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Den blomstertid nå kommer
med lyst og glede stor,
den kjære, lyse sommer
da gress og grøde gror.
Nå rører solens armer
ved alt som før var dødt,
de blide stråler varmer,
og alt på ny blir født.
(NoS nr. 763)

SKJEBNEFELLESSKAP!
Ja, tygg gjerne litt på det ordet – skjebnefellesskap. Jeg
tror det å være prest handler om det. - Å dele andres
skjebne. Å være med på en del av et annet menneskets
livsreise. Det er stort å få mønstre på en slik seilas, man
blir både ydmyk og ærbødig. Å få komme inn i andre menneskers liv enten det gjelder i de store overgangsritene
eller det gjelder i det hverdagslige slitet, så oppleves det
som meningsfylt å være der. Og det gjør noe med en...
Jeg tenker på de hundrevis av gangene, jeg gjennom
disse elleve årene har ledet gravferdsprosesjonen frem til
graven. Alle livshistoriene jeg har hørt og fått tatt del i. Alle
de små barnehodene jeg har fått øst vann over – Alle de
unge som har knelt ned foran alteret i Sør-Fron kirken og fått sin velsignelse på veien ut
i utkjent fremtid.
De gangene jeg har fått erklære to mennesker som rette ektefolk. –De mange
hverdagsepisodene der jeg har blitt invitert inn i smerte, savn og fortvilelse. Og alle de
søndagene jeg har fått løftet hendene og lyst velsignelsen over en ”tyle” menighet. En
underlig jobb denne prestetjenesten. Jeg ville ikke vært en dag foruten. Å leve i disse
skjebnefellesskapene er det mest meningsfulle jeg kan tenke meg, men det er
krevende. Prestetjenesten er krevende på så mange måter og den må være det.
Krevende også ovenfor en selv. – Derfor skal det nesten bli litt godt å henge stolaen i
skapet istedenfor over skuldrende, om ikke annet så i alle fall for en stakket stund.

….Og godt er det å vite at kirkeskipet skal seile videre med en
stødig kaptein. Ingen vet vel det bedre enn meg... Jeg ønsker Berit
lykke til og Guds velsignelse i den meningsfulle og flotte tjenesten
det er å være sogneprest for de gode sørfrøningene.
–––
Til dere alle; – en kjær hilsen og et inderlig ønske
om en deilig sommer!
Deres Knut :-)

Sogneprest Knut Kvidaland har permisjon fra stillingen som sogneprest i Sør-Fron
frem til 1.setember 2008. Berit Basmo Kvidaland vil i tidsrommet fungere i stillingen.
Kvidaland starter i fast stilling som kommunikasjonssjef i Peer Gynt A/S fra 1. august 2007.
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16 ÅR i SØR-FRON!
– NÅ TAKKER KANTOR JAMES FOR SEG!
Det er vanskelig å tro at Gjertrud, Kari Edna og jeg
har bodd i Sør-Fron i 16 år!
Jeg kom hit fra Ringsaker som 50-åring uten å
kjenne noen, med løfte om et nytt dansk pipeorgel
som skulle leveres til Sør-Fron kirke i 1992. Det var i
seg selv nok til å friste meg til en arbeidsøkt i
Gudbrandsdalen.
Den første tiden i jobben var utfordrende. Det
gamle orgelet var slitent og ble midlertidlig erstattet av
en synthesizer. Men endelig kom den store dagen da
Marcussens orgelbyggeri kom med alle orgelkomponenter som dekket nesten hele kirkegulvet. Etter tre
ukers solid arbeid var orgelet ferdig og intoneringsarbeidet ble gjort av dansken Mogens Brunsnæs, en
meget erfaren fagmann som fikk trompetregisteret til
å låte akkurat som jeg ønsket det.
Innvielseskonserten fant sted 30. august med Kjell
Mørk Karlsen og undertegnede som solister. Sør-Fron
spelemannslag urfremførte Karlsens «Suite for orgel
og spelemannslag» med komponisten selv ved orgelet. Det var ca. 700 tilhørere denne kvelden.
1992 var et viktig musikkår her i bygda. De
sammenslåtte Sør-Fron sangkor og Fossegrimen
med til sammen over 70 stemmer, sammen med fire
profesjonelle sangsolister, et kammerorkester og
undertegnede som dirigerte, fremførte Haydn’s
“Theresemesse”
1. november. Verket var skrevet nesten samtidig
med byggingen av Sør-Fron kirke. I tillegg var Anne
Lill Ree solist i Mozarts D-dur fløytekonsert hvor
orkesteret ble dirigert av hennes far, Arne Larsen.
Konserten avsluttet et minnerikt 200-års jubileum
hvor våre to prester Arne og Sonja Fauske hadde spilt
en ledende rolle, som John Tofte, leder i orgelkomiteen også hadde gjort.
Et annet positivt tilskudd til bygdas musikkliv kom i
1993 da Anne Almehagen og jeg startet Sør-Fron
barne- og ungdomskor. Koret vant senere «GD cup»
på Tretten. Etter to dirigentskifte måtte koret avslutte
sitt relativt korte liv i 1999. Til tusenårsfesten i 2000
startet jeg Fron Gospel, et kor for alle aldersgrupper.
Koret hadde en fin konsert med Fossajazz storband i
kirken 11. juni (1. pinsedag). Dessverre fikk vi ikke nok
herrestemmer og måtte legge ned koret i november,
2000.
I 1999 spurte Knut Kvidaland om vi kunne danne et
messingensemble som kunne delta i den nystartede
Påskenattsmessen. Tradisjonen etablerte seg og
gruppen fortsetter i dag. Disse ivrige og lojale musikere i alle aldre har gitt farge og løft til våre påskemesser og alle setter veldig stor pris på det.
Det er ikke mulig å liste opp alle fine konserter og
gudstjenester fra mine to perioder som organist/kantor – jo, jeg var borte fra kirken mellom 1994 og 1999
da jeg var med å starte musikklinja på Vinstra vidaregåande skule, pluss et år som organist i Østre

Gausdal. Likeens er det umulig å nevne alle de mennesker jeg gjerne skulle takke for hjelpen gjennom
disse 16 år. Dog vil jeg takke kirkestaben, soknerådene, kirkegjengere, våre to prester Berit og Knut,
Kåre, Arild og Jan, Tove, Bjørg og Eldrid, og ikke å forglemme Oddvar og Else i Espedalen for deres flotte
støtte og samarbeid. Kirkens kantori har bidratt til en
god liturgisk atmosfære i våre gudstjenester.
Kommunen og oppvekstetaten har alltid vist støtte og
velvilje i kulturformidling og de må ta en del av æren
for kulturprisene jeg fikk, både fra Sør-Fron kommune
og GD. Jeg er glad soknerådet bestemte seg for å gi
ut en musikksuvenir CD fra Sør-Fron kirke. Den vil
komplementere festskiftet og prospektkortene. Den vil
også minne oss om hvordan musikken i kirken låt i
2007.
Jeg ønsker den nye organist suksess samtidig som
jeg håper jeg vil få tillatelse å spille i kirken av og til!
Min familie og jeg kommer til å flytte sørover om vel
ett år, men vi håper å holde kontakt med våre venner
i bygda i årene som kommer.
Takk alle sammen!
James

NY CD I SALG NÅ!
Musikksouvernir fra Sør-Fron Kirke
ORGELMUSIKK fra kirkeåret innspilt av kantor James W.
Dickinson på kirkens praktfulle Marcussen orgel fra 1992.
KIRKEKLOKKER – SØR-FRON KANTORI
m/solist Johnny Lønning
+ ÅTTESIDERS HEFTE i full farge om Sør-Fron
kirke og musikken!

Et hyggelig minne fra Sør-Fron kirke og flott gave til
venner og kjente!
CD bestilles/kjøpes på prestekontoret tlf. 61 29 92 30 eller skriv
til Sør-Fron prestekontor, Kommuneveien 1, 2647 Sør-Fron,
eller bestill via e-mail: prestekontoret@sor-fron.kommune.no
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Friske midler til dåpsopplæring
Rett før påske fikk Sør-Fron sokn positivt svar på sin
søknad om å være prosjektmenighet for kirkens store
trosopplæringsreform! 350 av landets rundt 1200
menigheter er nå på en eller annen måte involvert i
dette omfattende prosjektet som startet i 2004 og
avsluttes i 2008.

KORT OM TROSOPPLÆRINGSREFORMEN
Reform av kirkens trosopplæring ble vedtatt av
Stortinget 27.mai 2003. Det var et bredt politisk flertall
bak Stortingets vedtak. Andre tros- og livssynssamfunn får tilsvarende økonomisk støtte til å følge opp
barne- og ungdomsmedlemmer. Stortinget ønsker at
trosopplæringen i Den norske kirke, på samme måte
som den opplæring som finner sted i andre tros- og
livssynssamfunn, skal stimulere til bygging av egen
identitet og forståelse av egen kultur og tradisjoner i
et samfunn der innslaget av ulike tros- og livssynssamfunn blir stadig rikere.
STØRST AV ALT er tittelen på kirkens trosopplæringsreform. ”Så blir de stående disse tre. Tro, håp og
kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.”
1.Kor.13,13. Kjærligheten er det sentrale verdibegrep
som beskriver både hvordan Gud er og hvordan vi
utfordres til å møte hverandre. For kirken skal denne
grensesprengende kjærlighet være dens grunnleggende verdi.
Barn har rett til åndelig utvikling (Barnekonvensjonens artikkel 27) og dette vil kirkens systematiske
trosopplæring fremme. Gjennom trosopplæringen vil
barn og unge få dele tro og undring, kristne tradisjoner og verdier.

LOKALT
Vi søkte i februar i år om midler til å bli prosjektmenighet. Vårt prosjekt bygger på det dåpsopplæringsarbeid som Sør-Fron har hatt i mange år.
Vi fikk positivt svar på søknaden vår og har fått midler som gjør oss i stand til å tilsette en person i 80%
stilling! I kroner betyr dette kr. 277.500,- i 2007 og kr.
391.000,- i 2008. Prosjektet vårt har vi kalt SKAPT I
GUDS BILDE. Med det signaliserer vi at vi ønsker å
møte alle barn med det utgangspunkt at de er unike
og fantastiske personer som har sin rettmessige
plass hos Gud og i kirka. På det konkrete plan vil vi
både kunne fortsette med og også utvide vårt tilbud til
barn mellom 0-12 år. Dette vil i hovedsak dreie seg
om babysang, adventssamlinger for 4-åringer, dåpsskole for 6-åringer, kirkehelg om våren for 9-åringer,
pilegrimsvandring for 10/11-åringer og ulike fellesskapsbyggende aktiviteter for 12-åringer. Mye av
dette er allerede godt innarbeidet, mens noe vil finne
sin form i løpet av det nærmeste halvannet året.
Stillingen er utlyst og vi håper å ha en ny ansatt på
plass på ettersommeren.

PILEGRIMSVANDRING
Det første nye som skjer er en pilegrimsvandring første uka i juli gjennom Sør-Fron for de som går ut
5. klasse i vår. Lærer Inger Melbø Strangstad fra
Tretten vil lede vandringen sammen med lokale personer. Planleggingen er godt i gang og invitasjon er
sendt ut til de det gjelder. Vi er spent på hvor mange
som vil være med å gjøre seg kjent med både bygda
si og kirka si på denne måten!

STYRINGSGRUPPE
Til å følge opp prosjektet både framdriftsmessig og
økonomisk har soknerådet oppnevnt ei styringsgruppe: Den består av: Anne Brenden, Kristen Kristiansen, Brit Dalseg, Ole Muriteigen, Berit Basmo
Kvidaland og prosjektleder.
Vi håper at det vi har å tilby fra kirka si side til unger i
Sør-Fron fortsatt vil være aktiviteter som både barn
og voksne finner interessante og verdifulle å være
med på - og vil gi mange gode opplevelser til både
små og store i året som kommer!

PYNTING OG STELL AV GRAVSTEDER
ARNE SLÅEN fra Harpefoss tar på seg planting og stell av graver på Sør-Fron kirkegård.
Han har adresse:
Skrangelliveien, 2647 Sør-Fron
Tlf. 61 29 81 70 – 99 29 81 70
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Ny kantor i Sør-Fron
Fra 1. september overtar jeg orgelbenken etter
James, noe jeg gleder meg veldig til.
Jeg er 39 år, heter Kjell Inge Midtskogen og er
vokst opp i Rendalen. Etter å ha gått musikklinja på
Gjøvik, ble retningen Danmark. Der tok jeg videre
utdannelse på Konservatoriet i Esbjerg og i alt ble det
17 fine år i Danmark.
I 2004 hadde jeg en fin stilling i Kolding og kunne
godt ha blitt der resten av livet, men jeg tenkte at hvis
jeg skulle komme meg til Norge igjen, så måtte jeg ta
en avgjørelse og gjøre det nå. Da ble det Åsnes i
Solør, som jeg har vært i 3 år. Her er det 6 kirker med
mange trivelige mennesker, men jeg synes det blir litt
for slitsomt etter hvert, med så mye farting frem og tilbake. Så da er det jo heldig at jeg kommer til SørFron, hvor det ikke er så mange tjenestesteder og
store avstander.
Ellers så får jeg også kortere vei hjem til slekt og
venner i Rendalen og Stor-Elvdal. Jeg trives med
dalsnatur omkring meg, så jeg tror det gir grunnlag for
mange positive opplevelser i Gudbrandsdalen, både i
tjenesten og på fritida.
Kjell Inge Midtskogen

Konfirmantene 2007

Tonje Elise Horsberg, Julie Storholm Haave, Marthe Heggeløkken Kvislen, Sara Hizon Kolobekken, Sogneprest Knut
Kvidaland, Isabelle Cathrine Bjørkhaug, Marie Holmberg Hylland, Ragnhild Brånå, Henriette Byrløkken, Nicoline
Bay, Eric Andre Nyborg, Henning Kvebu, Marie Skibenes Botilsrud. Anette Gårderløkken Bjørkli, Stine Birgitte
Falkenhaug, Betina Hovden, Invild Ringen Jøråsen, Kristine Noet, Sandra Bredeveien, Lisa Marie Gryttingslien, Ida
Monshaugen, Gina Nordahl, Iver Grytting, Hege Bredeveien, Gunn-Helen Åsly Tvete, Anna Haverstad
Rudlandsløkken, Kristian Holmen, Per Blakstad Haave, Bjørnar Bjørke, Anette Slåstuen Haug, Linn Marita
Bjerkehagen, Ragnhild Listad, Thomas Beitmyren, Baard Johannes Kvidaland, Petter Holsbrekken Skar, Odd Fredrik
Furuheim Korstad, Lars Iversen, Anders Holth Hovemoen, Jørn Frode Fossehagen, William Ferreira de Souza, Tom
Erik Kristiansen, Øyvind Berget, John Olav Kampesæter Morken, Pål Dalseghagen Rannstad, Mats Erik Haugamo
Baukhol og Are Åberg.
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SOKNEPRESTEN OPNA KYRJA
FOR ”PILEGRIMS-AFGHANARANE”

55 afghanarar er på ein om lag 550 km tur langs pilegrimsleden frå Trondheim til Oslo. Dei legg bak seg 2530 km dagleg og brukar med kviledagar om lag ein
månad på turen. I Sør-Fron møtte afghanarane ein hjerteleg mottak med opne kyrkjedører, dusj og benk og
bord for mat.
Maten kom frå landsmenn som har tilhald i distriktet
her. På vegen ned frå Skar fekk dei saft og kvile på
Rudi gard. Dei fekk og høve til å sjå og høyre tradisjonsmusikk før ferda gjekk vidare. Ein afghanar bidrog
med eiget instrument og opptreden.
Sokneprest Kvidaland ynskja den lydhøre gjengen
velkommen til Sør-Fron før dei tok kapellet i bruk til
kvile, mat og drikke. Fyst ved midnatt fell ”huslyden” i
kapellet til ro før ferda går vidare mot Oslo.
Dei om lag 55 pilegrimane er i alderen 20-30 år. Det
er berre menn. Dei har det til felles at dei har fått av-
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slege asylsøknaden sin i Noreg. Dei legg for dagen ein
innsatsvilje på denne spesielle ferda som avspeglar ei
tru at dei kjempar for eige liv. Dei kan ikkje sjå nokon
moglegheit for seg sjølv ved heimsending.
Dei hadde ein parole: ”Ikkje send oss tilbake til
Krigen”. Inga mismod kom tilsyne. Sjølv ikkje ein med
gåvanskar og krykke hadde tankar om å ta bussen! Dei
hadde eit moderne elektronisk utstyr av alle slag.
Mobilsamtaler og mediaoppslag frå si ferd mellom
Trondheim og Oslo fylde dei frå time til time.
Kyrkja i Sør-Fron vart ein plass som fleire afghanarar
vil hugse med glede som dei sa til avisfjuken i Dølen.
Dølen fylgde pilegrimane frå Skar til Kapellet. Eit
afghansk måltid og saft var avslutninga på dagen i SørFron.
Fotos: Knut S. Kjorstad

TIL TJENESTE

SLEKTERS
GANG
Døpte: Erik Elias Moen Eisele, Malene Auglestad,
Mathilde Jacklin Haugen, Eirin Bekkevold, Åshild
Alme, Elias Strømstad Borolien, Iver Odlo Nystuen,
Trygve Nystuen.
Vigde: Aase Westlie og Roar Koppang, Beate
Haugom og Jon Bigseth.
Døde: Magnar Edvin Volden, Signe Korstad, Mari
Dalseghagen, Johannes Bjerke, Bjørn Steinar Ekre,
Bjarne Heggelien, Arvid Andreassen, Harald
Dalseghagen, Asbjørn Hagejordet Martha Solberg,
Paula Moheim, Rønnaug Brenden, Alvilde Pauline
Ringstad, Hans Åge Bay Haugen og Mari Solheim.

Prestekontoret:
Prestekontoret i Sør-Fron
Kommuneveien 1, 2647 Sør-Fron.
Telefon: 61 29 92 30. Fax: 61 29 92 31.
E-post: prestekontoret@sor-fron.kommune.no
Kontortider:
Mandag stengt, tirsdag, onsdag torsdag og fredag
kl. 9.00–14.30.
Sognepresten har fast kontortid tirsdag og torsdag
kl. 10.00–12.00. Ved annen kirkelig tjeneste går
kontortiden ut. Mandag/lørdag er prestens fridager.
Kantor har fast kontortid tirsdag og torsdag
kl.10.00 - 12.00.
Sogneprester:
Knut Kvidaland, prestegården, 2647 Sør-Fron.
Telefon: 61 29 64 66 privat. Mobil: 90 87 89 03.
(Permisjon fra 011.08.2007)
Berit Basmo Kvidaland, 2647 Sør-Fron.
Telefon: 61 29 64 66. Mobil: 91 77 34 90
(Vikar fra 01.08.2007)

SØR-FRON MENIGHET
FÅR NY KANTOR

Kantor:
James W. Dickenson, Brandrud,
2647 Sør-Fron. Telefon: 61 29 69 50.

Kantor James Dickenson har sagt opp stillinga si
fra høsten 2007, noe vi beklager sterkt. Vi må
imidlertid sette pris på de åra som han har vært
hos oss og gledet oss med flott musikk. Imidlertid
har han lovet oss å stille opp som vikar når vi har
behov. Det setter vi stor pris på. Nå ønsker vi han
en fin pensjonist-tid.

Kirkeverge/sekretær:
Bjørg Sørjordet, 2647 Sør-Fron
Tlf. arbeid: 61 29 92 30. Privat: 61 29 80 98.
Mobil: 95 84 27 85

Når situasjonen ble slik måtte vi ut på markedet
for å få en erstatter. Stillinga har vært utlyst og vi
fikk 6 søkere. Det var søkere med norsk, polsk og
russisk bakgrunn. Sikkert flinke og trivelige folk
alle sammen.
Sør-Fron sokneråd bestemte seg for å tilby stillinga til Kjell Inge Midtskogen, og til vår store
glede har han takket ja. Kjell Inge er østerdøl.
Han er opprinnelig fra Rendalen i Østerdalen,
men jobber nå som kantor i Åsnes i Solør.

ÅPEN KIRKE
F.o.m. 19. juni og til skolestart
er Sør-Fron kirke åpen for besøkende
mandag til lørdag fra kl. 10.00 – 15.00.
Det er pensjonister som sitter
vakt i kirken.

Kirketjener:
Arild Larshaugen 2647 Sør-Fron
Tlf: Sør-Fron kyrkje 61 29 71 31. Priv.: 61 29 70 28.
Mobil: 91 79 92 20.
Espedalen Fjellkirke:
Jan Smikop, 2643 Skåbu.
Mobil: 95 12 24 70.
Klokker
Eldrid Listad, 2647 SØR-FRON
Telefon: 61 29 61 29
Sør-Fron sokneråd:
Leder: Per Erik Holmen, Tofte, 2647 Sør-Fron
Tlf. 61 29 62 90 – 90 56 57 32
E-mail: periholm@online.no
Nestleder: Anne Brenden, Vestsidevegen,
2647 Sør-Fron
Tlf. 61 29 81 21 – 91 88 24 86
E-mail: amb49@online.no
Berit Brenden Bredli, Kari Wassrud,
Kristen Kristiansen, Pål Skoe Kjorstad,
Astrid H. Gryttingslien,Elisabeth Alme og
John Ludvik Nilsen Dalseg .
SØR-FRON KYRKJEBLAD
Sør-Fron Kyrkjeblad kommer ut med 4 nummer pr. år.
Det deles ut til alle husstandene i kyrkjelyden.
Minste kontingent er kr. 100,–.
I redaksjonen: Knut Kvidaland, Berit Nustad,
Else Marie Sletten og Margot Silli.
Bankgirokonto: 2095.21.81263

MISTET SØLJE

Trykk og ekspedisjon:
Dale-Gudbrands Trykkeri as, 2635 Tretten.
Tlf. 61 27 73 50 - Fax: 61 27 73 51

17. mai ble det mistet en bunadsølje
(Gudbrandsdalsknapp) på strekningen
Jørstadkrysset – Sør-Fron kirke.
Hvis det er noen som har funnet denne, ber vi
om at den blir levert på Prestekontoret.

Stoff til kyrkjebladet sendes redaksjonen
eller ring telefon 61 29 92 30.
Stoff kan også sendes på mail:
prestekontoret@sor-fron.kommune.no
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Søndag 1. juli (5. s.e.pinse)
Lit. farge grønn
Tekst: Matt 7, 1-5 1
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Sommermesse. Dåp.
Kirkekaffe i prestegårdshagen etter gudstjenesten.
Søndag 8. juli - Aposteldagen (6.s.e. pinse)
Lit. farge rød
Tekst: Luk 5, 1-11 1
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Pilgrimsgudstjeneste. Dåp
Søndag 15. juli ( 7.s.e.pinse )
Lit. farge grønn
Tekst: Matt 5, 20-24 ( 25-26)
Espedalen Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse

Søndag 19. august (12. .s.e.pinse)
Lit. farge grønn.
Tekst: Luk 18, 9-14
Setermesse på Jensås kl. 11.00
Søndag 26. august (13. s.e.pinse)
Lit. farge grønn.
Tekst: Mark 7, 31-37
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp
Søndag 2. september (14. s.e.pinse)
Lit. farge grønn.
Tekst: Luk 10, 25-37
Espedalen Fjellkirke kl. 11.00 : Høymesse
Søndag 9. september (15. s.e.pinse)
Lit. farge grønn.
Tekst: *1 Tess 5, 15-24
Sandtorp misjonshus kl. 11.00: Grendahusgudstjeneste

Søndag 22. juli (8. s.e.pinse)
Lit. farge grønn
Tekst: Mark 8, 1-9
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Høymesse
Olsok (29. juli - 9.s.e. pinse)
Lit. farge rød
Tekst: *Sal 33, 12-22
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp

Søndag 16. september (16. s.e.pinse)
Lit. farge grønn.
Tekst: Luk 12, 13-21
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Høsttakkefest. 50-års konfirmanter.

Søndag 5. august (10. s.e.pinse)
Lit. farge grønn.
Tekst: Matt 25, 14-30
Espedalen Fjellkirke kl.11.00: Høymesse

Søndag 23. September (17. s.e.pinse)
Lit. farge grønn
Tekst: Joh 11, 17-27.37-44
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Høymesse.
Presentasjon av nye konfirmanter

Søndag 12. august (11. s.e.pinse)
Lit. farge grønn.
Tekst: Luk 19, 41-48
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp

Søndag 30. september (18. s. e.pinse)
Lit. farge grønn
Tekst: Mark 2,18-28
Espedalen fjellkirke kl. 18.00: Høsttakkefest/kveldsgudstjeneste.
Ved forandring: Se annonse i GD.

Gud signe årets grøde
i alle verdens land!
Gud gi oss daglig føde
fra jord og hav og strand,
og hjelp oss du å dele
med andre det vi har,
vårt liv, vår jord, det hele
er ditt, vår Gud og Far!

