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Av innholdet:
• ”Tid for ettertanke” ved Carl 
Philip Weisser
• Restaurering av bårehuset i
Skrautvål gjort på dugnad
• 40 korsangere markerer 
reformasjonsjubileet med konsert i
Tingnes kirke
• Fortsatt spor etter reformasjonen i
Ulneskyrkja
• Harald Heiene om Martin Luther
og reformasjonen
• Historisk klokkeinnviing i Aurdal
• Bjørn Haugen slutter som kirke-
verge
• Foreløpig ingen løsning på 
manuell ringing med kirkeklok-
kene
• Kirken i Nord-Aurdal nå også på
nett
• Sisteside-intervju med Lars Inge
Magerøy

Etter at Aurdal kirke nå har fått hele fire klokker, trenger kirke-
tjener Henning Andersen (til høyre) assistanse, blant annet
ved høytidsringing. Han er derfor glad for at far og sønn, Arild
og Anders Nygård stiller opp som frivillig ringere. I mai var
Anders på plass i tårnet og ringte inn til gudstjeneste i sin
egen konfirmasjon. (Foto Terje Eklund)
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Den norske
kirke - 
Nord-Aurdal 

Kirkekontoret i Rådhuset, Fagernes:
Jernbanevegen 22, postboks 143, 2901
Kontortid mandag – fredag 9-12. 
Kirkeverge/daglig leder Bjørn Haugen 
tlf 61 35 90 90, mobil 906 24 118.
E-post: bh622@kirken.no 
Ellers etter avtale. 
Saksbehandler Vibeke Dieserud 
Westerheim 
E-post: vw496@kirken.no
Tlf: 61 35 90 93
Sekretær Line Frydenlund, 
tlf 61 35 90 92. 
E-post:lf824@kirken.no 

Prester: 
Sokneprest Jostein Enger, kontor 
61 35 90 91, mobil 975 01 273. 
E-post: josteinenger@hotmail.com
Sokneprest Kristine Inderhaug 
Fossheim, mobil 958 12 505
E-post: kindfo@gmail.com
Prost Carl Philip Weisser, 
mobil 915 55 504, 
E-post: cw478@kirken.no
Mandag er fridagen til prestene.

Organist:
Kantor Monica Korsli Solberg, 
mobil 904 00 845.
E-post: monsol77@yahoo.no
Kirkemusiker Ole Fønhus
mobil 915 13 476

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

Kirkegårdsarbeider:
Arve Bakke mobil. 918 85 635

Menighetsrådsledere:
Aurdal: Henning Andersen, Raskebakkin
4, 2910 Aurdal. Tlf. 97480004.
henning-andersen@n2u.no
Tingnes: Tonny Ingvaldsen, Månovegen
33, 2920 Leira. Tlf. 97426045.
tonny.ingvaldsen@oppland.org
Skrautvål: Rigmor Orderdalen Tveit,
Øvrebygdsvegen 216, 2917 Skrautvål.
Tlf. 90789638. rigmortv@hotmail.com
Tisleidalen: Anna Rust Holt, 
Pardisvegen 68, 2923 Tisleidalen. 
Tlf. 41331846. annrus@online.no
Svenes: Bjørn Strand, Tyinvegen 324,
2900 Fagernes. Tlf. 41636578. 
bjoestra@online.no
Ulnes: Liv Helene Haugen, 
Fødnesvegen 590, 2918 Ulnes. 
Tlf. 99690784. 
liv.haugen@ulnesmontessoriskule.no

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

En dør til 
paradis!
Når er jeg god nok? Når har

jeg gjort nok så jeg ikke
trenger å ha dårlig samvittighet
eller være redd for hva andre
skal mene om meg? Kanskje er
dette spørsmål fra vår tid som
kan ligne på spørsmålene som
reiste seg for Martin Luther for
500 år siden? For ham var det
ikke bare i forhold til andre,
men i forhold til Gud; hvordan
bli rettferdig overfor Gud? I
Romerbrevet leste han om
begrepet «Guds rettferdighet».
Han hadde lært at Gud dømte
alle syndere strengt og rettfer-
dig, og Luther levde ikke opp
til de krav han selv og kirken la
på ham for at han skulle kunne
bli tatt imot av Gud. Når ble
han god nok for den rettferdige
Gud?

Spørsmålene gnagde i Lut-
her. Han stakk ikke av fra

dem. Han tenkte, spurte, disku-
terte og studerte de bibelske
skrifter. Han leste i Romerbre-
vet der Paulus skrev: «Den
rettferdige skal leve ved tro, og
mennesket blir rettferdig ved
tro, uten lovgjerninger.» Å bli
rettferdig for Gud handlet ikke
om noe vi må gjøre, men noe
Gud har gjort med oss. Det kan
vi bare ta imot i tro. Luther så
ikke på tro som kompliserte
tanker og overbevisning, men
som den tillit som man bruker
for å gripe og motta Guds nåde.
Nåde er Guds tilgivende kjær-
lighet. Denne kan ingen gjøre
seg fortjent til, den kan vi bare

ta imot som en gave uten at
giveren krever motytelse. 

Ja, ja – dette var spørsmålstil-
lingen for 500 år siden, men

hva med oss? Jeg tror mange
av oss lever med slitsomme
krav, selv om vi ikke knytter
dem til Gud i første omgang. Å
være «vellykket» kan være et
samlebegrep for forventninger
som mange føler på. Det kan
handle om kropp og utseende,
om utdanning og arbeid, eller
om opplevelser og begivenhe-
ter en bør ha fått med seg i
livet. Jeg tror kravene kommer
i ulike forkledninger til ulike
tider i historien. Det skjer noe
når vi oppdager at disse krav
ikke leder oss til Gud eller det
paradisiske. Fra Gud blir vi
møtt med en tilgivende kjær-
lighet som gir rom for ny for-
ståelse av det viktige i livet.
Luther fikk den store frihet da
blikket ble flyttet fra hva han
skulle gjøre, til hva Gud hadde
gjort ham til. Han skulle ikke
leve i konstant frykt for ikke å
bli tatt imot av Gud, men i glad
takknemlighet over nåden fra
Gud. Dette beskrev Luther som
«en dør til Paradis»

Når vi vil oppnå paradis ved
utelukkende egen innsats

vil vi komme til kort. Men når
vi kan ta imot at det i bunnen
av tilværelsen finnes en kjær-
lighet og tilgivelse som er gitt
av Gud, så vil det bli en frigjø-
ring i liv og død. 

Carl Philip Weisser
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Restaurering av bårehuset 
gjort på dugnad i Skrautvål

Bårehuset i Skrautvål var gammelt
og «beskjedent» der det lå, nærmest
som en del av muren rundt kirkegår-
den. Det hadde torvtak, som trengte
fornyelse.
I mange år har soknerådet hatt ønske
om å restaurere bårehuset på dugnad.
Samtidig ønsket de å sette en etasje
til lagerplass oppe på bårehuset. De
har sendt ut forespørsler til lag og
foreninger og enkeltpersoner om å
støtte tiltaket økonomisk. Slike fore-
spørsler får positiv mottakelse i
Skrautvål. Slik også her. Alt i alt vil
kostandene utgjøre ca. 100 000 kroner.

Vi sitter i det nye menighetshuset
sammen med lederen i soknerådet,
Rigmor Orderdalen Tveit. Hun for-
teller:

- Torvtaket ble fjernet på dugnad.
Tidligere hadde noen felt granhek-
ken som sto langs gjerdet oppover
fra bårehuset. Av den lagde de mate-
rialer til byggingen. Det ble rikelig,
så nå har vi også materialer til nytt
gjerde.

Takknemlige for all innsats
- Etter oppslutningen i bygda om
dette restaureringstiltaket, hadde vi
nå råd til å leie inn håndverkere til
sjølve byggingen av huset, fortsetter

HANS ENGER 

Restaureringen av bårehuset i Skrautvål er utført for en stor del
på dugnad. Soknerådsleder Rigmor Orderdalen Tveit sier rådet
er svært takknemlige for bygdefolkets omsorg for kirka si. 
(Foto Hans Enger)

hun.
Ved Kyrkjelivs besøk i slutten av

august, sto det igjen å få inn vinduer
og dør, og noe innredning. Døra
lages også på dugnad. Malinga er
gjort på dugnad. Inne i rommet lig-
ger malte materialer.

- Ja, dette er til gjerdet på oversida
av kirkegården, sier Rigmor.
Hun er trygg på at hun uttaler seg på
vegne av hele soknerådet når hun
sier:

– Vi er svært takknemlige for all
giverglede og arbeidsinnsats i for-
bindelse med dette prosjektet. Ja, i
det hele tatt bygdefolkets omsorg for
kirka si!

PRESTEKJOLEN, den gamle
samarien etter Gunnar Løyland,
befinner seg nå i sakristiet i Ulnes-
kyrkja og er en gave til kirken fra
hans enke, Kaia Løyland. Etter som
Ulneskyrkja er den eldste av kirkene
i Nord-Aurdal, og dessuten har opp-
bevart flere gamle gjenstander, pas-
ser det fint å få en samarie med pipe-
krage i samlingen. Gunnar Løyland
holdt gjennom årene mange gudstje-
nester i Ulnes. Han var også den før-
ste presten som forrettet julaftens-
gudstjeneste i Ulneskyrkja. Soknerå-
det og menigheten er svært takknem-
lige for gaven.

TINGNES BARNEKOR er i gang
att og har plass til mange nye sanga-
rar. Koret øver som før på onsdag.
Korleiar Bente Hove Pedersen Stun-
dal ynskjer velkomen i musikkrom-
met på NABS kl. 14.15-15.15.
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Kantorene Monica Korsli Solberg og Are Alund er initiativtagere og ledere av konserten som skal
avholdes i Tingnes kirke i oktober i anledning Luther-jubileet. (Foto Hans Enger)

Det er korøvelse i Tingnes kirke
igjen. Mange år etter at Tingnes
kammerkor la inn årene. Men, san-
nelig er det ikke mange av de som
var med der, som nå har funnet sine
plasser framme i kirka på korøvelse
igjen! Og så er det mange andre – fra
Hedalen til Vang, ja, alle kommune-
ne i Valdres. Dette skjer i forbin-
delse med markeringen av 500-års-
jubileet for Martin Luthers reforma-
sjon av kirken.

40 korsangere blir med
Initiativtagere og ledere, kantorene
Monica Korsli Solberg, Nord-Aur-
dal og Are Alund, Vestre Slidre, har

brukt tid og krefter både vinter og
vår for å samle sammen sangere til
dette prosjektkoret. Det blir en kon-
sert, 29. oktober i Tingnes kirke. De
to mener at i Valdres skal vi feire
jubileet også med en korkonsert. De
har ca. 40 navn på sangere som har
sagt de vil være med.
Are Alund forteller at det stort sett

er Luthers tekster som framføres. Da
Kyrkjelivs utsendte kom inn i kirka
på en av de første øvelsene, var det
Bachs toner som fylte rommet, og
teksten «Hallelujah!» Men de skal
også synge komposisjoner av Men-
delssohn.

Luther folkeliggjorde sangen
Koret har med fire solister som skal

synge Bach-kantater, foruten kanta-
ter av Buxtehude. På spørsmål om
hva som var nytt med Luthers tekster
i kirka, kommer Are med oppkla-
ringer som gir mening. 
- Luther ville gjerne bruke salmene

som et pedagogisk virkemiddel. Her
ble det formidlet sentrale tros-sann-
heter. Samtidig var det plass både for
lovprisning og bønn og takk. Melo-
diene som Luther brukte, var enkle
melodier det var lett å lære. Han
ønsket å folkeliggjøre sangen slik at
det skulle være lettere for menighe-
ten å delta. 
Martin Luther skrev mange salmer.

Blant de mest kjente som er med i
Norsk salmebok, kan nevnes ”Vår
Gud han er så fast en borg”, ”Gud,

Konsert med 40 korsangere 
i Tingnes, markerer 500-års 
jubileet for reformasjonen

HANS ENGER 
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hold oss oppe ved ditt ord”, ”Nå ber
vi Gud, Den Hellig Ånd”, ”Av
dypest nød jeg rope må”, ”Fra him-
len høyt jeg kommer her” og ”Nå
fryd deg, kristne menighet”. Og av
Luthers oversettelser tar vi med ”Jeg
synger julekvad”, ”O store Gud, vi
lover deg” og ”Kom, hellig Ånd med
skapermakt”. I tillegg har han skre-
vet melodier til en lng rekke salmer.

Glede over å samarbeide
For øvrig må vi huske at sjøl om det
er 300 år siden Bach var på høyden,
og hans musikk er «gammel», så
kom altså hans komposisjoner
omtrent 200 år etter at Luther virket.
Både Monica og Are er engasjerte

mennesker som er svært ivrige med
den musikken de jobber med. De gir
uttrykk for glede over å kunne sam-
arbeide om dette prosjektet. De var
veldig fornøyd med den første sam-
lingen. 

- Det lover godt for konserten, sier
de.
Som på så mange tidligere korpro-

sjekter i Tingnes kirke, skal også
denne gangen Valdres-strykerne
være med. De øver på dette stoffet
for seg sjøl, og så blir det felles
øvelser den siste uka før framføringa
i slutten av oktober. 
Og da er folk fra hele Valdres – og

utover det – hjertelig velkommen!

Søndag 29. oktober blir det stor konsert i Tingnes kirke. Her er et knippe av korsangerne knipset
under den første øvelsen. Are Alund dirigerer, mens Monica Korsli Solberg sitter ved pianoet.
(Foto Hans Enger)

1 Vår Gud han er så fast en borg, /
han er vårt skjold og verge. / Han
hjelper oss av nød og sorg / og vet
oss vel å berge. / Vår gamle fiende
hård / til strid imot oss står. / Stor
makt og arge list / han bruker mot
oss visst. / På jord er ei hans like.

2 Vår egen makt er intet verd, / vi
vare snart nedhugne, / men én går
frem i denne ferd, / for ham må all-
ting bugne.* / Vil du hans navn få
visst? / Han heter Jesus Krist, / den
høvding for Guds hær, / i ham kun
frelse er. / Han marken skal beholde!

3 Om verden full av djevler var / som
ville oss oppsluke, / vi frykter ei, vi
med oss har / den mann som dem kan
true. / Er verdens fyrste vred / og vil
oss støte ned, / han ingenting formår,
/ fordi alt dømt han går. / Et Guds
ord kan ham binde.

Kjent Luther-salme
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Fortsatt spor etter
reformasjonen
i Ulnes kyrkje

 

Jahn Børe Jahnsen foran sør-portalen i koret i Ulnes. Han mener
bommen kan være fra kirkas første tid. (Foto Hans Enger)

I Nord-Aurdal er det kun en av de
sju kirkene som sto der da reforma-
sjonen ble innført i Norge, nemlig
Ulnes kyrkje. Alle de andre er nyere.
Men da reformasjonen kom, hadde
denne kirka allerede stått der i nes-
ten 300 år. Det er omtrent like lenge
som de to nest-eldste, Strand og
Aurdal kirker, har eksistert. Ulnes
kyrkje var altså like gammel da
reformasjonen kom, som Aurdal og
Strand kirker er nå!

Kirke uten benker
I anledning reformasjonsjubileet har
vi tatt en prat med Jahn Børe Jahn-
sen om hvilke endringer som sann-
synligvis ble gjort med kirka etter
reformasjonen.
Det første han nevner, er vinduene.

De var ikke der før reformasjonen.
Men med Luther fulgte dette at
menigheten skulle kunne synge sal-
mer og Bibelen skulle kunne leses så
folk forsto. Det trengtes altså lys inn
i kirka. Dermed tenker en seg at folk
gikk løs på de tjukke murveggene og
lagde vinduer. Det vil si det vinduet
mot sør med rund bue, ser ut til å ha
vært en dør som altså er gjort om til
vindu. Sannsynligvis er kor-åpning-
en utvidet for at menigheten skulle
få mer mulighet for delaktighet i
gudstjenesten.

- Før reformasjonen var det ikke
benker i kirkene, så dette med ben-
ker til å sitte på, er nytt.
Prekestol var også nytt etter refor-
masjonen. Før reformasjonen fore-
gikk jo gudstjenesten på latin, så
presten hadde ikke behov for å hen-
vende seg til menigheten med en
preken, forteller Jahn Børe.

Kvinnefigur og døpefont-lokk
Han forteller videre at dagens alter-
tavle og døpefonten er mye yngre.

HANS ENGER 
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De vi ser i dag hadde ingen ting med
reformasjonen å gjøre. Men, i et
glass-skap i våpenhuset er det opp-
bevart en trefigur, sannsynligvis
Maria – en mener at figuren også
omfattet en kvinnefigur til, nemlig
Elisabeth. Men hun er borte. Denne
kan ha stått i det som gjerne kalles et
Maria-skap fra middelalderen.
- Det var ellers alltid et «forstykke»

som dekket alteret, et «alter-fronta-
le». Det er et bilde av dette i kirka,
mens originalen er i Universitetets
Oldsakssamling, sier Jahn Børe og
fortsetter:

- I kirka er det også et døpefont-
lokk. En tenker seg at i middelalde-
ren var det en klebersteins-døpefont
der. Den er borte, men lokket har all-
tid vært der. Klokketårnet kom på
1700-tallet. Det er ikke usannsynlig
at i før-reformatorisk tid, var det en
støpul med kirke-klokker ved kirka.
Begge   kirkeklokkene kan óg være
fra middelalderen.
Vi skal ellers minne om at på 1600-

tallet og langt ut på 1700-tallet var
Ulneskyrkja i en veldig dårlig forfat-
ning. Det bidrar til at det er vanske-
lig å kaste lys på  historien om kirka
etter reformasjonen.

Ingen vet hvor det er blitt av
klebersteinsdøpefonten i
Ulnes kyrkje, men døpefont-
lokket fra middelalderen står
fortsatt oppe i koret. (Foto
Hans Enger)

Den vesle kvinnefiguren
(Maria?) i tre er blant sporene
fra den gang Ulnes kyrkje hør-
te inn under Den katolske kir-
ke. (Foto Hans Enger)

Begge klokkene i Ulneskyrkja er trolig fra middelalderen, og har dermed vært i bruk også da kirken
var katolsk. Vårt bilde viser kirketjener John Rudlang (1928-2015) som i mange år sto for ringingen
i det gamle gudshuset. (Arkivfoto Terje Eklund)
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- Det sentrale for Luther var læren om
at vi blir rettferdiggjort ved tro alene

I år er det 500 år siden den tyske teo-
logen Martin Luther (1483-1546) tok
et oppgjør med pavekirken i Roma
og ble vår kirkes reformator. Den
norske kirke er fortsatt en evange-
lisk-luthersk kirke. Vi er med andre
ord lutheranere. Forøvrig må det sies
at Martin Luthers reformasjon ikke
bare er en av de mest skjellsettende
begivenheter i kirkehistorien, men
samtidig også en viktig grunn til at
det norske samfunn ser ut som det
gjør i dag. Reformajonsjubileet mar-
keres i år over hele Europa.   

Luthers motivasjon
Kyrkjeliv har utfordret teologipro-
fessor ved Menighetsfakultetet, Gun-
nar Harald Heiene fra Aurdal, til å
svare på en del spørsmål om Martin
Luther i anledning markeringen av
reformasjonsjubileet.
- Aller først: Hvem var Martin Lut-
her?

- Martin Luther var en tysk teolog
som levde fra 1483 til 1546, Han var
hovedmannen bak den lutherske
reformasjonen som førte til et brudd
med den romersk-katolske kirke.
Han var født i byen Eisleben i Sach-
sen og ble ansatt ved universitetet i
Wittenberg der han underviste i teo-
logi. 31. oktober 1517 offentliggjor-
de han sine 95 teser med kritikk av
kirken, og det ble starten på reforma-
sjonen.
- En reformator, men også en opp-

vigler og et maktmenneske, en med
store tanker om seg selv?

- Luthers motivasjon for å refor-
mere kirken var ikke ønsket om per-
sonlig makt, men et ønske om å få
slutt på misforståelser om hva som er
kristen tro og misbruk av kirkens
makt i samtiden. Et eksempel er
avlatshandelen, som han kritiserte
sterkt.

Idealer om kirke og samfunn
- Er det egentlig riktig å si at Martin

Kommentar?
- Det er ingen tvil om at Luther flere

ganger uttalte seg negativt om
jødene. Han levde i en kultur der det
var vanlig å se på jødene som et folk
som var forkastet fordi de var skyldi-
ge i å ha drept Jesus. Luther gjorde
forsøk på å omvende jøder til kristen
tro, men det lyktes ikke, og det førte
til at han ble stadig mer negativ og
kom med harde ord mot jødene. Det-
te er det all grunn til å beklage for
oss som lever i dag, og vi kan godt
snakke om behovet for et oppgjør
med slike oppfatninger.

- Hva er det som først og fremst
skiller den lutherske og den katolske
kirke?

- Det er lett å se forskjellen i ytre
kirkeordning, i og med at den katol-
ske kirke har en klart definert struk-
tur med paven på toppen av en pyra-
mide av biskoper og prester. Den lut-
herske kirke har også en kirkeord-
ning, men skillet mellom lekfolk og
geistlige er ikke så sterkt. Innholds-
messig ligger forskjellen først og
fremst i ulik forståelse av forholdet
mellom tro og gjerninger. Det sentra-
le for Luther var læren om at vi blir
rettferdiggjort ved tro alene. Gode
gjerninger er ingen forutsetning for
frelse, men en konsekvens av troen,
mente han.

Etiske utfordringer
-Men som lutheranere har vi kanskje
også mistet noe som fortsatt lever i
den katolske kirke?

- Vi lutheranere er kanskje mer
individualistiske og har nok med vår
egen private tro, og dermed legger
mange mindre vekt på å delta i det
kristne fellesskapet og gjøre troen
synlig i hverdagen.
- Det kan virke som om katolikker

generelt er mer stolte av sin religion
enn vi lutheranere er, og at de tar sin
religion mer på alvor?
- Det kan sikkert variere fra land til

land og fra sted til sted, men det er
nok en tendens til at mange luthera-

TERJE EKLUND Luther stiftet en ny kirke – noen kal-
ler det en myte?
- Luther hadde opprinnelig til hen-

sikt å få i stand en reformasjon
innenfor den katolske kirke, men
etter at han i begynnelsen av 1521
ble «ekskommunisert», det vil si ute-
lukket fra kirken, og senere nektet å
tilbakekalle det han hadde skrevet,
så han ingen annen utvei enn å arbei-
de for en ny kirke som var basert på
reformasjonens teologi.

Aurdøl og teologiprofessor Gunnar Harald Heiene:

- På hvilken måte vil du si Luther
har hatt betydning for utviklingen i
Europa utover det rent kirkelige?
- Luther tok i bruk boktrykkerkun-

sten, og han la ned et stort arbeid for
å få spredt sine skrifter både i Tysk-
land og i store deler av Europa. Hans
idealer om kirke og samfunn fikk
betydning for mange europeiske
land, også Norge, og dette førte til
mindre innflytelse for paven og den
katolske kirke og til større vekt på at
det å leve som en samfunnsborger i
et vanlig yrke er verdifullt i seg selv. 

Rettferdiggjort ved tro alene
- Luther er blitt kritisert for sitt anti-
semittiske syn og jødehat. Blant
andre Bjørgvin-biskop Halvor Nord-
haug har tatt til orde for at kirken må
ta oppgjør med Luthers jødehat.
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- Luthers motivasjon for å reformere kirken var ikke ønsket om personlig makt, men et ønske om
å få slutt på misforståelser om hva som er kristen tro og misbruk av kirkens makt i samtiden. Et
eksempel er avlatshandelen, som han kritiserte sterkt, sier Gunnar Heiene. 
(Foto Informasjonsavdelingen Menighetsfakultetet)

nere ser på troen som noe privat og
ikke markerer den så tydelig som
mange katolikker.
- Er det et tankekors at Den norske

kirke er blitt mer og mer liberal og
ikke lenger står på det som har vært
kirkens klassiske grunnsyn, og sånn
sett fjerner seg ytterligere fra både
Den katolske og Den romerske kir-
ke?

- Den norske kirke har hele tiden
utviklet seg, særlig når det gjelder
synet på spørsmål som er oppe til
debatt i samfunnet. Jeg vil ikke si at
den er blitt mer liberal i trosspørs-
mål, men det har vært en utvikling i
synet på etiske spørsmål, for eksem-
pel innenfor samlivsetikken. Men vi
må huske på at det alltid vil være
debatt om hvordan vi skal se på etis-
ke utfordringer når samfunnet endrer
seg. Her må vi ha rom for debatt og

uenighet i kirken.

Troen – en personlig sak
- Din kollega, professor emeritus
Bernt T. Oftestad, tidligere luthera-
ner og nå katolikk, hevdet i en artik-
kel i Vårt Land at dagens lutherdom
har fjernet seg så langt fra opprin-
nelsen at den egentlig ikke feirer
reformator og reformasjon, men seg
selv. Er han inne på noe?
- Jeg er nok ikke enig med Oftestad

i en slik spissformulering, men det er
klart at den lutherske kirke har gått
gjennom en lang utviklingsprosess i
de 500 år som har gått siden Luther
kom med sine teser i 1517. I en
levende kirke er ikke dette til å unn-
gå. Alternativet er at kirken blir et
museum. Derfor ser vi at også den
katolske kirke har gjennomgått store

endringsprosesser i løpet av disse
årene.

- Hva har Martin Luther å si til
mennesker i dag, 500 år etter refor-
masjonen?

- For det første at troen er en per-
sonlig sak der ingen andre har rett til
å dømme. For det andre at troen
hører til i hele livet vårt, i arbeid og
fritid, i familie og samfunn.
- Mange mener vi trenger en forny-

else, en ny reformasjon i vår kirke?
- Det er blitt sagt at kirken alltid

trenger å reformeres. For meg betyr
det at vi må være åpne for å se hvor-
dan kirken fungerer i vår tid og snak-
ke om hvordan troen kan komme til
uttrykk på nye måter i en verden
med store utfordringer både globalt
og lokalt, slutter Gunnar Heiene.
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Historisk pinsefest med 
klokkeinnviing i Aurdal
Fyrste pinsedag i Aurdal opna med
kjent og kjær klang frå klokketårnet i
kyrkja. I påfylgjande gudsteneste
vart pinsebodskapet formidla av
Prost Carl Philip Weisser i ei svært
vakker og tydeleg preike. Trompet
og forsongarkor forsterka salme-
songen og fylte kyrkjerommet. Sok-
neprest Kristine Inderhaug Fossheim
og prosten hadde i tillegg eit spesielt
og historisk oppdrag, to nye kyrkje-
klokker skulle innviast og takast i
bruk. 

Postludium frå kyrkjeklokkene
Klokkene, alle fire, vart presentert

med historie og bakgrunn, med tek-
stane som står på, tonehøgdene Bb,
C, Eb, G, og kyrkjelyden fekk høyre
fem slag frå kvar av dei. Postludium
i dagens gudsteneste var musikk av
alle fire klokkene. Overveldande,
vakkert og rørande. Eit så sterkt
fokus på klokker, dette påkallande
instrumentet, sentralt i all liturgi,
skjer ikkje ofte, og gjorde naturleg
nok inntrykk. Nærare 30 skodelystne
var i tårnet og såg på klokkene pins-
dagen.

Kyrkjelyden vart invitert inn på
Menighetshuset, til kyrkjekaffe og
program. Primus motor for klokke-
prosjektet, menighetsrådsleiar Hen-
ning Andersen, fortalte om prosessen

frå ide til fullføring. I fjor vart kyr-
kjene pålagt å dokumentere ringe-
skikkar og praksis. I forlenging av
dette vart menighetsrådet i Aurdal
presentert for ideen om å komplet-
tere antall klokker i tårnet. Det har
opprinneleg vore fire klokker der.
Rådet sa ja, og ryktene kom ut blant
klokkeinteresserte, mellom desse, to
som ville gje kvar si klokke til kyr-
kja. 
Julian Hoffmann, tysk spesialist på

tonalitet og klokkestøyping sto som
fagleg ansvarleg bindeledd med
klokkestøyperiet i Italia. Historia
bak klokkene og illustrasjonar frå
støypeprosessen er no utstilt på
Menighetshuset, og det er dessutan

Det var ekstra høgtid 1. pinsedag i samband med innviinga av dei nye kyrkjeklokkene i Aurdal. Her
frå prosesjonen ført an av klokkar Anne Britt Skåthun Sørum og prost Carl Philip Weisser og sok-
neprest Kristine Inderhaug Fossheim. (Foto Rune Larheim)
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gjort ein omfattande dokumenta-
sjonsarbeid med filmopptak v/Krea-
tiv Video, Kjell Einar Kana. 

Takk for innsats, takk for gåve
På festen vart spesielt 14 år gamle
Anders Nygård trekt fram. Anders
fekk interesse for klokker då han
gjekk til konfirmantførebuing. Det
har ikkje mangla oppmuntring frå
foreldra si side heller når han vart
med som sentral medhjelpar i pro-
sessen med dei nye klokkene. Far
Arild har sjølv vorte ein habil ring-
jar. Dei ringde med kvar si klokke
den dagen dei nye syster-klokkene
vart støypte i Fonderia Allanconi i
Italia. Anders ringde til og med inn
til sin eigen konfirmasjon i mai. 

Han fekk óg mange timar i tårnet
som assistent dei dagane klokkene
vart hengde opp, og kvartetten Hoff-
mann, Andersen og to blad Nygård
var godt kjende og samstemde då dei
ringde offisielt med alle fire for fyr-
ste gong pinsdagen. 

Det var ei stor glede for Aurdal
menighetsråd å få presentere dei to
gjevarane Jon Bratrud og familien
Opheimsbakken-Wright under fes-
ten, for endeleg å kunne uttrykkje ein
hjarteleg takk. Dei har fylgt proses-
sen og deira forventning, spenning Ei generøs målerigåve

Kunstnaren Lagertha Munthe (1888-
1984) budde fleire år i Aurdal, og
måla mellom anna mange portrett av
aurdøler, samt landskap. Grandniese
Viktoria Wulfsberg Frivold, har
samla mange av kunstverka hennar,
og ynskte å gje fleire av desse til
bygda og soknet. Heile 32 bilete vart
overrekt på pinsdagen, og dei er
smakfullt utstilt i Menighetshuset.
Menighetsrådet takka òg Frivold
hjarteleg for generøsitet. Frivold
hadde ope hus i ei utvida Munthe-
utstilling i tre juliveker, og 144
kunstinteresserte nytta høvet til å sjå
utstillinga. Denne bemanninga i
menighetshuset  opna òg for guiding
i kyrkje og kapell for dei som ynskte
det. 

Pinshelga i Lutheråret vil for Aur-
dal sin del gå inn i historia med ei
svært spesiell forteljing. Klokkek-
lang, kjent og kjær, er kveikt i ny og
spenstig samklang. Vitne om Den
Heilage Ande er flott å kombinere
med kunst og nye kyrkjeklokker som
saman kallar menneske til seg for
glede, sorg, refleksjon og ettertanke. 

Henning Andersen har vært primus motor for klokkeprosjektet i
Aurdal. Her takkar han Julian Hoffmann, tysk spesialist på tona-
litet og klokkestøyping som sto som fagleg ansvarleg bindeledd
med klokkestøyperiet i Italia. (Foto Rune Larheim)

Forsangarkoret i Aurdal med både store og små bidro under
gudstenesten med fin sang under ledelse av Helge Hansen.
(Foto Rune Larheim)

og assistanse er òg festa til filmdo-
kumentasjonen. 
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Bjørn Haugen
slutter som 
kirkeverge
Etter nærmere 12 år som kirkeverge i
Nord-Aurdal går Bjørn Haugen (62)
fra november over i pensjonistenes
rekker med AFP-ordning. Han sier
til Kyrkjeliv at han har vært i tenke-
boksen det siste året og er kommet
frem til at han vil gi seg nå for å bru-
ke tid og krefter på andre ting som
familie, gården og fritidsaktiviteter.
Noe han iallfall ikke kommer til å
gjøre, er å kjede seg. 
- Det har vært interessante og utfor-

drende år. Ofte har jeg følt meg som
en ryddegutt og megler. Det er ikke
til å legge skjul på at det har vært og
er arbeidskonflikter innen kirken i
Nord-Aurdal, og det er klart slikt er
krevende.
- Er det derfor du velger å slutte?
- Nei, det er det ikke. Som leder har

jeg vært beredt til å ta ansvar. Men
det skal samtidig bli godt å vie livet
sitt til andre gjøremål.

Fire ønsker å
bli kirkeverge
Ved søknadsfristens utløp har det
meldt seg fire søkere til den ledige
stillingen som kirkverge. En av
søkerne har bedt om at hans navn
blir unntatt offentighet. De tre øvrige
søkere er kirkeverge i Nes i Halling-
dal, Audun Aasheim (58). Kirkever-
ge i Nord-Odal, Frank Steinsvik
(47). Sven Tore Relling (40), Lille-
hammer, masterstudent og lærervi-
kar.

ANNE IRENE OPPERUD er til-
satt i 50 prosent stilling som sekre-
tær ved kirkekontoret i Nord-Aurdal.
Hun skal blant annet ha ansvar for
helse, miljø- og sikkerhet, kirke-
byggdatabasen, foruten oppgaver i
forbindelse med sommerstell og
planting på kirkegårdene.

Arbeidstilsynet ga kirken bøter, men uteble selv til viktig oppklaringsmøte

Foreløpig ingen 
løsning på ringing
med kirkeklokkene 
- Med møte og befaringen som var
berammet av bispekontoret 6. sep-
tember, hadde jeg regnet med at vi
ville ha kommet frem til en løsning
på spørsmålet om redusering av
støynivået for kirketjenerne ved bruk
av kirkeklokkene. Men Arbeidstilsy-
net som har gitt fellesrådet pålegg
om å skjerme de som ringer for støy,
meldte forfall og møtte ikke. Det rea-
gerer jeg sterkt på og synes Arbeids-
tilsynet viser en arrogant holdning.
Arbeidstilsynet har heller ikke tidli-
gere vært tilstede i noen av kirkene
ved befaringer. Det synes jeg er mer-
kelig, sier en indignert kirkeverge,
Bjørn Haugen til Kyrkjeliv.
Han viser videre til at kirkelig fel-

lesråd i sommer ble ilag dagbøker av
Arbeidstilsynet på 31 000 kroner i
tidsrommet 24. juni til 3. august for-
di tilsynet mente fellesrådet ikke
hadde etterkommet krav om støyre-
duksjon innen fristens utløp.
Bedriftshelsetjenesten som har fore-
tatt støymålinger er derimot uenig
med Arbeidstilsynet i at støyen er
over faregrensen når kirketjenere
bruker ørepropper og nyinnkjøpte
øreklokker. Arbeidstilsynet har stan-
set dagbøtene fra 3. august. 
Saken vakte for øvrig nasjonal opp-

merksomhet i sommer, og ble pre-
sentert både på Dagsrevyen og i flere
av landets aviser. På møte 6. septem-
ber var både saksbehandler ved
Hamar bispekontor, Britt Agnete
Enemo, seniorrådgiver hos Riksanti-
kvaren, Ingeborg Magerøy, verne-
ombud Rønnaug Bakke, brannin-
spektør Knut Erik Ringen, foruten
kirketjener Henning Andersen og
kirkeverge Bjørn Haugen. Mens
Arbeidstilsynet som har frontet
saken, altså glimret med sitt fravær. 

Kirkeverge Bjørn Haugen sier at
det etter befaringen foreligger alter-
native løsninger ved taugjennomfø-

ring. Det vil si at det borres hull i
kirkenes himlinger, loft eller galleri,
slik at kirketjeneren slipper å stå
oppe i tårnet når det ringes. 
- Løsningene er godkjent av Riks-

antikvaren og biskopen og blir sendt
på høring til menighetsrådene som
er kirkeeiere og til ansatte. Arbeids-
tilsynet må godkjenne og har satt en
frist for å gjennomføre utbedringene
innen 1. november, sier Haugen. 

Arbeidstilsynet kommenterer
Like før Kyrkjeliv skal gå i trykken,
skriver ”Valdres” at Arbeidstilsynet
skylder på dårlig kompetanse når de
ved to anledninger ikke har møtt til
befaring i kirkene i Nord-Aurdal.
Tilsynsleder i Arbeidstilsynet i Opp-
land, Bård Hjort sier følgende til
avisen: 

- Det er jo en grunn til at vi ikke
stiller på befaring. Vi hadde tidligere
en ansatt med kompetanse på dette
området, men han har gått av med
pensjon. Vi har ikke kompetanse til
å vurdere det faglige her. I tillegg
har vi sett og tenkt at den tekniske
løsningen allerede er beskrevet for oss. 

Han legger til at Arbeidstilsynet
ikke har kommunisert med Riksanti-
kvaren, men direkte med kirketjener
Henning Andersen, som fikk en e-
post med beskjed om at tilsynet ikke
ville møte til befaringen. Kirkelig
fellesråd bruker Andersens kompe-
tanse på området.
Kirkeverge Bjørn Haugen, sier i en

kommentar til avisa Valdres at han
synes det er helt greit svar Arbeids-
tilsynet gir, selv om han mener det
er beklagelig at tilsynet ikke har
vært tilstede på to viktige befaringer. 
Og kirkevergen legger til: - Hadde

Arbeidstilsynet stilt opp, så hadde de
kanskje lært noe. Vi forventet ikke
at de skulle ta stilling til forslagene
der og da, men at de kunne fått inn-
blikk i hvorfor dette er en så vanske-
lig sak.

TERJE EKLUND
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Døde
Aurdal
9/6  Harald Sagbråten f. 1933

29/6 Øystein Eke f. 1924
30/6 Magne Olav Huset f. 1970
12/7 Helge Normann Dokken
        f. 1941
13/7 Liv Bråten f. 1929
1/9 Klara Aassveen f. 1927
6/9 Ida Louise Lundgård f. 1930
7/9 Brith (Bitten) Andersen 

        f. 1946
        
Skrautvål
6/7 Helga B Skaar f. 1930

18/8  Kolbjørn Haugen f. 1927
6/9 Magne Steinsli f. 1936
8/9 Reidun Hagen f. 1945

        
Strand

2/8  Ole Jørgen Klevgård f. 1943
30/8  Alf Ingar Bring f. 1939
13/9  Trygve O Hippe f. 1951

Tingnes
14/7  Jarle Johansen f. 1947
4/8  Harald Prestrud f. 1948

11/8  Rune Olav Brekken f. 1948
30/8  Sigrun Gjevre f. 1942
1/9  Aase Solveig Brenna f. 1923

        
Tisleidalen
5/7  Ola Thor Åbjørsbråten f. 1949

Ulnes
22/6  Trygve Skattebo f. 1934
6/7  Torbjørn Stavenjord f. 1921

25/7 Heine Rabben Brandsdal
        f. 2017
10/8 Jørgen Svendsen f. 1930
31/8 Dagrun Audhild Rudlang
        f. 1945

Forts. fra side 15
Livets gang

I juni fikk kirken i Nord-Aurdal
egen hjemmeside. Så nå kan du log-
ge deg på kirken.no/nord-aurdal å
bli oppdatert og få informasjon om
det som rører seg rundt om i våre
seks menigheter.

Sokneprest Jostein Enger er man-
nen bak hjemmesiden, som han skal
redigere sammen med kontorsekre-
tær Anne Irene Opperud. Du kan
også følge med på kirkens Face-
bokk-side.
Jostein sier at man på hjemmesiden

vil finne aktuelt stoff om ting som
skal skje, alt fra gudstjenester og
arrangementer, til linker om dåp,
konfirmasjon, vigsel og gravferd.
Likeledes tekst og bilder fra små og
store begivenheter, og han oppfor-
drer folk til å sende inn bilder og
stoff fra menighetenes liv, eller
komme med tips om ting som kan
være aktuelt for kirkens hjemmesi-
de. Her kan du også finne ”Ord til
ettertanke”, foruten link til Kyrkje-
liv.

Nå er kirken i Nord-
Aurdal også på nett

Sokneprest Jostein Enger er mannen bak hjemmesiden til kirken
i Nord-Aurdal på nett. (Foto Terje Eklund)

TINGNES KIRKE har fått nye inn-
gangsdører. Foreløpig har menig-
hetsrådet forskuttert, men håper å få
dekket utgiftene fra fellserådet.
Dørene er laget på Solheim Trevare
i Reinli. De gamle dørene var 45 år
gamle og trekkfulle. 

RUNE BREKKEN, Leira, døde 4.
august, nær 69 år gammel. Han var
kirkegårdarbeider og graver i Nord-
Aurdal fra 1986 til 1993. Rune var
den siste kirkegårdsarbeideren i vår
kommune som gravde for hånd.

I NORD-AURDAL velger ca. 90%
av 14-15 åringene kirkelig konfirma-
sjon. Landsgjennomsnittet ligger på
60%. I år er foreløpig 61 av 68
påmeldt som konfirmant.

Kulturpris til Oddrun
Det er nå klart at Oddrun Hegge (55)
får Kulturprisen i Nord-Aurdal for
2017. Oddrun som sitter både i Aur-
dal menighetsråd, kirkelig fellesråd
og er med i redaksjonen i Kyrkjeliv,
deler prisen med Per Herman Isach-
sen.

Oddrun Hegge har vært aktiv kul-
turbærer på mange felt over mange
år. Hun har blant annet sittet i styret
for både Nord-Aurdal Mållag og
Valdres Mållag, foruten at hun har
hatt ledende posisjoner i Valdres
Ungdomslag. Oddrun har også gjort

seg bemerket som instrumentmaker
og er aktiv utøvende langeleikspil-
ler. I 2016 ble hun tildelt Statens
arbeidsstipend for folkekunstnere,
som regnes som en svært høytheng-
ende anerkjennelse blant kunsthånd-
verkere og musikere. 
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Forts. side 8

  n

21.qxp_123552 Kyrkjeliv 5-05  12.09.2017  18.55  Side 14



KYRKJELIV I NORD-AURDAL 15

VELKOMEN        KYRKJE        

15. oktober, 19. søndag i treeiningstiden
Matt 5,20-26

Ulnes kyrkje kl. 11.00: Familiegudsteneste.
Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Hausttak-
kefest. Utdeling av fireårsbok (2013-kul-
let). Kyrkjefrukt.

22. oktober, 20. søndag i treenighetstiden
Hebr 13,1-3

Tingnes kirke kl. 11.00: Høymesse. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Rådet for
Psykisk Helse. "Kirken for alle" deltar.

29. oktober, Bots- og bønnedag
Luk 13,22-30

Aurdal kirke kl. 11.00: Høytidsgudsteneste.
Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.
Takkoffer til menighetsarbeidet. Reforma-
sjonsgudstjeneste. 50-års konfirmantjubi-
leum.

5. november Allehelgenssøndag
Matt 5,1-12

Skrautvål kyrkje kl. 11.00: Høgmesse. Kristi-
ne Inderhaug Fossheim. Nattverd. Vi min-
nast dei som har gått bort sidan førre Hel-
gemesse.

Tingnes kirke kl. 11.00: Høymesse. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Kirkens
Nødhjelp. Vi minnes de som har gått bort
siden sist Allehelgensdag.

Ulnes kyrkje kl. 13.00: Høgmesse. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Kirkens
SOS Oppland/Hedmark. Vi minnast dei
som har gått bort sidan førre Helgemesse.

Aurdal kirke kl. 18.30: Kveldsmesse. Kristi-
ne Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkof-
fer til Stabburshella. Vi minnes de som har
gått bort siden sist Allehelgensdag.

Strand kirke kl. 18.30: Kveldsmesse. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Menighets-
arbeidet. Vi minnes de som har gått bort
siden sist Allehelgensdag.

12. november, 23. s. i treenighetstiden
Mark 10,28-31

Tingnes kirke kl. 11.00: Høymesse. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til menighets-
arbeidet.

19. november, 24. s. i treenighetstiden
Joh 6,63-69

Aurdal kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.
Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.
Takkoffer til menighetsarbeidet. "Kode B"
for 13-åringene i kommunen (2004-kullet).

26. november, Siste søndag i kirkeåret
Matt 25,31-46

Tingnes kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.
Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til
Menighetsarbeidet. Deltakere på "Lys
våken" (2006-kullet) bidrar under gudstje-
nesten.

Ulnes kyrkje kl. 19.30: Tomasmesse. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Kirkens
Nødhjelp. Tomasmesse med folkehøgsko-
leelevar og konfirmantar.

3. desember, 1. søndag i adventstiden
Matt 21,1,11

Skrautvål kyrkje kl. 17.00: Lysmesse. Kristi-
ne Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkof-
fer til Stabburshella. Lysmesse med konfir-
mantane.

Tingnes kirke kl. 19.30: Lysmesse. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Stiftelsen
Kirkens Ressurssenter. Lysmesse med
konfirmantene. Servering av "kirkegløgg"
etter messen.

10. desember, 2. søndag i adventstiden
Joh 14,1-4

Strand kirke kl. 11.00: Høymesse. Kristine
Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer
til Strømmestiftelsen.

Aurdal kirke kl. 18.30: Lysmesse. Kristine
Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer
til menighetsarbeidet. Lysmesse med kon-
firmantene.

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

Ulnes kyrkje kl. 11.00: Høgmesse. Jostein
Enger. Nattverd. Takkoffer til Diakoniar-
beidet i soknet.

Tingnes kirke kl. 17.00: Konsert. Jostein
Enger. Takkoffer til Menighetsarbeidet.
"Vi synger og spiller julen inn" med ulike
aktører fra Fagernes og omegn

24. desember Julaften
Luk 2,1-20

VLMS kl. 11.30: Andakt. Jostein Enger.
Aurdal fjellkirke kl. 12.30: Familiegudstje-

neste. Kristine Inderhaug Fossheim.
Strand kirke kl. 13.00: Familiegudstjeneste.

Jostein Enger. Takkoffer til Kirkens Nød-
hjelp.

Tingnes kirke kl. 14.30: Familiegudstjeneste.
Jostein Enger. Takkoffer til Kirkens Nød-
hjelp. Tingnes barnekor deltar

Tisleidalen kirke kl. 14.30: Familiegudstje-
neste. Kristine Inderhaug Fossheim. Tak-
koffer til menighetsarbeidet.

Ulnes kyrkje kl. 14.30: Familiegudsteneste.
Terje Eklund. Takkoffer til nye salmebø-
ker.

Aurdal kirke kl. 16.00: Familiegudstjeneste.
Kristine Inderhaug Fossheim. Takkoffer til
Kirkens Nødhjelp.

Skrautvål kyrkje kl. 16.00: Familiegudstenes-
te. Jostein Enger. Takkoffer til vedlikehold
av kirkebygg og uteareal.

   

Forts. side 13

Døpte
Aurdal
18/6 Tobias Gottenborg Bratterud
2/7 Erik Bragerhaug

13/8 Silas Elander Nyland
27/8  Jacob Surtevju Strand

Skrautvål
20/8 Håkon Engelsåstrø Håvelsrud
9/9 Ovidia Bråten Asbjørnsen

        
Strand
11/6 Håkon Strand Flatin
11/6 Lucas Holm Gaard
11/6 Johannes Ekerbakke
27/8  Olav Jensen Aasdokken
27/8 Henrik Kråkenes

Tingnes
25/6  Haakon Aleksander Bratterud 
        Koteng

Tisleidalen
6/8  Maiken Grøndahl Hexeberg

Vielser
Aurdal
10/6 Ingri Kværne Amundsen og 
        Bo Harald Kofoed
17/6 Marte Forsberg Bernhardsen 
        og Thomas Antonsen
5/8 Monica Korsli Solberg og 

        Odd Bråten
12/8 Anny-Ruth Harrysdatter 
        Grøndahl og Nils Sørli
12/8 Silje Aas Maalø og Håkon-
        Johan Bay
2/9 Kristine Nilsen og Klas 

        Kristoffer Liland

Aurdal
15/7 Ida Helen Flostrand og Eskil 
        Aastveit

Tisleidalen
26/8 Kari-Anne Søreng og Jan 
        Petter Stensrud

Ulnes
3/6  Anette Sveine og Thomas 

        Wilskow
22/7 Camilla Hennie Kristianslund 
        og Andreas Thuen
19/8 Ragne Steinde og Sveinung 
        Tveit Mjanger
26/8 Gøril Bøe Bergsbakken og 
        Henrik Kløften
9/9 Christine Blindheim og Petter 

        Dalsnes Alstad

Livets gang
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Lars Inge Magerøy har skrevet bok
Martin Luther. Nå blir han pensjonist
og ser frem til mer tid på hytta i Ska-
veldbygda. (Foto Terje Eklund)

lys som en tjeneste for Gud. Ellers er det
interessant å merke seg at de nordiske
land som har vært preget av den luther-
ske arv, er blant verdens beste land å bo
i, med lite korrupsjon og tillit mellom
folk. 

- Nå var ikke Luther noen helgen, han
hadde sine feil, men noe av det store ved
han var at han gjenoppdaget sentrale
bibelske sannheter og på den måten er
han en profet vi trenger å lytte til også i
dag. Som kirke må vi aldri glemme å for-

- Vi kjøpte en hytte av Jenny
Bråten i Skaveldbygda i 1992.
Der har vi siden vært så ofte vi
har hatt anledning. Jeg føler
absolutt en tilknytning til Val-
dres. Fjellet og naturen er fan-
tastisk, med mange turmulighe-
ter. Ikke minst har familien hatt
utallige fine skiturer. Når jeg er
i Valdres lader jeg opp batteri-
ene og henter krefter til en tra-
vel hverdag, sier Lars Inge
Magerøy som i slutten av okto-
ber runder 68 år. Da går han av
med pensjon etter å ha vært
sokneprest i Enebakk siden
2004. 

Gjenoppdaget evangeliet
Det blir avskjedsgudstjeneste
for Lars Inge Magerøy i Ene-
bakk kirke søndag 29. oktober,
en dag som passer aldeles
utmerket for presten som trådte
sine barnesko i Ålvundeid på
Nordmøre. For den dagen mar-
keres også 500-års jubileet for
Martin Luther og reformasjo-
nen. Magerøy er glødende opp-
tatt av vår kirkefader og i fjor
kom han også med en bok;
”Munken som endret Europa”,
som gir et levende og folkelig
bilde av reformatoren. Samtidig
som boken også viser både
reformasjonens betydning og
aktualitet i vår tid.

- Hva er det som fascinerer
deg ved Martin Luther?

- Det som først og fremst fas-
cinerer meg ved Luther er hans
mot og evne til å følge sin over-
bevisning. Han valgte å stå på
det som han mente var rett ut i
fra Guds ord. Livet hans hang i
en tynn tråd, samtidig så fant
han tilbake til bibelske innsikter
kirken var i ferd med å glemme.
Luther gjenoppdaget på mange

måter evangeliet, sier Magerøy og fort-
setter:

Nåden alene
- Men Luther har også hatt stor betyd-
ning og innvirkning på vårt samfunn
generelt. Tenk bare katekismen og de 10
bud og hans syn på verdien og det
betydningsfulle i å arbeide, og da sett i

kynne evangeliet og nåden.
Nåden alene trenger vi å blank-
pusse også i vår tid. Bare evan-
geliet kan, ved Guds nåde, gi
oss rettferdighet og frelse.
”Bare den som skjelner rett
mellom loven og evangeliet, er
en sann teolog”, hevdet Luther.
Lars Inge Magerøy har det sis-

te året reist rundt og holdt lys-
bildeforedrag om Martin Lut-
her. ”Fra Wittenberg til Norge”
har han satt som tittel, og han
regner med at det blir tid til
flere foredrag nå etter han blir
pensjonist.

Har forrettet i fjellkirken
Lars Inge Magerøy har mange
gode minner fra samvær med
Jenny Bråten i Skaveldbygda.
- Hun var en ihuga misjons-
kvinne som Magerøy alltid syn-
tes det var hyggelig å være sam-
men med. Det var for øvrig på
Misjonssambandets leirsted
Skogstad at Magerøy fikk høre
om at det var en hytte til salgs i
Skaveldbygda. Han kjenner
også godt Eva og Hans Gjesdal
som har overtatt huset etter Jen-
ny Bråten. Magerøy forteller at
også kirkevergen i Enebakk,
Grete Dihle og hans prestekol-
lega Jostein Tegnér har hytte i
Valdres. Han har også en niese
som bor på Leira.

-Joda, det hender da vi går til
gudstjeneste når vi er oppover.
Og jeg har selv også forrettet
gudstjeneste i Aurdal fjellkirke. 
For et og et halvt år siden døde

Lars Inges kone Ingrid etter en
tids sykdom. Men nå har han
funnet kjærligheten på ny og
giftet seg i høst med Liv Bakke
som i mange år har vært misjo-
nær for Norsk Luthersk
Misjonssamband i Japan. De to
reiser dit ned i november og en
gang senere på nyåret. Lars
Inge er far til to voksne barn og
bestefar til to. Nå ser Lars Inge
Magerøy frem til roligere dager
etter gode, men også travle år
som prest. Og ikke minst gleder
han seg til mer tid i Skaveld-
bygda.

Enebakk-presten Lars Inge Magerøy lader batteriene på hytta i Skaveldbygda

Har skrevet bok
om Martin Luther
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