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God påske!
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Han var i Guds skikkelse,
men så det ikke som røvet gods
å være Gud lik.
Tankene mine har allerede begynt å kretse om
påskedramaet. For jeg vet at om kort tid skal jeg
igjen prøve å si noe om det drama som utspant seg
i Jesu liv i påsken. Forsidebildet på bladet inngår
også i denne forberedelsen – bildet av korset som
ble satt opp på Kyrkjeflata i 1995, der en antar at
Listadkyrkja stod.
Det er sikkert ikke alle som har unt seg sjøl å gå dit,
men det er ingen grunn til å la det være – i alle fall
ikke når snødybden blir litt mindre enn den var da
bildet ble tatt. Også dette er en av de mange perler bygda vår har å by på, med en flott utsikt over
bygda og ”Laugen”. Kristi Himmelfartsdag blir
det gudstjeneste på Kyrkjeflata.
Men først er det påske – og korset er sentralt –
smerten, lidelsen, et uttrykk for menneskets ondskap. Paradoksalt nok er dette symbolet håpefullt!
Fordi budskapet fra Jesu kors er forsoning.

I sin ferd var han som et menneske;
han fornedret seg selv
og ble lydig til døden,
ja, korsets død.
Derfor har Gud høyt opphøyet ham
og gitt ham navnet over alle navn,
for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn,
i himmelen, på jorden og under jorden,
og hver tunge bekjenne:
Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!
Fil.2,5-11.

VELSIGNET PÅSKETID!

Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus!

Beste hilsen Berit

På utfordring fra sangvenn, Vegard Bjerke, vil jeg
skrive litt om ei salme som jeg synes spesielt mye om.
Jul- og nyttårsfeiringen er over, og vi går lysere tider
i møte. Ei salme som er mye brukt i denne feiringen
er ”Deilig er jorden” tekst av Bernhard Severin Ingemann. Salmen er opprinnelig ein tysk julesang basert
på en gammel folkemelodi. B.S. Ingemann oversatte
den i 1850, og han skrev den som en protestsang
mot den krigen som pågikk mellom datidens Danmark og Tyskland. Enkel og fintekst og melodi. Melodien er en Schlesisk folkemelodi nedtegnet i 1842.
Det er også skrevet fine korarrangement til denne
salmen.
Jeg får aldri ordentlig julestemning før jeg har
sunget ”Deilig er jorden” sammen med Sør-Fron
sangkor i kirken på adventskonserten. Vi har det
godt, det er gammeldags å ha det vondt.

Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre riker på jorden
går vi til paradis med sang.

Min gode venn og kulturkollega Knut Kvidaland utfordres til å fortsette salmestafetten.
Med hilsen Ivar Hovden.
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Han gav avkall på sitt eget,
tok på seg en tjeners skikkelse
og ble mennesker lik.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang;
aldri forstummer tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.
Englene sang den
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden, menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!
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DÅPSSKOLE 2009
Vi hadde formingsaktiviteter der de tegna fra dåpen
sin og de lagde påskesol.
Vi øvde også på noen sanger som vi skulle fremføre
under gudstjenesten.
Det var et svært godt frammøte. Det var i alt 31
barn som var innom dåpsskolen.
Vi vil få takke alle foreldre/besteforeldre som kjører
barna sine på de ulike tiltakene hos oss.
Tusen takk for kjempefine samlinger. Det var veldig
fint å få lov til å være sammen med dere.
Mvh.menighetspedagog Hanne Knutsen

P

å begynnelsen av året ble 1. klassingene invitert
til 4 samlinger med avsluttende familiegudstje
neste. Vi var sammen 4 torsdagsettermiddager
der vi snakka om noen av de kjente bibelfortellingene
som Bartimeus og Sakkeus, og vi gikk gjennom påskedagene – palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og
påskedagen.
Vi har en perlekrans med glassperler i forskjellige
farger som fulgte oss gjennom alle samlingene. Alle
perlene har forskjellige navn, og det knytta rim og
bønner opp mot disse perlene som noen av barna leste
under gudstjenesten.

PÅSKEGUDSTJENESTE I FRILUFT
Palmesøndag, den 5.april er det gudstjeneste ved kafeen på Vendalen kl.12.00
ved Berit Basmo Kvidaland. Musikk ved Henry Eggen.
VEL MØTT!

NYTT OM STABEN
NY KLOKKER TILSATT I SØR-FRON SOKN.
Synøve Barlund ble på siste soknerådsmøte tilsatt i 30 % klokkerstilling i Sør-Fron.
Stillinga har vært ledig siden 1. november sist år da Eldrid Listad sluttet.
Synøve starter starter opp i stillinga 26. mars.
Den kirkelige stab og menighet gleder seg over tilsettinga, og ønsker Synøve
lykke til med arbeidet i menigheten vår.
Kirkevergen
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Årsrapport 2008
for Sør-Fron sokneråd
SØR-FRON SOKNERÅD består av:

Per Erik Holmen (leder), Anne Brenden (nestleder), Berit Brenden Bredli, Kari Wassrud,
Kristen Kristiansen, Pål Skoe Kjorstad, Astrid H.Gryttingslien, Elisabeth Alme og fung.
sogneprest Berit Basmo Kvidaland
Vararepresentanter: John Ludvik Nilsen Dalseg, Karl
Olsen, Dagny Kristiansen og Oddveig Strand.
Kommunestyrets representant i kirkelig fellesråd er
Agnethe Skattebo.
Soknerådet har hatt 4 møter og behandla 57 saker.
Årsmøtet /menighetens årsfest vart avviklet 30.mars
med 37 frammøtte. Pilegrimsprest Arne Bakken kåserte
over temaet : ”Vi er et folk på vandring”. Suniva Dalseg
og Elisabeth Slang Stauri underholdt med felespill.

STABEN

I soknets stab har det vært en del endringer siste år.
Hanne Elisabeth Knutsen ble tilsatt midlertidig i 80 %
stilling som prosjektleder i Trosopplærings-prosjektet,
og startet opp 4.februar 2008. Nå er prosjektperioden
over, og fra 1.januar 2009 har hun 80 % fast stilling
som menighetspedagog.
Klokker Eldrid Listad sluttet 1. november. Klokkerstilling
på 30 % er utlyst med søknadsfrist 20.februar 2009.
Kirketjener Jan Smikop ved Espedalen Fjellkirke
sluttet også 1.november. Anders Gjestad Rugsveen fra
Espedalen startet opp som kirketjener ved Fjellkirka
1.januar 2009.
Som vikar for kirketjenerne har Rolf Megrund og Josef
Nerli vært til god hjelp i henholdsvis Espedalen Fjellkirke
og på Sør-Fron kirkegård. Graver på Sør-Fron er Hans
Myhren fra Ringebu.
I sommer hadde vi hjelp på kirkegården av Tore
Halle og Kjetil Myrhaug. Det var to trivelige gutter, som
utførte en god jobb.
Sogneprest Knut Kvidaland fikk forlenget sin permisjon
til 1. august 2009. Vikar er Berit Basmo Kvidaland.

Høytaleranlegget hadde dette året behov for en skikkelig overhaling da det var svært ustadig, og mange
klaget over at de ikke hørte noe når de var på gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger. Noe av utstyret ble
skiftet ut, og vi fikk en reparasjon på mellom kr. 30 –
40.000.
Oddmund Stebergløkken har laget ny plakattavle som
vi fikk som gave sist vår. Den satte vi stor pris på.
Det tilbakevendende problemet hvert år er løse
gravsteiner på kirkegården. Iflg. gamle soknerådsprotokoller har dette vært tatt opp mange ganger,
og ulike personer har fått i oppdrag å løse dette problemet. Det bedrer seg år for år, men vi må nok sette
inn noen ekstra ressurser for å få bukt med problemet.
Våren 2009 kommer vi til å ta en liten aksjon for å få
registrert alle som ikke er forskriftmessig boltet, og festerne vil bli tilskrevet.
Iflg. Kirkegårdsvedtektenes §6 skal altså stående
gravminner festes til et fundament eller en sokkel med minst 2 bolter.
De som trenger hjelp må bare ta kontakt med kirke
tjener/kirkeverge for mer informasjon. Kirketjeneren tar
ikke på seg slikt arbeid, men vi har kontakt med firma
som gjør denne jobben

ÅPEN KIRKE

Den kirkelige stab er alle innmeldt i Gudbrandsdal be
driftshelsetjeneste.

Som vanlig var Sør-Fron kirke også denne sommeren
åpen i to måneder for turister. Et tiltak som mange setter pris stor pris på. Vi har ikke hatt lønnet guide i kirken
siden 1995. I åra deretter har vi hatt et frivillig korps
som sitter vakt. Martha Bjerke og Eldrid Listad organiserte dette arbeidet siste sommer.

KIRKE, KAPELL OG KIRKEGÅRD

KIRKEBLADET

10. september var det prostisamling på Hundorp, DaleGudbrands gard med over 50 deltagere.

Lørdag 28. april var det dugnad på kirkegården med
mer enn 50 frammøtte. Diakoniutvalget stod som vanlig for velfortjent servering i kapellet etter arbeidsøkta.
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Vedlikeholdsarbeidet på Sør-Fron kirke fortsetter.
Sommeren 2008 ble det utført totalrenovering av ytterligere to vegger og pilastere, og arbeidet ble som
tidligere utført av murermester Øyvind Lauvnes. Resten
av dette arbeidet blir utført i 2009 og 2010.
Det er et svært omfattende arbeid, og Sør-Fron
kommune har tatt opp lån for å finansiere arbeidet.
Maskinparken har fungert bra dette året og vi har
unngått de store kostnadene. Dette er et resultat av
gode rutiner med service og ettersyn. Som arbeidsgiver
er soknerådet ansvarlig for sikkerheten til de ansatte, og
at de har ordentlig utstyr.

Kirkebladet kom også dette året ut med 4 nummer.
Minstekontingenten er fortsatt kr. 100 og mange har
benyttet giroen siste år. Stor takk til alle givere! I 2008
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kom det inn kr. 55.750 som viser en god økning i
bidragene. I tillegg har vi fått gaver både fra Sør-Fron
og Harpefoss sanitetsforeninger som vi er svært takknemlige for.
Vi sender nå ut giro to ganger i året, den siste som
en ”påminnelsesblankett” til de som ikke har betalt
tidligere. Redaksjonen består nå av fung. sokneprest og
Berit Nustad. Margot Silli og Else Marie Sletten gikk ut
av redaksjonen sist år etter mange års deltagelse.

BLOMSTERKORT/GRAVFERDSKORT

Beholdningen av blomster-/gravferdskort er fortsatt stor.
De koster kr. 50, og er å få på prestekontoret, hos kirketjener, og også i banken og butikkene i Sør-Fron. Det
siste er litt usikkert. Kortene brukes som oppmerksomhet
ved begravelser, og inntekta går til blomsterfondet.
Dessverre er det ikke mange som bruker dem nå.

LYSGLOBEN

Vi har lysglobe i både Sør-Fron kirke og Espedalen
Fjellkirke. De er stadig i bruk ved gudstjenester både
av kirken selv og menigheten. I tillegg brukes den av
besøkende som er innom kirka. Publikum er flinke til å
legge penger for lysa i bøssa.

22.03.2008 Påskekvelden deltok to fra utvalget i kyrkja.
17.04.2008 spanderte vi boller, sjokoladekake og brus
på årets konfirmanter.
26.04.2008 Siste lørdag i april var det raking på kyrkjegarden. Det var strålande vær og rundt
50 personer deltok. To fra diakoniutvalget
hadde serveringa.
27.04.2008 var diakoniutvalget på Sørheim omsorgssenter og spanderte ettermiddagskaffe
med mye godt attåt. Vi hadde også underhaldning
15.06.2008 var det sommergudstjeneste. Som vanlig
var det servering ute i det fri. Været var så
usikkert så vi tok kaffen på kyrkjebakken
denne gangen. Men sola skein opp og folk
kosa seg der og.
02.11.2008 Allehelgensdag var det som vanleg diakoniutvalget som ba på kaffe og kaker i
kapellet etter gudstjenesta.
Tusen takk for godt samarbeid i 2008.
Ruth Korstad

HØGSTDAGSBØNN M.M.

Vi fortsatte med Høgstdagsbønn i 2008. Det var til
sammen 6 samlinger med til sammen 188 deltagere.
Ingrid Noreng stilte som vanlig opp med kaffe og verdens beste vafler.
Årets busstur gikk til Høvringen med 42 deltagere.
Første stopp var Jørundgard på Sel hvor det ble servert
kaffe og vafler. Deretter var det høgstdagsbønn i Rossbø
kapell på Høvringen og deilig middag på Putten seter.
Sør-Fron Sokn er medeier i Kirkens SOS. Sør-Frons representant er Kari Wassrud med Berit Brenden Bredli
som vara.
Sør-Fron sokneråd er også medeier i Kirkens Familierådgivning på Otta. Det årlige beløpet som skal innbetales
dekkes ved offer i kirken. Soknerådslederen er soknets
representant til representantskapsmøtet, og Jorun Opsahl fra diakoniutvalget er vara.
Misjonsforeningene våre jobber tyngre nå. Skurdal misjonsforening og Liene Misjonsforening hadde i oktober
et felles møte i kapellet der de hadde besøk av Øyvind
Haaland. I tillegg har Liene Misjonsforening hatt et
møte alene.

DIAKONIUTVALGET

Diakoniutvalget består av : Ruth Korstad (leder), Jorunn
Opsahl, Anne Enget, Ingrid Noreng, Margot Silli, Kari
Wassrud, Dagny Kristiansen og Else Stokke.
27.01.2008 var det sanggudstjeneste i kapellet. 3 av
oss hadde servering etterpå.
20.03.2008 Skjærtorsdag var det som vanleg kveldsgudstjeneste med kveldsmat i kapellet etterpå.Det var Diakoniutvalget som hadde
ansvaret for dette.

Sør-Fron sokneråd har ansvaret for pensjonistkaffen 2
ganger i året, og soknets representant har også dette
året vært Dagny Kristiansen.
Soknet arrangerte Tekstleserkurs med Helga Samset lørdag 29. mars i kapellet/kirka . Det var 15 deltagere med på kurset som ble avsluttet med en nydelig
påskekonsert i regi av kantoren vår, Kjell Inge Midtskogen m fl. deltok.
Det holdes jevnlig andakt på Sørheim omsorgssenter.
Der deltar prest og kantor. Ellers har prestene samtaler
med pårørende ved begravelser, dåpsforeldre, brudepar og ellers sjelesørgeriske samtaler og husbesøk.
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ÅRSMELDING FRA UNDERVISNINGSUTVALGET 2008
1. SAMMENSETNING
Medlemmenes funksjonstid er to år og ny periode
starter 1.juli.
Undervisningsutvalget hadde følgende sammensetning t.o.m 3o.juni:
Signe Kjorstad, Tone Listad, Arnhild Haugen, Inger
Bakke Jonsen, Elisabeth Alme (soknerådets representant) og Berit Basmo Kvidaland.
Hanne E. Knutsen kom inn i utvalget da hun tiltrådte i stillinga som prosjektleder 4. februar 2008.
F.o.m 1.juli har utvalget hatt disse medlemmene:
Signe Kjorstad, Ludmila Korstadhagen, Ann Iren
Solbraa Grytting, Inger Bakke Jonsen, Hanne E.
Knutsen og Elisabeth Alme (soknerådets representant) og Berit Basmo Kvidaland (fung.spr.)
2.	TROSOPPLÆRINGSPROSJEKTET ”STØRST AV
ALT”
Prosjektet ble avsluttet i 2008,og skal nå gå over til
drift i de enkelte menighetene.
Fram til de andre menighetene i prostiet vårt har
innført reformen, skal vi i hovedsak fortsette som i
forsøksfasen..
3.	MØTER
Undervisningsutvalget har hatt 6 møter der vi har
planlagt våronnmesse, opplegg for 12 åringer og
adventsamlinger for 4-åringer.
4.	DÅPSOPPLÆRINGSTILTAK/TROSOPPLÆRING
Følgende arbeid har vært gjennomført det siste
året:
• DÅPSSAMTALER. Bilde av Sør-Fron kirke med
”Fader vår”, ”Kjære Gud jeg har det godt” eller
”Eg faldar mine hender små” og boka ”I Guds
hånd” og et dåpslys m/lysestake som blir gitt
som gave til alle dåpsbarn.
• BABYSANG i kapellet 8 ganger vårhalvåret og 8
ganger høsthalvåret. Opplegget er inspirert av
Frelsesarmeen sin CD ”Bom chicka bom”.
		 Vi synger også de enkle vanlige norske barnesangene, blåser såpebobler og vi hører på instrumenter.
• 1-3 ÅRINGER: Alle får tilsendt en hilsen til dåpsdagen sin:
		 1 år: akvarell av Vigdis Kleiven Sveen,
		 2 år: utbrettsbok om Noahs ark, 3 år: CD
• 4-ÅRINGER: 3 ADVENTSAMLINGER og Gudstjeneste med utdeling av ”Mi eiga kyrkjebok” til alle
4-åringene 1.søndag i advent. Formingsaktiviteter og sang i kirka og kapellet.
• 6-7 ÅRINGER: DÅPSSKOLE over 4 kvelder med
1.klassingene.
		 Hovedvekt på kristuskransen/perlekransen av
Martin Lønnebo, kirken som et hus og Påskebudskapet.
		 Utdeling av 6-års boka ”Tre i et tre”og diplom i
gudstjenesten.
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• 8-9 ÅRINGER: VÅRSAMLING MED VÅRONNMESSE FOR 3. klassingene.
		 Ei ettermiddagssamling på Hundorp, Dale-Gudbrands gard der vi snakka om skapelsen og nytt
liv. Hans Skuterud snakka om fuglelivet rundt oss.
Vi møttes påfølgende lørdag der vi sang inne på
Sørheim omgsorgssenter, og hengte opp fuglekassene vi snekra på Hundorp, Dale-Gudbrands
gard. 3.klassingene deltok i inngangsprosesjon
sang og såing i løpet av gudstjenesten.
• 10-ÅRINGER: Utdeling av bibel til 5.klassingene
og et besøk av fung.sogneprest på skolene i for
og etterkant.
• 10-11 ÅRINGER: PILEGRIMSVANDRING i begynnelsen av juli for de som var ferdige med 5.
klasse. Et opplegg som gikk over 4 dager. Vi
møttes først til en bli kjent dag (onsdag), og
starta vandringa vår dagen etterpå. 10 stykker
var med på pilegrimsvandring fra Kveinnflata på
Frya til Skoe på Vinstra. Vi hadde ei overnatting
på Sygard Grytting før vi var framme på Vinstra
fredag.
		 Søndag deltok pilegrimene i inngangsprosesjon,
og de gikk fram med en håpskvist og stein under
gudstjenesten.
• 12-ÅRINGER: LYS VÅKEN ”. En bli kjent kveld og
overnatting i kirka for 12 åringene med aktiv deltakelse i gudstjenenesten 1.s.i advent med bla
dramatisering og sang.

VEIEN VIDERE

Med glede ser vi at mange foreldre velger å kjøre barna
sine slik at de kan være sammen med oss. Oppslutninga har vært veldig bra. Samtidig setter vi stor pris på
det arbeidet som de frivillige stiller opp med gang på
gang. Vi kan ikke greie å avvikle disse tiltakene uten
denne hjelpa.

PROSJEKTET ”SKAPT I GUDS BILDE”

Hanne Knutsen har vært ansvarlig for prosjektet siden
hun starta i jobben 4. februar 2008.
Hun har leda de ulike tiltakene fram til jul i sam
arbeid med både fung. sogneprest, kantor og frivillige.
Gjennom prosjektet har vi gitt barna en opplevelse
av kristen tro, Gud og kirka.
Barna har blitt kjent med ulike bibeltekster, bønn,
sanger og de har vært aktivt deltagende i gudstjenestene.

GJENNOMFØRING

Alle tiltaka ble gjennomført slik de i utgangspunket var
planlagt.
Det eneste vi valgte å forandre på var tiltaket med 12
åringene som var nytt av året.
Da det kom informasjon om arrangementet Lys våken /
adventsnatt i kirken på våren 2008, valgte vi å invitere
12 åringene til dette. Dette ble et veldig vellykka arrangement natt til 30.november.

S ø r - F r o n m en i g h e t s b l a d
MENTOR (veileder)

Vi har hatt Eli Røhr fra Lismarka som mentor hele dette
året. Hun har vært på kontoret og hatt 4 samtaler med
Hanne,og hun har vært med på 1 møte i styringsgruppa. Eli har vært en god veileder og rådgiver, og e-pos-

ten ble brukt flittig når det var ting vi trengte veiledning
på. Eli slutta som mentor 31/12 2008.
Vi skal bruke mentor tjenesten fram til sommeren, men
har enda ikke fått ”tildelt”noen ny.

ESPEDALEN FJELLKIRKE
Menighetsutvalg for Espedalen fjellkirke i 2008:
Margaret M. Eggen, leder
Berit Bredli, sekretær og sokneråd representant
Ragnar Langvegg
Turid Gillebo, kasserer
Birgit Dalen, varamedlem
Erik Gillebo, varamedlem
Jan Smikop, kirketjener
Menighetsutvalget har hatt 2 møter i år. et var 12
forordnete gudstjenester siste år. Gudtjenesten Langfredag ble viet en gjennomgang av påskens historie og
liturgi. Det var sang av Jonny Lønning og klarinettspill
ved Beate Malerbakken i tillegg til fin orgeltraktering
av Kjell Inge. Av de fem tekstleserne var det 2 fra de
fastboende: Liv Risdal og Martha Megrund og 3 hytteeiere, Frode Svarstad, Lars og Frode Grøteide.
Fjellkirken er et populært og vakkert sted for bryllup. I år var det hele 6 vigsel og 3 dåp.
Juletrefesten ble holdt etter en kort familiegudstjeneste. Dette er blitt en tradisjon.Uten Sanitetsforeningen
ville det vært vanskelig å organisere denne festen. Folk
kommer fra alle kanter, fjærn og nær, og viser at de setter pris på vår ”gammeldagse” måte å feire den på.

Den 8.juli var det sommerkonsert i fjellkirken der
Gia og Fillip Gade spilte henholdsvis fiolin og trekkspill
fint akkompagnert av Kjell Inge på orgelet.
Else Megrund sa fra seg vervet som kasserer i desember 2007. Etter gudstjeneste 2.mars overrakte vi et fat
til Else der vi takket for alle de år hun hadde stått på for
kirken - hele 25 år!
Jan, kirketjeneren vår, sa opp stillingen sin i høst.
Det er vanskelig å kombinere kirketjenerarbeid i flere
kirker. Jan har skjøttet arbeidet på en meget grundig
og pliktoppfyllende måte, så vi var lei oss for at han
ville slutte. Men vi forstod godt at det ble problematisk
når man aldri får en frihelg. Menighetsutvalget delte
på tilsyn med fjellkirken de siste 10 ukene av året. Det
var bra samarbeid her og Rolf Megrund vikarierte som
kirketjener ved gudstjenestene.
Dugnad rundt kirken ble satt til 11.juni i år. Da slapp
vi snø og sludd, men varmt var det ikke med bare +4
grader først på dagen.
Innbyggertallet i Espedalen minker for hvert år.
Vi er takknemlige for hver og en som stiller opp for
fjellkirken.
Takk for godt samarbeid i 2008!
MME

Kjell Inge Midtskogen, Gia og Fillip Gade holdt sommerkonsert i fjellkirken.
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GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE
HANDLINGER

Sist år var det 76 gudstjenester som ble fordelt mellom
Sør-Fron kirke og kapell, Espedalen Fjellkirke, Sørheim
omsorgssenter, Sandtorp Misjonshus, Harpefoss Grendahus, Tofte skule, Øvertun Grendahus, Frya Grendahus, Livoll Ungdomsenter og friluftsgudstjenester.
Gjennom året har vi hatt flere gudstjenester som har
hatt et spesielt preg.:
I påska var det :
• Palmesøndag var det friluftsgudstjeneste ved tårnet
på Gålå. Henry Eggen spilte trombone.
• I Sør-Fron kirke var det skjærtorsdagsgudstjeneste
som i tråd med tradisjonen ble etterfulgt av felles
kveldsmat i kapellet.
• Langfredag var det langfredagsmesse i Sør-Fron kirke
med musikk og meditasjon kl. 11.00. Sven Meyvis
deltok på saxofon og Johnny Lønning sang
I Espedalen Fjellkirke var det ”Påsken i ord og toner”
kl. 20.00. Der deltok Johnny Lønning med sang og
Beate malerbakken på klarinett
• Påskeaften var det nattverdsmesse på Sørheim omsorgssenter
• Påskenattsgudtjeneste ble arrangert i Sør-Fron kirke
sammen med menighetene i Ringebu, Nord-Fron og
Øyer med et rikt liturgisk og musikalsk uttrykk. Øyer
Gregorianske Kor og Fron brass deltok.
• Påskedagen var det høytidsgudstjeneste med dåp.
Oden spilte kornett.
• 27.januar var det sanggudstjenste i kapellet.
• 10.februar var det ungdomsgudstjeneste på Livoll.
• 17.februar var det familiegudstjeneste med avslutning av årets dåpsskole.
• Våronnmesse ble arrangert 20. april. Ulike lag og
foreninger deltok i prosesjonen sammen med 3.
klassingen som hadde deltatt i vårsamlingen som
inngikk i trosopplærings-prosjektet.
• 1. mai var det gudstjeneste i samarbeid med 1. maikomiteen.
• 17.mai var det festgudstjeneste.
• Samtalegudstjenesten ble holdt om kvelden 18.mai
og konfirmasjonen var 25. mai.
• 8.juni var det pilegrimsgudstjeneste kl.17.00, der
også de som hadde deltatt i en todagers pilegrimsvandring fra Tretten var med. Flere menigheter fra
prostiet var representert.
• 15. juni var det sommermesse etterfulgt av kirkekaffe
på kirkebakken. Sør-Fron barnekor deltok både på
gudstjenesten og etterpå. Leikarringen danset og lot
alle som ville bli med.
• 29. juli var det Olsok-messe i Sør-Fron kirke.
• Søndag 17. august var det setermesse på Busetra
innafor Fagerhøy hos familiene Wassrud / Volberg.
Musikken stod Kantor Kjell Inge for på trombone,
sammen med Kristin Rønningen, kornett og Åse
Østerås og Anne-Grethe Holen på fele. 2 ”budeieunger” fra nabosetra ble døpt under setermessa.
• Årets 50-års konfirmanter ble invitert for å markere
sitt jubileum på høsttakkefesten 14. september. SørFron sanitetsforening pynta kirka fantastisk flott og
serverte kirkekaffe i kapellet.
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50 års konfirmantene hadde sosialt samvær på Hundorp, Dale-Gudbrands gard etter gudstjenesten
21. september var det presentasjon av årets konfirmantkull.
19. oktober var det familiegudstjeneste med utdeling av bibler til 5. klasse
Til Allehelgensmesse (2. nov.) var alle etterlatte spesielt invitert. Vi mintes de som hadde gått bort siste
år med lystenning og opplesing av navn. Etterpå var
det samvær i kapellet med kaffe.
1. søndag i det nye kirkeåret, 30.november deltok
mange ”Lys våkne” 12-åringer som hadde overnatta i kirka. De satte et flott preg på gudstjenesten
med bla. sang, lesing, dramatisering og lystenning.
Tradisjonen tro var det denne søndagen også utdeling av Min kirkebok til bygdas 4-åringer, med veldig
god oppslutning.
14. desember var det lysmesse der konfirmantene
deltok. Etter messa var det servering av pizza til konfirmantene og kaffe med biteti til de foresatte.
I tillegg har vi også hatt spesielle gudstjenester før jul
for barnehagene og skolene.
1. juledag var det høytidsgudstjeneste med medvirkning av Hundorp Musikklag og sang ved Johnny
Lønning og Marita Aanekre. Oden deltok på kornett.
Året 2008 ble avsluttet med gudstjeneste kl.18.00 i
Sør-Fron kirke.
Ved de fleste gudstjenestene har vi hatt aktører som
har bidratt med sang, musikk, tekstlesing m.m. Også
konfirmantene har deltatt med ulike oppgaver under gudstjenestene. Mange frivillige stiller opp som
forsangere, tekstlesere, kirkeverter, forbedere, pro
sesjonsbærere, kirkeskyssere osv.
Det har også i år vært arrangert grendahusgudstjenester på Sandtorp Misjonshus, Harpefoss Grendahus,
Tofte skule, Øvertun Grendahus og Frya Grendahus
og med godt oppmøte.

Søndag 24.august var det ettermiddagsgudstjeneste i
Espedalen med veldig mye fin sang og musikk.
Juletrefestgudstjenesten 4. juledag, ble som vanlig
feiret i Espedalen Fjellkirke med stor oppslutning.

KONFIRMANTUNDERVISNING

2007/2008
33 ungdommer ble konfirmert i Sør-Fron kirke den
25.mai. Konfirmantundervisningen har fulgt samme
plan som tidligere år. Konfirmantene har deltatt i undervisningstimer og gudstjenester. I løpet av året deltok alle konfirmantene på en eller annen måte under
en gudstjeneste. I tillegg har konfirmantene deltatt på
ulike arrangement og sosiale samlinger og hatt diakonal oppgave gjennom å delta i Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon. En stor takk til foreldre og konfirmanter, og
en spesiell takk til Sparebank I Gudbrandsdal som var
behjelpelige med opptellinga.
Konfirmantweekenden var som vanlig lagt til Livoll
ungdomsenter, og ble avsluttet med ungdoms-gudstjeneste der foreldrene var spesielt invitert. Etterpå var
det kirkekaffe. På weekenden var det med ledere både
fra Kirkens Nødhjelp og andre ungdommer som gjorde
en veldig fin innsats.

S ø r - F r o n m en i g h e t s b l a d
2008/2009
Konfirmantene for 2008/2009 ble presentert på gudstjenesten 21. september. Inneværende år er det
34 konfirmanter. Som en prøveordning ble det våren
2008 vedtatt å prøve følgende opplegg:
- en ukes leir i sommerferien
- gruppeundervisning
- gudstjenester
- diakonal oppgave: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
31 av konfirmantene deltok på leir 9.-15.august i
Kragerø. Disse hadde mange timer med undervisning
i løpet av uka i tillegg til ulike aktivieter, sosiale samvær
og gudstjenester. 4 fjorårskonfirmanter deltok også ved
siden av 12 foreldre som gjorde en fenomenal dugnadsinnsats ved bespisning, nattevakt etc.
6 søsken fulgte og med. I tillegg til fung.spr. Berit B.
Kvidaland var også prosjektleder Hanne Knutsen med
på leiren.Etter evaluering av dette opplegget i høst ved
tok soknerådet å fortsette tilbudet om leir.
De konfirmantene som ikke deltok på leiren hadde
fung.spr. undervisningstimer med tidlig på høsten, og
følger ellers de andre konfirmantene.

MUSIKK I SØR-FRON SOKN 2008.

Den 27. januar holdt vi en liten sanggudstjeneste i
kapellet med salmesang, orgelmusikk og solosang ved
Johnny Lønning.
29. mars kl. 16.00 hadde vi påskekonsert i kirka.
Johnny Lønning medvirket med sang sammen med den
danske kirkemusikeren Børge Eggertsen og de fremførte Panis Angelicus i tenorduet. Irene Larsen, også fra
Danmark, spilte orgelmusikk av Clèrambault.
Liv Bjerke sang Ave Maria av Hugo Gyldmark og
undertegnede spilte ”Påskemorgen”, en liten suite for
orgel og Toccata og Fuga i d-moll av J.S.Bach.
Til sist framførte alle medvirkende John Rutters sang:
”The Lord Bless you and keep you” foran i koret, under
Irene Larsens klaverledsagelse. Det var 37 tilhørere og
alle fikk et påskebilde med hjem av Jesu kors på Golgata, som kunstneren Kjell Stapnes Johnsen fra Drammen
hadde malt til orgelsuiten ”Påskemorgen”.
8. juli kl. 20.00 arrangerte vi sommerkonsert i
Espedalen Fjellkirke. Under tittelen ”Lette sommertoner” spilte og sang Filip og Gia Gade, fiolin, orgel
og Akkordeon. Undertegnede medvirket også med
orgelmusikk og det ble sunget et par fellessanger. Etter
konserten var det servert kaffe og kaker utenfor kirken.
Hotellene i Espedalen spanderte dette, så tusen takk til
dere for det! Kirken var nærmest fullsatt denne sommerkvelden.
Som et prøveprosjekt ble det holdt en halvtimes
konsert i Sør-Fron kirke noen onsdager i sommertiden
da kirken var åpen for turister. Det var den 2., 9., 30. juli
og 30. august kl. 12.00-12.30.
Noen turister og lokale tilhørere var tilstede ved
hver musikkstund. Disse konsertene vil vi videreutvikle
til sommeren slik at vi har en medvirkende solist i tillegg
til orgelmusikk, og vi vil kalle konsertene for Pilegrims
konserter.
5. august kl. 21.00 arrangerte Peer-Gynt stemnet sin
konsert i Sør-Fron kirke. I år var det Kari Bremnes, som
var solist under temaet ”Musikalske historier frå eit mys-

tisk landskap - nordlandsnatt i Gudbrandsdalsdomen”!
Hun hadde med seg Helge Nordbakken - trommer,
Sondre Meisfjord - bass, Halgrim Bratberg - gitar, Bengt
Hansen - tangentinstrument og Asle Karstad - lyd.
Peer-Gynt konserten er et trekkplaster og et ene
stående konserttilbud for Sør-Fron sokn og denne konserten ble både ”mytisk” og stemningsfull.
28. november kl. 19.00 var det konsert med VVS.
Som noe nytt var det nå elevene selv, som skulle stå for
den meste planlegging forut, tilrettelegging og gjennomføring av konserten som et prosjekt. Det ser ut til at
dette ble vellykket. Konserten var like innholdsrik med
et variert program og like stemningsfull som tidligere,
og igjen er dette en konsert som trekker stort publikum.
7. desember kl. 19.00 hadde Sør-Fron kirke igjen
besøk av juleforestillingen ”Fattigstjerna” med Norsk
Et Lite Kor og mange barn. Forestillinga skulle egentlig holdes i Sødorp Kirke, men omstendigheter med
orgelet der gjorde at Sør-Fron kirke ble valgt for en sikkerhets skyld. Forestillinga var like populær denne gang
også. Ved orglet satt Ole Lauvli fra Nordre og Søre Ål
sokn.
21. desember var det ”Bygdas egen julekonsert”.
Sør-Fron barnekor åpnet konserten med en fin prosesjon og sang julesanger. Harpefoss skulemusikk,
medlemmer fra Sør-Fron spelemannslag og Sør-Fron
sangkor deltok. Marita Aanekre sang ”I en natt” av
Bjørn Eidsvåg, og Johnny Lønning sang ”Det folk som
vandrer i mørket” av J. Leijon og Julsång av A.Adams.
På klaver spilte Tobias Tofte ”Litle Sheepard” av C.
Debussy. Fung. sokneprest Berit Basmo Kvidaland kom
med en selvskrevet julefabel og en julehilsen før vi av
sluttet konserten med Deilig er jorden.

LITT FRA ÅRSSTATISTIKKEN

(Tall fra 2007 i parentes )
Enkelte tall fra årstatistikken :
I 2008 ble:
39 (35) barn døpt, av disse var 19 bosatt i sognet.
33 (45) ungdommer ble konfirmert
20 (13) par giftet seg
39 (44) ble gravlagt
1 ( 0) meldte seg inn og 1 (2) meldte seg ut av
Den Norske kirke.
I Sør-Fron kirke fikk vi totalt kr. 45.552 ( 55.573) i offer,
herav kr. 24.016 (25.327) til egen virksomhet.
I 2008 deltok i alt 6.922 på gudstjenestene. Det utgjør et gjennomsnitt på 91 pr. gudstjeneste. Det er en
nedgang fra tidligere år. Antall nattverdgjester var 416.
2008 har som vanlig hatt stor aktivitet i menigheten,
og god oppslutning om de arrangementa vi har hatt.
Sør-Fron sokneråd vil få rette en stor og varm takk
til hver enkelt som har gjort en jobb for kirka vår gjennom dette året. En vil få nevne sanitetsforeningene
på Hundorp og Harpefoss, frivillige medarbeidere og
valgte medlemmer i råd og utvalg. En stor takk også
til de ansatte i den kirkelig stab og presten vår for stor
innsats.
Vi vil også få takke for alle gaver som vi har fått siste
året. Tusen takk til dere alle fra soknerådet.

9

S ø r - F r o n m en i g h e t s b l a d

Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 31. mars 2009
Det tas på alvor at fattige
mennesker sender ut sine
nødrop under stadig økende
ekstreme værforhold.
Den 31. mars vil våre konfirmanter gå fra
dør til dør med sine bøsser, og samle inn penger
til ofrene for klimaendringene i verden.
Asha fra Bangladesh forteller at vannet
steg under flommen i fjor, slik at folk satt på
hustakene og ropte om hjelp.
Vi i den rike delen av verden, kan forbygge
og forsikre oss mot naturens ødeleggelser, mens
i de fattige landene står de i fare for å miste alt.
Pengene fra årets fasteaksjon går derfor til å
gjøre fattige land bedre i stand til å møte mer
ekstremt vær.

F. eks. i Bangladesh blir det treplanting,
som hindrer den fruktbare jorda i å skylles bort.
Sikre hus mot flom og opprette lokale krisegrupper i forhold til varsling og redningsarbeide.
I Kenya, med hyppig tørke, støttes prosjekter som samler og lagrer regnvannet til tørre
perioder. Der dyrkes også planten JATROPHA,
som trives i tørre områder og som gir biodriv
stoff til strømaggregater og biler.
Klimaendringer er tvunget opp på dagsorden
i den vestlige verden.
Vesten har et spesielt ansvar for å lytte til
SOS-ropene. Kirkens Nødhjelp tar tak og sier;
Det er et rettferdighetsspørsmål.

Så derfor kjære
sambygdinger, ta godt
imot våre konfirmanter når
de banker på din dør.
Er du ikke hjemme;
bruk givertelefonen

820 44 088

eller kto.nr. 1594 22 87493
Noen av årets konfirmanter klare til fasteaksjonen.

Konfirmanter i Sør-Fron
24. MAI 2009

Julie Tagestad Amundlien, Gry Anette Andersen, Malin Wangen Evjevik,
Linn Christine Reiss Gunstad, Katrine Iren Halås, Caroline Haverstadløkken Haverstad,
Cecilie Haverstad, Sol Marita Hovden, Amalie Liaset, Anne Kristine Haugstad Nystrand,
Hanne Næperud, Gunhild Rolstad, Marita Granslåen Rolstad, Eline Holsbrekken Skar,
Jone Elisabeth Strand, Julie Teige, Vilde Volberg. Andreas Vangen Andersen, Lars Espen Haugamo
Baukhol, Johan-Embrik Dalseg, Frode Bakke Engseth , Sondre Falkenhaug, Håkon Forr,
Jørgen Hageløkken Gryttingslien, Sigurd Kongsli Kjorstad, Jon Anders Nilsen Mork,
Robin Alexander Ottesen, Øystein Rolstad, Lars Aleksander Ekre Scheie,
Anders Skibenes, Jan Ungstad Skriubakken, Knut Erik Stauri,
Peer Ivar Stenumgaard, Olaf Skurdal Tofte,
Tim Ørjan Tytingvåg.
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Påsken i Sør-Fron
Vi ønsker velkommen til gudstjenester
og samvær i påsken.
PALMESØNDAG kl. 12.00

Friluftsgudstjeneste ved kafeen på Vendalen

SKJÆRTORSDAG kl. 19.00
Sør-Fron kirke
Skjærtorsdagsgudstjeneste
Felles kveldsmat i kapellet

LANGFREDAG’s messe kl. 11.00
Sør-Fron kirke
Musikk og meditasjon

ESPEDALEN FJELLKIRKE kl. 20.00
Påsken i ord og toner. Dåp

PÅSKEAFTEN kl. 11.00
Sørheim Omsorgsenter
Nattverdsgudstjeneste

PÅSKENATT kl. 23.00

Felles påskenattsgudstjeneste for Nord-Fron, Sør-Fron,
Ringebu og Øyer. Fron Brass deltar.

PÅSKEDAG kl. 11.00

Høytidsgudstjeneste m/dåp
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DET SKJER!
Andakter på Sørheim omsorgssenter
Lørdag
Torsdag
Lørdag
Torsdag

11.april
7. mai
23. mai
4. juni

kl. 11.00 - Påskeaften –Gudstj. med nattverd
kl. 12.00
kl. 11.00
kl. 12.00

Vi ser fram til nye trivelige stunder på Sørheim.

Høgstdagsbønn
Onsdag 29. april

kl. 12.00

TAKK!
Som kjent har to gode medarbeidere slutta i
stillingene sine sist høst.
Jan Smikop slutta som kirketjener i
Espedalen og fikk som takk et flott
fotografi av Espedalen fjellkyrkje under
en tilstelning soknerådet hadde
for ham på Ruten fjellstue.

Søndag 1. februar ble Eldrid Listad takket av
som klokker i Sør-Fron kyrkje under kirke
kaffen den dagen. Gaven fra Soknerådet var
en nydelige akvarell av Sør-Fron kyrkje i vinterlandskap, malt av Marit Grande Haugen.
EN VARM TAKK TIL DERE BEGGE FOR
GOD OG TROFAST TJENESTE!
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Det er soknerådsvalg i år. Valget holdes parallelt
med Stortingvalget 13.-14.september.
Bakgrunnen for dette er et ønske om å styrke
demokratiseringen av Den norske kirke.
I forbindelse med siste års stortingsforlik om forholdet
stat-kirke og økt kirkelig selvstyre, var det en forutsetning at
valgdeltakelsen ved de kirkelige valg økes.
Samtidig med valg til nytt sokneråd er det også valg til
Bispedømmeråd / Kirkemøte.
Vi vil komme med nærmere informasjon om selve v alget i
neste nummer.
Nå er nominasjonsarbeidet i gang og lista skal være klar
15.mai. Valgperioden er denne gangen 2 år.
Til soknerådet trengs det alle slags typer folk.
Noen liker best å stelle med tall, andre har greie på tekniske- og vedlikeholdsmessige ting, noen igjen vil heller stelle
i stand et godt måltid eller synes det er spennende å reflektere rundt hva som gjør en gudstjeneste bra osv.
Får du spørsmål om du vil stille til valg, oppfordres du til å
svare ja. Tenker du på noen du synes kunne spørres om å
stille til valg eller vil foreslå deg sjøl, så ta kontakt med leder
av nominasjonskomiteens, Jens Larshaugen på
tlf. 61 29 67 10/97 53 83 20.
					

Redaksjonen

PÅSKEKONSERT
Sør-Fron Barnekor med venner
holder PÅSKEKONSERT i Sør-Fron kirke
søndag 19.april kl.17.00.
VEL MØTT!

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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Pilegrimsvandring 6.–7. juni
Vi fortsetter vandringen fra i fjor og
begynner i år ved Sør-Fron kirke og går til
Kvam. Kanskje noen vil være med å gå
en etappe til den påfølgende mandagen?
Sjøl synes jeg det var fantastisk flott å gå
leden fra Tretten til Sør-Fron i fjor.
Spennende å møte nye folk og veldig
hyggelig å gå sammen med folk jeg
kjente fra før! En kan sjøl velge om en vil
gå hele turen eller en del av den.
For de som skal være med på hele turen
organiseres det transport av bagasje.
Nærmere informasjon fås av under
tegnede, tlf. 91 77 34 90.
Vennlig hilsen Berit B. K.

FRILUFTSMESSE PÅ KYRKJEFLATA (LISTADKYRKJA)
KRISTI HIMMELFARTSDAG 21.MAI KL.13.00
De som vil kan være med på en pilegrimsvandring fra Hundorp,
Dale-Gudbrandsgard, langs pilegrimsleden og til Kyrkjeflata i forkant av messa.
Vi møtes på Hundorp kl. 11.00 og tar korte stopp underveis.
Kanskje lærer vi noe nytt om stedene vi passerer, eller får noe å tenke på der vi går?
For alle: Både de som går og de som kommer direkte til Kyrkjeflata.
Ta med noe å sitte på, kaffe og biteti. Da blir det kirkekaffe og.
VEL MØTT!

Åpen kirke sommeren 2009
Sør-Fron kirke har i mange år vært oppe for besøkende
omlag 8 uker på sommeren. Dette har vært mulig ved at
mange fra menigheten har stilt opp som vakter.
Eldrid Listad har sagt seg villig til å være behjelpelig med å
få i stand denne vaktlista denne sommeren, og mange vil
nok bli kontaktet av henne.
Hvis det er noen som har lyst og har mulighet til å ta en
eller flere vakter, så ta gjerne kontakt med Eldrid på tlf. 61
29 61 29 eller 95 96 14 43.
						
Kirkevergen
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Slekters gang
Døpte:

Ola Brenden, Linnea Melgårdshagen, Signe Strømstad Borolien, Krister Borolien, Oliver Borolien, Ove
August Fosse Ramstad, Elise Baukhol Sylte, Ragnhild
Breien Jetlund, Even Rene Haugseth Isumhaugen,
Nathalie Lihaug.

VIGDE:

Wenche Irene Haugamo og Odd Arild Baukhol.

DøDE:

Anny Asbjørg Foss, Hans Skurdal, Halldis Oline
Ringstad, Anna Ekre, Birgitte Furuli, Sigrid Larssen,
Randi Myrvang, Pål Flatmoen, Agnes Prestløkken,
Per Baukhol, Kristine Bergseth, Emil Fevolden, Gunnar Aasen, Asmund Tofthaugen, Kristian Smestad,
Reidar R
 olstad og Johannes Glimsdal.

INVITASJON TIL VÅRSAMLING
MED VÅRONNMESSE
Til denne vårsamlingen inviterer vi spesielt deg som
går i tredje klasse og familien din.
Vi skal være sammen en onsdagettermiddag,
påfølgende lørdag og så samles vi til
gudstjeneste søndag.
Vi møtes for å snakke om våren, nytt liv, skapelsen
og vi øver på noen sanger.
Brev til 3. klassingene ble sendt ut i uke 12.
Vel møtt.

BABYSANG

Det ble startet opp ny runde med babysang
onsdag 18. februar.
De påfølgende onsdagene er:
1/4- 15/4- 22/4- 13/5- 27/5.
Ta kontakt med Hanne Knutsen
61 29 92 34 el.95 21 93 76
Mvh. menighetspedag og Hanne E Knutsen

RAKING PÅ KIRKEGÅRDEN
Lørdag 25. april kl. 10.00 blir det dugnad på
kirkegården. Ta med rive og godt humør.
Etter at arbeidet er utført, spanderer diakoniutvalget
velfortjent kaffe i kapellet.
Vel møtt !
Soknerådet.

KONTINGENT
I dette nummeret av kirkebladet ligger en
postgiro til bruk ved betaling av årets kontingent.
Sør-Fron sokneråd har vedtatt at minstekontigenten
pr. år er kr. 100,-.
Redaksjonen takker hjertelig for alle innkomne beløp.

TIL T J E N E S T E
Prestekontoret:
Prestekontoret i Sør-Fron
Kommunevegen 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. 9.00–14.00.
Sognepresten har fast kontortid tirsdag og torsdag
kl. 10.00–12.00.
Sogneprester:
Knut Kvidaland, permisjon fra 01.08.2007
Berit Basmo Kvidaland, 2647 Sør-Fron.
Telefon: 61 29 64 66. Mobil: 91 77 34 90
E-post: berit.kvidaland@sor-fron.kommune.no
Kantor:
Kjell Inge Midtskogen, 2647 Sør-Fron
Tlf. 61 29 92 33 – mobil 47 41 64 94
E-post: kjell.inge.midtskogen@sor-fron.kommune.no
Kirkeverge/sekretær:
Bjørg Sørjordet, Torehaugveien 10, 2640 Vinstra
Tlf. arbeid: 61 29 92 30. Mobil: 95 84 27 85
E-post: bjorg.sorjordet@sor-fron.kommune.no
Kirketjener:
Arild Larshaugen 2647 Sør-Fron
Tlf: Sør-Fron kirke 61 29 71 31. Mobil: 91 79 92 20.
Espedalen Fjellkirke: Anders Gjestad Rugsveen
2658 Espedalen. Mobil: 93 61 39 90.
Klokker:
Synøve Barlund, 2647 Sør-Fron
Tlf. arbeid: 61 29 92 35. Tlf privat: 97 72 44 49
E-post: synove.barlund@sor-fron.kommune.no
Prosjektleder:
Hanne Elisabeth Knutsen, 2647 Sør-Fron
Tlf. arbeid 61 29 92 34. Mobil: 95 21 93 76
E-post: hanne.knutsen@sor-fron.kommune.no
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 kommunen.
Minste kontingent er kr. 100,–.
I redaksjonen: Berit Basmo Kvidaland, Berit Nustad,
Bankgirokonto: 2095.21.81263
Trykk og ekspedisjon:
Dale-Gudbrands Trykkeri as, 2635 Tretten.
Tlf. 61 27 73 50 - Fax: 61 27 73 51
www.dg-trykk.no

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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Velkommen til kirke
29. mars 2009
Lit.farge: lilla
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Kirkekaffe

1. mai/fredag - Off. høytidsdag
Lit. farge: grønn
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Høymesse

Palmesøndag - 5. april 2009
Lit.farge: lilla
Kafeen på Vendalen kl. 12.00: Friluftsgudstjeneste

3. mai - 3. s.e.påske
Lit. farge: hvit
Espedalen Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse

Skjærtorsdag – 9. april 2009
Lit.farge: lilla
Sør-Fron kirke kl. 19.00: Skjærtorsdagsgudstjeneste.
Diakoniutvalget spanderer kveldsmat i kapellet etter
gudstjenesten.

10. mai - 4. s.e.påske
Lit. farge: hvit
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Samtalegudstjeneste

Langfredag – 10. april 2009
Lit.farge: svart
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Musikk og meditasjon
Espedalen Fjellkirke kl. 20.00: Påsken i ord og toner.
Dåp.
Påskekvelden – 11. april 2009
Lit. farge: hvit
Sørheim omsorgssenter kl. 11.00: Gudstjeneste m/
nattverd
Sør-Fron kirke kl. 23.00: Påskenattsmesse.
Et samarbeid med menighetene i Nord-Fron,
Sør-Fron, Ringebu og Øyer.
Påskedagen – 12. april 2009
Lit.farge: hvit
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. Dåp.
19. april 2009
Lit. farge: hvit
Frya grendahus kl. 11.00: Grendahusgudstjeneste
26. april 2009
Lit. farge: hvit
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Våronnmesse. Dåp.
Kirkekaffe

17. mai
Lit. farge: grønn
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Festgudstjenete
21. mai - Kristi himmelfartsdag
Lit. farge: hvit
Kl.11.00 - Vandring fra Hundorp til Kyrkjeflata
(Listadkyrkja).
Kl. 13.00 - Friluftsgudstjeneste på Kyrkjeflata
23. mai
Sørheim omsorgssenter kl. 11.00: Gudstjeneste
24. mai - 6. s.e.påske
Lit. farge: hvit
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste
m/ konfirmasjon
31. mai - 1. pinsedag
Lit. farge: rød
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Dåp
7. juni - Treenighetssøndag
Lit. farge: grønn
Espedalen Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse

Ved forandring, se annonse i GD.

