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Av innholdet:
• Tid for ettertanke ved Carl 
Philip Weisser
• Sommerens pilegrimsvandring
avlyst
• Samtale med Gunnar Harald 
Heiene om pinse
• Koronaen har også satt kirken i
unntakstilstand
• Siri Osaland i serien «Tanker
om tro og tvil»
• Donerte 100 000 kroner til
Ulnes kyrkje
• Krevende tider for både pårø-
rende og begravelsesbyråene
• Manndagsmiddag´n i Tingnes et
populært tiltak
• Sisteside-intervju med Jostein
Halden

Prost Carl Philip Weisser lyser velsignelsen over menighetene
i Valdres fra Skrautvål kyrkje. Han sier det har vært utford-
rende å være kirke i disse koronatider. Prosten er glad for at
det nå gis mulighet til å avholde gudstjenester og kirkelige
handlinger med opp til 50 personer. (Foto Terje Eklund)

God pinse-
høytid!

Kyrkjeliv 2 2020.qxp_123552 Kyrkjeliv 5-05  15.05.2020  09:24  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.
mandag – fredag 9-15. 

Kirkeverge/daglig leder Aud-Karin Hovi
tlf: 907 12 261
E-post ah344@kirken.no

Hjemmeside:
www.kirken.no/nord-aurdal
post.nord-aurdal@kirken.no

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: nf368@kirken.no
Kirkemusiker Ole Fønhus,
tlf: 915 13 476
E-post: olfonhus@bbnett.no

Menighetspedagog:
Ellen Oddveig Rudi, 
tlf: 950 89 321
E-post: er339@kirken.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@online.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 40 545
siriosaland@gmail.com 

Pinsen – 
høytiden for
Den hellige ånd

Jeg gleder meg til pinse. Den
lyse høytiden som kommer i

overgangen mellom vår og
sommer. Det er en befriende
munterhet over det å ta en tur
ut, se blomster som det stadig
blir flere av, høre fuglers sang
og glede seg over trærnes lyse-
grønne blader. Det er ei tid der
en ikke bør ha hastverk, men ta
tid til å stå stille, gå sakte, la
øyne få hvile på alt det vakre,
kjenne duften av livet. Da kan
livet åpnes opp mot et usynlig
nærvær og fellesskap med Ska-
peren. Når en så tar til seg gle-
den over skaperverket og
bringer det med inn i gudstje-
neste og salmesang er det beri-
kende for livet. Sammenhen-
gen kommer fram mellom det å
være mennesker som hører til i
skaperverket, og samtidig at vi
har en skaper vi kan vende vår
oppmerksomhet mot. 

Pinsen er høytiden for Den
hellige ånd, den tredje per-

sonen i guddommen, ved siden
av Faderen og Sønnen. I første
Mosebok fortelles det om
ånden som Guds skaperkraft.
Det er samme ordet som brukes
om pusten og det er det gud-
dommelige åndedrettet som
vekker Adam til live. Som
levende mennesker har vi ånd –
Guds livspust i oss. Ånden er
også knyttet til Jesu død og
oppstandelse. I Johannese-
vangeliet er ikke Jesu død en
meningsløs tragedie, men full-
endelsen av hans gjerning som
skaperordet. Gud skapte ver-

den og livet ved sitt: «Bli lys!».
Skapelsesberetningen er ikke
en moderne naturfagsbok, men
en storslagen malerisk beskri-
velse av verden og livet. Det
fortelles om de seks dager og
Gud som hvilte på den syvende
dag etter å ha fullført sitt verk.
Vi finner igjen en parallell til
Jesus som skapte liv hos men-
nesker han møtte. I Johannese-
vangeliet fortelles det at Jesu
siste ord på korset var; «Det er
fullbrakt». Korsfestelsen
skjedde på fredagen som var
den sjette dag i uken. Sabbaten
– den syvende dagen hvilte
Jesus i graven. Så den åttende
dag, som også er den første dag
i uken sto han opp og videre-
førte Guds nyskapte verk.

Årets pinse er spesiell. Den
kommer midt i åpningen

av samfunnet etter nedsteng-
ingen som skjedde i mars. Vi
har vært igjennom en uvirkelig
tid med sykdom som har ram-
met hele verden, og fortsatt er
en trussel vi må bekjempe. Å
leve med varsomhet og omtan-
ke i forhold til smittevern er en
del av nestekjærligheten. Jeg
håper at pinsen også kan føre
til en dypere glede der vi åpner
våre sinn så Guds ånd får rom i
oss og blant oss. Vår nåtid og
vår framtid hører hjemme i fel-
lesskap med Gud, Faderen,
Sønnen og Den hellige ånd.
Jeg ønsker alle lesere av Kyr-
kjeliv en glad pinse!

Carl Philip Weisser

P  i  G  E li  J h
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Sommerens pilegrimsvandring avlyst

Pilegrimsvandringene gjennom Valdres har vært populære i mange år, men styret i Pilegrimsfelles-
skapet St. Thomas har på grunn av koronasituasjonen besluttet å avlyse sommerens felles-
vandring. Vårt bilde er fra fjorårets vandring hvor deltakerne er fotografert foran St. Thomaskyrkja.
(Foto Hans Enger)

Så er det dette med følgebil og kjø-
ring i minibuss, hvor en meters-rege-
len blir vanskelig.
Ca. 20 deltakere var påmeldt dette

året, pluss lederne. Nå må de få
beskjed om at årets pilegrimsvan-
dring er avlyst. En av reglene i dag
var at grupper ikke skal være større
enn 20.  Gjennom de 15 årene som
det har blitt arrangert fellesvandring-
er, har flere hundre mennesker opp-
levd pilegrimsvandring gjennom
Valdres som noe stort. Nå må en
vente til neste år før muligheten
kommer igjen.

«gjenåpnes» fra 15. juni, vil mange
av de reglene som har betydning
fortsatt gjelde. 

Vanskelig med avstand
Styret har gitt uttrykk for betenk-
ninger gjennom kommunikasjon via
e-poster. Anne Hilde Øigarden sier
at dette med en meters avstand gjør
det vanskelig, både der pilegrims-
vandrerne pleier å spise, og der de
sover, der det ofte er litt trange over-
nattingsplasser. Et annet moment er
at vandrerne frakter med seg madras-
ser som «går» fra person til person.

Pilegrimsfellesskapet St. Thomas
sitt styre har besluttet at årets felles-
vandring blir avlyst. Siden 12. mars,
da Norge ble «stengt» på grunn av
korona-viruset, har usikkerheten
rådet.
Leder i Pilegrimsfellesskapet, Anne
Hilde Øigarden, så med spenning
fram til regjeringens pressekonfe-
ranse 7. mai. Her kunne det komme
regler som ville få betydning for
vandringen.
Hun sier, at sjøl om Norge skal

HANS ENGER 
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- Pinsen forteller oss at
den kristne tro er global

TERJE EKLUND

Gunnar Harald Heiene: Den kristne treenighetslæren, tro             

Pinsen er den tredje av våre store
kristne høytider, men den står ikke
særlig sterkt i folks bevissthet. Den
blir gjerne oppfattet som mer ufor-
ståelig enn jul og påske. For å få det-
te med pinse bedre forklart, har Kyr-
kjeliv snakket med aurdølen, profes-
sor Gunnar Harald Heiene  ved MF
vitenskapelige høyskole for teologi,
religion og samfunn (tidligere Det
teologiske fakultet). Han har vært
ansatt på MF i 40 år, men går i disse
dager over i pensjonstines rekker. Nå
skal han skrive flere bøker, samtidig
som han ser frem til å være mer i
barndomshjemmet på Bjørgo.

Bringe budskapet videre
-Pinsen er blitt kalt for «den glemte
høytid». Hvilke tanker gjør du deg
om det?
-Det har nok sammenheng med at

vi har så sterke familietradisjoner
knyttet både til jul og påske. Julen er
den store familiehøytiden med jule-
tre, gaver og mange juleselskaper.
Fortsatt er det å lese juleevangeliet
høyt på julekvelden en tradisjon som
mange har tatt vare på. Også i påsken
har vi sterke tradisjoner, men de
handler mer om hytteliv, skiturer og
"påskebrunhet", selv om mange går i
kirken, ikke minst i fjellkirker, for å
høre påskens budskap om Jesu død
og oppstandelse. Pinsen har ikke den
samme stilling hos folk flest som
religiøs høytid, og mange synes nok
at det er vanskelig å forholde seg til
fortellingen om Den hellige ånd som
kom til disiplene den første pinseda-
gen.
- Kan du på en kortfattelig og for-

ståelig måte forklare for leserne hva
som er pinsens budskap?
- Pinsens budskap er at fortelling-

ene om Jesu død og oppstandelse
ikke bare er ønsketenkning, men

handler om virkelige begivenheter
som utfordrer hver enkelt av oss til å
gripe tak i og tro på som et livs-
grunnlag. Da de første disiplene fikk
del i Den hellige ånd pinsedagen, var
hensikten åpenbart å gjøre dem i
stand til å bringe budskapet om Jesus
ut i verden, til alle folkeslag, på
mange forskjellige språk. Det sier
oss at pinsen handler om «kommuni-
kasjon», om muligheter for å nå fram
med et viktig budskap til alle men-
nesker, på tvers av nasjonsgrenser og
språkbarrierer.

En guddommelig person
- Pinsedagen regnes som kirkens
fødselsdag. Si litt om det!
- Pinsen forteller oss at den kristne

tro er global, at den er for alle men-
nesker på jorden, og at troen kan
krysse alle språkgrenser, kulturgren-
ser og geografiske grenser. Det var
disiplenes opplevelse på pinsedagen
som ga dem mot og styrke til å for-
kynne evangeliet om Jesus som et
grunnlag for de nye fellesskap i de
kristne menighetene som etterhvert
vokste frem til å bli en verdensom-
spennende kirke.
- Hvordan vil du forklare Den helli-

ge ånd?
- Den kristne treenighetslæren, tro-

en på at Gud både er Far, Sønn og
Hellig Ånd, er unik. Den innebærer
at Den hellige ånd ikke bare er en
tanke eller ide, men en levende, gud-
dommelig person. Samtidig er det
sider ved Den hellige ånds gjerning
som viser at han også kan beskrives
som en kraft vi mennesker kan
erfare, sier Gunnar Harald Heiene.

Tungetale – en nådegave
- Den hellige ånd er også blitt
sammenliknet med vinden?
- Det har nok sammenheng med vår

vanlige erfaring om at «vinden blå-
ser dit den vil» uten at vi kan styre
den. Slik er det også med Den helli-

ge ånd, som er til stede overalt i ver-
den, i hvert enkelt menneske som
lever i Guds menighet på jord, men
også som en personlig kraft som kan
overbevise stadig nye mennesker om
at evangeliet om Jesus er verdt å ta i
mot i tro.

- Hva vil du si Den hellige ånd
«gjør med oss»? Gåtefull og ufor-
klarlig vil mange hevde.

-Som kristne tror vi at Den hellige
ånd kan hjelpe oss til å se evangeliet
klarere og avsløre stadig nye sider av
det Gud har gjort og stadig gjør for
oss. Dette skjer på mange ulike
måter, og Den hellige ånd kan derfor
oppleves forskjellig av hver enkelt,
og dette er noe vi aldri kan forstå
fullt ut.
- Tungetale er et begrep som vi for-

binder med pinse. Hva er tungetale –
kan du selv tale i tunger?
- Tungetale er et fenomen som fin-

nes i mange kristne retninger, og for-
klares ofte som det «å tale et frem-
med språk i ånden». I tidligere krist-
ne tekster, blant annet hos Paulus,
blir tungetale beskrevet som en
nådegave fra Gud, gjennom Den hel-
lige ånd, til den enkelte kristne, som
blir i stand til å tale «hemmeligheter
i ånden». Men det forutsettes at en
annen person tyder denne talen slik
at alle kan forstå den. I vår tid er
tungetale særlig vanlig i pinsebeve-
gelsen og andre «karismatiske»
menigheter og forsamlinger som leg-
ger stor vekt på nådegavene. Jeg har
hørt andre tale i tunger i kristne
sammenhenger, men selv har jeg
ingen erfaringer på dette feltet.

Det kristne fellesskap
- Er det riktig å si at pinsen og Helli-
gånden er selve grunnlaget for kris-
tent fellesskap?
- Ja, det kan vi godt si. Pinsens bud-

skap handler om at det skjer noe med
den enkelt kristne og med det kristne
fellesskapet når Den hellige ånd får
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     , troen på at Gud både er Far, Sønn og Hellig Ånd, er unik

- Pinsens budskap er at fortellingene om Jesu død og oppstan-
delse ikke bare er ønsketenkning, men handler om virkelige
begivenheter som utfordrer hver enkelt av oss til å gripe tak i og
tro på som et livsgrunnlag, sier Gunnar Harald Heiene. 
(Foto Informasjonsavdelingen MF)

nu stråler solen, som er et eksempel
på hvordan en salme kan flette pin-
sens budskap sammen med en poe-
tisk skildring av årstiden for feiring-
en, i overgangen mellom vår og som-
mer. Det blir tydelig allerede i det
første verset, som bruker ordet «pin-
seliljetid» til å plassere pinsen inn i
vår kontekst:

I all sin glans nu stråler solen,
livslyst over nådestolen,
nu er det pinseliljetid,
nu har vi sommer lys og blid,
nu spår oss mer enn englerøst
i Jesu navn en gyllen høst!

Duen som symbol
- Kan du utdype med noen linjer
duens plass i pinsehøytiden. Den fin-
nes jo blant annet over prekestolen i
mange kirker?
- Duen er et symbol for fred, håp og

ånd, og flere steder i Bibelen hører vi
om duen. I fortellingen om Noas ark
står det at Noa sendte ut en due for å
undersøke om vannet hadde sunket,
og da den kom tilbake med et friskt
oljeblad i nebbet, skjønte Noa at det
var håp. I fortellingen om Jesu dåp
hører vi om at Den hellige ånd daler
ned over ham i en dues skikkelse.
Både i Ulnes kyrkje og i mange
andre kirker henger det en due over
prekestolen for å symbolisere at Gud
er til stede i sin ånd når evangeliet
forkynnes.

Mister viktige markeringspunkter
- I år fikk vi ikke feiret påske og det
blir begrenset pinsefeiring i våre kir-
ker. Hvordan tror du det innvirker på
oss som kristne og som kirke?
- Det fører jo til at vi mister viktige

markeringspunkter i kirkens liv, og
at budskapet om Jesu død og opp-
standelse og om Den hellige ånd som
selve drivkraften i kirkens liv ikke
får så stor plass som vi er vant til. Et
hovedpoeng med de kristne høyti-
dene er jo at de skal feires i menighe-
tens fellesskap, fordi hver høytid
markerer avgjørende hendelser som
har betydning for vår kristne tro.

plass i den enkeltes liv og kan prege
livet i menigheten. 
- Vi har mange sterke og flotte pin-

sesalmer i Norsk salmebok, og den
mest fremtredende salmedikter hva
angår pinsen, er den danske dikteren

og presten Nikolaj Frederik Severin
Grundtvig. Har du en pinsesalme
som du vil trekke frem, og kan du
utdype den?

- Da vil jeg gjerne trekke frem
Grundtvigs fine salme, I all sin glans
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Avlyste gudstjenester, utsettelse av dåp og vielser. Bare nærmeste familie får delta i begravelser

Koronaen har også satt 
kirken i en unntakstilstand

- Jeg er glad for at vi nå kan åpne for gudstjenester igjen. Som prest har jeg savnet den nære kon-
takten med mennesker, og selvsagt å kunne feire gudstjeneste og ha nattverdfellesskap, sier prost
Carl Philip Weisser. (Foto Terje Eklund) 

TERJE EKLUND Ikke noe sikkert svar
Vårens konfirmanter er utsatt til høs-
ten og mange har valgt å utsette dåp
og bryllup. Begravelser har blitt
gjennomført, men bare med de aller
nærmeste tilstede.
- Det er satt en grense på maks 20,

inklusiv betjening, som kan være til-
stede ved begravelser. Samme antall
gjelder dåp eller vigsel. Men nå kan
vi kanskje etter hvert ha opptil 50 til-
stede på gudstjenester og ved kirkeli-
ge handlinger. Nå håper jeg at folk
går igang med planlegging. Ta gjer-
ne kontakt med prestene for å
avklare muligheter, sier Weisser.
Prosten utelukker ikke at det fort-

satt kan bli begrensninger for antall
deltakere ved kirkelige handlinger

og gudstjenester også utover høsten.
For eksempel at konfirmasjonene må
gjennomføres i mindre grupper.

Sorgarbeid og begravelser
Prost Carl Philip Weisser medgir at
det har vært tungt for menighetene å
ikke kunne feire gudstjeneste. Søn-
dag etter søndag har dørene vært luk-
ket og kirkebenkene stått tomme. 
- Det har vært stusslig. Som prest

har jeg savnet den nære kontakten
med mennesker, og selvsagt å kunne
feire gudstjeneste og ha nattverdfel-
lesskap. 
-Men det aller tyngste og vanskelig-

ste har likevel vært de begrensning-
ene i forbindelse med sorgarbeid og
begravelser. En ting er at det er så
ytterst få som får være med å ta
avskjed, men opp i det hele må folk
holde avstand og avstå fra håndtrykk
og klemming. Et håndtrykk og en
klem sier ofte mer enn ord, men nå
må vi altså holde oss kun til ordene.
Prestene får heller ikke møte pårø-

- Også kirken er så absolutt i en unn-
takstilstand i disse koronatider. Det
er gledelig at det nå gis mulighet til å
avholde gudstjenester og kirkelige
handlinger med opptil 50 deltakere.
Jeg håper vi kan åpne for gudstjenes-
ter til pinse. Både menigheter og
ansatte i kirken ser frem til at vi kan
åpne dørene igjen og avholde guds-
tjenester og gjennomføre kirkelige
handlinger på normal måte, uten
restriksjoner. Dette er en krevende
tid både for oss som jobber i kirken,
men også ikke minst for folk rundt
om i menighetene, sier prost i Val-
dres, Carl Philip Weisser til Kyrkje-
liv.
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rende til sørgesamtale. Samtalene må
foregå over telefon. Det er en uvant
og vond situasjon. Ved dødsfall og
gravferd er det så naturlig for oss
mennesker å gi trøst og vise omtanke
og kjærlighet nettopp via fysisk kon-
takt. 

Digitale løsninger
Prost Weisser sier at han synes det er
flott at det rundt om i kirkene i Val-
dres og ellers i landet, har vært krea-
tive prester, klokkere og organister
som har lagt ut mini-gudstjenester,
andakter og musikalske innslag på
nett. 
- Noe av det positive som er kom-

met ut av koronakrisen for kirkens
del, er at vi er blitt mye flinkere til å
lære oss å kommunisere på andre
måter gjennom digitale løsninger,
mer bruk av hjemmesider og facebo-
ok. 
Weisser sier at hans inntrykk er at

kirken har mange følgere på nett, og
at folk opplever det som et fint
bidrag fra kirken. 
- I de vårdagene vi nå er inne i, er

det også flere og flere som oppsøker
kirkegårdene, og det er en fin plass
for folk til å ha en stille stund og
reflektere over livet og forholdet til
Gud og kirken. Vi vet at mennesker
har ekstra behov for å oppsøke kir-
ken i krisetider. 

God respons på digitale opptak
Etter at koronapandemien brøt ut har
det i Nord-Aurdal, som mange ander

steder, blitt laget flere snutter med
mini-gudstjenester som er lagt ut
digitalt på nett. Det skjedde via flere
opptak i påsken og deretter på etter-
følgende søndager. Søndag 3. mai
var det salmekveld i Aurdal kirke.
Det er sokneprest Kristine Inderhaug
Fossheim som har holdt andakt, og
hun har hatt god hjelp av kantor
Monica Korsli Solberg og lokale
klokkere som har lest tekster. 

Flere av utsendelsene har også
inneholdt sang og musikk. Jostein
Halden har bidratt med sang og
gitarspill, mens Henning Andersen
har spilt fele. Han har også tatt seg
av de digitale opptak, klipping og av
tekster. 
Kristine forteller om god respons på

facebook. Det er tydelig at mange
har hatt glede av det som har vært
lagt ut på nett fra kirkene. Hun synes
det er fint at den lokale kirke på den-
ne måten kan nå ut til folk i menig-
hetene.
De fleste dåp og vielser i Nord-Aur-

dal er satt på vent. Siden koronares-
triksjonene satte inn og ut august
måned, har to av 12 planlagte vielser
og to av fem planlagte dåp blitt
utsatt.

Trykk på kirkekontoret
Også kirkeverge/daglig leder Aud-
Karin Hovi kan melde om en anner-
ledes hverdag for kirkekontoret og
fellesrådet. Hun sier at de største
utfordringene har vært å holde dialog
med kommuneoverlegen, kommu-

nen, gravferdsbyråene og pårørende.
- Det er utfordrende å sikre maksi-

mal omsorg for folk i sorg ved grav-
ferder samtidig som vi skal ivareta et
forsvarlig arbeidsmiljø for de ansat-
te. Likeledes å skulle holde dialogen
om arbeidsoppgaver for våre 20
ansatte, noen har fått mer å gjøre og
noen har fått mindre å gjøre. Det har
vært et enormt arbeidspress på de to
årsverk i administrasjonen samtidig
som to av tre personer har hatt små
barn uten barnehagetilbud. Vi har
også måttet sette inn nytt kjøleanlegg
i bårehuset på Strand for å sikre til-
strekkelig kjølekapasitet for bårer.
Hovi legger til at det også at perso-

nalpleie og fellesskapsbyggende
arbeid har vært utfordrende, noe som
hun sier har ligget som en nøtt hele
veien siden hun begynte i jobben.
- Hvordan brukes kirkeklokkene nå

når det ikke holdes gudstjenester?
- Hovedtrekkene er slik at menig-

hetsrådene har valgt å ringe kl.
10.55-11.00 i forkant av de opp-
rinnelig fastsatte gudstjenester. Foru-
ten høytidsringing til påske og pinse
og på frigjøringsdagen 8. mai fra
minst en av kirkene og på 17. mai
når biltoget kom fordi.

Retningslinjer for vask
- Er det innført spesielle tiltak når det
gjelder vask i kirkene forbindelse
med gravferd?

- Ja, i samsvar med retningslinjer
fra KA og Riksantikvaren, inklusiv
ekstra smittevernutstyr og kursing
for alle våre fire renholdere.

- Hvordan gjennomføres møter i
kirkelig fellesråd – og går arbeidet i
rådet greit?
- Det er god dialog mellom fellesrå-

dets leder om arbeidet, både arbeids-
press og prioriteringer. Det planlagte
møte i april ble avlyst, mest fordi
revisor ikke var ferdig med revisjon
av 2019-regnskapet, men også fordi
det ville bli vanskelig å gjennomføre
et godt møte på Teams eller lik-
nende. Neste møte i fellesrådet blir
17. juni.
- Hva med menighetsråd/sokneråd?
- Rådene vurderer å gjennomføre

møter enten på telefon eller i kirke-
rommene med god avstand, sier
Aud-Karin Hovi.

I løpet av koronaukene har det vært gjort flere digitale opptak fra
mini-gudstjenester som har vært lagt ut på facebook. Her fra
Aurdal kirke hvor kirketjener og felespiller Henning Andersen
står bak kameraet og foreviger sokneprest Kristine Inderhaug
Fossheim, sanger Jostein Halden og kantor Monica Korsli Sol-
berg. (Foto Hans Enger)
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- Troen ga styrke og trygghet
i den vanskelige sykdomstiden

- Jeg er vokst opp med kirkegang,
tensing, Ynglingen og speidern
hjemme i Stavanger. Mine foreldre
var faste kirkegjenger i Tasta kirke.
Jeg er veldig glad for den kristne bal-
lasten jeg fikk med meg hjemmefra.
For meg er det en berikelse å delta på
gudstjeneste og ha fellesskap med
andre kristne. Men det er første gang
jeg sitter i menighetsråd og fellesråd.
Da jeg ble spurt, så tenkte jeg: Ok,
nå er det kanskje min tur. Jeg liker
utfordringer og jeg må si at jeg opp-
lever det som meningsfullt å være
med i kirkelig arbeid, sier Siri Osa-
land (60).

Livslang fartstid
I fjor høst ble Siri innvalgt i Tingnes
menighetsråd og med fast sete i kir-
kelig fellesråd, hvor hun er leder, det
viktigste vervet i den lokale kirke.
Hun innrømmer at hun foreløpig
ikke har så mye erfaring og kunn-
skap om å drifte en kommunal kirke,
men det kan kompenseres med en
livslang fartstid som bruker og delta-
ker i kirkens åndelige virke.
- Jeg har alltid vært glad i kirken og

føler meg hjemme der. Kirke og kris-
tendom har en rotfestet tradisjon i
Norge som vi må ta vare på. Ja, tenk
hvilken fantastisk kulturarv vi her
har å forvalte!
Siri Osaland var i full gang med å

steke vafler da jeg ringte på døren i
eneboligen på Leira, og det varte
ikke lenge før det var kaffe i kop-
pene våre. Hun har bodd i Valdres
siden 1986, og har siden da vært
lærer ved Nord-Aurdal ungdomssko-
le. Som 19-åring reiste hun til Lon-
don der hun var tilknyttet KFUK-
hjemmet som «ett-åring». Der stiftet
hun også bekjentskap med Sjø-
mannskirken. Hjemme igjen i Sta-
vanger ble det to-årig husflidsskole,
før hun så tok ett år kristendom

aktivt barne- og ungdomsarbeid.

En god rettesnor i livet
I fire år har Siri Osaland vært med i
en gruppe som kaller seg Jesus-
kvinner og hvor hun nå er leder. De
møtes første mandagen i måneden
på Valdres Folkehøgskole. 
- Jeg er veldig glad for det kristne

fellesskapet jeg opplever der sam-
men med de andre Jesus-kvinnene.
Vi er rundt 20 stykker med stort
aldersspenn i et spennende felles-
skap hvor vi kan sette ord på Kris-
tustroen og det å være kristen.
Jesus-kvinnene er veldig god plass
for meg.
- Du er opptatt av Jesus?
- Åja! svarer hun og byr på mer

vafler. – Troen på Jesus betyr mye
for meg. Han gir meg en god rettes-
nor i livet. Han er den som viser vei.
Jesus er jo kristendommens alfa og
omega. Jeg synes vi som kristne
skulle snakke mye mer om Jesus. På
meg virker det som mange er redd
for å ta ordet Jesus i sin munn og
heller snakker om Gud. Det er mer
forpliktende å si Jesus, og jeg synes
vi som kristne skal legge vekt på å
holde frem han som tross alt er
hovedpersonen.
- Du er med i Sosialistisk Venstre-

parti. Er det riktig å kalle deg kris-
tensosialist?

- Ja, jeg regner meg som det, og
har vært medlem i flere år. Jeg
finner mange likhetspunkter mellom
det Jesus og SV står for. Det være
seg å ta vare på de svake i samfun-
net og det å dele med hverandre. 

Trenger forankring i troen
I 2008 ble Siri Osaland rammet av
kreft og var gjennom operasjon og
etterbehandling. Det var naturlig
nok en rystende opplevelse. Hun
legger ikke skjul på at troen var hen-
ne til stor hjelp i den vanskelige
tiden.
- Troen ga meg styrke og trygghet.

grunnfag ved byens lærerskole og til
slutt lærerskolen i Sogndal.

Skape gode relasjoner
Siri Osaland sier at hun stortrives i
Valdres. Her stiftet hun familie og er
mor til fire voksne barn og bestemor
til ett barnebarn. For fem år siden ble
hun skilt.
Siri sier at søndagens gudstjeneste

er viktig for henne. Hun kjenner ster-
kest tilhørighet til Tingnes kirke,
men går også i Aurdal iblant. 
- Jeg synes det er godt å komme i

kirken og feire gudstjeneste. Jeg set-
ter stor pris på det fellesskapet og
håper vi som kirke finner gode møte-
plasser for enda flere. Denne vinte-
ren har jeg vært med på flere Mann-

     

Siri Osaland er ihuga kristensosialist og leder     

dagsmiddag´er i Tingnes. Der møtes
mellom 30 til 40 personer rundt
langbordene til felles middag laget
av menn. Mange småbarnsfamilier
kommer rett fra henting i barneha-
gen til ferdig dekket bord, og gode
samtaler og mye barnelatter fyller
kjelleren. Slike møteplasser mener
jeg er viktige, kirken er der for alle
og terskelen må være så lav at den
inviterer folk inn. Alle skal kjenne at
de har en plass der, og vi må sam-
men skape gode relasjoner i menig-
hetene. Det tror jeg vil bidra til vekst
i våre menigheter. Dette gjelder også
ikke minst å legge tilrette for et

TERJE EKLUND
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- Jeg synes vi som kristne skulle snakke mye mer om Jesus. På
meg virker det som mange er redd for å ta ordet Jesus i sin
munn og heller snakker om Gud, sier Siri Osaland, nyvalgt leder
av kirkelig fellesråd. (Foto Terje Eklund)

      der både kirkelige fellesråd og Jesus-kvinnene
Det var godt å kjenne at jeg hadde en
som var større enn meg selv og som
jeg kunne lene meg til. Han som har
lovet å være med oss alle dager, også
når vi har tungt å bære. 
- Hva med tvilen – hender det også

at tvilen kommer sigende?
- Tvilen er vel også en del av det å

være kristen. Vi har jo ikke noe
bevis. Troen og tvilen følger hveran-
dre. Men for meg er troen sterkere
enn tvilen. Jeg er et sjelelig mennes-
ke som trenger forankring i troen på
Jesus.
- Du har et bønneliv?
-Ja, jeg ber mine bønner. Det gir

meg ro og styrke. Jeg kjenner på et
behov for å ha den kontakten med
Gud.
Siri forteller at hun leser jevnlig i

Bibelen, noe hun har stor glede av. 
- Jeg har en fast leseplan jeg følger.

En gledens dag
- Hva tenker du om oppstandelse og
evig liv?
- Påskens budskap forteller oss at

Jesus døde og sto opp igjen påskedag
for at alle som tror skal få evig liv.
Jeg tror og håper det er slik og at det
blir en gledens dag når Jesus kom-
mer igjen. Og jeg håper å treffe igjen
mine kjære.

- Som leder av kirkelig fellesråd,
hva vil du si er den største utfor-
dringen for kirken i Nord-Aurdal?
- Med så mange kirker og kirkegår-

der som vi har her i kommunen, er
økonomien utvilsomt den største
utfordringen. Derfor er det viktig å
ha god dialog med politikere og den
kommunale ledelse. Likeledes at fel-
lesrådet setter opp prioriteringslister
som følges opp og gjennomføres
etter beste evne. Som medlem av
menighetsråd og fellesråd ønsker jeg
å være med på å skape møteplasser
der alle føler seg verdsatt og hørt.
- Hvordan vil du beskrive deg selv?
- Jeg tror jeg er en rolig og balansert

dame som er glad i mennesker. Det å
være ute i naturen – skaperverket,
betyr mye for meg. Jeg liker å gå på
tur og drive med hagearbeid. Ellers
har jeg mye glede av håndarbeid og
er med i husflidslaget.
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- Vi har hatt hytte på Vaset siden
1986 og jeg legger alltid merke til
vakre Ulnes kirke med dens prakt-
fulle beliggenhet når vi kjører forbi.
Men de siste årene har kirken fått
stygge avskallinger med kalk og
murpuss som faller av. Det synes jeg
er trist å se. Derfor bestemte jeg meg
for å gi en pengegave som kan støtte
opp om å få utbedret skadene på kir-
ken. Det er viktig å ta vare på slike
gamle kulturhistoriske bygg som
Ulnes kirke, sier Frederik Steenbuch
(71) til Kyrkjeliv.

Presteforfedre i Nord-Aurdal
Han har donert 100 000 kroner til
kirkelig fellesråd som et bidrag til
utbedring av skadene på Ulnes kyr-
kje. 
- Det har forbauset meg at kirken er

blitt stående slik år etter år uten at
noe har vært gjort. Så jeg håper mitt
bidrag kan få fortgang i utbedrings-
arbeidene. For meg er det en glede å
kunne støtte opp om restaureringen,
sier Frederik Steenbuch som forøv-
rig er tipp-tipp oldebarn av Hans
Leganger Steenbuch som var sokne-
prest i Nord-Aurdal fra 1831 til
1840.

Steenbuch er bosatt i Oslo og er
eier av Capricorn Offshore. Han for-
teller at han er svært glad i Valdres
og at familien bruker hytta på Vaset
store deler av året. Steenbuch har
også engasjert seg lokalt. Han er
sponsor til Hemsingfestivalen og
han er aksjonær og styreleder i
ølbryggeriet Små Vesen i Aurdal.

- Jeg er veldig glad i klassisk
musikk og har vært på flere konser-
ter i Ulnes kirke. Kirken har et
meget vakkert interiør, sier Steen-
buch som betegner seg som agnosti-
ker, men med stor respekt for kirken
og de kristne verdier.

Foreløpig på vent
Kirkeverge Aud-Karin Hovi sier fel-
lesrådet er svært takknemlige for
den storslåtte gaven fra Steenbuch.
Riksantikvaren har bevilget 900 000

Donerte 100 000 kroner til
reparasjon av Ulnes kyrkje

Frederik Steenbuch synes det er trist å se at murpuss og kalk
skaller av på Ulneskyrkja. Derfor har han donert 100 000 kroner
for å støtte utbedring av skadene. (Foto Terje Eklund)

kroner til utbedring av fasade, foru-
ten reparasjon av steintrappen til
prestesakristiet i 2020, under forut-
setning av minimum 600 000 kroner
i egenfinansiering. Det var ikke
mulig for kommunen å prioritere
penger til dette for inneværende år,
men kirkevergen sier hun håper det
kan bli bevilget midler på neste års
budsjett. Siden tiltaket ikke kan set-

tes i gang i 2020, har Steenbuch
godtatt at gaven kan benyttes til nød-
vendig forprosjektering i år, samt at
steintrappen utbedres. Kirkevergen
er i dialog med Riksantikvaren for å
vurdere hvordan denne skal utbe-
dres. 
Fredrik Steenbuch sier han ser frem

til at de nødvendige reparasjoner på
middelalderkirken i Ulnes blir
utført. 
Så er det håpe at politikerne er seg

sitt ansvar bevisst og bevilger de
nødvendige penger til et etterlengtet
vedlikehold av kommunens eldste
og mest verdifulle klenodium.

TERJE EKLUND
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De to begravelsesbyråene i Valdres
har naturlig nok også fått korona-
pandemien tett innpå livet og står på
mange måter i en krevende posisjon
med hensyn til nærkontakt med både
levende og døde. Gravferdskonsu-
lentene er nødt til å ta strenge for-
håndsregler og utøve høyt smitte-
vern i forbindelse med stell av døde
og nedlegging i kiste. Det er samti-
dig en utfordring for byråene å ha
kontakt med pårørende og gjennom-
føre begravelser. Men både Jacob
Håvelsrud Svarre i Kampenes
Begravelsesbyrå og Henning Ander-
sen i Valdres Gravferdsbyrå synes
det så langt har gått veldig greit, og
de opplever at pårørende har stor
forståelse for restriksjonene som er
innført.

Kontakt og empati
Jacob Håvelsrud Svarre medgir at
det er spesielt å jobbe i begravelses-
bransjen i disse koronatider.
- Vi ønsker jo å være nær mennes-

ker som er rammet av død og sorg.
Er det noe mennesker i sorg trenger i
krevende tider når en av deres kjære
er død, så er det nettopp mellom-
menneskelig kontakt og empati. Nå
kan vi ikke engang håndhilse på
folk. Vi er vant til å møte pårørende
ansikt til ansikt kort tid etter et døds-
fall og ha god tid sammen med fami-
lien, ofte i hjemmet. Nå foregår det
meste av kontakten over telefon.
De aller fleste i Valdres ønsker å ha

bisettelse eller båreandakt med de
aller nærmeste i forbindelse med at
kisten med avdøde settes inn i båre-
huset. Familien får også anledning
til å se avdøde. Dette lar seg fortsatt
gjøre ved at det tas særlige hensyn
til de smitteverntiltak som gjelder.
Det synges gjerne en salme, foruten
Fadervår. 

Verdige gravferder
Både Henning Andersen og Jacob
Håvelsrud Svarre opplever at folk
takler den spesielle situasjonen med

Krevende tider både for på-
rørende og begravelsesbyråene

Jacob Håvelsrud Svarre i Kampenes Begravelsesbyrå medgir at
det er krevende tider både for pårørende og begravelsesbyråene
i disse koronatider. (Foto Terje Eklund)

begrensninger veldig bra.
- Folk er flinke til å holde avstand

og sammen med den kirkelige betje-
ning synes jeg vi klarer å gjennomfø-
re gode og verdige gravferder, noe vi
får klare tilbakemeldinger om fra
familiene, sier Svarre.

Henning Andersen sier at folk til
tross for avstand opplever at begra-
velsene nå får en særlig nærhet.

- Tilbakemeldinger fra pårørende er
positive. Selv om familiene kunne
ønsket en åpen gravferd, gir mange
uttrykk for at de synes seremonien
blir veldig god og intim.
Andersen forteller at han etter fore-

spørsel fra pårørende har tatt video-
opptak fra gravferder, slik at flere
har fått mulighet til å ta del i gravfer-
den.

TERJE EKLUND

Kyrkjeliv 2 2020.qxp_123552 Kyrkjeliv 5-05  15.05.2020  09:24  Side 11



KYR                                                                                                                                            KYRKJELIV I NORD-AURDAL 12

Hit kommer folk i alle aldersgrup    

Høsten 2019 startet sokneprest
Jostein Enger og venner med Mann-
dagsmiddag en mandag i måneden i
Tingnes kirke. Middagen skulle
være laget av menn, men åpen for
alle som ville komme. Responsen
var veldig god. Det ble satt et «tak»
på 50 personer av plasshensyn. Ofte
kom det så mange. Prisen for en
middag ligger på 40 kroner, som må
sies å være selvkost.

Glede andre mennesker
De som startet det hele var Manuel
Alberto Garcia Alonso, Torleif Løv-

fald Gaard sammen med Jostein.
Etterhvert har det vært med flere. 
I romjula var det middag kombinert

med juletrefest, med stappfull kirke-
kjeller. For første gang på lenge var
det igjen juletrefest i Tingnes kirke.
Her var omtrent 50 tilstede.
Korona-krisen har nå satt en stop-

per for all kirkelig, som alle mulige
andre, aktiviteter. På middagen i
mars var det omtrent 30 personer.
Da Kyrkjelivs utsendte var der på

denne middagen, var blant annet
Ove Ekerbakke med å lage midda-
gen, som denne gang var en smak-
full rett bestående av kjøttdeig,
tomatsaus, pasta og grønnsaker. Ove
synes det er fint å ha vært med på å

Manndagsmiddag´n i Tingnes
kirke har blitt et populært tiltak

De får ikke nok fullrost mat og fellesskap på Mandagsmiddag i Tingnes. Fra venstre Anne Iren
Opperud, Siri Osaland og Hege Brænd Nuland med tvillingene Synnøve og Ingrid. 
(Foto Hans Enger)

HANS ENGER 
lage til noe som er til glede for
andre.  deltakere om deres reaksjo-
ner.

Stifte nye bekjentskaper
Anne Irene Opperud har vært på
flere middager. Hun synes det er
hyggelig. Hun forteller at hun bor
aleine, og setter pris på selskap. Det
er fint med en god blanding av folk,
både barn og godt voksne. En får
mulighet for å stifte nye bekjentska-
per. Dessuten er det god mat! For
Anne Irene er det godt å komme til
middag rett fra jobb – og å kunne gå
fra oppvasken!

For den nye lederen i fellesrådet,
Siri Osaland, er dette et fantastisk
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     grupper, enslige og barnefamilier

To blide kokker som sørger for smakfull Manndagsmiddag i
Tingnes kirke. Initiativtaker og prest Jostein Enger (t.v.) og sjefs-
kokk Ove Ekerbakke. (Foto Hans Enger)

Liv Kari Steinsfjord og barnebarnet Atle storkoser seg over fel-
lesskapet som skapes på Manndagsmiddag i Tingnes. (Foto
Hans Enger)

bra tiltak. Hun synes det er rørende å
treffe de unge og se de små, sier hun.
Disse mandagene blir kirka fylt med
liv og røre!
Liv Kari Steinsfjord er godt kjent i
kirkelandskapet i Nord-Aurdal. Hun
var der denne dagen med familien,
ikke minst barnebarnet Atle, som
blir ett år i juli. Hun synes det er et
fint tiltak, og morsomt at det er men-
nene som lager i stand. 

Ny oppstart til høsten
Personlig får Liv Kari spesielt gode
assosiasjoner når hun er i kirkekjel-
leren i Tingnes. Her underviste hun
elever i å spille piano så langt tilbake
i tid som 70- og 80-åra. Hun minnes
en vinter hun hadde gått over isen
med hodelykt til pianotimer. I kirka
gikk strømmen, og hun underviste i
lyset fra hodelykta!
Det er artig med barnebarnet Atle

som heter opp etter vår gode medar-
beider i Kyrkjeliv i en årrekke og
klokker i Strand, Eigil Atle Steins-
fjord! Kommende oktober vil det
være tre år siden Eigil døde.

Det knytter seg gode minner til
besøk i Tingnes kirke for mange
mennesker. Om du ikke er en ivrig
gudstjeneste-deltaker, kan Mann-
dagsmiddag være en fin måte å opp-
rettholde kontakten med kirka. Følg
med på når dette starter opp igjen til
høsten!

På grunn av koronapandemien måtte
som kjent vårens konfirmasjoner
utsettes. Nå er det satt opp følgende
datoer for konfirmasjonsgudstjenes-
ter i Nord-Aurdal:

Tingnes 30. august kl. 10.30 og
12.30
Strand – 13. september kl. 11.00
Aurdal – 20. september kl. 10.30 og
12.30
Ulnes – 20. september kl. 11.00
Skrautvål – 27. september kl. 10.30
Tisleidalen – 27. september kl.
12.30

Datoer for høstens
konfirmasjoner

Kyrkjeliv 2 2020.qxp_123552 Kyrkjeliv 5-05  15.05.2020  09:24  Side 13



KYR                                                                                                                                            KYRKJELIV I NORD-AURDAL 14

Forts. side 8

     

Kyrkjeliv 2 2020.qxp_123552 Kyrkjeliv 5-05  15.05.2020  09:24  Side 14



KYRKJELIV I NORD-AURDAL 15

VELKOMEN        KYRKJE        

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

Tisleidalen kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Kristine Inderhaug Fossheim. Dåp. Offer
menighetsarbeidet.

Skrautvål kyrkje kl. 13:00 Gudsteneste. Kris-
tine Inderhaug Fossheim. Dåp. Offer kyr-
kjelydsarbeidet.

7. juni, Treenighetssøndag 
Matt.28, 16-20

Valdres folkemuseum kl. 11:00 Gudstjeneste.
Kristine Inderhaug Fossheim. Dåp. Offer
Søndagsskolen.

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

Tingnes kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Dåp. Offer Changemaker.

Aurdal kirke kl. 13:00 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Dåp. Offer menighetsarbeidet.

21. juni, 3. søndag i treenighetstiden 
Luk.14, 15-24

Ulnes kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste. Jostein
Enger. Dåp. Offer Nord-Aurdal Røde Kors.

28. juni, 4. søndag i treenighetstiden 
Mark.10, 17-27

Skrautvål kyrkje kl.11:00 Gudsteneste.
Jostein Enger. Dåp. Offer menighetsarbeidet.

Aurdal fjellkirke kl. 11:00 Gudstjeneste.

5. juli, 5. søndag i treenighetstiden  
Matt.7, 15-20

Strandmo stølsysteri, Breiset kl.12. Stølsmes-
se. Jostein Enger. Dåp. Offer menighets-
arbeidet.

Aurdal fjellkirke kl. 11:00 Gudstjeneste.

12. juli, 6. søndag i treenighetstiden 
Luk.5, 1-11

Aurdal kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Dåp. Offer menighetsarbeidet.

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

19. juli, 7. søndag i treenighetstiden  
Luk.15, 1-10

Kyrkjesletta på Dalen kl. 12:00 Stølsmesse.
Kristine Inderhaug Fossheim. Dåp. Offer
kyrkjelydsarbeidet.

Aurdal fjellkirke kl. 19:00 Gudstjeneste. Ole
Jacob Nyhus.

26. juli, 8. søndag i treenighetstiden 
Matt.6, 19-24

Gomobu kl.11:00 Stølsmesse. Kristine Inder-
haug Fossheim. Offer Frelsesarmeen, Fagernes.

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

Aurdal kirke kl. 18:30 Gudstjeneste. Kristine
Inderhaug Fossheim. Dåp. Offer menig-
hetsarbeidet.

2. august, 9. søndag i treenighetstiden
Matt.11, 28-30

Tisleidalen kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Kristine Inderhaug Fossheim. Dåp. Offer
Normisjon.

Aurdal fjellkirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Frelsesarmeen.

Tingnes kirke kl. 13:00 Gudstjeneste. Kristi-
ne Inderhaug Fossheim. Dåp. Offer Stab-
burshella.

9. august, 10. søndag i treenighetstiden 
Luk.5, 27-32

Aurdal kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Kristine
Inderhaug Fossheim. Dåp. Offer menig-
hetsarbeidet.

16. august, 11. søndag i treenighetstiden 
Matt.23, 37-39

Skrautvål kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste.
Jostein Enger. Dåp. Offer menighetsarbeidet.

Tingnes kirke kl. 19:30 Gudstjeneste. Jostein
Enger. Dåp. Offer Det norske misjonssel-
skap.

23. august, 12. søndag i treenighetstiden  
Matt.6, 24-34

Ulnes kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste. Jostein
Enger. Dåp. Presentasjon av konfirman-
tene. Offer ungdomsarbeidet.

Aurdal kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Kristine
Inderhaug Fossheim. Dåp. Presentasjon av
konfirmantene. Offer menighetsarbeidet.

30. august, 13. søndag i treenighetstiden  
Matt.25, 14-30

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

Tingnes kirke kl. 12:30 Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Jostein Enger. Offer menighetsar-
beidet.

6. september, 14. s. i treenighetstiden
Matt.20, 1-16

Aurdal kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Kristine
Inderhaug Fossheim. Dåp. Offer menig-
hetsarbeidet.

13. september, 15. s. i treenighetstiden
Matt.5, 38-48

Strand kirke kl. 11:00 Konfirmasjonsgudstje-
neste. Jostein Enger. Offer menighetsarbeidet.

20. september, 16. s. i treenighetstiden 
Mark. 7, 31-37

Aurdal kirke kl. 10:30 Konfirmasjonsgudstje-
neste. Kristine Inderhaug Fossheim. Offer
menighetsarbeidet.

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

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

Døpte
Aurdal
3/5   Magnus Føreid Martinsen
        
Tingnes
15/3 Henrik Larsen Hermundsplass

Ulnes
1/3   Syver Brujord
1/3   Bjørn Eirik Låksrud Bøe

Vielser
Aurdal
7/3   Anette Torp og Eirik Bastrup

Ulnes
1/5   Birgit Øygard og Roger 
        Steinsrud
Døde
Aurdal
27/2 Astrid Aabjørsbråten f. 1946
19/3 Erik Bjørgo f. 1931
25/3 Anne Merethe Enger f. 1950
8/4 Odd Ingar Nygård f. 1939

17/4 Synneva Aasen f. 1926
22/4 Gerd Tindeland Grøndahl 
        f. 1929
29/4 Ola Knutslien f. 1933

Strand
25/3 Eivind E Rye f. 1929
7/4 Oddvin Lauvhaug f. 1941

Tingnes
3/4   Signe Røyne f. 1947

Tisleidalen
24/4 Helene Rust f. 1955

Ulnes
1/4   Odd Jørgen Lyseng f. 1945
3/4   Hjørdis Rognås f. 1930
7/4   Nils Jørgen Stende f. 1938
22/4 Magnhild Hilmen f. 1927

Livets gang

På grunn av koronasituasjonen er det
ikke satt opp nattverd på gudstjenestene
i denne oversikten. Det blir gitt informa-
sjon på kirkens hjemmeside, foruten at
det vil bli opplyst i gudstjenesteoversik-
ten i Valdres.

27. september, 17. s. i trenighetstiden
Joh.11, 17-29

Skrautvål kyrkje kl.10.30. Konfirmasjons-
gudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim.
Offer kyrkjelydsarbeidet.

Tisleidalen kirke kl.12.30. Konfirmasjons-
gudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim.
Offer menighetsarbeidet.
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Jostein Halden opplever at kirken er et anker i livet

-Det er ærefullt å få
synge i begravelser
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Jostein Halden sier at han synes det er
meningsfullt å synge og spille i kirken
enten det er ved begravelser, konserter
eller gudstjenester. (Foto Terje Eklund)

Kjenner seg privilegert
Jostein er stolt tisleidøl. Han vok-
ste opp på et lite bruk på Feten,
820 meter over havet. Der bor han
sammen med kone og to døtre. I
unge år jobbet Jostein i Posten i
Oslo, og etter det ni år i et asfalt-
firma. Siden 1997 har han vært
ansatt som montør i Valdres Ener-
gi. Hjemme på Feten, som for
øvrig betyr «åpen slette i skogen»,
har Jostein rundt 30 vinterfóra
sau. Her har han restaurert hus og
bygd nytt sauefjøs.
Jostein forteller at han alltid har

vært glad i sang og musikk. Han
kjøpte sin første tolv-strengers
gitar da han var i konfirmasjonsal-
deren. 

Første begravelsen Jostein Halden
sang og spilte gitar i, var i sin fars
begravelse i 2005 i Tisleidalen
kirke. Syv måneder senere døde
moren. Også da var han solist.
Etter det fikk Jostein stadig flere
forespørsler om å synge i begra-
velser. De siste fire årene har det
blitt flere og flere oppdrag. Nå har
han sunget i så mange som 17 av
Valdres-kirkene.

Gode leveregler
Jostein Halden (51) sier at han er
blitt glad i kirkerommet og at alle
har sitt særpreg. Foruten å synge i
begravelser har han også etter

- Jeg er selvlært. Faren min spilte
trekkspill. Så jeg er vel arvelig
belastet, smiler han og fortsetter: -
Det var først etter at jeg flyttet
hjem igjen til Valdres på slutten av
90-tallet at jeg for alvor tok opp
igjen spillingen. Jeg kjenner meg
privilegert som får dyrke hobbyen
min også til glede for andre. Jeg er
heldig å ha en snill arbeidsgiver
som gir med anledning til å ta
sang- og spilleoppdrag i begra-
velser.

Blir aldri rutine
Som allerede nevnt har Jostein
Halden sunget ved begravelser i
nesten samtlige kirker i Valdres.

- Hvordan opplever du det å
synge i begravelser?

- Det er ærefulle oppdrag. Hver
begravelse er unik, og det er en
spesiell og høytidelig opplevelse å
komme sørgende mennesker så
nær gjennom sang og musikk når
de skal ta den siste avskjed med en
av sine kjære. Ingen begravelse er

hvert sunget på kirkekonser-
ter og gudstjenester. Han har
likeledes hatt sangoppdrag på
Merket og Vikatunet og er
etterspurt som trubadur i lag
og foreninger. I fjor høst ble
Jostein innvalgt i Tisleidalen
menighetsråd. Han synes det
er et meningsfylt verv. Det
siste året har han dessuten
fungert i stillingen som kirke-
tjener i Tisleidalen.
- Hva vil du si kirken betyr

for deg?
- Kirken er et anker i livet

og har en plass i hjertet mitt.
Jeg kjenner på en indre ro når
jeg er i kirken. Føler at jeg
har fått en enda sterkere til-
knytning de siste årene.
- Jeg har med meg barnetro-

en. De kristne verdier er gode
leveregler å strekke seg etter.
Kristendommen står for
mange gode verdier, uav-
hengig av tro og tvil. Det er
ikke så lett å sette ord på det-
te med tro, men det er godt å
føle på en kraft som er større
enn meg selv.

lik, og noen gjør naturlig nok
sterkere inntrykk enn andre.
Men jeg blir alltid berørt. Jeg
vet selv hvordan det er miste
noen av mine nærmeste. Å
synge i begravelser kan aldri
bli rutine.
- Det siste året har du også

fungert som kirketjener i Tis-
leidalen?
- Ja, jeg trives med det. Det

er fint å ringe inn til gudstje-
neste. Jeg har også vært med
Henning i forbindelse med
høytidsringing i Aurdal kirke.
- Kommer du til å søke job-

ben som kirketjener i Tislei-
dalen når stillingen blir
utlyst?

- Ja, det vil jeg nok gjøre.
Det er en viktig tjeneste. Vi
som bor i Tisleidalen er glad i
kirken vår. Det er bestandig
godt oppmøte når det er dug-
nad, og menighetsrådet har i
alle år vært flinke til å sørge
for stell og vedlikehold av
kirke- og kirkegård, sier
Jostein Halden, som selv så
absolutt må sies å være en
ressurs for kirken i Valdres.
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