
Relikvieskrinet er tilbake! 

Den 20. mai åpnet British Museum i London utstil-
lingen «Thomas Becket: Murder and the Making of a 
Saint». Relikvieskrinet fra Hedalen stavkirke var blant 
skattene som ble lånt ut.Utstillingen ville belyse den 
religiøse kultusen av Thomas Becket (1118–1170) 
rundt i Europa, også i Norge. En dramatisk mordhisto-
rie og maktkampen mellom konge og kirke i England 
hører også med.

Til utstillingen ba British Museum om å få låne det 
flotte middelalderske relikvieskrinet som står i vår 
egen stavkirke i Hedalen. Skrinet har bilderelieffer på 
alle sider, og her inngår en fremstilling av drapet på 
erkebiskop Thomas Becket i Canterbury Cathedral. 

Menighetsrådet, i samarbeid med kirkevergen, beslut-
tet å si ja til utlånet og Riksantikvaren gav dispensasjon 
til å ta skrinet midlertidig ut av den automatisk frede-
te stavkirken. Hamar biskop gav også sin godkjenning, 
og Kulturhistorisk Museum ga utførselstillatelse til å 
føre skrinet midlertidig ut av landet. 

Mye papirarbeid, mange følelser underveis og en utro-
lig stor lettelse da skrinet endelig var tilbake i Hedalen 
stavkirke. 

Relikvieskrinet er tidfestet til perioden 1200-1250.  
 
 

Det er et utpreget katolsk objekt, men har i likhet 
med madonnastatuen og andre deler av det katolske 
inventaret blitt værende i stavkirken, til tross for re-
formasjonen i 1537 og alle senere århundrers skiften-
de preferanser.

Man kan undre seg over at et slikt objekt, med avbild-
ning av St. Thomas’ martyrium, har funnet veien til en 
trekirke i en bygd i innlandet i Norge. Det antas at 
martyrkultusen over sankt Thomas i Valdres og andre 
deler av landet, må ha kommet til Norge fra England 
gjennom pilegrimsvandring. Kultusen av Becket ser ut 
til å ha spredt seg til Norge ganske raskt: Relikvier fra 
sankt Thomas ble ført til Trondheim domkirke på slut-
ten av 1100-tallet. Pilegrimer fra Norge er registrert i 
mirakelhistoriene som ble samlet i Beckets helligdom 
i tiåret etter drapet i 1170.

En av de viktigste ferdselsrutene mellom vest og øst 
i Norge gikk gjennom Valdres, så Hedalen var kanskje 
ikke så avsides likevel. Det kan også nevnes at St.Tho-
mas-kirken som ble reist på Filefjell mellom Sogn og 
Valdres i middelalderen skal ha vært viet til nettopp 
denne helgenen.

Vi er stolte over at British museum ønsket å låne re-
likvieskrinet, og er veldig glade for å ha skrinet i god 
behold tilbake der det hører hjemme: I Hedalen stav-
kirke!
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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: Ellen Oddveig Rudi, tlf. 948 65 195
e-post: eoddver@online.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: Ellen Oddveig Rudi, tlf. 948 65 195
e-post: eoddver@online.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

Oppstoda og livet
Ein søndag kvar haust får me ei påminning 
om påska og det store underet på påskedag. Då er dei andre 
forteljingane om døde som vart vekte til liv som er temaet. I år 
var det forteljinga om sonen til enka i Nain.

Døden er vår siste fiende. Djupt i oss ligg kjensla av at døden 
er skremmande, noko som ikkje burde vera der. For i våre hjarte 
har Gud også lagt evigheten – den er ei livskraft og eit håp i oss, 
vi kjem ikkje til rettes med døden på eiga hand. Og den gongen 
for lenge sidan i paradiset, var det ikkje meininga at mennesket 
skulle dø. Døden er teiknet på at det kom ein katastrofe, at livet 
vart noko anna enn Gud hadde meint det.

Gravferdsfølgjet som kom ut byporten i Nain viser oss tydeleg 
kor fæl døden kan vere; det er eit ungt menneske som er død og 
ei einsleg mor som skal fylgje han til grava. Ei enke lever på kan-
ten av samfunnet om ho ikkje har born til å ta vare på seg. Lite 
eller ingen inntekt og sosialt på sidelinja. Alt er feil. 

Men så kjem Jesus, og det han gjer skal for alltid vere eit løfte 
til oss: at døden har sin overmann. At dødsmakta er knust, den 
kan ikkje for alltid skilje oss frå verken Gud eller evigheita saman. 
Unge mann, stå opp! Med denne handlinga seier Jesus det same 
som han seinare sa med andre ord: Eg er oppstoda og livet. Den 
som trur på meg skal leva om han så døyr. Og det same seier 
han over alle våre graver ein dag; stå opp! Vi har del i ei oppstode 
lik hans.

Dødsfrykt kjenner vi, og vi kan ikkje lettvint snakke om døden. 
Det treng vi ikkje ha dårleg samvit for. Men trøst og håp ligg i å 
dele gleda over livet. Gleda over alle år med gode samver og godt 
samarbeid oss i mellom. 

Så har vi trøyst i kvarandre. For meininga med våre liv er å vera 
der for kvarandre og hjelpa den mellom oss som treng hjelp, vera 
svak med dei svake og sterke for dei forsvarslause. Ingen skal 
vera overleten til seg sjølv åleine i møte med døden. 

Og så er det trøyst hjå Gud. Det uendeleg mange løfte om 
trøyst i Bibelen. Høyr her nokre få:

Må Gud sjølv, som gjev tolmod og trøyst, gje dykk alle same 
sinn etter Kristi Jesu vilje.

Lova vere Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik 
på miskunn, vår Gud som gjev all trøyst.  4 Han trøystar oss i all 
vår naud, så vi kan trøysta dei som er i naud, med den trøyst som 
Gud trøystar oss med.  

Så skal vi som har vorte att og enno lever, rykkjast bort saman 
med dei i skyene og møta Herren i lufta. Og så skal vi alltid vera 
saman med Herren. 18 Trøyst kvarandre og set mot i kvarandre 
med desse orda!

Men korleis skal vi kunne tru det og forstå det? Det kunne vi 
ikkje om ikkje Jesus var stått opp frå dei døde og hadde vist seg 
for menneska rundt han. Om ikkje Jesus hadde vist oss at døde 
kan stå opp, enkesonen i Nain, dotter til synagogeforstandaren, 
Lasarus Jesu ven, og så demonstrert at dødsriket ikkje kunne 
halda på han sjølv etter døden på krossen. Nei, uten det kunne 
vi ikkje trudd det. Men dette har vår tru sikre haldepunkt for, og 
difor falmar ikkje håpet om det evige livet i hjarta vårt.

PRESTENS PENN 
Signe Kvåle



Endelig kan vi ønske velkommen til en helt 
normal kirke med rom for alle – sammen. 

Oversikt over gudstjenester og konserter fremover 
finner du inne i bladet og på baksiden. 

Allehelgens dag 2021
Første søndag i november er det allehelgens-
dag. Dagens navn tilsier at det dreier seg om 
helgener. Men det er også en minnedag for de 
døde.

Allehelgensdag er for mange en viktig minne-
dag, hvor de kan gå på graven og tenne et lys, 
og tenke på generasjonene som er gått før oss. 
Også i år vil vi sende brev til de som har mistet 
en eller flere av sine kjære siden sist Allehelgen, 
og invitere dere til kirkene våre for å minnes de 
døde. Alle som er døde det siste året vil få nav-
net sitt lest opp og det blir tent ett lys for dem. 
Disse gudstjenestene er nå også åpne for alle 
som ønsker, ikke bare de inviterte!

Konfirmanter 2020/2021:
Også dette året ble konfirmantundervisningen 
og selve seremoniene annerledes enn vanlig. 

Vi har gjennomført konfirmasjoner både vår og 
høst, etter konfirmantfamilienes ønsker. Nå er 
alle som hadde meldt seg til konfirmasjon kon-
firmert. Vi gratulerer alle med vel gjennomført 
og ønsker lykke til videre i livet! 

Konfirmanter 2021/2022
Neste års konfirmanter startet opp sitt kon-
firmantår med pilegrimsvandring fra Island til 
Reinli stavkyrkje lørdag 2. oktober. Vi ønsker 
lykke til med et spennende år! 

Bladpenger
Med høsten kommer også vår vanlige tiggerr-
unde, OG en takk til alle dere som i fjor ga oss 
pengestøtte eller gave til menighetsbladet vårt. 
Vi håper du igjen vil åpne lommeboken til det-
te formålet. Dette er viktig støtte for å kunne 
levere et så godt blad som mulig. Et blad som 
dekker alle sokna, som gir leseren gode bilder 
og tekster man kan kose seg med - lære litt av 
og tygge litt på. Så altså, i dette bladet ligger det 
en innbetalingsblankett som vi håper de fleste 
av dere vil benytte. I utgangspunktet har vi satt 
prisen til kr 200,- for de som bor i kommunen 
og kr 250,- til de som bor utenfor kommunen, 
men vi tar imot alle bidrag med takk!

God høst, god leseglede og 
VELKOMMEN TILBAKE TIL KIRKEN! 

Kirkevergen

Jeg er blitt spurt om å fortelle litt om Hedalen menighetsråd.

I tillegg til meg som er leder, er Anne Ingunn Grønhaug nestleder, Anne Ma-
rie Skinnes Lie sekretær, Målfrid Huseby kasserer og Emmy Bakkom 
1. vara som møter fast.

Vi er et godt team som samarbeidet godt. Ekstra spennende var det da vi sa 
ja til at relikvieskrinet skulle sendes til British Museum i England i sommer. 
Må innrømme at det var en lettelse da skrinet kom tilbake. En kommune 
med relikvieskrinet i kommuneflagget, men ingen skrin, er vel ingen god 
kombinasjon.

Viktig for oss i menighetsrådet, er alle undergruppene i bygda. Det er lett å 
være med, når mange er med. Takk til dere som står på en periode eller år 
etter år.

Noe vi tenker en 
del på, er hvordan få 
med flere til kirka? 
Tør jeg spørre deg 
om å bli med til kirka 
til helga? Vi må tørre 
å spørre. Tørre å bry 
oss. Om jeg får ja, er 
det flott. Om jeg får 
nei, kan jeg si, kan jeg 
spørre deg igjen?

Så håper jeg på nye 
innbyggere til byg-
da. Om det er pga. 
korona, jobb eller 
venner som gjør at 
du vil bosette deg i 
bygda, er du hjertelig 
velkommen.

Leder i Hedalen 
menighetsråd  
Arne Storruste

Takkekort fra British Museum for lånet av relikvieskrinet

Smått og stort Soknerådslederen 
har ordet
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Bagnsbergaten 2021 ROM FOR ALLE  - 
SAMMEN!Då tenkjer eg på friluftsgudstjenesten som var den 11.juli

Frammøte var  som i fjor 40 « meneskjer».

Alle hadde satt seg godt tilrette på tunet, når han Oddleiv ringte 
med mobile kyrkjeklokker frakta i bæremeis fra Juvkam.

I år var gudstjenesten litt annleis, då liturgen Helena Wright innbud-
de til mykje sang og musikk. Ordet, songen, felemusikken,været og 
samholdet laga ei god stund for oss.

Salmane hadde eit rikt innhald om Gudsskaparverk, jorda, lyset, gud-
skjærleik og ikkje minst vi meneskjer som skal råde over det heile. 
Teksten var den kjente fortellingen om Sakkeus, han som gjorde alt 
for å sjå og møtte Jesus, men det viktige var, kva det gjorde med han.

Etter matpausa og 
praten var det Kristan 
sin tur til å fortelja 
om staden og krigs-
hendingane. Han tala 
som vanleg godt til ein  
lydhør forsamling. I år 
tok han det innomhus, 
i tilfelle nokon ikkje 
ville høre på. Noko var 
vel så grusomt att det 
ikkje var egna for små 
barn. 
 
Takk til dei som gjorde 
dagen fin for både deg 
meg.

Mikael Sørbøen
Foto: Sigrid Fønhus

Endelig! Nå kan du bli med på noe helt spesielt: en helt 
normal kirke!

«Nå kan vi fylle kirkene– Et stort og rungende jubelrop 
fra meg! Jeg gleder meg til fullstappede julekonserter og 
noe så spesielt som helt vanlige gudstjenester», sier leder 
i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum i et intervju på 
www.kirken.no

Hun fortsetter: «På grunn av smittevernregler har man-
ge familier utsatt dåp og bryllup, og begravelser har blitt 
gjennomført med antallsbegrensninger. – Smitteverntilta-
kene har vært tunge, og kanskje aller tyngst i forbindelse 
med begravelse. At samfunnet nå åpner, gjør det mulig å 
invitere med mange flere på livets store merkedager, sier 
kirkerådslederen.

Også vi i Sør-Aurdal kirkelige fellesråd ser frem 
til vanlige gudstjenester
Fra lørdag 25. september klokken 16.00 ble alle reglene 
om arrangementer i covid-19-forskriften avviklet. Dette 
gjelder f.eks. avstandskravet, antallsbegrensningen og re-
gistreringsplikten.

Smittevernveilederen for Den norske kirke ble avviklet 
fra samme tidspunkt. 

Alle kirkens arrangementer og aktiviteter kan gjennom-
føres som normalt før pandemien. Det vil ikke lenger 
være smittevernfaglige begrensninger på vår drift.

Noen generelle smittevernråd for samfunnet er 
fortsatt relevante for kirkens virksomhet:
*Gode håndvaskrutiner
*Host i papirlommetørkle eller albukroken
*Hold deg hjemme hvis du er syk, 
  og følg helsemyndighetenes råd for testing
*Vi vil fortsatt legge til rette for bruk av håndsprit 
  ved inngangene til alle våre kirkers bygninger. 

Nå gleder vi oss til en kirke uten begrensninger!  
Og vi har mye å glede oss til i ukene fremover i kirkene i 
Sør-Aurdal,  foruten ordinære gudstjenester kan vi glede 
oss over dette: 

10. oktober i Begnadalen kirke, KONSERT: 
Sør-Aurdals koret og Vestre Slidre Songlag har invitert 
Caledonia Jazzband til en forrykende konsert

20. november i Leirskogen Kyrkje, KONSERT: 
Anders Kantor og Soknerådet inviterer til innvielse av 
det nye orgelet. Anders har også invitert gjester. (Se an-
net oppslag i bladet.)

Og etter hvert kommer også adventstiden med kor- og 
korpskonserter samt nyttårskonsert.

Vi ser virkelig frem mot en julefeiring uten 
begrensninger!  

VELKOMMEN TIL KIRKE!

27.09.21 Kirkevergen
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1.rekke fra venstre: Amalie Hansebakken, Anelia Skaro Dokken, Hanna Fønhus Lund-
haug, Lasse Hagadokken, Magnus Kjær Larsen. 2.rekke fra venstre: Jan Oddbjørn Sørli, 
Erik Thorsrud, Signe prest, Martin Juvkam, Oscar Røhne Trondhjem. 3.rekke fra venstre: 
Ole Magnus Langedrag, Birk Østgård, Mikael Andreas Storrø, Einar Kristoffer Lundene 
Solbrekken.              Foto: Arne Erik Fønhus

Fra venstre: Haakon Bordewich Strøm, Oscar Venåsen Korsmo, 
Melina Myra Lien, Elias Hansebakken.  Foto: Beate Myra Lien

Hannah Elvira Ildjarnstad. 
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Victoria Strand Grøv. 
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fra venstre: Hanna Emilie Kristensen, 
Tuva Skaret, Eilin Kvaal, Hans Erik Sørum 
Moen.               Foto: Kari Kollsgård

Øverst fra venstre: Mikkel Nybråten og Mikael Øvergaard, ne-
derst fra venstre: Hedda Kvame Sørbøen, prest Ellen Oddveig 
Rudi og Christina Garli Holt.    Foto: Magnus Kvame

Aurora Gjerde Stensæter.  
Foto: Svein Torgeir Stensæter

ÅRETS KONFIRMANTER I SØR-AURDAL

Konfirmasjon i Bagn kyrkje 6. juni og 12. september

Konfirmasjon i Begnadalen 12. juni og 18. september

Konfirmasjon i Hedalen 5. juni Konfirmasjon i Hedalen 21. august Konfirmasjon i Reinli 13. juni

Konfirmasjon i Leirskogen 19. september

Konfirmasjon i Leirskogen 13. juni
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Sommarsesongen ved 
Reinli stavkyrkje 2021

4 engasjerte barn fikk 4 og 
6 årsboka den 27. august i 
Begnadalen kirke

Begnadalen kirkes barnekor

Sesongen starta 20.juni og heldt fram til 15.august. 
Marianne Jensen og Anine Sætrang delte på jobben 
som omvisarar i år og. For Anine sin del var det 
fjerde sesongen, ho var i tillegg omvisar i Hedalen 
stavkyrkje.  Marianne har hatt jobben sidan 1993, 
det vil si at i år var det hennar 29.sesong i stavkyr-
kja! Begge er dyktige i tenesta med stor kunnskap 
om kyrkja og med gode formidlingsevner.

Fyrst var det få innom, men besøkstalet tok seg 
opp i juli og august. Dei to siste somrane har det 
ikkje vore turistbussar på besøk på grunn av koro-
napandemien, men det har vore mange fleire fami-
liar som har kome. Hytteeigarar i området er og 
flinke til å besøke kyrkja, dei kjem gjerne att fleire 
gonger og har med seg vener og familie. Utanland-
ske, og særleg tyske turistar har det vore ein del av 
i sommar. Det er fleire ting som gjer at folk vil sjå 
og høyre om kyrkja, men det er spesielt arkitektu-
ren som er interessant for mange.  Det var stas då 
Dronning Sonja med følgje dukka opp på eit privat 
besøk sist i juli.

Marianne fortel at hennar motivasjon for jobben 
er møta med alle dei interessante og hyggelege fol-
ka som er innom. Ho set og pris på det gode sam-
arbeidet ho har med dei andre omvisarane. Særleg 
er det moro når barn og ungdom viser interesse 
og spør om kyrkja. Mindre barn som syns tida kan 
bli lang, får i oppgåve å finne ut kor mange innvi-
ingskors som finns inne i kyrkja. Det slår godt an hjå 
dei små, og særleg når det vankar ein is som premie 
etterpå. Det hender at det kjem innom folk som 
gjerne spelar litt på orgelet eller til og med syng 
for tilhøyrarane. Marianne sjølv går heller ikkje av 
vegen for å avslutte omvisinga med ein song.

Marianne tar og på seg omvising utanfor seson-
gen etter avtale. Ho har eit ynskje om at kyrkja kan 
vera open kvar dag heile sommaren og gjerne ut-
viding av  sesongen ei veke eller to utover hausten.
Åse Østgård Hagen

Fra venstre Tiril, Even, Tidemann og Thea. Foto: Gerd Elin Damslora

Begnadalen kirkes barnekor har starter opp igjen med øvelser i Begna-
dalen kirke.

Vi øver i Begnadalen kirke hver tirsdag fra 19. oktober til 23. november 
fra 17.30 til 18.30.

Vi har alltid frukt, kjeks og saftpause på øvelsene. Vi øver inn sanger som 
skal brukes i opptredener hvor ungene får vist frem det de har lært. Det 
er bare å komme på en av øvelsene for å se hvordan det foregår, og vi 
ønsker alltid nye sangere!

Ta kontakt med Anders Løberg, 901 02 180 eller Therese Viken Bren-
den, 970 80 842

Dere er hjertelig velkommen!
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Når skal barn bli voksne?
Alle som har vært eller er foreldre/foresatte for unge tenårin-
ger vet noe om forholdet mellom grenser og frihet. Vi ønsker 
at våre unge skal bli selvstendige, ansvarlige mennesker som 
tar vare på seg selv og respekterer andre. For å komme dit må 
ungdommene gis gradvis mer ansvar, og vises tillit slik at de 
kan prøve og feile i sin utvikling. Den prosessen kan være både 
krevende og spennende for foreldre/foresatte og for de unge.

Heldigvis står vi ikke helt alene som foreldre/foresatte om 
den oppgaven. Det finnes gjerne familiemedlemmer, lærere, 
trenere, andre trygge voksne, og i siste instans velferdsord-
ninger som fanger opp våre unge, og gir dem støtte på veien.

Men hva om akkurat du og jeg hadde levd i et land hvor de 
økonomiske godene var skjevfordelte, hvor velferdsordninger 
ikke fantes for de som trenger det, eller hvor det var krig som 
gjorde at vi måtte rømme fra våre hjem? Ved inngang til 2021 
var i overkant av 82 millioner mennesker drevet på flukt fra 
sine hjem på grunn av krig og konflikt. Det er dobbelt så mange 
mennesker på flukt siden 2011 (Norwegian Refugee Council).

Tenk om vi måtte la våre 13-årige døtre gifte seg med eldre 
menn for å sørge for at de kunne få mat og ha et sted å bo. 
Tenk om våre konfirmanter ikke kunne stå til konfirmasjon, 
men måtte slutte på skolen, gifte seg, og jobbe i hjemmet til 
den nye svigerfamilien for å forsørge seg selv? 

Det går ikke an, tenker du kanskje. Og heldigvis er det sant i 
Norge i dag – det er ikke lov. Samtidig kan det hende du hører 
gjenklang fra historier fra eldre slektninger slik jeg gjør? Jeg 
minnes historien om ei jente som ble sendt fra hjemgården 
til å jobbe som hushjelp i et hus langt unna i en alder av 14 år. 
Hun måtte slutte på skole selv om foreldrene hadde fått brev 
fra skolestyrer at Mathea måtte få fortsette på skolen fordi 
hun hadde så lyst et hode. Det takket foreldrene nei til. De 
hadde ikke råd.

Slik var det for ikke så veldig lenge siden i Norge. Og det er 
det som skjer fortsatt i dag i flere land i verden. Foreldre må 
finne ordninger for at deres barn skal overleve. Hvert tredje 
sekund blir en jente giftet bort et sted i verden.

Ja, men det er langt borte, det skjer ikke her, er kanskje din 
neste tanke. Ja, det er sant, men det finnes også kvinner og 
menn i Norge i dag som lever med ringvirkningene av barne-
ekteskap.

Ringvirkningene er mange. Når unge jenter blir frarøvet en 
mulighet til å utdanne seg står de svakere når de skal forsørge 
seg selv eller familien de får. Når unge jenter blir gravide og 
føder før kroppen er ferdigutviklet, får de ofte fysiske og psy-
kiske utfordringer. Alle de fysiske, emosjonelle, og sosiale ska-
der disse jentene blir utsatt for har en pris, først og fremst for 
dem selv, men også for deres barn, den kommende generasjon. 

FN fastslår i bærekraftsmål 5.3 at vi skal jobbe for å elimine-
re alle skadelige handlinger som barneekteskap, og kjønnslem-
lestelse. Årets TV-aksjon setter fokus på situasjonen til alle 
disse unge jenter og menn. Plan Norge International jobber 
målrettet i flere land for å forebygge barneekteskap. Vi støtter 
TV-aksjon 2021, og anbefaler årets dugnad for andre!

Solveig Fiske     
 
biskop 
Hamar bispedømme

April Holten
rådgiver i diakoni og samfunn

50- års konfirmanter
i Begnadalen

50 års konfirmanter 
i Reinli

Fra venstre: Ola Walderstøen, Erna Kari Grimsrud, Martha 
Strømmen Nordby og Olbjørg Rustebakke. 
Foto: Gerd Elin Damslora

Berit (Røang) Rustebakke og Åse Røang Solheim. 
Foto: Ellen Oddveig Rudi
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Friluftsgudstjeneste Hedalen

Dåp i Hedalen

Søndag 18. juli var det friluftsgudstjeneste på Bautahaugen i He-
dalen ved Ragnar Enger og Anders Løberg. Det var rundt 30 
stykker som kom på Bautahaugen denne dagen.

Hedalen menighetsråd serverte nybakte kanelsnurrer og kaffe 
etter gudstjenesten.

Foto:  Arne G. Perlestenbakken

Lørdag 21. august var 
det både konfirma-
sjon og dåp i Hedalen 
stavkirke.

Adele Ildjarnstad Jor-
det og Sigurd Digene 
ble døpt. 

Foto: 
Arne G. 
Perlestenbakken
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Harry Potter kveld med 
Tenko i Begnadalen!

Innvielseskonsert av det 
nye kirkeorgelet i 
Leirskogen kyrkje

Mandag kveld møttes en gjeng ungdom utenfor Begnadalen skole 
med billetter, trollmann og hekse utstyr – for opptak til Galtvort 
høyere skole for hekseri og trolldom.

De ble møtt av en heks som ønsket dem velkommen og kom 
seg gjennom den velkjente murveggen på perrong 9 3/4. Vel inne på 
skolen ble de møtt av en ny heks og magisk stemning med dempet 
belysning og Harry Potter musikk. Hun geleidet dem inn til valghat-
tens stol for å bli delt inn i de fire husene; Griffing, Smygard, Ravn-
klo og Håsblås. Alle fikk sine egenskaper vurdert av den snakkende 
valghatten (Elling Veimodet) og deretter plassert i sitt rette hus, til 
stor jubel fra sine medelever. 

Etter inndelingen startet første time, i eliksirlære (Liv Barbro og 
Marie Veimodet). Elevene fikk selv prøve seg på ulike blandingsfor-
søk med forskjellige drikker og sammensetninger – til stor entusi-
asme hos de nye elevene. Og alle fikk prøve å smake på Basiliskgift 
(som er dødelig) og kjærlighets drikk (den første du ser dagen et-
ter får du en intens kjærlighet til. (vi vet enda ikke hva som skjedde 
dagen derpå..). 

Så fikk alle sitte fordelt i husene og en av heksene (Lene 
Grimsrud) delte noen tenketanker som viser sammenhengen mel-
lom Harry Potter universet og kristendommens mysterier – som 
begge viser at kjærligheten er sterkest og til stor hjelp for de som 
tør åpne for denne kjærlighetens kraft. 

Galtvort er kjent for sin fantastiske mat; så når alle satt til bords 
ble det tryllet fram 3 fantastisk flotte kaker (laget av Othillie Han-
sebakken), med symboler på hvert sitt hus. Kaker, brus og godteri 
ble fortært i god stemning – før kveldens høydepunkt; rumpeldunk 
kamp. For de som ikke vet hva rumpeldunk er, så er det kort fortalt 
trollmannsverdens versjon av fotball, sporten alle spiller – flyven-
de på sopelimer, med kompliserte regler for poeng, 3 baller og 4 
forskjellige funksjoner. Det viktigste er å få tak i en snopp (liten fly-
vende gullball) som denne gangen var vår gult utkledde og spreke 
mann (Kristian Strøm), som etter tapre forsøk og mye kamp ble 
fakket og kampen avsluttet!

Kvelden var vårens siste Tenko kveld. Tenko er en kristen ung-
domsklubb i Begnadalen for barn/ungdom fra 5.klasse og oppover. 
Normalt samles vi annen hver mandag i gymsalen i Begnadalen og 
er ofte mellom 15 – 25 stykker. Mye arbeid ble lagt ned i denne 
kvelden og dette kunne ikke vært gjennomført om vi ikke var så 
heldige å ha mange Harry Potter fan i vår lille dal. Vi hadde en super 
kveld og gleder oss allerede til nye elever vil ankomme – om ett 
år eller to. 

Tekst og bilde: Lene Grimsrud og Liv Barbro Veimodet

20. november klokken 18.00 blir det innvielseskonsert 
av det nye digitale kirkeorgelet i Leirskogen kyrkje. Or-
gelet har snart blitt brukt i et års tid, og nå er det på tide 
å få vist det frem ordentlig for flere folk. Det blir mektig 
orgelmusikk, felespill, og visesang. Kantor Anders Lø-
berg spiller orgel, Henning Andersen spiller fele, og Jos-
tein Halden spiller gitar og synger. Vi lover at variert og 
flott program! Konserten er gratis, men det blir frivillig 
kollekt til kirkeorgelet i Leirskogen kirke. Velkommen!



Vi blar i arkivet v/Bjørg Ingrid

Hvor salig er den lille flokk! 1951
En frue sa en gang til meg: ”Jeg kan ikke på noen måte like 
denne salmen: Hvor salig er den lille flokk. Den høres så selv-
god og selvtilfreds ut.” Men selv om verden har vanskelig for 
å forstå annet enn at alle mennesker skal bli salige, så sier 
Guds ord at slekten alltid vil være delt i to flokker. Det er de 
salige og de usalige, de frelste og de ufrelste. Videre sier Jesus 
at denne usalige flokk er stor. Den salige derimot, er liten. 
Derfor er det tross alt bibelsk å synge: ”Hvor salig er den lille 
flokk som Jesus kjennes ved.”

Men hvem kommer inn i den lille flokk? Mange mennesker 
synes aldri å tenke over dette. De vil leve som nøytrale i et 
slags Ingenmannsland. Men det finnes intet Ingenmannsland 
overfor Gud. ”Den som ikke er med meg, er imot meg,” sier 
Jesus. – Det fortelles om en mann som alltid pleiet å si til kona 
si når hun skulle gå til en gudstjeneste eller et møte: ”Du får 
gå du, og be for oss begge.” En natt drømte mannen at både 
han og kona sto foran himmelens port. Jesus kom ut og sa 
henvendt til henne: ”I dag får du gå inn for oss begge.” Og så 
ble mannen tilbake utenfor.

Det merkelige er at mange som ikke ser ut til å ofre evighets-
spørsmålet en tanke, tilsynelatende eier en merkbar ro, selv 
om det blir en dødens ro som omgir dem. – Men det finnes 
også mange som går urolige hele livet uten å komme til hvile 
i Gud.

For det første skal vi legge merke til at det å komme inn i den 
salige flokk er meget vanskelig. Jesus sier: ”Mange skal søke å 
komme inn, men ikke være i stand til det.” Derfor er det ingen 
selvfølgelig ting å bli en kristen. ”Hindringer er mange, gjør 
motstand min sjel. Satan ei nåden deg unner.” For det annet 
kan ingen frelses ved sine gjerninger. ”For jeg vet at i meg selv, 
det er i mitt kjød, bor det intet godt, for viljen har jeg; men 
å gjøre det gode makter jeg ikke.” Rom. 7, 18. Til slutt klager 
apostelen: ”Jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg fra det-
te dødsens legeme?” Ja, hvem - - ? Svaret finner vi i Rom. 8, 1 : 
”Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Je-
sus.” ”I Kristus” er en tilstand i Guds fortrolige samfunn. Her 
har jeg mistet troen på meg selv og søker mitt alt i Guds sønn. 
Her er jeg salig. Så kan man synge i tro og med frimodighet: 
”Hvor salig er den lille flokk, som Jesus kjennes ved!” 

Magnus Kleven

ENDELIG?? 1991
Endelig kan det se ut som om Leirskogen skal få kirkestue/bå-
rehus. Det nye i høst er at Rådmannen har gått inn for at byg-
get skal fullføres i en fase, og at byggearbeidene igangsettes i 
1992. Forslaget er selvsagt under forutsetning av at kommu-
nestyret bevilger midler i budsjettet for 1992. Det dreier seg 
her om en kostnadsramme på kr. 800.000. I denne summen er 
beregnet et tilskudd på kr. 100.000 fra Flittige hender og kr. 
50.000 fra Leirskogen sokneråd. 

Forslaget er behandlet og har fått tilslutning i både Plan- og 
byggekomiteen, Kirkelig Fellesråd og i Hovedutvalget Kirke, 
Kultur og Fritid.

Plan- og byggekomiteen har gått inn for at ”alle utvendige 
vegger skal ha stående panel”, mens Hovedutvalget ”ber om 
at lokal byggeskikk vektlegges interiør og eksteriørmessig og 
at noe av kirkens særpreg om mulig kan komme til uttrykk i 
det nye bygget.”

Skissen som her er trykt er derfor kun og oppfatte som et 
forslag.

Det har helt siden 1983 vært arbeidet for bygging av kirke-
stue/bårerom på Leirskogen. La oss håpe at kommunestyret i 
møte 24.10.91 fatter et positivt vedtak for Leirskogen, og ikke 
overlater denne saken til det nye kommunestyret! 

Jeg er ”fortsatt underveis” 2001
Mange mennesker lengter etter Gud. Mange mennesker her i 
Hedalen lengter etter å komme nærmere Gud.

Jeg er en av dem. Det er over 35 år siden jeg sa ja til Jesus. 
Men jeg er ”fortsatt underveis”. Jeg tror, men tvilen er så nær. 
Det går opp og ned med bibellesningen og bønnen, og med 
troen. Men jeg takker Gud for det han har gitt meg av tro, 
at jeg tross alt får tro at jeg får være Guds barn. Og jeg er 
overbevist om at det beste som kan skje et menneske er at 
det blir Guds barn, at det får Jesus til bror og Gud som Far og 
sjef i livet. Det er så trygt og meningsfylt at jeg tror det er det 
beste for alle mennesker.

Jeg håper at jeg gjennom arbeidet i menighetsrådet kan være 
med å formidle dette for barn, ungdom, voksne og gamle. Je-
sus kom med det glade budskap til oss.

En ung mann på Evangeliesenteret på Tonsåsen (Os) fortalte 
meg at han takket Gud fordi han var blitt narkoman – for el-
lers hadde han ikke kommet til Evangeliesenteret, og da hadde 
han ikke møtt Jesus. Jesus hadde gjort et under med han. Han 
hadde virkelig fått oppleve Jesu kjærlighet og makt, og han 
kunne ikke la være å snakke om det.

Jeg har mye å lære av ham. Jeg skulle ønske vi ikke var så redde 
for å snakke med hverandre om vårt forhold til Gud og Jesus. 
Jeg tror at mange, mange flere enn de som tør snakke om 
det, er underveis på vegen til han som er (veien, sannheten 
og) LIVET.

Gud, hjelp oss til å gå sammen på veien, hjelp oss å hjelpe 
hverandre i motbakkene.

Svein Breen
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BAGN
Døypt:
05.09.21  Lilly Brenden Hemmer

Vigde:
25.09.21  Jorunn Leite og Lasse Stensrud

Gravferdshandlingar:
28.07.21  Arne Markeng
27.08.21  Olga Christine Johansen – urnenedsettelse
31.08.21  Astrid Pedersen
17.09.21  Ingrid Bang
23.09.21  Gerd Karin Ronessen
24.09.21  Solveig Mathilde Amrud

LEIRSKOGEN
Døypt:
22.08.21  Guttorm Erlendsønn Løkken Bringsli

REINLI
Døypte:
27.06.21  Tuva Kvaal Hovrud
25.07.21  Stina Nylænde Framnes
19.09.21  Andrea Skrinsrud Hermundsplass

Gravferdshandlingar:
15.06.21  Hjørdis Muldbakken
17.09.21  Eldbjørg Haugen
01.10.21  Helen Marion Svenkerud Skaret 

BEGNADALEN
Gravferdshandlinger:
11.06.21  Turid Arnesen – urnenedsettelse
23.07.21  Kjell Harald Haraldsen

HEDALEN
Døpte:
21.08.21  Adele Ildjarnstad Jordet 
21.08.21  Sigurd Digene

Viet:
03.07.21  Elin Hansen og Håvard Skinningsrud 
28.08.21  Tove Heidi Silseth og Jens Gøtterup

Gravferdshandlinger:
02.07.21  Gunhild Marie Klemmetsrud 
09.07.21  Bjørn Anders Øverby
03.08.21  Synnøve Kirkvaag-Skålebråten – 
urnenedsettelse 
03.08.21  Svein Harald Husby – urnenedsettelse
28.09.21  Svein Breen 

Merkedager i livet

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

saker. Frist for innlevering 
er 10. november.
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Velkommen til kirketeater i Bagn 
kyrkje 1. november 2021 kl. 1730
Kirkerottetater passer best for de mellom 3-7 år, men alle har det moro på 
rotteteater! VELKOMMEN!

Hannah Elvira Ildjarnstad underholdte sine gjester med felespill i sin 
konfirmasjon i Hedalen stavkirke 5. juni.

Foto: Arne G. Perlestenbakken



24. oktober, 
22. søndag i treenighetstiden
Joh 12, 35-36 Tro på lyset, bli lysets barn
Hedalen stavkirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste. Signe Kvåle og Helena 
Wright. Utdeling av bøker til 4 og 
6 åringene. Takkoffer til TV- aksjonen

Bagn kyrkje kl. 18.00: Kveldsmesse. 
Signe Kvåle. Konfirmantpresentasjon. 
Takkoffer til 
TV-aksjonen

31. oktober, Bots- og bønnedag
Luk 18, 9-14 Fariseeren og tolleren 
Leirskogen kl. 11.00: Allehelgensmesse. 
Ellen Oddveig Rudi. Takkoffer til Kirkens 
SOS

7. november, Allehelgensdag
Matt 5, 13-16 Jordens salt og verdens lys
Bagn kyrkje kl. 11.00: 
Allehelgensmesse. Ellen Oddveig Rudi. 
Takkoffer til Bagn sokneråd

Reinli kapell kl. 13.00: Allehelgensmesse. 
Ellen Oddveig Rudi. Takkoffer til Veståska-
pellet 

Hedalen stavkirke kl. 11.00: 
Allehelgensmesse. Signe Kvåle. 
Takkoffer til Modum Bad

Begnadalen kirke kl. 13.00: 
Allehelgensmesse. Signe Kvåle

14. november, 
25. søndag i treenighetstiden
Matt 14, 22-34 Jesus og Peter går på vannet
Ingen gudstenester i Sør-Aurdal 

21. november, 
Domssøndag/Kristi kongedag
Matt 25, 1-13 Brudepikene
Bagn kyrkje kl. 11.00: Gudsteneste. 
Signe Kvåle. Takkoffer til IKO

Hedalen stavkirke kl. 18.00: Kvelds-
messe. Takkoffer til Kirkens SOS

28. november, 
1. søndag i adventstiden
Matt 21, 10-17 Jesus drar inn i Jerusalem
Begnadalen kirke kl. 16.00: Lysmesse. 
Signe Kvåle. Takkoffer til Frelsesarmeen

Reinli kapell kl. 18.00: Lysmesse. Ellen 
Oddveig Rudi. Takkoffer til Redd Barna

5. desember, 
2. søndag i adventstiden
Joh 16, 21-24 Angst og glede
Bagn kyrkje kl. 11.00: Adventsgud-
steneste. Signe Kvåle. Takkoffer til 
Speideren

Hedalen stavkirke kl. 18.00: Lysmesse. 
Signe Kvåle. Takkoffer til Frelsesarmeen 
- sentralt

12. desember, 
3. søndag i adventstiden
Joh 5, 31-36 Gjerningene vitner om meg
Leirskogen kyrkje kl. 16.00: Lysmesse. 
Ellen Oddveig Rudi. Takkoffer til Kor-
vetten på Bagn

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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