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Kirkekontoret i Fagernes: 
Jernbanevegen 5, 2900 Fagernes
Tlf. 61 36 00 60
Mandag – fredag 9-15
Kirkeverge/daglig leder
Aud-Karin Hovi
Tlf. 61 36 00 60
E-post: ah344@kirken.no
Sekretær
Eirunn Steinsfjord
Tlf. 90 70 31 48
E-post: es429@kirken.no
Prester:
Sokneprest
Jostein Enger
Tlf. 97 50 12 73
E-post: je886@kirken.no
Sokneprest
Kristine Inderhaug
Tlf. 95 81 25 05
E-post: kf532@kirken.no
Prost
Carl Philip Weisser
Tlf. 91 55 55 04
E-post: cw478@kirken.no
Kantor:
Monica Korsli Solberg
Tlf. 90 40 08 45
E-post: ms358@kirken.no
Organist:
Arthur Budvytiene. 
Epost : AB468@kirken.no

Kirkegårdsarbeidere:
Arve Bakke 
Tlf. 91 88 56 35
E-post: ab865@kirken.no
Ola Reishaugen
Tlf. 90212433
E-post: or672@kirken.no
Menighetsrådsledere: 
Aurdal
Tove Tøfte Kjøbli
Tlf. 92 23 65 22
E-post: tove.t.kjobli@gmail.com 
Tingnes
Jonny Rye
Tlf. 95 93 71 97
E-post: Jonny.Rye@nord-aurdal.kommune.no
Skrautvål
Håvard Meisdalshagen
Tlf. 99 46 73 48
E-post: meisdals@online.no
Tisleidalen
Anna Rust Holt
Tlf. 41 33 18 46
E-post: annrus@online.no
Svenes
Karen Marie Grythe Tvedt
Tlf. 41 22 28 19
E-post: karen.tvedt@hotmail.com
Ulnes
May Kristin Rognaas
Tlf. 90 17 49 51
E-post: makri-ro@online.no
Leder kirkelig fellesråd:
Siri Osaland
Tlf. 97 14 05 45
E-post: siriosaland@gmail.com

«Det køsta vera kar!»
«Det køsta vera kar!» blir det 
sagt når nokon skaffar seg 
noko som kanskje er dyrare 
enn budsjettet tillet. Slik er 
det også for oss i dette bladet. 
Det meste her i verda kostar 
pengar, og ting blir ofte dyrare 
enn det som kjem inn att. Det 
vi har «flotta» oss med er at si-
dene i bladet er like tjukke som 
i eit vekeblad, og omslagsside-
ne vart endå litt tjukkare slik 
at det skulle bli betre å halde i. 
Noko av dette på bakgrunn av 
spørsmål frå lesarane. I tillegg 
auka vi sidetalet frå 16 til 20 
for å få med ting vi meiner er 
interessante. Men «det køsta 
vera kar». Prisen på papir har 
gått opp, og utgiftene står ikkje 
til inntektene. Ifølgje årsrekne-
skapen klarar vi pr juni 2022 
eitt blad til i same format, og 
så blir framtida uviss. Vi starta 
Nye kyrkjeliv med svak økono-
mi. I fjor fekk vi tilskot frå alle 
sokneråda og frå fellesrådet, i 
tillegg til annonseinntekter og 
frivillige gåver. Og redaktøren 
bidreg med gratisarbeid. Men 
vi kan ikkje vente tilskot kvart 
år, for sokna har nok sjølve, og 
pengeinngangen ved ofringar 
i kyrkjene har gått ned. Slik er 
det berre.

Fyrst av alt: TUSEN TAKK 
til alle som støttar oss. Vi 

har enno plass til fleire annons-
ar, og vil jobbe for å få fleire an-
nonsørar. Men kva meir skal vi 
gjere? Skal vi trykke på dårle-
gare papirkvalitet? Gå ned att til 

16 sider? Gje ut tre blad i året i 
staden for fire? Kva meiner DU, 
kjære lesar? 

Vi lyttar til meiningar frå les-
arane, så ta gjerne kontakt. 

Anonymt eller med namn. Til 
meg eller til nokon i redaksjo-
nen. I epost (kyrkjeliv@gmail.
com), i brev til kyrkjekontoret 
eller ved å prate med oss. Eller 
rett og slett bidra med eit tilskot 
til det nye kontonummeret vårt: 
1503.99.85575, eller VIPPS 
660778. Alle bidrag er hjarteleg 
velkome saman med konstruk-
tiv ris og ros.

Det er moro å lage dette bla-
det, sjølv om det er ein del 

arbeid. I tillegg har bladet ei 
lang historie som vi gjerne vil 
fortsetje å fortelje. Og vi yn-
skjer å skape kvalitet. Men «det 
køsta vera kar».

Uansett korleis det blir hå-
par eg alle får ein fin su-

mar, med ro til å gjere akkurat 
det kvar og ein har lyst til. I alle 
fall ein og annan dag, sjølv om 
mange også må jobbe.

Hugs å eta mykje is og jord-
bær! God sumar.

Helsing  
Marit

Opplag: 3500
Redaktør: Marit Trøen
Trykk: Land trykkeri AS
Utgjevar: Sokneråda i Nord-Aurdal
VIPPS:  660778    
Kontonummer: 1503.99.85575    
E-postadresse: kyrkjeliv@gmail.com
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Kirkegården – 
hagen for trøst og håp
Påskedagens gudstjeneste nærmer 
seg slutten. Påskesalmene er sunget, 
fortellingen om den tomme grav og 
gleden som langsomt vender tilba-
ke til Jesu venner har vi hørt. Solens 
stråler har skint inn gjennom vin-
duene i kirken. Vakre melodier og 
storslagne toner har organisten lok-
ket fram fra orgelet. Glade foreldre 
har båret sitt barn til dåp. Så kom-
mer avslutningen av gudstjenesten 
som er helt spesiell på påskedagen; 
– prest, klokker, dåpsfølge og resten 
av menigheten følger prosesjonskor-
set ut av kirken under postludiet. Vi 
samles utenfor på kirkegården. Sola 
skinner, gresset er fortsatt gult, og på 
skyggefulle plasser ligger snøen. Vel 
ute står vi i en stor ring og stemmer 
opp; «Påskemorgen slukker sorgen, 
til evig tid» Og så tar vi med fjerde 
verset: 

Bøtt er brøden, død er døden, død er 
døden som syndens sold! 
Nå ligger graven midt i gudshaven, 
midt i gudshaven i Jesu vold. 
Bøtt er brøden, død er døden, død er 
døden som syndens sold.

Fortellingen om Maria Magdalena 
som sto og gråt ved Jesu grav har 
blitt med ut av kirken. Hun som med 
tårer i øynene vender seg til det hun 
tror er gartneren og spør; «Hvor har 
du lagt den døde Jesus?» Da hører 
hun navnet sitt: «Maria!» Hun løfter 
hodet og sier «Mester!». Møtet med 
Jesus forteller hun om med stor glede 
til disipler og alle Jesu venner: «Han 
har stått opp – jeg har møtt ham!» 

Når vi synger «Påskemorgen», blir 
ikke fortellingen bare noe som skjed-
de for veldig lenge siden – den gir 
lys inn i våre liv som lever nå. Kirke-
gården er oppstandelsens og håpets 
hage.

Vakre og velstelte kirkegårder som 
vi har i Nord-Aurdal forteller om de 
mange levde liv når vi leser på grav-
støttene. Noen vi har kjent godt som 
sto oss nær, noen som vi kanskje bare 
så vidt har møtt en gang, og mange 
som vi ikke har kjent. Her kan vi gå 
og se, og minnes, og tenke over liv 
og død. 

Gode medarbeidere sørger for at kir-
kegårdene blir vel ivaretatt. De har 
omtanke for helheten og sørger for at 
de framstår med verdighet og respekt 
for liv som er levd. 

Og så får kirkegårdene også være 
med å fortelle ordløst om kjærlighe-
ten fra Gud, den som er sterkere enn 
det dypeste mørke, den som skinner 
som påskedagens sol med lys og var-
me inn i våre liv. Det er håp, det er 
trøst det er en kjærlighet som seirer 
over døden. 

«Så blir de stående disse tre: tro håp 
og kjærlighet og størst blant dem er 
kjærligheten»  (1.kor 13,13)

Jeg ønsker alle lesere en riktig god 
sommer! Ta gjerne tid til en liten kir-
kegårdsvandring i løpet av somme-
ren!

Carl Philip Weisser

Strand Kirke



4 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

Tekst og foto
Svein Jul Bjørgo

Soknerådet i Svenes har fått i opp-
drag å ta en prat med sjefen på Fr-
edlund Sag og Høvleri, Ole Gunnar 
Fredlund. Det er alltid interessant å 
treffe soknebarn, spesielt noen en al-
dri har truffet før. Jeg blir tatt vennlig 
imot av en rørslig kar på en-noen-og-
åtti. Håndtrykket er fast, og smilet 
bredt. Dette blir en trivelig stund! 
Ole Gunnar viser vei inn i produk-
sjonshallen. Her er det mange ulike 
maskiner, både når det gjelder alder 
og størrelse. For en lekmann virker 
lokalene overraskende moderne. For 
10-12 år tilbake ble virksomheten 
rustet kraftig opp. 

«Dette var nødvendig for å følge med 
i tiden», sier Ole Gunnar. Det ble in-
vestert i ny Weinig høvelmaskin, den 
dominerer lokalet i dag. Her kan det 
produseres hundrevis av kvadratme-
ter panel på relativt kort tid. Produk-
sjonslokalet ble isolert, og den gamle 
saga ble fjernet.

Ole Gunnar blir 71 år til sommeren, 
og kona Emma, fra Bagn, er et par år 
eldre. Likevel er det de to som driver 
en ikke ubetydelig bedrift. Mange 
har vært pensjonister i flere år når de 
når starten av 70-åra. Fredlund sag 
og høvleri leverer listverk til blant 
annet Hedda-hytter, det er en lands-
kjent produsent. Ole Gunnar har nok 
å henge fingrene i og har ikke tenkt å 
gi seg riktig ennå. «Vi er aldri ajour, 
men det er på mange måter et sunn-
hetstegn. Etterspørselen er litt større 
enn kapasiteten.» 

Hyttemarkedet er selvfølgelig svært 
viktig for Fredlund Sag og Høvleri. 
I Valdres er det jo flere hytter enn 
innbyggere. Ole Gunnar viser meg 
en mengde profiler. Det er tydelig at 
kunden kan få det som han vil. Høv-
lerimesteren tar imot spesialbestillin-
ger. 

Emma og Ole Gunnar har to barn og 
to barnebarn. Sønnen Endre bor med 
kone og barn rett i nærheten. Endre 
jobber i Valdres Installasjon, mens 
svigerdatter Tone jobber i helsesekto-
ren. Håkon på 4 år og Heidi på snart 
6 år skaper selvfølgelig mye glede for 
den eldre garde. Dattera Inger Solveig 
bor på sin mormors fødested, på går-
den Hognemoen ved Baggerudmo-
en på Dokka. Her bodde tidligere to 
gamle onkler av Emma. Men da de 
eldre karene falt fra, kjøpte Ole Gunn-
ars familie gården. Husene på gården 
er senere modernisert og satt i stand 
til dagens standard. I dag er det to lei-
ligheter i hovedhuset, hvor Inger Sol-
veig bor i den ene. Sist på sommeren 
er det mulig å komme på sjølplukk av 
bringebær.

Det er lite sol på vestsida av fjorden 
på vinteren. «Dersom du ikke godtar 
det, må du flytte», sier Ole Gunnar. 
Men til gjengjeld har de sol til nesten 
kl 23 ved sankthans. Grunnen til at 
vi spurte Ole Gunnar om et intervju, 
er ikke fordi han har utmerket seg så 
mye når det gjelder kirkelig arbeid. 
«Jeg er en gjennomsnittsnordmann i 
så måte, ikke noe mer. Men det er en 
fin tradisjon at de viktigste merkeda-
gene i våre liv, blir markert i kirken.»

Ole Gunnar har en stor bekjentskaps-
krets, både privat og i mer profesjo-
nell sammenheng. Det er viktig i 
denne bransjen. Ole Gunnar trenger 
ikke å forklare hvem han er. Han blir 
plassert med en gang, og da går ting 
litt raskere. En person som vi kommer 
inn på i mer privat sammenheng, er 
Eigil Steinsfjord. Han var riktignok 
noen år eldre enn Ole Gunnar, likevel 
var de to kompiser hele livet. Det be-
gynte som ferievennskap om somme-
ren, om høsten, i jula og i påska. Etter 
at Eigil bosatte seg fast i Valdres, ikke 
langt fra Ole Gunnar, ble vennskapet 
enda tettere. Ole Gunnar har til og 
med fikset på huset til Eigil i Oslo. 
«Jeg var med og bar han til graven. 
Det var en ære. Jeg savner Eigil.» 

«Mat er en av mine store interesser», 
sier Ole Gunnar og klapper seg på 
magen. «Jeg liker å lage mat som 
ikke nødvendigvis alle andre liker, 
det kan for eksempel være levergryte 
eller blodklubb. Dette er nok ikke av 
konas favoritter, jeg kan derfor spise 
samme retten i opptil tre dager.» Ole 
Gunnar forteller også om bakehuset 
sitt. Der har han installert en stor ita-
liensk vedfyrt steinovn. Her kan han 
trylle fram mye mer enn brød og pi-
zza. «Det hender jeg langtidssteker 
ribbe her. Da bruker jeg metoden 
Sous Vide. Det vil si at ribba ligger i 
en pose med kraft. Se for øvrig man-
ge Fjordland-retter, de bruker samme 
metode.» Ellers er Ole Gunnar glad i 
kvalkjøtt. «Det ble før regnet som litt 
simpel mat, men i dag har vi et annet 
syn på denne matretten.» Baking er 
også moro, Ole Gunnar gikk for noen 
år tilbake til innkjøp av en storhus-
holdningsmaskin fra Howard. Denne 
kjøpte han av en kineser i Oslo for 
8000 kroner. Baking av fastelavns-
boller og svenske semlor (fastelavns-
boller med innbakt fyll) går relativt 
greit med en slik maskin.

Høvlerimesteren på Fredlund
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Ole Gunnar forteller at Fredlund Sag 
og Høvleri i dag er mer et høvleri enn 
ei sag, jamfør den store høvelmas-
kina som ble montert rundt år 2010. 
Faren til Ole Gunnar startet opp for 
bortimot 70 år siden. Store investe-
ringer er gjort, og bedriften går godt. 
Ole Gunnar gjør seg noen tanker om 
hva som skal skje når han og kona 

ønsker å trappe ned. Sønnen Endre 
har en god jobb i annen virksomhet, 
og dersom han skal overta, må det 
skje frivillig. 

Intervjuet går mot slutten. Vi går 
ut på plassen, der står Ole Gunnars 
tøffe Toyota Hilux. Men det er ikke 
standardvare, her snakker vi om Ar-

ctic Trucks. De innvidde skjønner at 
dette er ordentlige saker! Ole Gunnar 
har en bil med høyere bakkeklaring 
og bedre veigrep.

«Det treng ikkji bærre vara nyttigt, 
det kan gøtt vara lite moro mæ!»

Tekst og foto
Jostein Enger

Startskuddet går 20. juni. Samle 650 poeng og bli med 
i trekningen av et gavekort på Elkjøp til en verdi av 
kr. 2500,-. Samle flest poeng av alle og vinn et gave-
kort på Elkjøp tilsvarende poengsummen du samlet 
(maks. 1140 poeng.)  

I Nord-Aurdal holder vi over 100 gudstjenester i året, i 
seks ulike kirker. Kirkejakten er ment å inspirere deg til 
å bli bedre kjent med kirkene og med gudstjenesten. Alle 
kirkene er åpen for alle – om du tror eller tviler, liten og 
stor. 

I Kirkejakten samler du flest poeng (600 p) ved å gå på 
gudstjeneste i de ulike kirkene. Det finnes skatter å opp-
dage, likheter og forskjeller i alle kirker. For å bli «kirke-
sjef» må du samle minst 650 poeng.

Kirkejakten er mer enn bare å registrere gudstjenester: 
Du finner postløype rundt kirkene, hemmelig bokstav 
inne i kirkene, og quiz om de ulike kirkene. Alt sammen 
gir poeng som hjelper deg til å bli «kirkesjef». 

Kirkejakten strekker seg fra juni til juni hvert skoleår. 
Da kårer vi heldige vinnere blant alle «kirkesjefene» og 
strør om oss med små og store premier. 

Det er ingen aldersgrense for Kirkejakten. Alle kan del-
ta – kanskje hele familien sammen? 

(Alle registrerte brukere av Kirkejakten slettes etter endt 
sesong. Da må du registrere deg på nytt, og så er det på 
igjen!)

Det er sokneprest i Nord-Aurdal, Jostein Enger, som er 
ansvarlig for Kirkejakten. Lurer du på noe, eller vil si fra 
om noe som ikke fungerer? 

Ta kontakt! 

Bli med på Kirkejakten 2022/2023

Slik ser beviset ut. Dette 
får du når du har samlet 
650 poeng.

Det er postløype rundt alle kirkene Her fra Skrautvål

Her kan du øve 
deg på QR kode
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Monica K. Solberg

Konfirmasjonene er unnagjort igjen. 
Fast medlem utenom meg er Bjørn 
Magne Nyhagen som stiller opp på 
alle konfirmasjonsgudstjenestene vi 
rekker. Til stor glede for alle. Kon-
firmasjon er festdag. I tillegg var han 
med på «Nasjonalromantisk kon-
sert» på 17 mai. Det ble en fin kon-
sert sammen med Marit Sehl som 
sang så vakkert, med damekor som 
sang Grieg sine «Barnlige sanger» 
og Carl Philip Weisser som  ledet oss 
gladelig gjennom konserten. 

God sommer!

Kantorens spalte

«Fra galleriet i mai 2022»

Alle trenger en pause.
Bjørn Magne varmer opp

Damekoret

Fra galleriet

Gjør klar til spilling

Monica gjør seg klar

Monica og Bjørn Magne 
forbereder seg

Sammen med Marit Sehl (t.h)
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Tekst: Jeanett Aspholt-Weisser
Foto: Terje Støve

Undertegnede og ektemann Philip 
Andreas Aspholt-Weisser ønsket 
å gi barn og unge i bygda en god 
gammeldags 17 mai feiring etter 2 
år med pandemi og nedstengninger. 
Våre egne barn er av de som ikke 
har opplevd en skikkelig feiring av 
nasjonaldagen vår og dette ville vi 
gjøre noe med! Vi tok kontakt med 
lag, foreninger og næringslivet i byg-
da for å skape et samarbeid rundt fei-
ringen. Vi er så takknemlige for alle 
som bidro til at denne dagen ble så 
fantastisk som vi hadde håpet på! Ja, 
kanskje enda bedre enn vi hadde sett 
for oss til og med. Etter samlingen 
ved bautaen marsjerte Aurdal musik-
korps i front av vårt flotte 17 mai tog. 
Barna jublet, folket ropte hurra og 
veivet med flaggene sine hele veien 
til Frikar-Smia.

Vel fremme var det velkomst, leker 
og servering.
 
Lag, foreninger og næringsliv bidro 
med alt fra penger, leker til barna, 
lokale, underholdning og til og med 
bakst. På selve dagen kom i tillegg 

en gjeng med ivrige mødre og bretta 
opp ermene. De serverte pølser, ka-
ker og drikke til smått og stort med 

et stort smil. Vi sier takk for laget og 
gleder oss allerede til neste år! 

Sola skinte og flaggene blafret når vi 
skulle feire våre 14 flotte konfirman-
ter i Aurdalskyrkja. Familie, venner 
og alle oppmøtte sørget for at de fikk 
en minnerik dag. Deriblant med sang 
fra vår egen sokneprest Kristine In-
derhaug. Hun sang den flotte sangen 
“Ingen som du” av Ingebjørg Brat-
land til konfirmantene. Dette er en 
sang med mektige ord som vi håper 
følger de på veien videre. Sokneråd-
sleder Tove Tøfte Kjøbli holdt tale 
hvor hun ga hver enkelt noen kloke 
råd på veien videre og minnet de 
på at de er og alltid vil være en del 
av menigheten. Monica Korsli Sol-

berg og Bjørn Magne Nyhagen sto 
for flott musikk underveis i løpet av 
dagen. Vi ønsker dere hell og lykke 
på veien videre.

17 mai i Aurdal

Konfirmasjon i Aurdal 22/5-22

Aurdal sokn   |   Besøk oss på Facebook: Aurdalskyrkja   |   VIPPS-nr: 10653

Bakerst: Eirik Haganæs, 2 rekke: 
Wilde Hippe Sveen, Anne So-
fie Øyhus, Anne Naomi Colling 
Westerbø, Emil Johansen Bergene. 
1 rekke: Vilde Loberg Midtsveen, 
Kristin Blankenborg Dalen, Wilma 
Karlsson. Foto: Kristine Inderhaug

Til v: Kris Barcelon Løkken, Ma-
rina Nyhagen, Jørgen Lie, Elvira 
Fugllien-Brateng, Natalia Holte, 
Kaisa Sørbråten Svanheld. 
Foto: Kristine Inderhaug
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Tekst: Aud-Karin Hovi
Foto: Håvard Meisdalshagen

Etter vel ti år med førebuing og ut-
greiing, er forprosjektet klart, kom-
munen har innvilga tilskott og Fa-
gernes anlegg er vald til å utføre 
arbeidet. Soknerådet og bygda tek og 
ansvar for ein del av prosjektet, slik 
at Kyrkjeleg fellesråd får mest mog-
leg ut av pengane.

Førebuing
Nydelen av Skrautvål kyrkjegard 
vart laga til på 90-talet. Der vart det 
betre plass for gravlegging, ein urne-
lund og pårørande fekk ein fin stad 
å minnast sine kjære. Ettersom tida 
gjekk, vart det klart at grunnforholda 
her måtte utbetrast. Det var for my-
kje blåleire og for mykje vatn som 
gjorde det vanskeleg å sørge for ver-
dige forhold både for dei som skulle 
jobbe her og for dei etterlatne.

I 2011 gjekk ein i gang med å ut-
greie behova, men det var ikkje rom 
for å prioritere det i kommunen sine 
budsjett før no. Dei siste par åra har 
kommunen, fellesrådet og sokne-

rådet arbeidd grundig med forpro-
sjekt og tilrettelegging. Dei nær-
maste naboane har vore viljuge, og 
Statsforvaltaren legg siste hand på 
den endelege godkjenningssøknaden 
i desse dagar. I 2021 vart det klart at 
kommunen kunne innvilge tilskott, 
men på grunn av corona-pandemien 
kunne ikkje arbeidet starte før i 2022.

Betre enn venta
Sidan det har gått såpass lang tid, har 
fleire sett at muren ut mot vegen er 
vorten svært laus enkelte stader. God 
dialog med kommunen og stor vilje 
frå bygdafolket til å bidra, gjer at vi 
no får reparert muren, satt opp nytt 
gjerde og nye benker. I tillegg får 
vi dekka kostnader til å måle kyrkja 
mot at soknerådet sørger for å få ut-
ført arbeidet på dugnad.
I nord-enden av kyrkjegarden står 
fleire skiferstøtter. Fleire av desse 
blir no verna og flytta til ein meir 
verdig plass nærmare Kyrkjestogo.

Eineståande oppstart
Den 19. mai stilte bygda opp med 
fyrste dugnadsgjeng. Godt humør, 
stor entusiasme og eineståande ar-

beidsinnsats prega 
heile dagen sjølv 
om det var hardt 
arbeid. Dei fjerna 
buskene som var 
merka for fjerning, 
dei reiv og rydda 
alt gjerde, og alt 
vart kasta i contai-
ner slik at det blir 
handsama miljø-
forsvarleg. - Det 
er eineståande at 
bygda stiller opp 
på denne måten. 
Kyrkja og kyr-
kjegarden betyr 
veldig mykje for 
veldig mange av 
oss her i Skrautvål, 
seier ein nøgd sok-

nerådsleiar Håvard Meisdalshagen. 
– Sjølv om det er fellesrådet som eig 
dette prosjektet slik formelt, kjenner 
vi eit sterkt eigarskap vi som bur her 
og har våre kjære her, avsluttar han. 
Han er også nestleiar i fellesrådet og 
kjenner på eit stort ansvar.

Bygdamøte
Så snart Statsforvaltaren har give si 
endelege godkjenning, kan arbeidet 
på sjølve nyfeltet starte. Men før Fa-
gernes anlegg kan gå i gang, inviterer 
fellesrådet til eit bygdamøte der sok-
nerådet og Kjell Mære som er pro-
sjektleiar også deltek. Følg med på 
annonse i avisa og Facebook-sida for 
Skrautvål kyrkje.

Endeleg utbetring!

Skrautvål sokn   |   Besøk oss på Facebook: Skrautvålskyrkja   |   VIPPS-nr: 621143 

Flesteparten i dugnadsgjengen er seniorar som alltid 
stiller opp. Dei er dyktige og arbeidssame, og humor 
er det som pregar arbeidet. I tillegg blir det mange 
historier og fagprat. Det stilte også opp ein junior 
med traktor og hengar som gjorde det lettare å bli 
kvitt gjerda. Dugnaden vart leia av Rolf Rogstad, ein 
allsidig og dyktig kar.  I tillegg til dugnadsgjengen 
møtte Kjell og Erik frå kommuna og teknisk etat. 

Dugnadsleiar Rolf Rokstad
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Tekst og bilde: 
Svenes sokneråd

Dugnaden på Strand gikk av stabelen 
tirsdag 10.mai. Mange av soknebarna 
stilte med rive og trillebår. Det hadde 
regnet en del tidligere på dagen, og 
det gjorde selvfølgelig godt for un-
derlaget. Men rakinga gikk dermed 
litt treigere. På grunn av noen kraf-
tige vindbyger var mye kvist blåst 
utover. Ved hjelp av konfirmantene 
og en del foreldre, fikk vi likevel gått 
over hele kirkegården.

Det ble etter hvert en trivelig stund. 
Vi fikk god tid til å slå av en hyggelig 
prat med naborakeren, og vi var vel 
ikke bare supereffektive, men det var 
jo heller ikke meningen!

Olav Westerbø stilte med traktor. 
Han var bas da et redskapsskjul skul-
le flyttes. Med god hjelp av Harald 
Strand og Nils Breiseth gikk jobben 
greit. Vi andre hadde mer enn nok 
med å ikke fly i veien!

Etter jobbinga ute ble det servert 
kaffe, kaker og brus inne i kirka. Til 
slutt var det tid for årsmøte i Svenes 
sokn. Det kunne nok ha vært enda 
bedre besøkt, men de vanlige traver-
ne holdt ut.

Takk for en fin ettermiddag/kveld!

Dugnad Strand kirke 

Svenes sokn   |   Besøk oss på Facebook: Svenessokn   |   VIPPS-nr: 131414

Arne 
Sørumshaugen 
og Aud Karin 
Klevgård har tatt 
seg en velfortjent 
pust i bakken.

Ingebjørg 
Jonsrud i 

fint driv

Olav Westerbø 
manøvrerer traktoren, 

mens «karadn» er 
bakkemannskap.

Olav Westerbøs 
traktor var til 
god hjelp.

Nils Breiseth har samlet sammen 
en god haug.
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Anna Rust Holt 
Tisleidalen menighetsråd

Tisleidalen kirke ligger ved Skrikkar-
vollen inntil sydsiden av veien mel-
lom Leira og Gol. Kirkebakken med 
parkeringsplasser ligger på vestsiden 
av kirkegården.

Kirka ble vigsla 13. juli 1958, men 
tanken på å få til en kirke eller et ka-
pell begynte i året 1929. På en jule-
trefest i Tisleidalen skolehus ble det 
stiftet en arbeidskomite på 18 perso-
ner med dette som mål.

Det ble lagt ut lister på Fjellbu land-
handel der folk kunne gi pengegaver 
til kirkebygget. Kronerullingsliste ble 

satt i gang hos kjøpmennene i Åbjør, 
Vestringsbygda og Lo. I tillegg ble det 
holdt mange stevner og møter med 
bevertning og pengeinnsamling.

I 1943 fikk den lokale kirkenemnda 
kirketomta som gave, og gravplassen 
ble vigslet i 1949. 29. august 1952 
ble det ved kongelig restitusjon gitt 
”Løyve til oppføring av et kapell ved 
hjelpekirkegården i Tisleidalen i Nord 
Aurdal prestegjeld og Hamar bispe-
dømme, etter de planer og tegninger 
som er utarbeidet av arkitekt Karl Ste-
nersen. Kapellet blir å kalle Tisleida-
len kapell.» 

Tisleidalen kapell er konstruert i en 
rektangulær form. Arbeidet med å 

bygge kapellet ble påbegynt i 1957, 
og det ble vigslet i 1958. Første møte-
bok for menighetsrådet tok til 29. 
desember 1957, høytidelig godkjent 
med underskrift av prost Ingvar Øde-
gaard.

Vigslinga
Vigsling av kapellet gikk før seg søn-
dag 13. juli 1958. Det var så mange 

TISLEIDALEN KIRKE

Alteret Døpefonten Flotte brudestolerDøpefonten sett ovenfra
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fremmøtte at de måtte ordne høytta-
lere ute.

Fra kapell til kirke
Tisleidalen kirke var opprinnelig ka-
pell under Aurdal kirke. Betegnelsen 
«kapell» innenfor Den norske kirke 
skulle avskaffes, og i den forbindelse 
ble det i 1995 holdt avstemning om 
Tisleidalen skulle inngå som en like-
verdig del av Aurdal sogn, men dette 
ble avvist. I 1996 ble derfor Tisleida-
len eget sogn innenfor Nord-Aurdal 
prestegjeld, og Tisleidalen kapell ble 
til Tisleidalen kirke.

Inventar
Altertavlen har maleri på plater, utført 
av kunstmaleren Gunnar Haukebø fra 
Molde. Altertavlen er karakterisert 
med tittelen ”Jesus var på jorden van-
lig menneske, stigen for å komme opp 
til himmelen” og forestiller Kristus i 
blå arbeidsbukser og gråhvit skjor-
te. Han står mot dypblå bakgrunn, i 
mandorla (som er et mandelformet 
omriss rundt kroppen med et gud-
dommelig lys) og løfter høyre hånd til 
velsignelse. Sammen med ham, men 
foran, og utenfor mandorlaen er det to 
kvinner. Den ene løfter hendene mot 
Kristus, den andre, som er halvt kne-
lende, holder en bok i hånden og ser 
ned på en bibel på bakken foran dem, 
hvor det også er tre duer. Til venstre 
sees en gruppe arbeidsfolk der den 
fremste bærer stige. I bakgrunnen 
sees en båt. Til høyre står en kvinne 
og to barn, i bakgrunnen sees sauer. 
Bakgrunnen er gulhvit og øverst er 
det et segment med stjernehimmel. 
Rundt hele feltet er det en frise med 
fugler, i nedre del en frise med to ra-
der hvite, rødkonturerte korsblomster. 
Det hele er signert G. Haukebø 58. 
Altertavlen er utradisjonell, og reak-
sjonene på den har vært ulike.

Både altertavle, seks brudestoler, der 
to er lenestoler i mørkbeiset, italiensk 
régence-inspirert stil og fire er barok-
kinspirerte stoler med rotting i rygg 
og på sete, alle med skinntrukne se-
teputer er gitt til Tisleidalen kirke av 
skipsreder Anders Jahre. Han hadde 
jakthytta si på Liaset i Tisleidalen. 
Prekestolen og døpefonten er utfor-
ma av lokale kunstnere. Olav Belgum 
stod for prekestolen, og Olav Rudi 
stod for døpefonten. Olav Rudi var 
forøvrig den første kulturprisvinneren 
i Nord Aurdal. Døpefonten er formet 
som ett kornband, og kan symbolise-
re «ein lekam, ei tru, ein dåp og ein 
Gud».
Alterduk og antependium, som er 
duken foran alteret, er laget av Alma 
Haugen, og Messehagelet ble sydd 
som eksamensoppgave av en elev ved 
Statens Kvinnelige Industriskole.

Kirkeklokka 
Kirkeklokka er fra1948. Den er støpt 
ved O. Olsen klokkestøperi, Nau-
en ved Tønsberg, og har inskripsjo-
nen: «Kosta av Tisleidalen kyrkjelyd 
1948». Et eget vers står også på klok-
ka: 

”Signe oss med vigde malmar
naar fraa kyrkjehus du jalmar
Kyng oss inn til heilag ro
med din linne ljuve ljod”.

JUBILEUM. 
Tisleidalen kirke hadde 50-års ju-
bileum den 13. juli 2008. Det ble en 
flott, men også dramatisk jubileums-
feiring. Under kaffen slo nemlig lynet 
ned i kirka, heldigvis uten å gjøre an-
nen skade enn på det elektriske anleg-
get. 

Nesten nøyaktig ti år seinere, den 
15.juli 2018, hadde vi nytt jubileum. 
Denne gangen feiret vi 60 år med godt 
over 100 mennesker. Det ble en flott 
feiring med både tisleidøler, hyttefolk 
og andre tilreisende gjester.

Mye av det som er skrevet her er tatt 
ut fra boken ”Tisleidalen kyrkje”, 
skrevet av Ivar Aars. Der kan en lese 
hva våre forfedre fikk til, og hvordan 

alle i dalen arbeidet for å at kirka vår 
skulle bli til. Fantastisk lesning, der-
som du vil vite mer.

Andre kilder: https://norgeskirker.no/
wiki/Tisleidalen_kirke

Jubileumsgudstjeneste 15 juli 2018

Koret met altertavle sett fra skipet

Skipet sett fra alterringen

Stevne på kirketomta

Ved kirka vigslingsdagen

Stoler gitt av Anders Jahre
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Tingnes sokn    |   VIPPS-nr: 91779

Tekst: Tingnes menighetsråd
Foto: Geir Helge Skattebo

I tillegg til konserter og aktiviteter 
i jubileumsåret, er det også på plass 
med vedlikehold. Nå er det nødven-
dig med både drenering og nytt ven-
tilasjonsanlegg. Malinga flasser av 
inne i kirkerommet og i kjelleren er 

det store fuktutslag på muren. Alt 
skal stå klart til festgudstjenesten 11. 
september når også biskopen kom-
mer. Kirkeverge Aud-Karin Hovi er 
veldig fornøyd med at arbeidet er i 
gang i jubileumsåret.

Jostein Enger

5. april gikk konfirmantene fra 
dør til dør for fasteaksjonen. I 
år samlet de også inn utrangerte 
elektroniske duppeditter og sørget 
for forsvarlig gjenvinning hos El-
kjøp. Til gjengjeld sponset Elkjøp 
fasteaksjonen med kr. 5000,-. Alt 
i alt samlet konfirmantene inn 
kr.56.000,-.

Før konfirmanter og foreldre satte 
av gårde med bøssene, møttes alle 
i Tingnes kirke, for middag, lek og 
undervisning. De møtte regionskoor-
dinator for Innlandet, Kristin Tepstad 
Eide, som ga dem grundig innføring 
i Kirkens Nødhjelps arbeid blant ver-
dens nødlidende. Ute ventet leker og 
konkurranser, med tema «vann». 

Dernest bar det av gårde til alle sok-
nene i kommunen, fra dør til dør. De 

ble heldigvis tatt godt imot (nesten) 
over alt. Et sted ble det til og med 
budt på lapskaus. Mange hadde fått 
med seg at de kunne kvitte seg med 
småelektrisk avfall – og samtidig 
støtte fasteaksjonen. Tusen takk til 
Rune Rødningen på Elkjøp, for godt 
samarbeid (som også tok imot både 
støvsuger og panelovn.) Takk til 
foreldre og konfirmanter – og ikke 
minst takk til alle som ga! 

Det skjer ting i Tingnes i jubileumsåret

Ny rekord på årets fasteaksjon

Fakta om fasteaksjonen 2022
• Årlig dør-til-dør-aksjon i fastetiden til inntekt for Kirkens Nødhjelps arbeid.
• I år gikk deler av innsamlede midler til krigsrammede ukrainere.
• På landsbasis ble det samlet inn kr.36.054.000,- (kr. 6,66 pr. innbygger)
• I Aurdal (og Tisleidalen) ble det samlet inn kr. 9,09 pr. innbygger
• I Svenes ble det samlet inn kr. 15,76 pr. innbygger.
• I Tingnes ble det samlet inn kr. 8,42 pr. innbygger
• I Skrautvål ble det samlet inn kr. 4,12 pr. innbygger

Konfirmanter ved Tingnes kirke

Regionkoordinator

Rune Rødningen - Elkjøp
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Anna Rust Holt 
Tisleidalen menighetsråd

I en mannsalder arbeidet tisleidøler 
og hyttefolk for kirken som ble vigs-
let 13.juli 1958. I dag, mange år etter, 
ser vi at gløden og gleden ennå er til-
stede, og at et lite bygdesamfunn har 
makta oppgava si.

I sentraliseringstider har tisleidølene 
makta å holde på kirka som bygde-
sentrum og samlingsted, både gjen-
nom sterk dugnadsinnsats og ved 
å vinne kampen om å få være eget 
kirkesokn.  Kirka er et bygdesentrum 
og samlingssted også for hyttefolk 
og gjester, særlig sommerstid og i 
høytidene.

Om vi ikke er så mye sammen ellers 
i året, så er dugnaden på kirkegården 
et treffpunkt med stort mangfold. Slik 
har det vært i alle år. Det må ligge i 
genene våre, for våre foreldre, beste-
foreldre og oldeforeldre har arbeidet 
og slitt for dette gjennom tidene. 

Det var mye mer samhold før, da vi 
hadde skole i dalen. Da var det jule-
trefester, feiring av 17.mai og ellers 
andre ting som skulle feires. Derfor 
er det godt å se at så mange dukker 
opp på dugnadene i og ved kirka vår. 
Det er ikke bare dugnaden på våren, 
vi har hatt dugnader med beising av 
kirka, vasking, pussing av vinduer og 
folket møter opp både store og små.
Tusen takk til alle som stiller opp på 
dugnadene våre! Det er virkelig pro-
duktive og hyggelige stunder!

Vi er veldig glade og stolte av byg-
da vår, og ikke minst kirka vår, og vi 
håper at andre etter oss vil fortsette 
arbeidet med glede.

DUGNADSBYGDA

Tisleidalen sokn   |   Besøk oss på Facebook: Kirken i Tisleidalen   |   VIPPS-nr: 603896

Beisedugnaden

Dugnadsgjengen på kirketrappa

En pause trenger vi alle

Gode krefter stiller opp

Godt samarbeid
Raking og hyggelig samvær

Beising og vedlike-
hold

God innsats av både 
små og store
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Ulnes sokn  |   VIPPS-nr: 95751

Vi i Ulnes har ein trufaste kyrkjetenar 
i Arnt Erling Ringsaker. Han stiller 
alltid opp, har med utstyr vi treng, 
hjelper til med alt som skal gjerast, 
lager til fine lysestakar i tre til dåps-
lys som dåpsbarnet får som gåve, og 
mykje meir. Han kjenner godt til det 
meste ved kyrkja, og er enkel å spør-
ja og be om ei teneste.

Så Arnt Erling, på vegne av alle i 
bygda takkar vi hjarteleg for alt du 
gjer for kyrkja og Ulnes Sokn !

Det var god oppslutning også i år 
med mange frammøtte i tillegg til 
årets konfirmantar. Det vart blant 
anna raka, klypt hekk, rydda, bore 
fram benkar, pussa glas og vaska 
inne i kyrkja. Ei triveleg stund med 
litt traktering til slutt med kaffe, saft, 
kaker og frukt.

Mange tek ein dugnadsjobb rett som 
det er for kyrkja vår, om det ikkje ak-
kurat er på denne dagen. Vi rettar ein 
stor TAKK til alle som gjer det så fint 
ved kyrkja vår!

Etter skuletid var alle årets konfir-
mantar i Nord-Aurdal samla i Ting-
nes kirke før dei deltok i dør-tildør 
aksjon i eige sokn. Konfirmantane 
i Ulnes hadde kvar sine roder for å 
samle inn pengar og e-avfall til fas-
teaksjonen.
 
Konfirmantane tok oppgåva på strak 
arm, med godt humør og god innsats. 
I løpet av to timar samla dei inn kr 5 
867. Dette blir til reint vatn til 200 
menneske!
 
Stor takk til positive konfirmantar og 
føresette for innsatsen denne dagen.

Ulnes Sokneråd

Dugnad på Ulnes kyrkjegard 
onsdag 11.mai 2022 kl 18

Fasteaksjon 5.april 2022 Kirkens Nødhjelp

Arnt Erling på dugnad på 
kyrkjegarden våren 2022. Foto: 

May Kristin Rognaas

Nokre av årets dugnadsgjeng : frå 
venstre Arnt Erling Ringsaker, Aud 
Ringsaker, Randi Bø Bergsbak-
ken, Inger Vestheim, Knut Rog-
naas Holt, Gerd Margit Gudheim  
FOTO: May Kristin Rognaas

Ulneskonfirmantane: 
Messalina Kristoffersen 
Maude, Sunniva Svend-
sen-Hovrud, Knut Rog-
naas Holt, Vilde Grøtting 
Hydle, Mariell Thorsrud 
Kveno, Sander Frøsaker 
Sørli. Ikkje tilstades på 
bildet : Elisabeth Håli-
en-Omdahl

FOTO: Jostein Enger

Ulnes kyrkje 25.mai 2022 
FOTO May Kristin Rognaas



KYRKJELIV I NORD-AURDAL 15

Konfirmanter våren 2022.05.29

Foto: Christine Støa Stokkebryn

Foto: Cathrine Dokken Belsheim

Foto: Olve Lie

Foto: Erik Eggum

Foto:  Jan Egil Salvesen

Ulnes

Aurdal og Tisleidalen

Tingnes

Strand

Skrautvål
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Kristine Inderhaug

Da HEKTA-leiren på Lillehammer ble avlyst pga koro-
na, fikk vi sammen med velvillige og positive foreldre 
arrangert en alternativ leir for konfirmantene i Nord-Aur-
dal. Vi var på Hallingdal leirsted i Ål, helga 25.-27.mars. 
Med buss fra JVB og konfirmanter i alle seter gikk turen 
til leirstedet fredag ettermiddag. Der ble vi møtt av kjøk-
kensjef Anna Rust Holt som sammen med foreldregruppa 
hadde fyrt opp i peisen, tent lys og forberedt kveldsmat 
til oss. Det var en koselig velkomst!  Etterpå var det leker 
ute med hodelykt i mørket ledet av Jostein og kveldav-
slutning  ved bålpanna ved Kristine. 

Alle måltider var godt planlagt og servert av Anna med 
bistand fra foreldre som alltid gikk til hånde og trådte 
støttende til ved måltider, aktiviteter og nattevakter.

Tradisjonen tro var det ikke lett å få  nattero på riktige 
rom på første forsøk men de standhaftige nattevaktene 
gjorde en god jobb. Søvnige leirdeltakere ble vekket av 
isbil-melodien og visste at det var rominspeksjon etter 
militært mønster med oppstilling på gangen og rommet. 
Rene Kompani Lauritsen-stemning med mange trøtte 
fjes. 

Hele helga var preget av god stemning, godt fellesskap, 
karneval, diskotek, moro og underholdning, TIK-TOK-
danser, sketsjer forberedt av konfirmantene i lørdagens 
postløype,  en fin variant av Amazing Race, undervisning 
og ettertanke, god mat og lite søvn. Vi avsluttet leiren søn-
dag med å stoppe på veien hjem for å feire gudstjeneste i 
Tisleidalen kirke sammen med konfirmantenes foreldre. 
Der hadde konfirmantforeldre bakt med seg gode kaker 
til kirkekaffen og vi fikk en kirkelig avslutning på den 
fine helgen. Litt trøtte men fylte av nye opplevelser sa vi 
takk for en fin helg og de siste premiene for best orden på 
rommene ble delt ut.

Å være på leir sammen ga opplevelser som vi kan ta med 
inn i minnebøkene i et fint konfirmantår med 54 fantas-
tiske ungdommer og deres foresatte. Takk for turen og 
takk for året vi delte i konfirmanttiden 2021/2022. Kon-
firmantgudstjenestene ble høytidelige avslutninger i alle 
6 kirkene i Nord-Aurdal.

Konfirmantleir våren 2022

Kveldsaktivitet ute

Karneval

Lunsj med grilling av pølser på verandaen

Ulike 
aktiviteter 

ute

Også tid til litt avslapping!

Undervisning
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Vaffelonsdag blir til vaffeltirsdag! Korona er ikke lenger 
i førersetet og med det kan trivsel og gode treff få sin 
etterlengtede renessanse. Vi fortsetter med vaffel på kir-
kekontoret og ønsker alle som vil velkomne hver siste 
tirsdag i måneden mellom kl.11.30-13.00. Du kan kom-
me og gå som det passer deg. Datoer for sommerhalvåret 
blir:
Tirsdag 28.juni, juli utgår, tirsdag 30.august og 
tirsdag 27.september
Vaffeltirsdag passer ypperlig for alle som er glade i vaffel 
og kaffe. Den nye diakonen ser frem til å møte flere kjen-
te og ukjente fjes, og tar lyttende imot innspill til kirkens 
diakonale arbeid. Vi ser fram til å spise vaffel med deg. 
Vel møtt!

En nær fullsatt Tingnes kirke ga 27. mars sin støtte til 
Ukraina. Takk til kantor Monica Solberg, som tok ini-
tiativ. Takk til musikere: Caroline Synvis, Zittermann, 
Bjørn Magne Nyhagen, Vangskoret, Ragnhild Hemsing, 
Susanne Engelmann, Randi Winnem Tvedt, Marit Gar-
vik, Arthur Budvytis, Jostein Halden, Jan Beitohaugen 
Granli, Trio Gyllensvärd, Åsne Hovda, Kurve og Ole 
Kristian Nyhagen. Spesielt takk til Serhiy Bykov og Yu-
lianna Bykova, som avsluttet konserten.

Lokale krefter stiller opp ved 50-årsjubileet i Ting-
nes. Dette var ein av mange fine konserter i dette 
jubileumsåret. Velkommen til neste konsert! 

Vaffeltirdag på kirkekontoret  

Solidaritetskonsert - 
overveldende støtte til Ukraina

Konsert i tingnes 
ved Strandefjorden 
Salongorkester

Nyheter og gladsaker

Martha – 
den nye 

diakonen

Susanne Engelmann, 
Randi Winnem Tvedt og 
Marte Garvik. Foto: Eivind 
Morten Kjos.

Serhiy Bykov og 
Yulianna Bykova. 

Foto: Eivind Morten Kjos.

Kyrkjegardane våre er parkanlegg og ein stad for både 
sorg og glede i bygdene våre. Kyrkjeleg fellesråd har 
noko eige mannskap til stell. Saman med Valdres ar-
beidssenter klarer vi å stelle ganske godt i Aurdal, Ting-
nes og Tisleidalen. Og så har tilsette i fellesrådet vorte 
omdisponerte til å plante på gravene der det er avtale om 
slikt i sumar. Vi har hatt dialog med kommuneadminis-
trasjonen om sumarstell i Ulnes, Skrautvål og på Strand i 
heile vår. Vi trur det skal bli ei løysing, men kommunen 
må også ha tilstrekkeleg mannskap for å klare det. Det 
er ikkje klart enno. Difor varslar vi no om at desse tre 
kyrkjegardane kan bli dårlegare stelt i år enn tidlegare. 

Fram til i fjor hadde fellesrådet ein avtale med Valdres 
arbeidssenter og Lund arbeidsbase i Vang som tok mykje 
ansvar for både sumarstell og all planting. Dei har berre 
kunne vidareføre mindre deler av avtalane i 2022. Difor 
forsøker vi å løyse det med dei ressursane vi har. Men det 
kan bli noko meir rufsete enn vanleg. Og vi bed alle som 
ynskjer å gje kritikk, om å rette det til kyrkjekontoret og 
ikkje til dei som arbeider ute på kyrkjegardane. Dei gjer 
sitt beste med det utstyret og den tida dei har.
 
Helsing
Aud-Karin Hovi, kyrkjeverge

Sumarstell på kyrkjegarden i 2022
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KIWI Aurdal
KIWI Leira
KIWI Fagernes

post@aurdalcamp.no

VI ER I NÆRHETEN NÅR DU TRENGER OSS

Eldste og største gravferdsbyrå i Valdres

T • 61 36 17 70

Jacob Håvelsrud  •  Kjersti Ødegaard  •  Alicia Sanne

Fagernes
Tlf. 61 35 78 30

Tlf. 61 35 94 00
Ruteoppl. utenom åpningstid 177

2900 Fagernes – Tlf. 61 36 28 00

2900 Fagernes – Tlf. 61 35 86 00

2920 Leira
Tlf. 61 35 95 00

2900 Fagernes – Tlf. 61 36 29 50

As Valdres og Valdres Trykkeri
Boks 54 - 2901 Fagernes

2900 Fagernes
Tlf. 61 36 04 22

2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90

2920 Leira Tlf. 61 36 26 00
3550 Gol Tlf. 32 07 53 55

Nord-Aurdal kommune
Postboks 143, 2901 Fagernes
Telefon 61 35 90 00 | Faks 61 35 90 01
E-post: nak@nord-aurdal.kommune.no

2900 Fagernes – Tlf. 61 34 76 00

Vil du støtte utgjevinga av Nye Kyrkjeliv? 
Da kan du bidra på VIPPS-nr 660778 eller til 

kontonummer 1503.99.85575. Takk for bidraget.

Vil du støtte utgjevinga med ei annonse på denne sida? 
Ta kontakt på epost: kyrkjeliv@gmail.com. 

Takk for alle bidrag.



Livets gang
Aurdal
Døpte:
13.03.2022 Magnus Fernås Hagen
03.04.2022 Hedda Marie Bakken  
 Kjøbli 
03.04.2022 Lea Føreid Martinsen 
17.04.2022 Emil Reiten Ødegård 
17.04.2022 Edmund Opedal  Gimle
17.04.2022 Vilde Henriksen Huset

Døde:
30.03.2022 Reidun Kirsten 
 Stavenjord, f. 1929 
08.04.2022 Bjørn Sondre 
 Husevold, f. 1940 
27.04.2022 Oddmund Halden, f. 1938
29.04.2022 Linda Karin Ytterdal, 
 f. 1959
04.05.2022 Solveig Brænd, f. 1933
06.05.2022 Magnar Kristian Bråten,
 f. 1939 

Skrautvål
Døde:
07.04.2022 Marit Ranheim, f. 1931

Svenes
Døpte:
27.03.2022 Anne Kroon 

Tingnes
Døpte:
20.03.2022 Frida  Iselin 
 Grindaker-Ask
24.04.2022 Nora Haug 
24.04.2022 Emil Follinglo 

Døde:
04.03.2022 Arnlaug Nilsdatter 
 Johnsrud, f. 1932 
16.03.2022 Øyvind Asheim, f. 1992
30.03.2022 Knut Ås, f. 1932 
27.04.2022 Sølvi Chytil, f. 1946 
20.05.2022 Ann Dorthea 
 Bøhn, f. 1956

Tisleidalen
Døpte:
07.05.2022 Hallgeir Hillestad 
 Haganæs

Ulnes
Døde:
08.04.2022 Anne Kjønniksen, f. 1964

Gudstjenesteliste 
for Nord-Aurdal
19.juni, 2.søndag i treenighetstiden
Ulnes kyrkje kl.11. Gudsteneste. Trek-
ning av vinner i Kirkejakten. Jostein 
Enger. Soknets arbeid m.m.                   
Aurdal kirke kl.13.00. Gudstjeneste. 
Jostein Enger. Soknets arbeid

26.juni, 3,søndag i treenighetstiden
Skrautvål kyrkje kl.11. Gudstjeneste. 
Jostein Enger. Soknets arbeid
Tingnes kirke kl.13.00. Gudstjeneste. 
Jostein Enger. Soknets arbeid m.m

3.juli, 4. søndag i treenighetstiden
Tisleidalen kirke kl.11. Gudstjeneste. 
Jostein Enger. Offer: Kreftforeningen i 
Valdres
Aurdal kirke kl.13. Gudstjeneste. Jostein 
Enger. Offer: Soknets arbeid

10.juli, 5.søndag i treenighetstiden
Breiset/Strandmo stølsysteri kl.12. 
Stølsmesse. Jostein Enger. Offer: Soknets 
arbeid

17.juli, 6.søndag i treenighetstiden
Ulnes kl.12. Gudstjeneste. Kristine Inder-
haug. Offer: Soknets arbeid m.m.

24.juli, 7.søndag i treenighetstiden
Kyrkjesletta på Dalen kl.11. Frilufts-
gudstjeneste. Kristine Inderhaug. Offer 
:Soknets arbeid.

31.juli, 8 søndag i treenighetstiden
Tingnes kirke kl.19.30. Gudstjeneste. 
Kristine Inderhaug. Offer: Soknets arbeid 
m.m.

7.august, 9.søndag i treenighetstiden
Aurdal kirke kl.11. Gudstjeneste. Vikar. 
Offer: Soknets arbeid.

15.august, 10.søndag i treenighetstiden
Skrautvål kyrkje kl.11. Heilt førsteklas-
ses gudsteneste. Kristine Inderhaug. 
Offer: Soknets arbeid
Tingnes kirke kl.18.30. Gudstjeneste. 
Kristine Inderhaug. Offer: Soknets arbeid 
m.m.

21.august, 11.søndag i treenighetstiden
Aurdal kirke kl.11. Gudstjeneste. Kristine 
Inderhaug .Offer: Soknets arbeid.
Ulnes kyrkje kl.11. Gudsteneste. Presen-
tasjon av konfirmanter. Jostein Enger. 
Offer: Soknets arbeid m.m.

28.august, 12.søndag i treenighetstiden
Tingnes kirke kl.11. Gudstjeneste. Pre-
sentasjon av konfirmanter. Jostein Enger. 
Offer: Soknets arbeid m.m.

4.september, 
13.søndag i treenighetstiden
Aurdal kirke kl.11. Gudstjeneste. Presen-
tasjon av konfirmanter. Kristine Inder-
haug. Offer: Soknets arbeid
Strand kirke kl.11. Gudstjeneste. Guds-
tjeneste. Høsttakkefest med utdeling av 
bøker til 4-åringer. Presentasjon av kon-
firmanter. Jostein Enger. Offer: Soknets 
arbeid

11.september, Vingårdssøndagen
Tingnes kirke kl.11. Jubileumsguds-
tjeneste. Biskop Solveig Fiske, Jostein 
Enger m.fl. Offer: Soknets arbeid m.m.

18.september, 
15.søndag i treenighetstiden
Ulnes kyrkje kl.11. Gudstjeneste. 
Høsttakkefest med utdeling av bøker 
til 4-åringer. Kristine Inderhaug. Offer: 
Soknets arbeid m.m 
Aurdal kirke kl.13. Gudstjeneste. 
Høsttakkefest med utdeling av bøker 
til 4-åringer. Kristine Inderhaug. Offer: 
Soknets arbeid

25.september, 
16.søndag i treenighetstiden
Skrautvål kyrkje kl.11. Gudsteneste. 
Presentasjon av konfirmanter. Høsttakke-
fest med utdeling av bøker til 4-åringer. 
Kristine Inderhaug. Offer: Soknets arbeid
Tingnes kirke kl.11. Gudstjeneste. 
Høsttakkefest med utdeling av bøker til 
4-åringer. Jostein Enger. Offer: Soknets 
arbeid m.m

2.oktober, 17.søndag i treenighetstiden
Aurdal kirke kl.11. Gudstjeneste. Kristine 
Inderhaug.
Strand kirke kl.11 . Gudstjeneste. Presen-
tasjon av konfirmanter og gullkonfirman-
tjubileum. Jostein Enger. Offer: Soknets 
arbeid.

9.oktober, 18.søndag i treenighetstiden
Skrautvål kyrkje kl.11. Gudsteneste. 
Jostein Enger. Offer: Soknets arbeid.
Tisleidalen kirke kl.13. Gudstjeneste. 
Høsttakkefest. Utdeling av bøker til 
4-åringer. Jostein Enger. Offer: Soknets 
arbeid.
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– Pappa må 
være kjempegammel.
– Jaså? Hvorfor tror 

du det?
– Fordi brannalarmen 
gikk da han blåste 

ut alle lysene 
på kaka.

I rutenettet under har vi gjemt navnene på 10 forskjellige 
musikkinstrumenter. Navnene står fra venstre mot høyre 
og nedover. Klarer du å finne alle sammen?

Finn fem feil!Finn fem feil!
Her gir Jesus brød til fem tusen. De to bildene er 
nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? 
Tegning: Claudia Chiaravalotti

Finn navn på 10 instrumenter! Finn navn på 10 instrumenter! 

U K U L E L E T I F

S T I F I T R U T U

M R S O T E I B I T

K O N T R A B A S S

Å M Ø R O M A T I A

P B B O M O P Ø M T

O O A M M G I T A R

D N L P E R A S T U

E E L E R Ø N U A T

L A O T F I O L I N

Y F L Ø Y T E K R Å VitserVitser
Så var det 

fyrvokteren som 
fikk sparken. Han 
pleide å skru av 

lyset før han gikk 
og la seg.   

  Gi barnebladet 
 Barnas til et barn 
   du er glad i!

Disse oppgavene er 
hentet fra bladet.

  Bestill abonnement 
 på sondagsskolen.nosondagsskolen.no 
  eller 22 08 71 0022 08 71 00

BARNASBARNAS

Gud kaller 

på Samuel

Salme 37,5: Legg din vei i Herrens 

hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Jeg er viktig for Gud!

1
2022

Side 12: 
Den syke ved Betesda

Supersetning

Bibelskatt

BARNASBARNAS

Samuel salver David

Ordspråkene 4,23: Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.Gud kjenner meg.

2
2022

Side 12: 
David og Goliat

Supersetning

Bibelskatt

BARNAS

Sakkeus

Matteus 6,33: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
Jesus er vennen min

3
2022

Side 12: 
Påsken innstiftes

Supersetning
Bibelskatt

BARNAS
BARNASJesus vasker 

disiplenes føtter

Matteus 6,33: For så høyt har Gud elsket 

verden at han ga sin Sønn, den enbårne, 

for at hver den som tror på ham, ikke 

skal gå fortapt, men ha evig liv.

Jesus elsker meg

4
2022

Side 12: Jesus viser seg 
for disiplene

SupersetningBibelskatt

BARNASBARNAS

Fa
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