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PÅSKE
Av Arne Gjørud

Kvite vidder, spor i snøen 
påskesol om koll og skar.
I frå myr og bratte lende høyrest
song frå mann og kvinne 
der dei går i solfylt far.

Lett på foten, mjuk i kroppen, 
stig dei opp til høgder blå.
Sola kjeler varme kinnet, 
ein vert lett og glad i sinnet
når ein kan til høgder nå.

Påske, - det er meir enn dette 
enn å dra til kvite fjell.
Påske skulle her oss minne
om ein kross der han laut finne
domen, døden som nå fell.

Påskens store triumfunder
som oss alle vart til del.
Jesus somlaut døden smaka 
så vi kunne fritt mottaka
frelse godkjent, til vår vel.

Kjære Jesus, takk for døden,
som du leid i staden vår!
Måtte vi for død og smerte
gjeva deg vårt heile hjarte
inn til deg vi skoda får.

Konfirmasjon i Hedalen
1. juni kl. 1100, inngang
med adgangskort
Årets konfirmantkull i Hedalen
består av hele 12 ungdommer.  Av
sikkerhetsmessige årsaker er det et
tak på 210 personer som er tillatt i
kirken om gangen. 

Hver konfirmant kan ha med seg 16
gjester – konfirmanten vil få med
seg adgangskort som de skal dele ut
til sine gjester, og adgangskortene vil
måtte vises i døra. 

Vi håper på forståelse for at vi, av
hensyn til konfirmantene og deres
familier, må stenge kirken for andre
besøkende denne dagen. 

En lørdagskveld i Leirskogen 
kyrkje med varme, humor 
og vakker musikk

Oppunder 40 mennesker hadde tatt veien 
til Leirskogen kyrkje for å være med på inn-
vielseskonsert av det nye el-orgelet. Publi-
kum ble vitne til en konsert med varme, 
humor og vakker musikk.  

Det nye orgelet i Leirskogen kyrkje har stått der 
og gledet kirkegjengerne en stund, men det har 
ikke lykkes å få til en innvielseskonsert før nå den 
5. mars. Kantor Anders Løberg gledet seg til å pre-
sentere hva han kan trylle frem fra det nye orgelet, 
og sammen med seg hadde han Henning Andersen 
på hardingfele og Jostein Halden på gitar og sang. 
Sammen fremførte de kirkemusikk, salmer og fol-
ketoner fra inn- og utland til stor begeistring hos 
publikum. Programmet var variert, og fylt av rø-
rende varme, humor og vakre toner. 

Tekst og bilde: Bente Bråten Dokken
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Den norske kyrkja 
i Sør-Aurdal PRESTENS PENN 

Biskop Solveig Fiske

Påske-
andakt 2022
Det er vanskelig å gå inn i påsketiden uten å ha med seg det 
bakteppet som utspiller seg i verden. Når dette skrives rulles 
bilder fra krigen og invasjonen i Ukraina over skjermene. Det er 
forferdelig å se på, og det minner oss om den menneskelige lidel-
se som skjer både der og andre deler av verden hver eneste dag. 
Folk mister hus og hjem, det er redde barn og voksne, soldater 
som dør, og mennesker på flykt. 

Påskens tekster dekker hele livsspennet. Jesu død på korset blir 
et synlig symbol på håp midt i en verden merket av lidelse og 
ondskap. På dette korset hang Jesus, kjærligheten, fredens og 
rettferdens Gud. Gjennom hans oppstandelse får vi se så tydelig 
at denne lidelsen slett ikke har siste ord – men det er et liv etter 
døden. At døden og det vonde aldri vil kunne beseire det som 
er godt. Kristus er verdens lys, og dette lyset kan aldri mørket 
slukke.

Påsken er en anledning til å løfte frem dette håpet. Gi oppmerk-
somhet til de som lider, og vise at vi har en Gud som selv har 
kjent på kroppen hva dette innebærer. 

Å være ensom, i smerte, tørst og sulten. Å være en flyktning. 

Ja, Gud forstår godt hvordan det er å være et menneske – i hele 
spekteret av styrker, sårbarheter og nestekjærlighet. Som kirke 
er vi kalt til å formidle dette ut til hele verden, fra hver kirke og 
i alle lokalsamfunn.  

Denne påsken ber vi, i oppstandelsens lys, for folket i Ukraina, og 
for alle mennesker som opplever krig og ødeleggelser i verden. 
Jesus Kristus, kom med din fred!

SØR-AURDAL KYRKJEKONTOR
Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn
e-post: post.sor-aurdal@kirken.no
Opningstid: tysdag - torsdag kl. 09.00-15.00
Nettside: kirken.no/sor-aurdal.
Følg oss på Facebook og 
Instagram: kirkene_i_Sor-Aurdal 

Kyrkjeverje: Liv Barbro Strømme Veimodet, 
tlf 61 34 85 80, mobiltelefon: 416 74 669.
Kontorfullmektig: Toril Grønhaug,
tlf 61 34 85 82 tysdag, onsdag, torsdag.  
Organist: Anders Løberg, tlf 901 02 180.
Trusopplæringsmedarbeidar: 
Helena Wright, tlf 951 78 041 

BAGN SOKN
Sokneprest: Signe Elisabeth Kvåle, 
tlf  917 91 233
e-post: sk935@kirken.no 
Soknerådsleiar: Ole Fønhus, tlf 915 13 476
Kyrkjetenar: Tore Bergli, tlf 905 46 827
Klokkar: Oddleiv Juvkam, tlf 958 80 585

LEIRSKOGEN SOKN
Sokneprest, vikar: Carl Philip Weisser, tlf. 915 55 504
e-post: cw478@kirken.no
Soknerådsleiar: Bente Bråten Dokken, 
tlf 959 73 019
Kyrkjetenar: John Erling Blad, tlf 988 50 499
Klokkar: For tiden ubesatt

REINLI SOKN
Sokneprest, vikar: Carl Philip Weisser, tlf. 915 55 504
e-post: cw478@kirken.no
Soknerådsleiar: Inger-Lise Haraldsen Hagen, 
tlf 959 01 840
Kyrkjetenar: Tore Bergli, tlf  905 46 827
Klokkar og belgdragar: Marianne Haldis 
Jensen, tlf 406 44 910

HEDALEN SOKN
Sokneprest: Signe Elisabeth Kvåle, 
tlf  917 91 233
e-post: sk935@kirken.no 
Menighetsrådsleder: Arne Storruste, 
tlf 913 30 922
Kirketjener: Knut Erik Digene, tlf  977 49 013
Klokker: Frivillig tjeneste

BEGNADALEN SOKN
Sokneprest: Signe Elisabeth Kvåle, 
tlf  917 91 233
e-post: sk935@kirken.no 
Menighetsrådsleder: Gerd Elin Damslora, 
tlf 995 31 865
Kirketjener: John Erling Blad, tlf 988 50 499
Klokker: Frivillig tjeneste

HVA ER ORDET?
Her er løsning på Signes julekviss.
Hans Allergoth vil motta en twist-pose i postkassa 
for riktig løsning, gratulerer!

Profetene 
sa:

Det ble 
oppfylt:

Det handla 
om:

Jes 52, 10 Luk 2, 28-30 NERFLES ES Se frelsen
Jes 9, 7 Luk 1, 32-33 VADDSI ERNOT Davids trone
Jes 60, 3 Luk 1, 78 POLSGONPAG Soloppgang
Jes 40, 3 Luk 1, 76 IVE DREDY Rydde vei
Mika 5,1 Matt 2,1 HELBEMET Betlehem
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Først og fremst GOD PÅSKE! 
Vi lever i en urolig tid – men vi håper likevel at påskebudskapet vil synke 
inn i hjertene våre. Ønsker du å prate med en av prestene våre er du 
velkommen til å gjøre det. Deres telefonnummer står på side 2 i bladet.  

«Håp i en dråpe vann»
Årets fasteaksjon bar navnet «Håp i en dråpe vann» og foregikk 3.-5. 
april. Men fortvil ikke om du ikke fikk gitt ditt bidrag - det er ikke for 
sent. 

På vegne av kirkene i Norge, jobber Kirkens Nødhjelp med å sikre 
at mennesker i nød får tilgang til vann, hygiene- og sanitære løsninger. 
Dette har vært tema for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon siden 2015. I 
2022 hadde de også et spesielt fokus på klimatilpasset jordbruk, gjen-
nom vanning via dryppsystemer. Dråpene fra rørene gir liv og vekst, 
som igjen gir inntekter og mulighet for å forsørge seg og sine.  

Konfirmantene og noen frivillige mobiliserte, og gikk med bøsser på 
dørene. 

Fikk du ikke gitt kan du fortsatt bidra slik: 
*Benytte kontonummer 1594 22 87493
*Sende GAVE på sms til 2426 (250 kroner)
*Du kan også gi med Vipps ved å sende valgfritt beløp til 2426. 

Opplev Valdres i sakte tempo, 
bli med på årets pilegrimsvandring 24/6-2/7 
Å være pilegrim i Valdres er absolutt noe kirkevergen kan anbefale! 

Middelalderkirkene ligger som perler på en snor. Vegen går gjennom 
4 kommuner, du får se seks nyere kirker, fem stavkirker, fire Olavsmin-
ner, tre middelalderkirker, to relikvieskrin og mange andre kulturminner. 
Vi går stier, skogs- og bygdeveger i vakre kulturlandskap og flott natur. 
Turlederne Jahn Børe Jahnsen, Anne Marit Noraker og Anne Kjersti  
Frøyen guider ved kulturminner og kirker, mens pilegrimsprest Eli Vatn 
har enkle samlinger morgen og kveld – og i kirkene. 

Prisen (kr 7500,-) inkluderer guiding, overnatting, deilig mat, bagasje-
frakt og følgebil! 

Påmelding til Liv Barbro Veimodet: 41674669 eller e-post: lv564@
kirken.no innen 1/6-22

Konserter i kirkene våre
Det er så flott at vi nå igjen kan invitere til konserter i kirkene våre.  Vi 
har allerede gjennomført noen og flere kommer. 

I februar inviterte Begnadalen MR og Musikkgalleriet til konserten 
“Perler fra den norske sangskatten” i Begnadalen kirke. 

I mars inviterte Kantor Anders med venner til innvielseskonsert av 
det nye orgelet i Leirskogen kyrkje 

I april inviterer Anders kantor til nok en konsert, denne gang i Beg-
nadalen kirke. Les mer i bladet. 

I april inviterer også Hedalen MR og Thomas Brøndbo til konsert i 
Hedalen stavkirke. Les mer i bladet.

Takk til alle som har bidratt med gave til menighetsbladet i 
2021! Det er mange som bidrar og betaler sin kontingent – men skal vi 
fortsette å klare å gi ut bladet 4 ganger i året, er vi likevel avhengig av 
at flere gir sin støtte.

 Vi ønsker oss også lokale bedrifter som kan tenke seg å annonsere 
i menighetsbladet – ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om 
dette.

En riktig god påskehøytid og en god vår ønskes alle våre lesere!

Kirkevergen

Smått og stort 

Når en 
grav slettes 
En grav med gravminne får som hovedregel bli 
værende på gravplassen så lenge de pårørende øn-
sker det.

Når ansvarlig for grav/fester velger å slette en 
grav, betyr det i lovens forstand at man frasier seg 
ansvaret for graven og at festet opphører. Da over-
tar gravplassmyndigheten ansvaret for graven.

I de fleste tilfeller vil gravminnet da bli tatt bort og 
destruert, og beplantning fjernet. Eventuelle spor 
i bakken blir jevnet ut og sådd til med gress. Hvis 
fredningstiden for graven er gått ut, kan graven til-
deles andre for ny gravlegging.

Når en fester har sagt fra seg ansvaret for en grav, 
sier vedkommende samtidig fra seg råderetten 
over graven. Gravplassmyndigheten kan i slike 
tilfeller velge å la andre overta ansvaret for graven 
og retten til å eie gravminnet, såfremt ikke tidligere 
ansvarlig for grav eller fester har benyttet seg av 
sin rett til selv å fjerne gravminnet. Det anbefales 
å avklare med øvrig familie før en grav slettes. Det 
kan være andre familiemedlemmer som ønsker 
å overta graven. Ved ønske om sletting av grav ta 
kontakt med kirkekontoret.

Unntaksvis, i tilfeller hvor ansvaret er uklart på 
grunn av mangler i gravregisteret, kan gravplass-
myndigheten sette en kontaktlapp/skilt på selve 
gravminnet med ønske om at eventuelle andre 
pårørende til graven tar kontakt.

Fra tid til annen kommer det søknad om gjenop-
pretting av en slettet grav. Det kan være andre i 
familien eller andre med tilknytning til den/de 
gravlagte som ønsker å beholde graven. Dersom 
søknaden innvilges må den som ønsker å gjenop-
prette graven eventuelt bekoste oppretting av 
gravminnet og betale festeavgift etter gjeldende 
regler.

Ønsker du mer informasjon om dette, ta gjerne 
kontakt med oss på kirkekontoret, eller kirketjen-
er/kirkegårdsarbeider på gravplassen der du bor.

03032022 Kirkevergen



I år var året vi trodde vi endelig skulle 
få gjennomført konfirmasjonsleir på Lil-
lehammer sammen med ungdommer fra 
flere sokn på Østlandet. Dessverre ble 
denne storsamlingen avlyst også i år. 

I Sør-Aurdal ønsket vi likevel å arrange-
re noe for konfirmantene og inviterte til 
en samling samme helg, men kun over ett 
døgn.  Vi valgte oss Øye i Valdres som har 
kort vei til alpinanlegg og skimuligheter 
for øvrig.

Avgang lørdag morgen fra Bagn og vi rei-
ste rett til alpinanlegget på Filefjell. De 
aller fleste kjørte slalom – mens noen 
holdt seg i varmestua og spilte spill. 

Etter 2 timer i bakken gikk turen til Øye 
samfunnshus der det ble middag, under-
visning, leker og filmkveld. 

Søndag ble det tidlig vekking og frokost 
før det ble nok en runde med undervis-
ning der gudstjenesteplanlegging kom inn 
som en viktig del. 
Vi gikk så til Øye nye kirke, der konfir-
mantene sammen med prestene gjen-
nomførte gudstjenesten kl. 1100.

Vi takker konfirmantene for en veldig 
hyggelig helg.  Vi takker også 3 foreldre for 
uvurderlig hjelp og likeså de 3 unge voks-
ne som var med som ungdomsledere. Vi 
hadde en flott helg – vi håper det samme 
for alle dere andre. 

Tekst og bilde: Liv Barbro Veimodet

For mange år siden ble konfirmantdagene 
lagt til faste dager for soknene. 

Gjennom årenes løp har vi fått spørsmål 
om ikke vi kan legge konfirmasjoner til 
lørdager, da mange har gjester som kom-
mer langveisfra og da er det greit. 

Dette ble tatt opp med sokne/menig-
hestrådene i 2020 – da vi pga covid-19 
var nødt til å utsette konfirmasjonene. 

Noen råd ønsket å ha konfirmasjoner 
fortsatt på søndager mens andre ønsket 
dette på lørdager.  For å «gjøre seg til lags 
åt alle» la vi i 2021 opp til et løp der det 

annethvert år byttes mellom lørdag og 
søndag i de sokn der lørdager var ønsket. 

Her er oversikten 2022-2025 slik at dere 
som konfirmanter noen år frem i tid alle-
rede nå kan sette av dagen.

03032022 Kirkevergen
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Konfirmantleir 2022

Konfirmasjonsdager i Sør-Aurdal 2022 - 2025

KONFIRMANTER I 
SØR-AURDAL 2022 
BAGN 
Mikkel Lysne Johansen
Arne Langedrag
Erle Mikkelsgård
Magnus Olsen Nerli
Eivind Eid Storbråten
Alexander Vistemyren
Mats Østgård
Sivert Østgård
Bjørn Andrè Øyhus

LEIRSKOGEN 
Askil Nybråten
Marius Sørbøen

REINLI 
Torjus Skaret 

BEGNADALEN 
Hanne Lybekk Bertelrud
Knut Kvåle Garthus
Elinor Hougsrud
Vemund Westerbø Lybekk
Hermine Sollien Nybakke
Ada Strandbråten Piltingsrud 
Harald Røyset Ruud

HEDALEN 
Mathilde Sukke Bakke
Erik Skinningsrud Bakkom
Vemund Killi Grønhaug
Adriana Odden Skogstad
Angelica Undrum Storruste
Heidi Strandbråten-Kjensrud
Djordje Wilms

Sokn/år 2022 2023 2024 2025
Bagn Lørdag 0406 kl 1100 Søndag 0406 kl 1100 Lørdag 0106 kl 1100 Søndag 0106 kl 1100
Leirskogen Søndag 1206 kl 1000 Søndag 1106 kl 1200 Søndag 0906 kl 1000 Søndag 0806 kl 1200
Reinli Søndag 1206 kl 1200 Søndag 1106 kl 1000 Søndag 0906 kl 1200 Søndag 0806 kl 1000
Begnadalen Lørdag 1106 kl 1100 Lørdag 1006 kl 1100 Lørdag 0806 kl 1100 Lørdag 0706 kl 1100
Hedalen Søndag 0506 kl 1100 Lørdag 0306 kl 1100 Søndag 0206 kl 1100 Lørdag 3105 kl 1100
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Harald Liodden vokste opp i Nesbyen, 
men vart hedøling etter at han gifta seg 
med Solveig, odelsjenta på Nedre Sukke. 
Ho var også organist i Sør-Aurdal. Han 
er utdanna sivilingeniør fra NTH og fikk 
arbeid ved ingeniørhøgskolen på Gjøvik 
som senere ble en del av NTNU (Nor-
ges Naturviteskapelige Universitet). Etter 
noen år på Gjøvik flytta Solveig og Harald 
til Hedalen i 1980, og han ble ukependler. 
Det tok ikke lang tid før Harald ble enga-
sjert i kirkelig barnearbeid i Hedalen, noe 
han fremdeles holder på med. Sammen 
med Gerd Sukke og Oddny Lund drev 
han søndagskole i Preststugu, og han ble 
med videre i barnearbeidet da alle søn-
dagskoler og barnelag i Hedalen ble slått 
sammen på slutten av 90-tallet til Samling 
for ALle på TOrsdager, SALTO. Her hadde 
Harald lederansvar i mange år, men har nå 
overlatt det til andre. Sjøl er han fremde-
les med og styrer PC-en når sanger skal 
vises på veggen, han har ansvaret for kas-
sa, og han leder en liten frimerkeklubb.
Prost Georg Johnson prøvde å blåse liv 
i diakonalt arbeid i menighetene og fikk 
med seg Harald i et diakoniutvalg for Val-
dres. Dette førte også til at det ble opp-
nevnt diakoniutvalg i Hedalen som bl.a. 
har ansvar for «Vi over 60» og utdeling av 
blomster til de over 80 til jul.

Harald var med i menighetsrådet i flere 
perioder på 80- og 90-tallet og var også 
leder i deler av den tida. Han husker at 
biskop Georg Hille kom med en forma-
ning til nye menighetsråd: «Pass dere for 
prestene!» Den tida hadde menighets-
rådet ansvar for mye praktisk som fel-
lesrådet nå tar seg av, og Hille mente de 
måtte passe på at de praktiske oppgavene 
ikke ble åndeliggjort.

På 90-tallet var det et frivillig fellesråd i 
Sør-Aurdal. De arbeidet for å få opprettet 
kirkevergestilling. Harald var en pådriver 
i dette arbeidet, og de fikk ansatt Geir 
Møller som den første kirkeverge i 50 % 
stilling. 

En av de største oppgavene menighets-
rådet hadde ansvar for da Harald var le-
der på midten av 80-tallet, var oppfylling 
av kirkegården. Det var dårlig plass og 
mye vann i grunnen, og det var ingen en-
kel måte å utvide kirkegården på. Da ble 
det bestemt at en skulle fylle opp med fil-
trerende masse. Det var selvfølgelig tungt 
for mange å se at støttene ble tatt bort, 
maskiner kjørte ut på kirkegården og tok 
matjorda til sides, fylte på store mengder 
med sandholdig jord og satte støttene til-
bake. Gravstedene ble beholdt, og det ble 
mulig å gravlegge i dobbelt dybde.

Ei anna stor og viktig oppgave som 
Harald måtte ta seg av, var oppgjør med 
kommunen om «Tjuvestykjet», et lite 
skogområde som kommunen fram til 
1997 hadde forvalta på vegne av kirka. 
Her hadde kommunen solgt boligtomter 
og en liten skogteig. Da Harald, sammen 
med presten Sigmund Nakkim og bispe-
dømmekontoret, så nærmere på saka, fant 
de ut at kommunen ikke hadde lov til å 
selge kirkas eiendom, og de måtte betale 
tilbake ca. 100000 kr som ble satt på et 
bundet fond for Hedalen menighet.

Harald var formann i styret for preste-
boligen (bygd i 1953) i flere tiår fram til 
han ba om avløsning i 2021. Det var sjøl-
sagt mye arbeid med vedlikehold og utbe-
dringer på et så gammelt hus. Ny avkjø-
ring fra vegen og ny veg opp til huset ble 
bygd da de satte opp en dobbelt garasje. 
Det ble skifta tak på huset. Det ble laga et 
nytt bad i 2. etasje, og det var 
dugnad på maling. 

Presten hadde et knøttlite 
kontor i boligen, så når han 
skulle ha folk inne til f.eks. vig-
sels- eller dåpssamtale, måtte 
han bruke familiens private 
stue. Dette ble uholdbart i 
lengden, og presten ville søke 
kommunen om å få leie et 
kontorlokale i nabohuset. Ha-
rald forteller at han fikk se 
gjennom søknaden før den ble 
sendt og kunne lese følgende: 
«Boligen har bare ett toalett. 
Ofte må stuen benyttes.» Ha-
rald og Kjell hadde mye moro 
av dette etterpå. Presten fikk 
leid kontor i 1993.

Omtrent like lenge som 
han var formann i styret for 
presteboligen, var Harald også 
formann i styret for Govass-
reiret, ei hytte som var gitt av 
tidligere prest, Rise Hansen, til 
bruk for den mannlige prest i 
Hedalen. Hytta var gammel og 
trengte vedlikehold og oppgra-
dering. Vasking og mye annet 
arbeid ute og inne ble gjort på 
dugnad. Taket av villskifer ble 
bytta til kreosottak. Ny kjøk-
keninnredning kom på plass, og 
Harald snekra sjøl flere senger 
i soverommet. Presten Kjell El-
lefsen og Harald slo ned den 
gamle gråsteinspeisen og satte 
opp en peisovn. Hytta ligger 
avsides til inne på fjellet, men 
Kjell trivdes godt der og bruk-

te hytta endel. Da senere prester ikke 
ønska å bruke hytta, og vi ikke lenger har 
egen prest i Hedalen, er den nå leid ut til 
andre.

 Ved påskeandaktene i fjellet har Harald 
hatt ei sentral rolle som organisator helt 
fram til koronaen kom. Til å begynne med 
var det andakt på Søbekkseter på skjær-
torsdag og på Gunnvang på langfredag. 
Harald hadde ansvar for andaktene på 
Søbekkseter sammen med presten Helge 
Mæhlum, men de ble det slutt på da det 
ikke lenger var gjester på Søbekkseter. Da 
overtok Harald ansvaret for påskeandak-
tene på Gunnvang.

Hedalen menighet er takknemlig for 
at denne hallingen ble en ekte hedøling! 
Takk, Harald, for lang og tro tjeneste på 
mange felt i bygda vår gjennom åra.

Gunvor Heiene

Hallingen som vart hedøling

Harald med SALTO julaften 2008. 
Foto Arne G. Perlestenbakken

Menigheten takker Harald på årsmøtet 2020. 
Foto Arne G. Perlestenbakken
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Det begynner å bli lenge siden. Likevel 
husker jeg mye av det jeg opplevde på 
søndagsskolen. Vi holdt til på Vennehei-
men i Hedalen.

Søndagsskolen var det veldig om å gjøre å 
bli med på. Der var det mye som skjedde 
og som var interessant for et barn. Det 
var flanellograf der lederen viste bibelske 
motiv på. Det var mye sang. Det var viktig 
å treffe barn på samme alder. Alt ble så 
levende når vi fikk høre fra bibelhistorien. 
Den gang var det ikke så mye å foreta seg. 
Vi hadde ingen datamaskiner den gang 
som det er i dag. I dag sitter barna gjerne 
med små datamaskiner og spiller. 

Så var det veldig om å gjøre og møte opp 
på flest mulig samlinger. For hver samling 
fikk vi en stjerne i kortet. Hvis vi hadde 
fått nok stjerner vanket det også et di-
plom når våren kom. 

Lederen på søndagsskolen som jeg hus-
ker best er Margit Nielsen. Hun var gift 
med sokneprest Reidar Nielsen. Hun var 
flink til å fortelle oss hva som var viktig i 
livet. Alt var så naturlig. Vi følte vi var med 
på det hun fortalte om fra Bibelen. 

Det er ting jeg har tenkt mye på i det sis-
te. For å kunne holde søndagsskole måtte 
det ordnes med så mange praktiske ting. 
Det praktiske var det Vegger Stugård som 
ordnet med. Jeg syns jeg ser han Vegger 
sitte oppe på vedkassa bakerst i lokalet. 
Det var han som fyrte for oss slik at vi 
kunne holde søndagsskole. Det var også 
han som måtte måke veg opp til bedehu-
set om vinteren. Han gikk tidlige på søn-
dag morgen til bedehuset for å fyre. Så 
var det varmt og godt i lokalet til vi kunne 
ha søndagsskole. Gud trenger mange for-
skjellige medhjelpere. 

Når jeg tenker tilbake var det fint å være 
barn på den tida. Vi lære mye også om de 
åndelige ting. Det var både på søndags-
skolen og på skolen. Vi hadde det veldig 
bra, selv om det ikke alltid var så mye 
penger å rutte med. Det som en sitter 
igjen med fra barndommen er viktig å ta 
med seg videre i livet. 

Minner fra søndagsskolen kan sammen-
fattes i denne sangen som «Marit og Ire-
ne» synger så fint på sin CD.

Hva enn du møter på livets vei. Gud vil 
ta hånd om deg. Hva enn som skjer. Trygg 
du er.
Gud vil ta hånd om deg. Gud vil ta hånd 
om deg. 

Arne Grøv

I oktober 2022 blir biskop Solveig Fiske 
70 år. Allereie i vår startar prosessen fram 
mot tilsetting av ny biskop i Hamar bispe-
dømme.

Medlemmane i kyrkja vil bli invitert til å 
foreslå aktuelle namn til å ta over leiar-
oppgåva. Etter ein grundig gjennomgang 
av forslaga skal Hamar bispedømmeråd 
nominere inntil fem namn. Det vil etterpå 
gis høve til supplerande nominasjon. 

Etterpå vil kyrkjelydsråd, prestane i bispe-
dømmet, dei vigsla tilsette i bispedømmet, 
alle prostane i Den norske kyrkja og no-
kre fleire bli inviterte til å delta i ei råd-
gjevande avstemming. Dei tre kandidatane 
som får flest stemmer blir med vidare i 
prosessen.

Hamar bispedømmeråd og biskopane i 
Den norske kyrkja skal da uttale seg om 
kven av dei tre kandidatane som er mest 
skikka til oppgåva.

Til slutt er det Kyrkjerådet som tilsett ein 
av dei tre kandidatane til ny biskop i Ha-
mar bispedømme. 

Oppdatert informasjon vil du finne på bi-
spedømmerådet si nettside: www.kirken.
no/hamar

Hamar bispedømmeråd

MINNER FRA SØNDAGSSKOLEN

Kven vil du foreslå som ny 
biskop i Hamar bispedømme?

Foto: Hekta. 
Foto av biskop em. 

Rosemarie Køhn: 
Arnfinn Johnsen

Foto: Hekta. 
Foto av biskop em. 

Rosemarie Køhn: 
Arnfinn Johnsen

Foto Knut Hermundstad  
Valdres Folkemuseum
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Påskeveka er vel ferieveka med flest hel-
gedagar, frå palmesøndag til andre påske-
dag. Men for oss ser det ikkje ut som om 
det er nokon samanheng mellom palme-
søndag og skjærtorsdag, for dette er van-
lege arbeidsdagar og ikkje raude dagar i 
kalendaren. Vi knyter ikkje noko spesielt 
innhald til dei, og bibeltekstane som om-
handlar desse dagane blir ikkje sett inn i 
påskesamanhengen. Men om vi ser nær-
mare inn i den påska Jesus feira og var 
komen til Jerusalem for å vere med på, får 
også mandag, tysdag og onsdag eit viktig 
innhald. Dagane kan få lukt og smak og 
farge, og like tunge av innhald som skjær-
torsdag og langfredag. Den jødiske påske-
festen kalla dei for vår store frisomsfest. 
Feiringa av utgangen frå Egypt og alt Gud 
har gjort for å bevara Israelsfolket og ber-
ga det frå ulykker. 

Jesus kjem til Jerusalem den dagen pilgri-
mane byrja å komme til den store påske-
festen. Difor er byen og områda rundt 
fullt av folk. Når han set seg på eselet på 
Oljeberget, er det mange som ser sym-
bolikken og er villige til å sjå Jesus som 
Messias. Stemninga er alt på topp og tan-
kegangen er open for at dette er starten 
på noko stort. Så går dagane og det ut-
spelar seg store drama i Jerusalem, alt før 
høgtida tek til.

Mandag: dagen då Jesus i raseri reinsa 
tempelet. For å forstå kvifor han gjorde 
det, må vi sjå for oss eit svært område 
med store plassar, søylegangar og min-
dre bygningar som omkransar sjølve det 
heilage tempelet. Heile dette området er 
fullt av folk, for pilgrimar frå heile Israel 
og frå utlandet har kome til Jerusalem for 

å feire. Difor skal dei også betale tempel-
skatt- obligatorisk for alle jødar- og dei 
skal bæra fram offer. Offer er t.d. lam 
eller duer. Sidan dei kjem frå alle kantar, 
trengs det pengevekslarar som kan veksle 
til gangbar mynt, og det trengs duer og 
lam til salgs. Markedkreftene rår, og pri-
sane går i været når etterspørselen er så 
stor som i påska. Duer var for dei fatti-
ge som ikkje hadde råd til lam, og desse 
kosta berre nokre få øre, men prisen kun-
ne stige med tusen prosent samt gebyr, 
og var difor rein utnytting av dei fattige. 
Pengevekslarane tok på si side både gebyr 
og gav dårleg kurs. Vi veit om at både kon-
gen og prestane kunne ha sugerør ned i 
desse pengekassene. Det var dette som 
gjorde Jesus så rasande at han raserte 
bord og boder og jaga handelsmennene 
vekk. Tempelet, som skulle vera til bøn og 
offring, var vorte til ein marknad for kri-
minelle.

Tysdag: Jesus talar til folket og underviser. 
Dette skjer både på tempelplassen midt 
i byen og på Oljeberget, utanfor byen. 

Tempelplassen hadde i 
alle tider vore ein arena 
for undervisning. Det 
var dette Jesus hadde 
kome inn i alt den gon-
gen som 12-åring, då 
han vart att i Jerusalem 
medan foreldra tok på 
heimveg. Prestar, farise-
arar og rabbinarar had-
de sitt faste tilhald her, 
og viktige diskusjonar 
om både politikk og 
teologi, to saker som 
ofte var eitt og det 
same, føregjekk her. På 
same måten som dei 
skriftlærde samla sine 
tilhøyrarar, samla Jesus 
læresveinane og el-

les dei som ville høyre. Jesus er snakkar 
særleg om to emne; hans eigen rolle som 
Messias, som heng nøye saman med den-
ne plassen og denne tida, og kva som skal 
skje i framtida. Han forutser at Jerusalem 
skal øydeleggast og at han sjølv er grunn-
steinen i det nye som skal koma. Han kny-
ter saman både tempelet, landet og byen, 
framtida og seg sjølv. 

Onsdag: fest og salving i Betania. Betania 
er ein bitteliten by som ligg eit par kilo-
meter søraust for Jerusalem. Her budde 
dei tre syskena Marta, Maria og Lasasus, 
som vi veit at Jesus hadde eit venskaps-
forhold til. Her budde også Simon, ein 
mann som hadde vore sjuk av lepra, altså 
spedalsk, og som truleg var blitt helbreda 
av Jesus. Simon byr inn til fest for Jesus og 
læresveinane, og sikkert mange andre pil-
grimar som er komne til byen. Medan dei 
et og drikk, kjem ei kvinne som salvar Je-
sus med kostbar salve/olje av nardus. Det-
te tolkar Jesus sjølv som ei stadfesting av 
at han er Messias. Kven kvinna er, veit vi 
ikkje sikkert. Johannes seier det er Maria, 
syster til Marta og Lasarus. Ho har sjølv 
fått undervisning av Jesus og kan ha tenkt 
seg til at dette høvde nett den kvelden. 
Det kan ha vore ei anna Maria, kanskje 
Maria Magdalena, også ho ein av dei kvin-
neleg læresveinane. I alle fall har det vore 
ei av dei mange kvinnene vi veit var knytt 
til Jesus, og som slik sat med kunnskap og 
innsikt. 

Så kjem skjærtorsdag og langfredag og på-
skedag. Alt som har skjedd mandag, tysdag 
og onsdag kjem i rørsle mot eit klimaks, 
først på Golgata og så ved den tomme 
grava. Når ikkje eingong dei som stod Je-
sus nærast forstod alt som hende, er det 
ikkje rart at vi treng etterpå-klokskapen 
og Den heilage andre for å for å forstå 
det.

Signe Kvåle

Den påska som Jesus feira- fridomsfesten



– Pappa må 
vere kjempegammal.
– Jaså? Kvifor trur 

du det?
– Fordi brannalarmen 

gjekk då han bles 
ut alle lysa 
på kaka.

I rutenettet under har vi gøymt namna på 10 forskjellige 
musikkinstrument. Namna står frå venstre mot høgre og 
nedover. Klarar du å finne alle saman?

Finn fem feil!Finn fem feil!
Her gir Jesus brød til fem tusen. Dei to bileta er 
nesten like. Finn du dei fem feila på biletet til høgre? 
Teikning: Claudia Chiaravalotti

Finn namn på 10 instrument! Finn namn på 10 instrument! 

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 VitsarVitsar
Så var det 

fyrvaktaren som 
fekk sparken. Han 
bruka å skru av 

lyset før han gjekk 
og la seg.   

  Gje barnebladet 
 Barnas til eit barn 
   du er glad i!

Desse oppgåvene er 
henta frå 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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el
eg
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s
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VELKOMMEN TIL EN LUN 
OG KOSELIG KONSERT 
MED THOMAS BRØNDBO 
I HEDALEN STAVKIRKE

Torsdag 28. april  kl. 1900. Billettpris 300 kr. 
Billetter selges i døra og betales helst med 
Vipps. 

Kapellsalen i Reinli er vorte opprusta

I vinter har det skjedd store forandringar i kapellsalen. Golvbelegget var svært slitt og med stygge flekker etter mange års bruk. 
No er det lagt lys grått vinyl klikkgulv som både er lettare å vaske og ikkje minst ser mykje betre ut. Både kjøkkenet, garderoben 
og salen har no same type golv. Tore Bergli utførte denne jobben.  

Veggane og lister i garderoben har 
fått eit målingsstrøk i lyse fargar og 
har fått litt anna interiør enn det 
som var der tidlegare. Målinga vart 
utført av ungdom frå vidaregåande 
skule som på denne måten tente 
pengar til eit prosjekt. Soknerådet 
takkar både Bergli og ungdommen 
for godt og nøye utført arbeid.

Soknerådet vil nytte høve til å 
minne om at det er mogeleg å leie 
både kapellsalen og kyrkjestugu til 
ulike samkome. Ved spørsmål om 
leie, ring Inger Lise på tlf. 95901840. 
Om det er ønske om servering, 
ring Marianne på tlf. 40644910.

Åse Østgård Hagen

Johan Nordahl Brun, født 21. mars 1745 på gården Høyem på Byneset, nå 
i Trondheim kommune, død 26. juli 1816, var en norsk prest, biskop og dikter.

I studietiden i København var han en av hovedpersonene i Det Norske Selskab. 
Han arbeidet som prest fra 1774 og i 1803 ble han biskop i Bergen.

Brun var en av de viktigste norske salmedikterne i sin samtid. Han skrev flere 
kjente salmer og sanger, blant annet påskesalmen «Jesus lever, graven brast», 
«Norges Skaal» («For Norge, Kiempers Fødeland») og «Udsigter fra Ulrikken», 
som er Bergens bysang.

«Jesus lever, graven brast» er skrevet i 1786. Melodien ble komponert av Johann 
Rudolph Ahle i 1664 og omarbeidet i 1687 av Wolfgang Karl Briegel. Salmen 
kalles av litteraturhistorikeren Francis Bull for «høidepunktet i Bruns digtning, 
– og i norsk salmedigtning overhodet». Bull karakteriserer salmen slik: «Her er 
en koncentreret kraft, som ikke var set i vor poesi siden eddakvadenes tid, en 
række kort tilhugne sætninger, og en mesterlig stigning: Lynet blinker, jorden 
bæver, graven brast og Jesus lever». 

Denne mye brukte påskesalmen skiller seg litterært fra mange av Nordahl 
Bruns salmer, som ofte er nokså dogmatiske og ikke sjelden har brodd mot 
samtidens teologiske rasjonalisme. 

Kilde: Wikipedia

JESUS LEVER, GRAVEN BRAST

Foto: Anne Irene Bjørnstad

Jesus lever, graven brast,
Han stod opp med guddoms velde.
Trøsten står som klippen fast;
at hans død og blod skal gjelde.
Lynet blinker, jorden bever,
graven brast og Jesus lever.

Jeg har vunnet, Jesus vant,
døden oppslukt er til seier.
Jesus mørkets fyrste bandt,
jeg den kjøpte frihet eier.
Åpen har jeg himlen funnet,
Jesus vant, og jeg har vunnet!

NoS 194
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Vi blar i arkivet v/Bjørg Ingrid
PÅSKEFEIRING I KROATIA, 2002
For noen år siden dro en bataljon FN-soldater til Bosnia. 
En av dem var Ole Herman Kamben fra Bagn. Der opp-
daget han, - som flere andre, både før og siden, - at kjær-
ligheten kjenner ingen landegrenser. Da han etter endt 
tjeneste vendte heim til Bagn, var det i følge med nyde-
lige Ivana.

Dette er nå seks år siden, og familien har vokst: Kristine skal 
begynne på skolen til høsten, og Ole Kristian er en stor, blid gutt 
(som snytt ut av nesa på far sin) på halvannet år. De bor på Bøen 
i Reinli, og dit dro jeg for å spørre Ivana om hvordan påskefei-
ringen foregår i Kroatia.

Palmesøndag besøker folk kirkegården for å pynte gravene med 
bl.a. olivenkvister, noe som har sitt utspring fra Jesu tid. De føl-
gende dager pynter de heimen med kyllinger og påskeegg, akku-
rat som i Norge. Så kommer skjærtorsdag. Den store torsdag. 
Da kokes egg i forskjellige fargepulvere, og bilder av kyllinger blir 
limt på til pynt. Disse eggene skal ungene få som gaver senere i 
påska. Langfredag må ingen spise mat med blod i, så da er meny-
en spinat og fisk. Det sies at Jesus spiste spinat den siste kvelden.

Påskeaften går mange, særlig yngre folk, til midnattsmesse. Med 
seg har de de pyntede eggene og ei kake som ligner vår julekake. 
Presten har et fat med vann som er saltet; i dette dypper han en 
olivenkvist og skvetter så over maten som folk har med. Samme 
messa foregår påskedagen, da er det mest eldre og barn i kirka.
Påskedagen, etter messa, samles familien og spiser eggene og 
kaka. Denne dagen er en festdag, og om kvelden samles hele 
bygda til grilling og leik og dans.

Påskedagen og 25. november, da Den hellige Katarina feires, er 
de tom dagene i året ungene gleder seg aller mest til, og som 
Ivana savner mest.

Ellers liker Ivana seg godt i Norge, men hun savner naturlig-
vis mor og søstre og har ukentlige telefonkontakt med barn-
domsheimen. En ting hun undrer seg over i Norge, er at det er 
så få som går i kirka her. Det er så mye triveligere med mye folk 
i kirka, slik som i Kroatia.

Ivana er trivelig og gjestfri, og jeg får ikke forlate familien før jeg 
har fått rikelig med både kaffe, is og banankake. Hun er forresten 
SVÆRT flink til å snakke norsk!                 

 Bjørg Ingrid    

”VI BER FOR JESU SKYLD OM FORLATELSE”, 2012
I 1946-47 var norske styrker stasjonert i Schleswig-Holstein i 
Nord-Tyskland, på grensa til Danmark. Flere sv de norske sol-
datene ble etter hvert kjent med en ung og nygift kunststudent 
som tegna portretter for å tjene noen ekstra slanter. Han var 
dyktig, og mange benytta seg av hans tegneferdigheter. Denne 
studenten het Bruno Spiesswinkel og var født i 1926 i Konigs-
berg. Han hadde vært soldat under krigen, men var blitt skadet 
og sendt med tog, sammen med mange andre skadde, tilbake til 
Schlesswig-Holstein.

Unge Spiesswinkel ble gjennom tegneferdighetene sine kjent 
med mange nordmenn, og han snappet også opp en god del nor-
ske ord og uttrykk. Spesielt god venn ble han med militærpresten 
Kaj Riis. Gjennom samtaler med denne presten lærte han enda 
mer av det norske språket.

En gang kom Riis` mor på besøk fra Norge, og Spiesswinkel ble 
bedt om å tegne hennes portrett. Disse to ble også gode venner, 
og fru Riis inviterte like godt han og kona til Norge. Det ble en 
stor opplevelse: herr og fru Spiesswinkel ble forelsket i Norge 
(for å bruke hans egne ord), og har siden besøkt landet vårt 
mange ganger.

Vennskapet med Kaj Riis førtr også med seg noe annet: Spiess-
winkel ble i 1952 utøvende kristen. (han liker ikke uttrykket 
”personlig kristen”, for hva er da en upersonlig kristen?) Han 
utdanna seg til menighetssekretær, og ble religionslærer på en 
yrkesskole. Etter hvert ble han også spurt om å bli med i misjo-
nen. Han studerte teologi, og ble prest.

På et presteseminar i Tyskland i 1966 ble han kjent med en ung 
teologistudent fra Norge. De unge mannen het Helge Hartberg. 
Til tross for aldersforskjellen ble de to gode venner, og diskuter-
te og samtalte om mangt og meget. Et av emnene var forholdet 
mellom Tyskland og Norge. Det var nå 21 år siden krigen slutta, 
og hva kunne de gjøre for at tyskere og nordmenn kunne bli 
kjent med hverandre på en positiv måte? Med hjelp av Helges far 
fikk de arrangert en norsk-tysk ungdomsleir i Telemark i 1968. 
Dette gikk veldig bra, og siden ble det arrangert flere slike leirer, 
annethvert år i Norge og i Tyskland.

Ett resultat av en slik ungdomsleir, var at Spiesswinkel kunne vie 
en av sine tidligere konfirmanter til en norsk gutt, musikeren 
Arvid Lien. Paret bor i Ski, og han pleier å besøke dem når han 
er i Norge.

Spiesswinkel ble med i en forening tilsvarende den norske 
”Oase”, der de arbeider med åndelig fornyelse av menigheten. I 
1995 dro grupper av denne foreningen på ”forsoningstur” rundt 
i Europa. Spiesswinkel var leder av ei gruppe som dro til Norge, 
bl.a. til Bagn.

På Bergatn holdt de en liten seremoni med bygdefolk til stede. 
Budskapet var: ”Vi tilstår at vi har syndet mot nordmenn 
og Norge, og ber for Jesu skyld om forlatelse.”

Spiesswinkel har vært flere ganger i Bagn. Han har deltatt ved 
gudstjeneste på Veståskapellet, og i 1997 holdt han et grunnkurs 
i kristendom med temaet ”Hva er den kristne tro?”

Den dagen jeg var i prestegården og intervjuet ham, 25. novem-
ber, skulle han samme kveld holde et foredrag (i prestegården) 
om ”Gleden”.

Selv om Spiesswinkel la kunstkarrieren på hylla og ble prest, er 
det i prestegården flere bevis på hans dyktighet som kunstner: i 
hallen henger en pennetegning av Håkon og Egik som smågutter, 
og i en av stuene henger et vakkert maleri av ”Såmannen”.
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BAGN
Døypte:
05.12.21  Åsmund Helland Sikveland
16.01.22  Mie Solhaug

Gravferdshandlingar:
07.12.21  Arvid Bergli
23.12.21  Hans Hansebråten
11.01.22  Frode Fjeld
21.01.22  Ole Martin Bjørneskaret
04.03.22  Ingebjørg Margrethe Bakken

REINLI
Gravferdshandling:
30.12.21  Berit Øimoen
08.03.22  Erling Kvaal

BEGNADALEN
Gravferdshandlinger:
21.12.21  Kirsten Marie Lemme
14.01.22  Marit Garthus
22.02.22  Arne Torbjørn Høneren

HEDALEN
Gravferdshandling:
11.03.22  Inger Margrethe Bakke
11.03.22  Kjellaug Lie 

Merkedager i livet

Vi oppfordrer leserne til å bidra 
med stoff eller tips om aktuelle 

saker. Frist for innlevering 
er 9. mai.

Hedalen menighetsråd takker for pengegaven 
gitt til HUK ved Svein Breens bortgang. 

Langfredagsgudstjenesten på Gunnvang blir 
flyttet.  Følg med på hedalen.no

Hedalen menighetsråd

Begnadalen menighetsråd inviterer til dugnad 
11. mai kl. 18.30

Ta med nødvendig redskap og møt opp.
Det blir arbeid både inne i kirken og på 
kirkegården.
Når jobben er gjort blir det kaffe og kake.

VELKOMMEN!

Konsert i Begnadalen kirke 29. april
I fjor ble det ingen nyttårskonsert i Begnadalen kirke. Dette 
er blitt en populær konsert, og vi kommer derfor til å ha en 
konsert fredag 29. april klokken 19 isteden. Konserten blir 
ved Osvald Fossholm, baryton og Marilyn Almeida, sopran. 
Anders Løberg spiller orgel og piano. Det blir et variert og 
flott program. Konserten er gratis, men vi tar gjerne imot en 
frivillig kollekt.

Velkommen!

Naturen som lesebok – 
Olavs-minne i Valdres
Kyrkja i Valdres er tusen år i 2023. Snorre skriv i Soga om Olav den 
heilage at Olav reiste gjennom Valdres i 1023. Reisa sette spor, sjølv 
om ein del av metodane han brukte for å få folk til å vende om til kris-
tendomen ikkje var gode. Mange fortellingar og segn understrekar lik-
evel viktige verdiar som gjeld i dag. Det er fortellingar om å skape god 
kommunikasjon mellom menneske når det blir fortalt at Olsholmen i 
Vangsmjøsa eigentleg vart drege nedover isen for å laga bru mellom 
aust- og vestsida i Vang. Eller når Olav brukte sverd og spyd til å opne 
kjelder i Skrautvål og på Leirskogen. Kjeldevatn var eit trygt og godt 
vatn – det aller mest grunnleggande vi menneske treng. 

Det er mange fleir segn og fortellingar som er «skrive» i natur-
fenomen som stein og fjellformasjonar, kjelder, trær, plantar og blo-
mar. Det hadde vore kjekt å lage ei liste over stort og smått. Noko 
er godt kjend, men kanskje er det ein del stader og fortellingar som 
berre nokon kjenner til heilt lokalt. Kan de hjelpe oss med innspel om 
stader, segn og fortellingar slik at vi i jubileumsåret kan presentere 
ei liste over stader og naturfenomen som er knytt til heilage Olav? 
Katharina Sparstad på Valdres Natur- og Kulturpark vil utarbeide eit 
kart der desse stadene blir markerte.  

Sei frå eller send gjerne ei melding til meg på mailadressa cw478@
kirken.no  eller telefon 91 55 55 04. 

I 1923 vart 900-årsjubileet for kyrkja i Valdres markert i alle 
Valdreskommuner. Vi legg opp til at det skal bli markeringar i heile 
Valdres i 2023. Hovudmarkering planlegg vi lagt til Tingsteinen og Sl-
idredomen i samband med Olsok i 2023. 

Vi har oppretta ei gruppe som arbeider med eit forprosjekt for 
jubileumsfeiringa. Desse er med: kyrkjeverje i Øystre Slidre, Ove Ek-
erbakke, kulturrådgjevar i VNK, Katharina Sparstad, representant for 
historielaga; Ingebjørg Mo, kyrkjeverje i Nord-Aurdal; Aud-Karin Hovi 
og prost Carl Philip Weisser

Carl Philip Weisser

Ola Kjørli var 
kjentmann 
for prosten 
og viste fram 
Olavskjelda 
som ligg mel-
lom Skrautvål 
og Nytun.



10. april, Palmesøndag
Joh 12, 1-13 Salving og inntog
Soltun, Begnadalen kl. 11.00: Gudstjenes-
te. Signe Kvåle. Takkoffer til Soltun. 

14. april, Skjærtorsdag
Joh 13, 1-17 Jesus vasker disiplenes føtter
Veståskapellet, Bagn kl. 16.00: Natt-
verdsmesse. Signe Kvåle. Takkoffer til 
kapellet. 

Hedalen stavkirke kl. 19.30: Nattverds-
messe. Signe Kvåle. 

15. april, Langfredag
Joh18, 1-9,42 Lidelsesberetningen 
Reinli kapell kl. 11.00: Høgmesse. Carl 
Philip Weisser. Takkoffer til Det Norske 
Misjonsselskap

Leirskogen kyrkje kl. 18.00: Høgmesse. 
Carl Philip Weisser. 

17. april, Påskedag
Joh 20, 1-10 Den tomme graven
Bagn kyrkje kl. 11.00: Påskehøgmesse. 
Signe Kvåle. Takkoffer til Normisjon

Hedalen stavkirke kl. 11.00: Påskehøy-
messe. Helge Hartberg. 

18. april, 2. påskedag
Joh 20, 11-18 Jesus og Maria Magdalena
Begnadalen kirke kl. 11.00: Påskehøy-
messe. Signe Kvåle. Barnekoret deltar. 
Takkoffer til ACTA

24. april, 2. søndag i påsketiden
Joh 20, 24-31
Ingen gudstenester i Sør-Aurdal 

1.  mai, 3. søndag i påsketiden
Mark 6, 30-44 Jesus metter 5000
Hedalen stavkirke kl. 12.00: 1. mai guds-
tjeneste. Signe Kvåle. 

Bagn kyrkje kl. 18.00: Samtalegudstenes-
te. Signe Kvåle. Takkoffer til KRIK

8. mai, 4. søndag i påsketiden
Joh 14, 1-11 Veien, sannheten og livet 
Reinli kapell kl. 11.00: Samtalegudste-
neste. Carl Philip Weisser. Takkoffer til 
Redd Barna

15. mai, 5. søndag i påsketiden
Joh 17, 6-11 Jesus ber for sine 
Bagn kyrkje kl. 11.00: Gudsteneste. Sig-
ne Kvåle. Takkoffer til Sjømannskirken

Hedalen stavkirke kl. 18.00: Kveldsmes-
se. Signe Kvåle. 

17. mai. Tirsdag
Luk 17, 11-19 Den takknemlige samaritan
Reinli kapell kl. 09.45: 17. mai gudste-
neste. Carl Philip Weisser. Takkoffer til 
Reinli kyrkjelyd

Bagn kyrkje kl. 11.15: 17. mai gudste-
neste. Carl Philip Weisser. Takkoffer til 
Kirkens Bymisjon

Leirskogen kyrkje kl. 12.30: 17. mai 
gudsteneste. Carl Philip Weisser. 

Hedalen stavkirke kl. 10.30: 17. mai 
gudstjeneste. Signe Kvåle. 

Begnadalen kirke kl. 12.00: 17. mai 
gudstjeneste. Signe Kvåle. Takkoffer til 
Begnadalen menighet

22. mai, 6. søndag i påsketiden 
Matt 6, 7-13 Vår Far
Leirskogen kyrkje kl. 11.00: Samtale-
gudsteneste. Carl Philip Weisser. 

Begnadalen kyrkje kl. 18.00: Samtale-
gudstjeneste. Signe Kvåle. Takkoffer til 
Sjømannskirken

26. mai, Kristi himmelfartsdag
Joh 17, 1-5 La din Sønn bli herliggjort    
Hølera bedehus, Bagn kl. 11.00: Gudste-
neste. Signe Kvåle. Takkoffer til bedehu-
set.

29. mai, Søndag før pinse 
Joh 16, 12-15 Når sannhetens Ånd kommer 
Ingen gudstenester i Sør-Aurdal 

4. juni, Pinseaften 
Bagn kyrkje kl. 11.00: Konfirmasjons-
gudsteneste. Signe Kvåle. Takkoffer til 
Konfirmantarbeidet i kyrkjelyden

5. juni, Pinsedag
Hedalen stavkirke kl. 11.00: Konfirma-
sjonsgudstjeneste. Signe Kvåle.

11. juni, Lørdag
Begnadalen kirke kl. 11.00: Konfirma-
sjonsgudstjeneste. Signe Kvåle. Takkoffer 
til Konfirmantarbeidet i menigheten 

12. juni, Treenighetssøndag 
Leirskogen kyrkje kl. 10.00: Konfirma-
sjonsgudsteneste. Carl Philip Weisser. 

Reinli stavkyrkje kl. 12.00: Konfirma-
sjonsgudsteneste. Carl Philip Weisser. 

Det tas forbehold om at gudstje-
nestelisten kan endres. Følg med i 
avisa Valdres og nettsidene i kom-
munen.

Velkomen til kyrkje
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