ved
å gi overskuddet til menigheten.
Også denne gang har han med seg
lokale krefter som Jostein Halden,
sang/gitar, Ole Kristian Nyhagen på
trompet/flygelhorn, Henning Ander-
sen, orgel og hardingfele. Foruten
Eugeniusz Pudelewicz på
saxofon/klarinett/piano/trekkspill og
Harald Høyvik på bass/kontrabass,
mens Yngve Andersen selv trakterer
sin tenor/altsaxofon. Ellers medvir-
ker Eldbjørg Brekke med poesi og
prest Kristine Inderhaug Fossheim.
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Harald Klevgård går over i pensjonistenes rekker

- Jeg må si det har 
vært 30 trivelige år

TERJE EKLUND
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Harald Klevgård blir nå pensjonist etter
30 år som kirketjener i Tisleidalen.
(Foto Terje Eklund)

tet som kirketjener?
- Ja, jeg kommer sikkert til å gå
til gudstjeneste iblant.

Nært forhold til kirken
Tisleidalen er med sine rundt 100
innbyggere den desidert minste
menigheten i Nord-Aurdal.
Harald Klevgård sier at tisleid-
ølene har et sterkt og nært forhold
til kirken sin. Menighetsrådet har
gjennom alle år vært flinke til å
passe på vedlikehold og sørge for
at kirkebygg og kirkegård blir iva-
retatt på beste måte. 
-Nesten alle som kan krype og gå
deltar på den årlige vårdugnaden.
En flott dag hvor bygdefolket
samles til dugnad, hyggelig prat
og kaffestund.
- Det har skjedd mye med kirken
i løpet av de årene du har vært kir-

Harald Klevgård hadde vært kir-
keverge i Tisleidalen i rundt 10 år
da han ble spurt om å vikariere
som kirketjener etter at Knut
Thollefsen hadde sluttet. Det varte
ikke lenge før Harald ble fast til-
satt, men han hadde ingen tanker
om at han skulle bli værende i stil-
lingen i så mange år som det er
blitt. I fjor fikk han trøbbel med
hjertet og måtte opereres, og fant
etter hvert ut at han måtte si opp
jobben som kirketjener. I over 30
år har Harald vært en trofast kir-
kens tjener. På nyåret fylte han 70
år.

Mange gudstjenester
- Meningen var at jeg bare skulle

ketjener?
- Ja, det er blant annet lagt vann
og toalett. Kirken har fått nytt
orgel og bårehuset er blitt grundig
restaurert. Flere ganger er kirken
blitt malt.
Harald forteller at det nå holdes

adskillig færre gudstjenester i Tis-
leidalen enn for bare 10 år siden. 
- Antallet er vel nærmest halvert.
De store kirkedager er påsken og
julaften. På langfredag har Frelse-
sarmeen gudstjeneste her, og den
har vært veldig godt besøkt. Og på
julaften er det fullt hus her. Det er
mange hyttefolk og turister som
kommer hit til gudstjeneste.

Lynet slo ned
Harald Klevgård er en kjent skik-
kelse i Tisleidalen. Ikke bare har
han vært en institusjon i dalens
kirke, men han har også jobbet i
Posten i en årrekke. Først i 25 år
som poståpner i bygda, og da post-
kontoret ble nedlagt fortsatte han
som postbud på strekningen Leira-
Åbjør-Tisleidalen. 
Så inviterer Harald på kaffe og

være en midlertidig over-
gangsfigur, men så ble jeg
oppfordret til å søke. Siden
har årene bare gått, og det
fort. Jeg må si det har vært 30
trivelige år, sier Harald.
Vi sitter sammen en tidlig

formiddag, på første benk i
Tisleidalen kirke. Harald leg-
ger ikke skjul på at han er
glad i kirken sin. Han var
rundt åtte år da Tisleidalen
kapell, som kirkebygget het
den gang, ble vigslet av bis-
kop Kristian Schjelderup 13.
juli 1958.
- Mor og far var kirkegjen-

gere og jeg var ofte med til
gudstjeneste. Med årene har
det blitt svært mange gudstje-
nester. Jeg synes det har vært
fint å være til gudstjeneste på
søndag.
- Vemodig å slutte?
- På en måte er det jo det,

men samtidig skal det bli
godt å ikke lenger skulle ha
ansvar.
- Blir det fortsatt kirkegang
på deg nå etter at du har slut-

kake. Etter en liten kjøretur
er vi på Merket og gårdsbru-
ket han i sin tid tok over etter
foreldrene. Det er lenge siden
det var dyr på gården. Her
bor han sammen med Randi
Lill Pedersen. Fra et tidligere
forhold har Harald en voksen
sønn.
Mens praten går over kaffe-
koppen, spør jeg om det har
skjedd noe helt spesielt i de
årene han har vært kirketje-
ner.
- Ja, i august 2008, etter at

vi hadde feiret kirkens 50-
årsjubileum, kom det et kraf-
tig tordenvær og lynet slo ned
i kirken. Sikringsskapet var
varmt, men heldigvis tok det
ikke fyr. Det var skummelt.
Takk for kaffe og hyggelig

prat Harald – og ikke minst
for din lange og trofaste tje-
neste!
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