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I håp om et godt nytt år til alle lesere, velger jeg
denne gangen å dele med dere den morgen
andakten Per Arne Dahl hadde i radioen 23.01.13.
Red.

”VI TRENGER EN HIMMEL OVER LIVET….”
Så har det skjedd igjen. En fryktelig terrorhandling som har rammet
uskyldige mennesker fra mange land. Både vår politiske ledelse og
representanter for Statoil har vist et forbilledlig lederskap. Ja, det har
vært full mobilisering fra alle kanter hvor de beste og sterkeste uttrykk
for konkret hjelp i form av praktisk innsats og dyptgripende medfølelse
er blitt aktivert. Likevel føler vi at vi kommer til kort overfor ondskap
og brå og brutal død. Vi har ikke kontroll over virkeligheten selv om vi
gjerne skulle ønsket det. Det er skummelt å leve, og svært mye vi ikke
rår over. Dette gjelder de store og uventede katastrofene, men også
det daglige livets hendelser på godt og vondt. Vi trenger en himmel
over livet for å makte å leve på jorden. Når landet vårt gjennomlever
katastrofer eller ulykker med stort omfang, må livet likevel gå videre for
kvinner og menn i by og bygd. Sommeren 2011 opplevde mange av oss
kirkelige medarbeidere at kvinner og menn som mistet sine ved forventet død nesten ikke våget å vedkjenne seg sine sorger over det de hadde
mistet. Det var så lite sammenlignet med de voldsomme hendelsene alle
hadde vært vitne til gjennom medias detaljerte skildringer.
I slike situasjoner er det viktig å understreke at sorger og lidelser aldri
skal sammenlignes, men fastholdes og tas på alvor. Det å miste sine ved
forventet død er også en sorg. Det å bli rammet av en mindre ulykke
er også en ulykke. Mens nyhetssendingene de siste dagene i hovedsak
har handlet om terroraksjonen i Algerie, har de samme mediene med
små bokstaver, lenger nede på listen, opplyst at seks er omkommet ved
husbranner i Buskerud og Hedmark den siste uken mens fire er savnet.
Det er også en stor tragedie for små samfunn.
Når vi rammes av død og tung sorg fortjener vi å bli sett, ivaretatt og
husket på, om det er en liten tragedie eller en stor. Dagens andaktsord
fra Romerbrevet utfordrer oss til å se, handle og følge hverandre i de
onde dagene: «Ta derfor imot hverandre, slik Kristus Jesus har tatt imot
oss, til Guds ære». (Rom 15,7)
Den franske forfatteren og diplomaten Paul Claudel har sagt: «Guds
sønn kom ikke for å ta lidelsen bort fra oss, men for å lide med oss». Vi
kan heller ikke ta lidelsen fra hverandre, men lide med hverandre og gi
hverandre en ny bærekraft. Den som slik ser et medmenneske i nød og
gjør noe med det, ærer Gud.
Per Arne Dahl

KIRKENS SOS: Tlf. 815 33 300 - DØGNÅPENT

Prestenes beredskapstelefon tlf: 954 37 613
Hverdager fra kl. 17.00 til kl. 08.00 neste dag.
Fredager fra kl. 17.00 til kl. 08.00 påfølgende mandag.
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På årets første virkedag i 2013 var det prest Per Arne Nordengen
som hadde morgenandakten i NRK.

”------ La ikke hjertet bli grepet
av angst og motløshet”
Første hverdag i det nye året.
Mange er tilbake på jobb mens de fleste av
barna våre enda har fri på grunn av planleggingsdag i barnehager og på skoler. Hverdagen
begynner å finne sin form etter romjulsdager
og nyttårsfeiring.
Vi har brukt de siste dagene til å legge året
som har gått bak oss, og årskavalkader,- både
de private, de familiære og de på TV,- har minnet oss på viktige hendelser i 2012.
På denne første hverdagen i det nye året ser
mange av oss framover. Hva vil dette året bringe
av gleder og sorger, og ikke minst av uventede
og overraskende hendelser både privat og på
verdensplan? De første dagene i det nye året
bringer tankene mot det som kommer, mot det
uvisse og det vi heldigvis ikke vet noe om.
Et årsskifte bærer også med seg ønske om å
legge noe bak og starte på nytt igjen. Om å få en
ny sjanse. Begynne året med blanke og ubrukte
ark. Tilgivelse er et annet ord for å begynne på
nytt. Tilgivelse som er et av de viktigste ordene
i kristentroen. For Gud visste at livet ville skjære
seg og at ingen av oss ville klare å holde vår
egen svinesti ren. Derfor er tilgivelsen - nåden en av de viktigste grunnene til at jeg har valgt å
holde fast på troen på Gud. For det å leve ajour
med fortiden innebærer at jeg får møte framtiden med håp og nye muligheter.

Ved starten av et nytt år er det derfor både
tilgivelsen for det som har vært og samtidig
usikkerheten over det som ligger foran som
preger tanker og følelser.
Sammen med tilgivelse er trygghet i utryggheten noe av det viktigste i min tro. Og det passer godt ved starten av et nytt år. For det er mye
utrygghet og usikkerhet. Mye vi ikke vet. Midt
i alt det uventede og ubehagelige som jeg må
regne med at også kommer til å skje dette året,
er jeg ved starten av et nytt år takknemlig for
den siden ved Gud som er uforanderlig . At «Vår
Gud han er så fast en borg». Han er den samme
uansett alt som endres. Dermed blir troen en
trygghet i utryggheten, og en ro i uroen. Ikke
slik at Gud lar oss unngå det vonde eller det
uventede, men på den måten at Han er midt
i det. For det er ikke et fravær fra det vonde
Han har lovet, men et nærvær midt i det livet
bringer.
Derfor er det godt å starte det nye året med
en av nyttårshelgens bibeltekster; «Jesus sa:
Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere,
ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli
grepet av angst og motløshet (Joh 14,27).
Per Anders Nordengen
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Min bror
kols, var ikke så overraskende, for han hadde
røykt siden tidlig ungdom. Det hendte også
at han ble aggressiv, særlig hvis han følte at
noen ville ta styringa over ham. Men han la
aldri hånd på noen Og han ringte opp igjen
hvis han følte at han hadde vært for stri.
Likevel hadde han som oftest overskudd til å
gi. Og alle hadde et stort hjerte for ham.
Gjennom årene satte sykdommen sterke
spor, og alt var ikke like vakkert. Likevel
kunne Svein si at det var ikke bare negativt
å være syk. Han hadde et rikt indre liv. Og
han hadde stor omsorg for oss andre. Noen
ganger, når han var sånn passe psykotisk,
kunne jeg plutselig få en opplevelse av at han
hadde et gudeglimt i seg. Selv kunne han av
og til si at han ikke visste om han trodde på
Gud. Men som oftest, når han skulle avslutte
telefonsamtalen, siterte han Bibelvers og han
sang salmer. Da hendte det at stemmen hans
brast, for han var nok der at han lengtet til
himmelen.
Min bror Svein kunne ha gjort en karriere innfor sitt felt. Men livet hans ble ikke
slik. Sykdommen kom til å dominere hans
liv. Og vi andre måtte bære vår del. Lørdag
29.september døde han. Han ble funnet død i
sengen. Da hadde han bare sovnet stille inn.
Men hva står det igjen etter hans liv? Takknemlighet er det første jeg tenker på. Takknemlighet over alt han fikk bety og gi. Sorg
har det vært mye av. Sorg over at livet hans
ble slik det ble. Men likevel takknemlighet!
Og ikke det at han var noen helgen. Men
gjennom ham har jeg møtt den oppstandne
Kristus sterkere enn gjennom noe annet menneske jeg har kjent.
Slik forholdene hadde utviklet seg, var det
imidlertid barmhjertig at Svein nå fikk dø. Og
det forunderlige er at da han døde, var det
som om sykdommen forsvant. For i døden ble
alt forsonet.
Onsdag 10. oktober ble Svein overgitt
til Guds barmhjertighet. Så hver gang vi nå
feirer messe, får jeg tro at han sammen med
menigheten i himmelen stemmer i lovsangen,
som vi i kirken og englene synger, for å prise
Gud. Slik kan vi gjennom nattverden fortsatt
feire fellesskapet med hverandre.
Og julenatt var det som om jeg kunne
skjelne stemmen hans da englekoret enda en
gang sang så vakkert om fred på jord.

Av
Øyvind Sagedal
Svein var min to år yngre bror. Det var alltid
full fart med ham. Som guttunge lærte han å
svømme under vann før han kunne svømme
på vanlig vis. Han var god til å spille fotball,
og han var veldig rask på ski. Svein var aldri
redd for å stå på. Kjøretøy og maskiner
behersket han lenge før meg. På tømmertomta ved Norsk Wallboardfabrikk i Vennesla
hoppet han bare inn i den store carryliften,
som ble brukt til å losse tømmerbilene med.
Og formannen hadde full tillit til unggutten.
Svein var en gladgutt, og han var full av
sjarm. Men boklig sett var han ikke like sikker
på sine egne evner. Etter to år på folkehøyskole tok han imidlertid et forkurs før han
kunne begynne på Oslo tekniske skole. Som
nyutdannet bygg-og anleggsingeniør var han
med på utbyggingen av oljeraffineriet på
Mongstad. Han fikk en ansvarsfull stilling, og
han arbeidet nok mye mer enn godt var.
En dag sa det imidlertid stopp, og Svein
befant seg i en dyp depresjon. Men han kom
seg i arbeid igjen. Han giftet seg og ble far til
tre barn.
Min bror Svein fikk diagnosen maniskdepressiv, eller bipolar som denne lidelsen
kalles i dag. Tidvis kunne han også bli sterkt
psykotisk. Han fikk mange innleggelser på
psykiatriske sykehus, og han ble hele tiden
medisinert. Etter en stund ble han også
uføretrygdet. Sykdommen var slitsom for
ham selv. Og den var slitsom for hele familien. Da det var gått noen år ble det umulig
å holde ekteskapet sammen. Men Svein var
hele tiden sterkt knyttet til henne som han
hadde vært gift med. Og han var sterkt knyttet til barna. Mor, stefar og søsken var også
viktige for Svein – ja hele storfamilien. Han
holdt kontakt med oss pr. telefon. Han ringte
mye. Og han ringte til mange. For Svein var
det om å gjøre at alt var greit. Med hans
nærmeste. Og med oss andre.
Noen ganger var Svein sterkt preget av
sykdommen. Da var det ikke alltid vi forstod
hva han sa. Dessuten fikk han store hjerteproblem og nedsatt nyrefunksjon. Det siste som
et resultat av all den medisinen han hadde
måttet ta gjennom 39 år. At han også fikk
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Sindre Skeie er kapellan i Søreide menighet i Bergen. Han har en allsidig kompetanse
med frilansoppdrag gjennom mange år som musiker, deskjournalist, videoredigerer,
skribent, fagkonsulent, tekstforfatter med mer.
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2 Se, freden finnes i den gode striden,
1 Se, mørket
over
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så reis vinner
deg opp aldri
til kamp
for andres
Daflamme
skal du aldri
frykte sterk
mørkets
La håpets
skinne,
ogmakter,
klar!
det er i mørket flammene blir sett.

5 Hvor finnes brød til alle folk i verden
4 Et
mørke
hviler
over jorden,
hvis
ikke
du vil dele
medennå
din bror?
Vimen
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alle iav
den
samme
luftenoveralt:
barn
lyset
finnes
og lever på den samme, lille jord!

du kjenner sorgen over tap og svik,
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deg fattig,
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Må de som hersker, ofre alt for fred.
Må
de somfinnes
tror de brød
kjemper
5 Hvor
tilhelt
allealene,
folk i verden
fåhvis
se hvor
mange
flere
som
er
med!
ikke du vil dele med din bror?

For ennå kjemper noen for det gode,
og ennå3deler
noen det de har.
Iblant vil kampen stjele dine krefter,

Se, noen åpner døren for en flyktning,
og noen reiser opp en venn som falt.
6 Må ingen lenger hegne om sitt eget.

Da skal du aldri frykte mørkets
makter,
Vi puster alle i den samme luften
7 Se, Verdens Lys rir inn i våre gater.
det er i mørket flammene blir
sett.om frihet stiger iog
En sang
vårlever
by, på den samme, lille jord!
hør, også vi vil være barn av lyset
og tenne
håpet: Jorden skal
bli ny!
3 Iblant vil kampen stjele dine
krefter,
6 Må
ingen lenger hegne om sitt eget.

du kjenner sorgen over tap og svik,
5
du tror at alt du ga, har gjort deg fattig,

Må de som hersker, ofre alt for fred.
Må de som tror de kjemper helt alene,

KLOKKEKLANG

FEBRUAR 2 0 1 3

NYTT FRA ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD
Korslund har svart følgende:
”Øyer og Tretten kirkelige råd har vedtatt et
driftsbudsjett i balanse uten bruk av fondsmidler.
Det er blitt mulig fordi kommunestyret har økt
rammetilskuddet til kirken med kr 200.000. Med
et kommunalt tilskudd på kr 2.880.000 og andre
forventede inntekter har vi en budsjettramme
på kr 3.650.000 for dette året. Det er et stramt
budsjett, som vil kreve nøkternhet på alle områ
der. Men vi kan videreføre kirkens virksomhet på
dagens nivå, og kanskje utvikle utvalgenes arbeid
ved hjelp av inntekter fra offer og gaver til menig
hetene.”

BUDSJETT 2013!
Hver eneste høst leser vi i avisene om anstrengt
økonomi. I ei avis fra Sogn og Fjordane har jeg
registrert flg. overskrift i forbindelse md budsjettet for 2013::"Kyrkja vert rasert!"
Jeg har spurt lederen i Øyer og Tretten kirkelige råd, Geir Korslund: ”Hvordan er situasjonen
for kjørkjebudsjettet i Øyer for 2013? Vil du gjøre
litt rede for 2013 budsjettet, om det er grunnlag
for å jamre seg eller om det er å leve med eller om
det er bra?
”Red.
(Budsjettet for 2013 er gjengitt i Klokkeklang nr.
7, desember 2012, s. 14.)

Takk til menighetenes frivillige
Øyer og Tretten menigheter har en stor stab av frivillige medarbeidere. De gjør en fin innsats på ulike
områder året rundt. En kan godt si at uten den frivillige innsatsen hadde det ikke vært mulig å drive
menighetsarbeid i det omfang som drives i dag.
Øyer kirkelige råd ville gjerne takke og hedre
alle som er med og gjør en frivillig innsats. Derfor
inviterte rådet til hyggekveld i prestegårdssalen
søndag 13. januar. Når en sender ut slike invitasjoner er en jo spent på hvor mange som tar imot
invitasjonen og møter frem. Denne gang begynte
prestegårdssalen ganske tidlig å fylles med folk.
Da kirkevergen kunne ønske velkommen til samværet var salen helt full. At prosten også var til
stede var noe alle satte stor pris på. Etter en god
og hyggelig prat inviterte soknepresten gjestene
med opp i prestegårdens annen etasje. Han hadde
noe han ville vise frem. En venn av ham som er
palestinsk kunstfotograf hadde satt opp en vakker utstilling med en rekke fotografier han i årenes løp hadde tatt. Gjestene ble svært imponert
over utstillingen. Flere av fotografiene holder et
høyt kunstnerisk nivå.
Tilbake i prestegårdssalen samlet gjestene seg
rundt bordene og fikk servert rømmegrøt og spekemat- noe som smakte utrolig godt. Litt senere
fikk Ole Johs. Gillebo ordet til et kåseri han hadde
kalt: ”Den blinde sjåaren– om salmediktaren Mathias Orheim.”. Han fortalte levende og interessant
om en av de mest bemerkelsesverdige personer og
salmediktere i Den norske kirke i nyere tid. Mange
av salmene som for eksempel: ”Kvardagskristen
vil eg vera”, er salmer som fremdeles synges og
brukes i stor utstrekning”.

Et litt mer humørfylt innslag hører også med
på en hyggekveld. Denne gang ble de forskjellige
bordene utfordret til å bli med på salmekonkuranse.
Utfordrerne siterte små strofer fra en av salmene i salmeboken og så skulle deltakerne fortelle
hvilken salme det dreide seg om. Konkurransen
var knivskarp. Det var tydelig at salmekunnskapen
blant deltakerne var stor.
Jubelen var stor da vinneren fikk være den første til å forsyne seg av kaken som ble servert til
kaffen.
Da deltakerne omsider kunne si takk for en
hyggelig kveld, hadde denne skapt ny inspirasjon
til fortsatt frivillig innsats i menighetene.
Leiv Tore Briseid.

Kirketjener/kirkegårdsarbeider
50% stilling – Øyer og Tretten
Vi søker en ansvarsfull, allsidig og fleksibel p
 erson.
Variert arbeid ute og inne.
Noe helgearbeid må påregnes. Kjennskap til kirkens
virksomhet vil være en fordel. Lønn etter gjeldende
tariffavtaler ut i fra kvalifikasjoner.
Nærmere opplysninger om stillingen fås på
kirkekontoret tlf 612 68 220.
Søknad vedlagt vitnemål, attester og referanser
sendes til:
Øyer og Tretten kirkelige råd
Kongsveien 325, 2636 Øyer
innen 4. februar.
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Historien om Øyer-kofta
Av
Hjørdis Grimsrud
I 1963 var det en tid da de fleste bygder skulle ha
sin egen kofte. Øyer bondekvinnelag lyste ut en
konkurranse om den fineste kofta for Øyer. Det
kom inn 12 forskjellige kofter, og jeg fikk førstepremien. Den gangen var den lys grå og mørk,
nesten svart i to farger med samme bord som nå
med knapping. Slik ble den til :
Det hadde seg slik at mor og jeg var i kirken
uken før festen var, der koftene skulle premieres.
Jeg hadde strikket en kofte og levert og jeg var
godt fornøyd med den, men da jeg satt i kirken
kom det fram et mønster på kofte fra forskjellige utskjæringer i kirken. Det var så sterkt at jeg
måtte bare prøve. Jeg satte meg ned og holdt på
hele kvelden og tegnet mønster. Alt klaffet med
bordene. Reiste til Lillehammer og kjøpte garn
mandag. Mor strikket bolen, jeg ermene og monterte. Kofta ble ferdig. Kofta ble strikket en del
med det samme, men plutselig snur moten igjen
og det ble jakker i en farge.
Jeg begynner nedentil. 1.bord Andreaskorset,
2.bord due, 3.bord den franske lilje som er i himling over døpefonten. I 1963 var der en bord oppe
og en nedentil, med duer over resten av bolen.
Krage el. linning, hals og kneppekant er originalen, inspirert fra utskjæring på begge sider av
altertavla. Det ble brukt Rauma strikkegarn fra
husfliden. Dommere var husflidskonsulent Gauslå,
Iver Engebretsen og Liv Fjæstad.
Til OL skulle Øyer ha et fellesplagg, og Øyerkofta ble bestemt brukt. Hvor mange som ble
strikket til voksne, husker jeg ikke. Brosjyrer med
Øyer kofta ble laget og sendt ut med originale
mønster, og i tillegg støpte Jansrud fra Lilleham-

mer knapper med Hærdera på. 60 kofter / gensere
ble strikket på maskin av Johanne på Lillenermo.
Det var en stor opplevelse for meg da skolemusikken fra Øyer og Tretten kom marsjerende inn i
idrettshallen med Øyer-kofta på.
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Litt av hvert
Verre for kristne rundt om i verden.
På verdensbasis øker forfølgelsen av kristne. Kina
er det eneste landet med en betydelig bedring.
Nord Korea er landet hvor kristne har det verst.
Man anslår at mellom 50.000 og 70.000 kristne
lider i umenneskelige arbeidsleire. Forfølgelsen av
den kristne minoritet har fortsatt under den nye
lederen Kim Yong Un.
Blant de verste landene når det gjelder behandlingen av kristne er Saudi Arabia, Jemen, Eritrea
og Somalia. I den blodige borgerkrigen i Syria har
mange kristne vært mål for ekstremister og har
måttet flykte.
(Fra ”Vårt Land”).

Redigert av
Leiv Tore Briseid

Kirkenytt fra fjern og nær
Fortsatt mye arv til Misjonssambandet
Norsk Luthersk Misjonssamband melder om store
testamentariske gaver også i året som gikk. I 2012
kom det inn rundt 21 millioner kroner, noe som
er på linje med 2009, som var det tredje største
resultatet for N L M Arv.
Vanligvis kommer det inn rundt 18 – 19 millioner kroner i arv hvert år.
Toppåret var i 2010 da det kom inn nærmere 27
millioner kroner.
(Fra avisen ”Vårt Land”).

Ny sjømannskirke
Sjøfartsdirektoratet og Sjømannskirken har nettopp signert en avtale som sikrer den skotske havnebyen Aberdeen en sjømannskirke. Sjømannskirken skal tilby velferdstjenester til sjøfolk på norske
skip i den skotske havnebyen.
I tillegg ligger det i avtalen av man også skal
besøke skip i nabobyene Montrose og Peterhead.
I Oktober ble det registrert 414 anløp av norske
skip i Skottland – om lag 300 av disse i Aberdeen.
Denne avtalen er bemerkelsesverdig på den
måten at med dette venner Sjømannskirken tilbake til sitt utgangspunkt. Det var i havnebyen
Leith – ikke langt fra Aberdeen at arbeidet tok sin
begynnelse i 1864.
(Fra ”Vårt Land”).

Pengegavene svikter for Misjonsselskapet.
Det Norske Misjonsselskaps tradisjonelle innsamling har ikke vært så innbringende som organisasjonen håpet på. Det er mye å glede seg over.
Samtidig er vi skikkelig bekymret for den tradisjonelle innsamlingen, sier innsamlingssjef Åslaug
Ihle Thingnæs. Vi må bli flinkere til å nå nye
givergrupper, sier hun. Det er gaver fra personer,
menigheter og foreninger som ligger sju millioner
kroner bak budsjettet for 2012. N M S gjenbruk
har derimot brakt inn Kr. 14 millioner til organisasjonen. Bare tradisjonell innsamling klarer ikke
å demme opp for økningen i kostnadene. Nye og
utradisjonelle innsamlingsmetoder må antagelig
tas i bruk.
(Fra ”Vårt Land”).

Sjømannskirke nedlagt
Den svenske sjømannskirken i London , nær Tower
Bridge er stengt for godt. Det ble markert med
en takksigelsesmesse høsten 2012. Dermed opp
hører et svensk sjømannskirkearbeide i London
som har pågått i 106 år. Årsaken til nedleggelsen
er den sterke nedgangen i antall svenske skip som
kommer til London.. Dessuten finnes den svenske
Ulrika Eleonora menigheten i London og til denne
menigheten hører en stor del av de svenske fastboende. Denne menigheten fortsetter virksomheten.
(Fra ”Vårt Land”).

Kristus ut av kalenderen
”Før Kristi fødsel”. I hvert fall ikke hvis man søker
i nettutgaven til Store norske leksikon. Tidsregningen: ”Før og etter Kristi fødsel”, har tapt kampen
mot ” Før og etter vår tidsregning”. Leksikonredaksjonen hevder den nye tidsbetegnelsen er mer
verdinøytral. Reaksjonene har imidlertid ikke uteblitt. Både politikere og språkrådet advarer mot
omskrivningen.
(Fra misjonsbladet ”Bud og Hilsen”)
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Litt av hvert
vært fint å finne et skikkelig hjem til ham, sier
fader Donato Panna. (Fra Vårt lands nettutgave.)

Redigert av
Ole J. Gillebo

Norsk salmebok 2013
Den nye salmeboka blei autorisert av Kyrkjemøtet
i april 2012. Salmeboka blir utgitt hausten 2013 og
får tittelen «Norsk salmebok 2013».
Norsk salmebok 2013 inneheld 899 salmenummer med til saman 1079 tekster. I tillegg kjem det
eit utval av bibelske salmar og liturgiske ledd på
nummer 900-991.
Salmeboka har større sjangerbreidde enn tidlegare salmebøker i Den norske kyrkja – og rommar den kjente og kjære salmeskatten så vel som
nye salmar frå inn- og utland. Utvalet vitnar om at
kyrkja samstundes er grunnfesta i lokalmiljøet og
i ein verdsvid fellesskap.
535 nummer i den nye boka er førte vidare frå
Norsk Salmebok (1985), og 124 nummer kjem frå
Salmer 1997. Talet på nye salmar er 240, og av
desse var 174 med i høyringsframlegget Salmebok
2008.
Av salmane på norsk språk er 39,0 % på nynorsk
og 61,0 % på bokmål. Det er òg med 15 salmar på
kvart av dei tre samiske språka, og på kvensk.

KIRKEBESØK I JULA 2012.
I jula er det støtt stor tilstrømming til kirkene. Slik
også jula 2012.
I Tretten kirke var det på gudstjenesten 23., 24.
og 26.12. i alt 226 personer, med toppen juleaften
med 170 . På førjulskonserten som ”Komiteen for
førjulskonserten 2012”arrangerte var det ca. 170
personer tilstede.
I Øyer kirke var det til sammen på 5 gudstjenester
617 personer, med topper på 220 og 330 på de to
gudstjenestene juleaften. På 3. dagskonserten med
mezzospranen Marianne Beate Kielland og organist
Knut Kirkesæther var det ca. 80 personer tilstede.
På førjulskonserten den 16.12. som Øyer sangkor arrangerte var det ca. 130 personer tilstede.
SOKNEPREST I SØR-FRON,
Magnar Elde går inn i pensjonistenes rekker i
løpet av sommeren. Prosessen med tilsetting av
hans etterfølger er i gang.
TROFAST HUND PÅ GUDSTJENESTE.
Hunden Tommy har hver dag i to måneder gått til
messe etter eierens død.
Tommy, en sju år gammel schæfer, pleide å gå
til messe i Santa Maria Assunta kirken i San Donaci
i Italia sammen med eieren Maria Margherita
Lochi (57). Der fikk Tommy lov til å sitte sammen
med henne under den daglige gudstjenesten.
For to måneder siden døde Lochi, som hadde
adoptert løshunden. Men hver dag siden Lochi's
begravelse, når klokkene ringer kommer Tommy,
skriver Daily Mail.
– Han er der hver gang jeg skal feire messe.
Tommy oppfører seg veldig pent og lager ikke en
lyd. Jeg har aldri hørt et bjeff fra ham, sier fader
Donato Panna.
Ifølge lokalbefolkningen skal Tommy ha fulgt
etter kisten og de sørgende inn i kirken under
Lochi's begravelse. Den trofaste kirkegjengeren
har siden da ventet stille ved siden av alteret hver
dag under messen.
– Jeg har ikke hjerte til å kaste ham ut. Alle passer på ham og legger igjen mat, men det hadde

Pris
Standardutgåva av salmeboka kjem til å koste
mellom 295 og 355 kroner. Endeleg pris vil bli fastsett i januar 2013. Da blir òg prisane fastsette for
den besifra utgåva av salmeboka, pocketutgåva,
storskriftutgåva og koralboka. ( Fra kirken.no)
Samiske kirkedager om hellig jord
– Vi håper at nærmere 1000 deltakere fra Norge,
Sverige, Finland og Russland samles under Samiske
kirkedager 9.-11. august i Muoffie / Mo i Rana.
Kirkedagene har overskriften "Hellig jord! Hellig
Ord". I programmet vil vi vise at båndet til skaperverket går hånd i hånd med respekten for Skaperen, sier leder i Samisk kirkeråd, Anne Dalheim.
(Fra kirken.no)
SPARKSTØTTING TIL BAKKETUN:
Prestlia sanitetsforening har kjøpt en spark til felles avbenyttelse for Bakketuns beboere. Sparken
ble overlevert onsdag 30. januar i forbindelse med
onsdagstrimmen.
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Hafjell Vintergospel er historie
Hafjell Vintergospel så dagens lys i 2003…
rettere sagt; da var det noen menn som
fikk en lysende idè om å lage et arran
gement. Tore Rugsveen, Ivar Lundgård
og Kåre Nordby snakket sammen, og de
samlet noen kvinner og menn for å drøf
te sine tanker. Dette ble starten på Hafjell
Vintergospel som hadde sitt første arran
gement Palmehelgen 2004.

lens budskap først og
fremst gjennom sang
og musikk. Det ble
lagt vekt på å være et
lavterskel-tilbud.
Hafjell Vintergospel skulle være et
tilbud til alle kommunens innbyggere samt
turister som gjestet
Øyer, og gjennom
programmet skulle vi
prøve å gi et tilbud til
hele familien.
Vi ønsket at arrangementet skulle være med
å inspirere og stimulere kommunens sang- og
musikkliv, og inviterte kjente kor og artister utenfor kommunens grenser som et ledd i dette. Hafjell
Vintergospel la vekt på å samarbeide med lokale
aktører innen både kultur- og menighetsliv i Øyer.

Etter 9 år avvikles arrangementet
Siden oppstart har komiteens sammensetning blitt
noe endret, og kreative evner og overskudd har
begynt å ebbe ut på oss som nå er igjen. Da det
i tillegg ikke lyktes å få ønskede aktører på plass
for årets arrangement, til overkommelige kostnader og arbeidsmengde, besluttet vi på komitèmøte 7.jan i år å legge ned hele arrangementet.
Vi vil dermed med dette informere Klokkeklangs
lesere om at det ikke blir noe arrangement i regi
av Hafjell Vintergospel framover. Samtidig vil vi
benytte anledningen til å oppsummere hva vi har
fått oppleve disse årene, og takke gode samarbeidspartnere og sponsorer som har gjort Hafjell
Vintergospel mulig å arrangere.

Hva har vi fått oppleve gjennom arrangementet?
De første to årene ble det holdt konsert i Midtstasjonen i Hafjell Alpinsenter på lørdagen før en
lengre konsert på Hafjell Quality Hotell på kvelden. Deretter ble konserten i Hafjell Alpinsenter
lørdagen tatt vekk. Fra 2005 ble det konserter
både fredagskveld og lørdagskveld, der fredagskonserten ble holdt i Øyer kirke. Konserten lørdag ble fra 2006 også flyttet til Øyer kirke, mens
gudstjenesten søndag fortsatte i Hafjell Alpinsenter. I 2006 hadde vi faktisk tre konserter i kirka på
lørdagen – en familiekonsert med Lisa Børud og
to med Oslo Gospel Choir – i tillegg til konsert på
fredag. Nedenfor følger en oversikt over hvilke
aktører som har bidratt gjennom årene.

Hvem var med i komiteen?
Ved første arrangement i 2004 bestod komiteen av
Tore Rugsveen, Kåre Nordby, Ivar Lundgård, Egil
Bøhlerengen, Øyvind Sagedal, Trond Rybakken,
Kari Irene Lien og Solbjørg Skruklien. Kari gikk ut
i 2004 og inn kom Sissel Merete Berg og Per Arne
Ensby i 2006. Ivar, Tore, Sissel og Trond gikk etter
hvert ut av komiteen, og inn kom Kari Arnøygard
og Åse Mari Wedum som var med i to år.
Vi valgte å ta et hvileår uten arrangement i 2008
da det hadde tatt mye tid og krefter av komiteen
å planlegge og gjennomføre årenes arrangementene så langt. Vi fant ut at vi måtte gjøre Hafjell
Vintergospel enklere framover for å holde ut over
tid.

Lokale aktører:
Øyer Kulturskolens barnekor samt ungdomskor
Con Brio, Syngegjengen fra Tretten, barnekor/
grupper fra Øyer Pinsemenighet, Trio Rondo
m/ Trond Rybakken, Therese Furulund og Einar
Opsahl, Tretten sangkor, Øyer sangkor, Øyer Tensing, Juniorkoret fra Øyer Pinsemenighet, Øyer/
Lillehammer gospelkor, Åse Kristin Lundgård,
Øyerkvintetten m/ Ingrid og Ivar Lundgård, Gunn
Eva, Karin og Truls Nordby, Gruppe m/ Vegard

Hva ønsket komiteens med arrangementet?
Vi ønsket at Hafjell Vintergospel skulle være et
felleskirkelig arrangement, og være med å gi en
god start på påskefeiringa ved å samles om Bibe-

10

KLOKKEKLANG

FEBRUAR 2 0 1 3

Karlsen, Silje Fossmo, Hans Marius Norvik og Are
Steinfeldt-Nielsen, Trall v/ Paula M.Strand, Rudi
Kjøll og Morten Nordlund, Caroline Nordby/ Eirik
Gallefoss, Gruppe m/ Paula M.Strand, Rudi Kjøl,
Steinar Flatemo og Olav Tornes, kulturskolens
elever Lillian Bagstad og Liv Helene Sivertsen,
Øyer kulturskoles lærere og Fam. Bøhlerengen.

- Takknemlig for å ha fått oppleve godt samarbeid i komiteen med respekt for hverandres
ståsted. Vi har vært ulike som personer, med
ulike oppfatninger/ tanker/ ønsker/ smak og
med ulike styrker og ressurser. Dette har gjort
det spennende å være med i komiteen. Vi har
gledet oss over å bli bedre kjent, kunne utfylle
hverandre i et fellesskap og få til noe sammen.
Tusen takk for oss!!

Gjester utenfra:
”Slow train coming” m/ Jan Groth og Gospelkoret
HIM m/ band, Øystein Lund Olafsen og Jan Terje
Christoffersen, Gaute Ormåsen, Kristin Asbjørnsen m/ band, TeamBåt, ”Kvinnen ved brønnen” v/
Inger Lise Rypdal, Marius Rypdal, Morten Reppesgård, Sigvart Dagsland m/ band, Svein Tindberg
med forestillingen ”Som skrevet står”, Gospelkoret HIM fra Oslo, Kor 90 fra Gjøvik m/ Inger Lise
Rypdal, Knut Anders Sørum og Silje Aandalen, Lisa
Børud m/ fam., Oslo Gospel Choir, PJ City m/ Aleksander With og Rebecca Ludvigsen, Tensingkoret
SALT fra Lhmr, Sanggruppe fra Baptistkirken, Hans
Erik og Jan Groth, Oslo Soul Children, Arnold
Børud Family, Snertingdal Gospelkor, Seven- med
7 unge fra Drammen og Willy Ludvigsen.
Og noen har deltatt flere år – både av de lokale
aktørene og gjester utenfra. Ett år var vi også med
på å støtte et hjelpeprosjekt i Sør-Afrika som het
”Hope Africa”.

Vennlig hilsen
Den avtroppende komiteen Januar 2013
Per Arne Ensby, Egil Bøhlerengen,
Øyvind Sagedal, Kåre Nordby, og
Solbjørg Skruklien

Vi er takknemlige!!
- Takknemlig for alle lokale samarbeidspartnere
og aktører som har vært så positive til vårt
arrangement, og brukt tid og krefter på å øve
og opptre på våre konserter og gudstjenester.
Tusen hjertelig takk til dere alle sammen!!
- 
Takknemlig for alle som har hjulpet oss med
praktiske gjøremål: med overnatting, servering,
bæring, rigging, pynting, transport, billettsalg,
parkeringsvakter osv.
- Takknemlig for de som har sponset oss økonomisk. Uten sponsormidler hadde det ikke vært
mulig å arrangere Hafjell Vintergospel. Vi har
hatt utgifter på ca.80-100.000.- pr.år, og det sier
seg selv at dette ikke kan dekkes gjennom billettinntekter. Ingen nevnt/ingen glemt – men
tusen hjertelig takk til gavmilde hender år etter
år.
- Takknemlig for at publikum har stilt opp og kommet på arrangementene. Det har vi satt veldig
pris på. Noen har vært trofaste gjennom alle år.
Takk for gode og konstruktive tilbakemeldinger
og oppmuntringer underveis.
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FUNKSJONSHEMMEDES
FELLESORGANISASJON.
FFO Øyer.
Innkalling til Årsmøte 11.april 2013.
kl 19.00 på Bakketun Bosenter
Disse har sittet i FFO Øyers arbeidsstyre 2012 til 2013:
Verv:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn:

Valgt for:

Edith Furuhaugen
fung.sekt. Reidun S.Brustuen
Reidun S.Brustuen
Sissel Bueie
Solveig Blikås
Nina B. Skjolden

1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

OBS: Vedtektene sier at alle i styret skal velges for et år.
Alle saker som skal behandles på årsmøte sendes til: Sissel Bueie 2636 Øyer
E-mail: arn-bue@online.no Senest 11. mars 2013.
Forslag til styrets medlemmer sendes valgkomiteens leder
Odd Arne Boterud 2636 Øyer. E-mail: odd@norgesski.no
Senest 11.mars 2013.
Med vennlig hilsen
Reidun Synnøve Brustuen
for styret i FFO Øyer

FORMIDDAGSTREFF PÅ TABERNAKLET
Formiddagstreff på Tabernaklet er flyttet til 3.onsdag i mnd. i stedet for 3.fredag i mnd.
Det blir formiddagstreff på følgende datoer:

Onsdag den 20.2. 2013 kl.11.00
Onsdag den 20.3. 2013 kl.11.00
Onsdag den 17.4. 2013 kl.11.00
Onsdag den 15.5. 2013 kl.11.00
Onsdag den 19.6. 2013 kl.11.00
ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!
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Morgenlys
Nå stiger sola så vakkert i øst.
Ho vekker min nattefrosne sjel.
Ho lyser og varmer, gir meg trøst,
jeg kjenner at ho vil meg vel.
Natta var svart, inga lysglimt å se.
Jeg lå nere når dommeren skreik ni.
Jeg måtte trygle, jeg måtte be
om at han skulle gi meg litt tid.
Og med ett så kjente jeg noe, ei hand
som støttet så jeg kunne stå.
Mitt blikk var vendt mot en morgen i brann
jeg følte, alt ordner seg nå.
						Brit Åslie

Et ord en klem
Et vennlig ord kan gjøre dagen lys og fin
Et spydig ord kan lage store sår på sjelen min
En lys og vennlig klem gitt av ditt hjerte
Kan lindre godt for den som bærer smerte
(Brit Åslie fra diktsamlinga”Fra evighet til evighet.)
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Aktiviteter på Bakketun
GYM: Hver onsdag kl. 11.00 har vi Gym med
Fysioterapeut Silja.

SENIORKORET: Seniorkoret øver på Bakketun
hver fredag kl. 9.30- 11.00. De synger kjente
norske sanger. Koret ledes av Sangpedagog,
Paula Strand. Øvelsen avsluttes med kaffe!
Er du glad i og synge og er over 60 år, så
hjertelig velkommen!

BINGO: Vi har bingo i kafeterian hver onsdag
etter trimmen vår, og en kaffetår!
BIBLIOTEK: Biblioteket besøker oss onsdag 6.
februar. kl.11.00. Da kan vi låne bøker, som er
forhåndsbestilt.

FORMIDDAGSTREFF: Diakoniutvalget har formiddagstreff en gang i måneden på Bakketun.
Med mange koselig og fine innslag av sang,
musikk, diktlesing og foredrag!
Der serveres det gode kaker og kaffe, hjertelig
velkommen!

SPILL OG HYGGEKVELD: Onsdag 13. og 27.
februar har vi Spill og hyggekveld, kl.18.00.
Her spilles det kort og drikkes litt kaffe. Vi
ønsker nye og gamle spillere velkommen!
SYNG MED OSS: Onsdag 14.2 kl.11.00 har vi
Syng med oss .Det er Historielaget som arrangerer med Hjørdis Grimsrud og Jens Petersen.

Vel møtt på Bakketun til
underholdning og sosialt
samvær!

VIDARHEIM: Elever fra Vidarheim kommer å
synger for oss Mandag 4.Februar. kl. 11.00.

Formiddagstreff på Bakketun
1. halvår 2013

Formiddagstreffene begynner kl.11 og varer
til ca. 12.30. På hvert treff har vi en eller flere
gjester som presenterer et program, og vi
synger allsanger og koser oss med kaffe og
hjemmebakte kaker. Ta med noen du kjenner
og kom! Alle er hjertelig velkommen!

Torsdag 31. januar:
”Øyerfjellet året rundt” ved Odd Helge Løvseth.
Torsdag 28. februar:
”Glimt fra oppholdet i Kina” ved Ole Amund
Gillebo.
Torsdag 25. april:
Elever fra Kulturskolen underholder.

NB! På grunn av påsken blir det ikke noe treff
i april, men vi arrangerer i stedet et i slutten av
juni.

Torsdag 30. mai:
Terje Hong og datteren Elise underholder.

Hilsen Diakoniutvalget

Torsdag 27. juni:
"Om Elias Blix" ved Tore Briseid

Bakketuns Venner takker hjertelig for minnegaven ved Harry Nilssons begravelse 21.12.12.
Med vennlig hilsen Bakketuns Venner.
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Bakketuns Venner har holdt årsmøte på Bakketun 22.11.12
Det nye styre er:
Leder:
Målfrid Slettaløkken Petersen
N.Leder:
Kåre Bøhle
Sekretær:
Tove K. Moen Hovland
Kasserer:
Inger Moheim Bræin
Styremedlem: Karin Flatstulen.
Inger Johanne Børresen.
Vara:
Asbjørg Rusten.
Revisor:
Steinulf Fjæstad.
Vi har invitert beboere og brukere av Bakketun til
vårfest, høstfest, grillfest, julebord,og juletrefest
med underholdning.
Det er stor deltakelse på våre tilstelninger.
Det er klesalg på Bakketun, vår og høst. Bakketuns Venner hjelper til under klesalget.
Vi steker vafler sammen med beboerne på aktiviteten en gang i måneden.
Turer:
Vi hadde en fin dag på Pellestova i fint høstvær.
Anita og Ingar ga oss en varm og fin mottakelse.
Vi fikk se film om Pelle.

I mai dro vi til Glomstad og fikk servert deilig rømmegrøt av Janna.
Tur til biblioteket. Astrid hadde sørget for underholdning av musikkskolen.En hyggelig tur for oss
alle.
Bakketuns Venner har holdt basar og vi takker
hjertelig alle som har bidratt med gaver og støttet
oss ved kjøp av lodd.
Givergleden var stor og det kom inn Kr. 14.400.
Alle gaver som blir gitt oss går til sosiale tiltak for
beboere og brukere av Bakketun. Vi bruker drosje
som frakter rullestoler, slik at flest mulig kan være
med på våre utflukter. Det er mange frivillige hjelpere med på turene og tilstelningene våre. Det er
derfor bestandig en hjelpende hånd som kan ivareta hver enkelst behov.
Vi gleder oss til å møte dere i året som kommer, til
mer hygge, turer og sosialt samvær.
Hilsen Bakketuns Venner

ØYER – TRETTEN REVMATIKERFORENING
Årsmøte i Øyer Tretten Revmatikerforening avholdes 20.februar 2013 kl.19.00 på Bakketun Bosenter.
Forslag til årsmøte må være styret i hende minimum 2 uker før årsmøte, den 06.02.1013.
Forslag sendes til Reidun Synnøve Brustuen Nordbygdsveien 181, 2636 Øyer.
E-mail.: r-sybrus@online.no Tlf.nr. 612 78 637 / 41 64 26 69
Forslag til styreverv sendes til valgkomiteens leder: Trygve Sørhage Hareveien 9, 2636 Øyer.
E-mail: tsorhag@hotmail.com Tlf.nr.: 612 780 91 / 481 55 863
TAKK!
Med vennlig hilsen
ØTRF v/ Reidun Synnøve Brustuen
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Gaveliste
Desember 2012

Inger og Kristian Haug
Magnhild Stalsberg
Inger Lise og Asbjørn Bakke
Margit Vangen, Fannrem
Ingrid Eskeland Kruke
Johannes P. Lysbakken
Elisabeth og Oddvar Svegården
Lilljan og Magne Lysbakken
Ingrid og Asbjørn Bjørnhaug
Arne Ringen
Kari Børnhaug
Eva og Kåre Nordby
Eldrid Mæhlum
I og O. Voldsrud
Marit Fossum
Åse og Espen
Egil Ulven
Helga og Ottar Moe
Turid og Børn Karlsen
Inger Rusten
Margrethe Rønningen
R Kj. Stenersen
Margit og Asgeir Rønning
John Eikanger
Åse Marit Bøe og Arild Wedum
Hilda og Semming Teigen
Jostein Brustuen
Arnold Stalenget
Kirsten og Arvid Hopland
K. A.

300
200
300
500
200
200
200
300
300
300
200
250
200
200
200
250
200
300
200
200
200
200
200
200
200
200
300
200
300
300

Knut Arne Mosveen
Kjell Arne Bøe, Sandefjord
Marit Øye
Grete Gillebo
Else Marie Gundersen
Knut Berg
Åshild Andresen
Ingri Gillebo
Helen og Ole Bjerkestuen
G. og K, Odden
Anne Mari og Amund
Karl Fjellstad
Else og Bjrn Rinheim
Helga og Olav Volden
Olga Bryhn
Else M. Kvamseng
Gudbrand og Ingeborg Skjønsberg
K og J Formo
Erl R.
Reidun og Oddbar Øverli
Anonym gave
Liv Johnsgård
Steinulf Fjæstad
Målfrid og Sigmund Pålsrud
Grethe og Øivinn Holst
Kåre Sandheim
Ane H. M. Pålsrud
M. B. Ø.
Odd Halland
Berit og Jens Petter Melby

200
250
200
250
500
200
100
200
150
200
200
200
300
200
200
200
200
200
400
500
200
200
500
200
300
300
200
200
200
200

Harald Løvseth
Johanne Thoresen
Sidsel og Einar Bergum
Inger M. Hansen
Karin Bræin Simonsen
Sverre Nordgård, Fjellstrand
Anne Gunn Nermo
Per Atle Nustad
Jorunn Tråseth, Svingvoll
Kari Nermo Haave
Evelyn Faugli
Anders Hansen
Jorunn Bleka
Reidun og Ola Prestegården
Hallbjørg og Leiv Tore Briseid
Arne Haugen
Eli Stende Lillehammer
Ingunn Halstein, Gausdal
Bjørn Hjelmstad
Arne Hongshagen, Jaren
Svanhild Drevsjømoen
Ingrid Fuglehaug
Tone Rui
Tor Mathisen, Brumunddal
Synnøve Adam Andresen
Jan Langvik
Eva og Olav Pålsrud
Lise og Hans Lien
Sum private gaver desember 2012

400
250
300
200
500
250
200
200
200
200
500
200
200
300
250
300
200
300
200
200
300
200
200
250
200
200
200
250
21800

Skattefradrag.

Som tidligere gis det skattefradrag for gaver over kr 500,- til Klokkeklang.
Dette betinger at giveren skriver på p
 ersonnummeret på innbetalingen. Da kommer det med på selvangivelsen.
Er det gitt flere gaver i løpet av året summerer vi sammen gavene fra den enkelte, slik at alt som
er over kr 500,- blir med så fremt vi har fått personnummeret.

Vi støtter Klokkeklang
Bedriftsgaver mottatt i 2013
Mageli Camping og Hytter AS
AH Stein og Skiferhaandverk
Brede Stalsberg AS

500
1 500
500

ØT Regnskap
Hafjell Vaktmesterkompani

500
1 000

Gaver til menighetsarbeidet i Øyer og Tretten.
Hjertelig takk til alle som har gitt gaver til menighetsarbeidet i Øyer og Tretten til konto nr 1203 62 44338.
Det er mange og viktige oppgaver som pengene skal brukes til. Vi vil informere i om dette i Klokkeklang
Gaver fra samme giver som til sammen gjennom året utgjør 500,- blir innrapportert til skattemyndighetene,
og gir skattefradrag.

Geir Rune Szacinski
Bergljot Storsveen
Kari Anne Midtvold

300
200
200

Mildrid B Birtledal
Kjell Stenersen
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Regnskap Klokkeklang

2012

2011

Gaveliste private
Kulturmidler
Bedriftsgaver
Gaver lag og foreninger
Gave ved gravferd
Renteinntekter
Sum innt

154 982,00
5 000,00
28 000,00
9 500,00
50 218,00
63,61
247 763,61

117 400,00
4 000,00
28 750,00
3 500,00
73 750,00
120,80
227 520,80

Trykking
Porto
Innbinding gamle eks.
Redaksjonskostander
Fotografering
Bankgebyr
Sum utgifter

188 740,00
32 784,72

216 530,00
33 244,01

15 916,01

237 440,73

5 287,00
1 500,00
18,00
256 579,01

Overskudd / Underskudd

10 322,88

-29 058,21

Egenkapital pr 01.01.
Mottatt mva
Resultat
Egenkapital / Bedoldning 31.12.

29 652,94

58 711,15

10 322,88
39 975,82

-29 058,21
29 652,94

Klokkeklang har gått med kr 10322,88 i overskudd.
Gaver fra private har økt noe.
Gaver ved gravferd gått ned noe.
Vi hadde pr 31.12.2012 en beholding på kr 39 975,82

Vi takker hjerteligst for alle innkomne
gaver i forbindelse med begravelsene til:
Karl Jørgen Stensrud
Lodvar Sørsveen
Ester Skredderhaugen
Marit Nilsen
Else Ledum
Hermod Sverre Botterud
Mikkel Haugen

Lagsmøter 2013
Fredag 15. februar - Årsmøte
Onsdag 13. mars.
Møtene holdes på Skarsmoen Gård kl. 18.30.

Innkommet beløp i 2012 kr. 87.800.Tusen takk!

Møtene er åpne for alle.
Styret

Styret

17

KLOKKEKLANG

FEBRUAR 2 0 1 3

Kirkelige handlinger
Tretten sogn

ØYER sogn

Dåp

Dåp

25.11. Magnus Vaagan Simengård
Mikkel Kolloen
	Deandra Augusta de Carvalho Abintes
Figueiredo
09.12. Simen Rognstad-Bjerkhagen

18.11. Bror-Lucas Øverli-Mork
02.12. Magnus Aarnes
13.01. Aksel Annar Helland
Gravferd

23.11. 	Solbjørg Therese Rørdal Strangstad
(jordfestet i Stathelle kirke)
21.12. Harry Nilsson
08.01. 	Erling Røhr (jordfestet i Sykehuskapellet
på Lillehammer)
22.02. Ivar Bryhn
25.02. Agnes Wedum

Gravferd

28.11.
13.12.
03.01.
31.01.

Kristian O. Hagen
Petra Lien Bjørnstad
Tov Fossum
Odd Halstenstad

Vi takker hjertelig for gavene til nytt orgel i Øyer kirke:
Ved Asbjørg Hegstads begravelse den 5. desember
Ved Ivar Bryhns begravelse den 22. januar
Ved Agnes Wedums begravelse den 25. januar
Arrangement Øyer kirkeakademi 25.november
Øyer kulturskoles konsert 12.desember
Jan Erik Nordlien
Anonym gave
Tin Milovanovic
Orgelkomitéen

21700
25550
4000
3450
2462
300
1500
1000

GAVER TIL NYTT ORGEL I ØYER KIRKE
gis enklest på kto. 1202.69.73994.
Det er fantastisk at så mange støtter opp om orgelsaken.
Til nå er det samlet inn kr 631.126,Hjertelig takk til alle som bidrar, ved minnegaver, konserter , arrangementer og på andre måter.

Øyer Pensjonistlag
4. februar: Årsmøte 2013:
Møtene er første mandag i hver måned.
Alle medlemsmøter er på Hafjell Hotell og appartement kl.11.00.
Gamle og nye medlemmer fra Tretten og Øyer er hjertelig velkommen.
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Gudstjenesteplan Øyer og Tretten
Dato

Kl.

03.02.2013

11:00

Kirke

Gudstjeneste

Prest

Tretten kirke

Høymesse

Lied

17.02.2013

20:00

Tretten kirke

Taize-gudstjeneste

03.03.2013

11:00

Tretten kirke

Høymesse

Oranist Kirketjener
Lien

Brendløkken

Klokker

Kirkevert

Takkoffer til

Simengård

Mosveen

Kirkens SOS Hedmark
og Oppland
Kirkens SOS Hedmark
og Oppland

Sagedal

Lien

Brendløkken

Lillelien

Lied

Lien

Brendløkken

Gundersen

Svendsen

17.03.2013

11:00

Tretten kirke

Høymesse

Sagedal

Lien

Brendløkken

Simengård

Haugen

VTC Jerusalem

28.03.2013

19:00

Tretten kirke

Kveldsmesse

Sagedal

Lien

Brendløkken

Lillelien

Tande

VTC Jerusalem

Sagedal

Lien

31.03.2013

11:00

Tretten kirke

Høytidsmesse

14.04.2013

11:00

Tretten kirke

Våronnmesse med utdeling av
bok til 6-åringene

28.04.2013

11:00

Tretten kirke

Høymesse

Sagedal

Lien

10.02.2013

20:00

Øyer kirke

Taize-gudstjeneste

Sagedal

Lien

Manengen

13.02.2013

19:00

Øyer kirke

Kveldsmesse med utdeling av
askekors

Sagedal

Lien

Kvarving

24.02.2013

11:00

Øyer kirke

Høymesse

10.03.2013

11:00

Øyer kirke

Høymesse

24.03.2013

13:00

Mosetertoppen
Hafjell

Økumenisk gudstjeneste

Sagedal

29.03.2013

11:00

Øyer kirke

Pasjonsgudstjeneste

30.03.2013

23:30

Lillehammer
kirke

Påskenattsmesse

Brendløkken

Gundersen

Sandvik

JAMM

Brendløkken

Simengård

Hongshagen

Menighetene

Brendløkken

Lillelien

Kråbøl

JAMM

Skruklien

Bø

Kirkens SOS Hedmark
og Oppland

Lien

Manengen

Hjelmstad

Kirkens SOS Hedmark
og Oppland

Sagedal

Lien

Kvarving

Korslund

Lied

01.04.2013

11:00

Øyer kirke

Høytidsmesse

Lied

Lien

Skruklien

Andersen

JAMM

07.04.2013

11:00

Øyer kirke

Våronnmesse med utdeling av
bok til 6-åringene

Sagedal

Lien

Manengen

Kramprud

Menighetene

21.04.2013

11:00

Øyer kirke

Familiemesse med utdeling av
bok til tårnagentene.

Sagedal

Lien

Kvarving

Odden

Redd barna

24.02.2013

11:00

Øyer kirke

Høymesse

Skruklien

Bryhn

Kirkens SOS Hedmark
og Oppland

20.02.2013

18:30

Tretten kirke

Aftensang

30.01.2013

10:30

Tretten sjukeheim

Sangstund

20.03.2013

18:30

Tretten kirke

Aftensang

13.02.2013

10:30

Tretten sjukeheim

Messe

17.04.2013

18:30

Tretten kirke

Aftensang

27.02.2013

10:30

Tretten sjukeheim

Sangstund

30.01.2013

07:30

Øyer kirke

Morgensang

13.03.2013

10:30

Tretten sjukeheim

Messe

06.02.2013

21:30

Øyer kirke

Kveldsbønn

27.03.2013

10:30

Tretten sjukeheim

Sangstund

13.02.2013

07:30

Øyer kirke

Morgensang

10.04.2013

10:30

Tretten sjukeheim

Messe

27.02.2013

07:30

Øyer kirke

Morgensang

24.04.2013

10:30

Tretten sjukeheim

Sangstund

06.03.2013

21:30

Øyer kirke

Kveldsbønn

13.03.2013

07:30

Øyer kirke

Morgensang

27.03.2013

07:30

Øyer kirke

Morgensang

03.04.2013

21:30

Øyer kirke

Kveldsbønn

10.04.2013

07:30

Øyer kirke

Morgensang

24.04.2013

07:30

Øyer kirke

Morgensang

Godt nyttår til alle
Vi takker Øyer & Tretten menighet for offergavene til barnehjemmet Jamm i 2012.
Med hilsen Jammgruppa.
P.S Neste tur går i uke 40. Påmelding innen 15. juni. Tlf 47 85 81 39.
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Frossen glede
Pamela Hill Griffiths, Bærum
Nå er det den tiden
føles så lenge siden
Vinter og is er her nå
snart skal vi varme få!

En dag er all snøen borte.
Varmende sol har gjort det.
Vi glemmer kulde og snø
og husker det lille frø.

Vent! Hører du det?
Fuglene gir oss beskjed.
Trodde du at du var glemt?
Nei, varmen var bare gjemt.

Det trengte også litt hvile
og lot seg slett ikke fortvile.
Vi mennesker må lære oss
det ordner seg-alt til tross.

Snus inn luften og kjenn:
Våren vil være din venn!
Et sted under is og snø
et håp som ikke vil dø.

Alt går sin evige gang
vi har sesongenes sang.
Nå er det vinter, men
våren-ja, den kommer igjen!

