INFORMASJON

Nr. 3

VA L G N U M M E R 2 0 0 9

ÅRGANG 54

Kirkevalg 13.–14. september 2009
i Sør-Fron sokn

S ø r - F r o n men i g h e t s b la d

Hilsen fra prosten

“Gud har gitt alt og har mye å gi”
Gud har åpnet sitt hjerte for oss! Det skjedde da han sendte sin sønn
Jesus Kristus. Det skjer når han viser hvor høyt han elsker oss. Dette
er en kjærlighet som varer. Den kommer til syne ved at han står med
åpne armer og tar imot oss, både når vi kommer til ham i dåpen og
når vi vender oss til han. Gud er trofast og han vil at alle mennesker
skal ha et levende og kraftfullt forhold til ham.
Fra tid til annen er det en del fokusering på å åpne seg for åndelige og
overnaturlige sider ved livet. Det er blitt fortalt en del om at alle mennesker har noen overnaturlige evner. Noen sier det er viktig å åpne seg
for dette og bli klar over det.
Dette er ikke noe nytt for oss kristne. Så lenge kirken har bestått, har kristne gjennom bønn
og meditasjon fått kraft og veiledning i livets små og store spørsmål. Det var kanskje mer
vanlig før, men også i dag opplever vi at mennesker i en vanskelig valgsituasjon har sagt
at de trengte å be og være stille for Gud før de kunne svare hva de hadde tenkt å gjøre.
Jeg har selv en åndelig veileder som kan fortelle hvordan Gud har veiledet seg på en utrolig
måte gjennom det som er lest i daglig bibellesning og meditasjon. Andre har i forbindelse
med bønn kunnet fortelle om at de er ble fylt med en forunderlig fred og fikk en vidunderlig
trygghet for hva de skulle gjøre. Ikke alltid var det den enkleste veien de fikk se, men tryggheten om at dette var rett, ga mot og kraft. På den måten fikk de bekreftet det som står
i Filipperne 4, 6: Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! Og Guds fred, som overgår all forstand,
skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
Lukk derfor opp for å se hvilke muligheter du har som Guds barn! Du trenger ikke henvende
deg til nye og alternative sammenhenger. Du har alt du trenger i ham som du ble knyttet sammen med i dåpen. Når vi setter fokus på det vi fikk der, får vi se en virkelighet der Gud handler
aktivt i forhold til deg, med nåde og betingelsesløs kjærlighet, med trygghet og hjelp for nåtid
og fremtid og ikke minst med hjelp til å ta de rette valg.
Hva skal vi gjøre for å leve sammen med Gud på denne måten? Esaiasboken 55 sier: Søk
Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!”
Det første er å åpne for at Gud finnes og er en virksom Gud, regne med han og søke han for
både å dele livet med han og lære han bedre å kjenne. For min del synes jeg enda de fire B´ene
er en god rettesnor: Bibel, bønn, broderfellesskapet (det kristne fellesskapet i kirken eller i andre fellesskap), brødsbrytelsen (nattverden som gir reisekost for små og store livsetapper).
Gjennom 1000 år har kristentroen hjulpet mennesker til å leve med livets mange spørsmål og
situasjoner. Den livshjelpen er fremdeles den aller beste når den er bygget på et nådens fellesskap med Gud i Jesus Kristus.
Sør-Fron får ny prest. Gratulerer med han. Sokneprest Magnar Elde ønsker å innby og omslutte frøningene i det kristne fellesskap med de muligheter det har å gi.
Ta imot han. Lytt, lær og lev. Lykke til!
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Gode hilsener fra Per Halstein
prost
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En hilsen til Sør-Fron
fra den nye sognepresten vår
EI LITA HELSING

Takk for tilliten De har vist oss, ved å ville tilsette
meg som ny sokneprest i Sør-Fron. No kjem vi frå
Toten, kor vi har vore i 21 år, for å bli prestefamilie
hjå dykk. Avskjedsmessa i Balke kyrkje er lagd til
30.august, med offisiell oppstart i Sør-Gudbrandsdal prosti 1.september.
Det fylgjer spenning med å vere på vandring.
Kven er folka som bur i husa i dalen? Korleis talar
dei? Kva er deira historie? Korleis lyd musikken dei
brukar i ly og lag? Mykje å oppdage, lære av og
undre seg over for oss som kjem utanfrå.
Vi har med oss det vi er og kan frå våre røter på
fødestaden og ballast vi har fått med oss dei plassane vi har budd. Kristin frå Mesnali ved Lillehammer. Eg frå Måløy yst i havgapet mot Stadt. Dei tre
sønene våre som har kome til underveis: Eystein i
Bergen, Halvor og Sveinung frå tida på Dovre.
No møtest vi i Gudbrandsdalsdomen. Det kling
så flott. Kyrkja ruver der ho ligg og vitnar om at vår

alle stader nærverande Skapar, har sett oss stemne
i ord og sakrament. Hans heilage kome i Kristus
vil gjeve oss alle det vi treng på vår reise gjennom
livet. Å finne seg sjølv, bli gjenkjent og elska. For
hugsa vi på Gud, vil vi også kome på kven vi er og
målet vårt.
Enno veit vi lite og ingenting om kvarandre.
Men der er noko forgjetningsfullt ved det nye og
ukjente. Seinare får vi glede oss over vennskap og
kjennskap. No ventar fyrst arbeidet. Som bøndene
på Hundorp dyrkar jorda for å få dagleg brød, må
vi som kyrkjelyd sørge for at Guds ord kan få fritt
løp til frelse og helse, moral og meining for folk.
Måtte vi alle vere til gjensidig gagn og hygge!
«Fra Sion, skjønnhetens krone, stråler Gud frem»,
Salme 50,2.
Beste helsing påtroppande sokneprest
Magnar Elde.

Velkommen
Magnar Elde og kona hans Kristin kommer flyttende til Sør-Fron i disse dager.
Han starter opp gjerninga som sogneprest i bygda vår 1. september. Søndag 6. september blir det
innsettelsesgudstjeneste i Sør-Fron kirke hvor også prost Per Halstein Nielsen vil delta.
Etter gudstjenesta blir det kirkekaffe i kapellet. Vi håper at riktig mange vil delta der.
På vegne av Sør-Fron menighet, soknerådet og den kirkelige stab ønsker vi Kristin og Magnar
velkommen til bygda, og ser fram til et trivelig samarbeid.
Kirkevergen.

KONSERT MED TRETTEN SANGKOR
Kirketoner og afrikanske rytmer i SørFron kirke lørdag 24. oktober kl 19.00
Vel møtt til variert konsert med Tretten Sangkor,
dirigent Paula Strand og Kari Irene Lien, orgel
Entre kr 150,-
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FARVEL – TAK
– og forhåbentlig på GENSYN!
Med disse ord kan jeg udtrykke mine følelser og tanker, når
jeg for 2. år i træk skal rejse
fra Norge og Sør-Fron.
Farvel til alt det smukke, der
omgiver mig, og som giver mig
en klump i halsen, hver gang jeg kører fra mit
bosted i Ringebu mod Sør-Fron. Fjeldene, dalene
og ikke mindst elven, der snor sig som en fjeldvej
gennem landskabet. De grønne marker, fjeldene,
der står skogklædte og toppene, der står golde
med lidt sne hist og her. Over elven svæver fiskehejren med sin smukke silhuet mod himlen, der
ikke har været så blå, som jeg kunne ønske det.
Kører man blot lidt bort fra E6, så står man i
den uberørte natur, og tænker: Mon der står en
bjørn henne om hjørnet af vejen eller måske en
ulv eller en gaupe.
Sådan fylder naturen mit hjerte og gør det vanskeligt at sige farvel igen i år.

Tak til alle i staben og og alle som jeg har mødt
ved både Espedalen og Sør-Fron. Kirkene er utrolig smukke, begge to, selv om Espedalen nok blev
mit hjertebarn, da jeg først kastede min angst bort
fra at køre på fjeldveje. Også tak for en utrolig god
modtagelse fra værten på Fjeldhotellet, som jeg
næsten føler mig i familie med.
Alle har været så venlige og hjælpsomme overfor mig, selv om jeg har trukket veksler på jer ved
at spørge og spørge. Ikke mindst Kjell Inge og
Bjørg har været udsat for mine mange spørgsmål.
Jeg vil tænke meget på jer alle på kontoret, ligesom jeg ikke vil glemme Bjørgs varme latter.
Gensyn bliver det forhåbentlig til igen næste år,
for Gudbrandsdalen er ”gået mig i blodet”, så jeg
håber, der bliver et sommervikariat igen næste år.
Lis Bisgaard

Kjærlighet fra Gud
På utfordring fra Knut, har jeg valgt en salme av J.N.L. Schjørring.
Med melodi av H.S.Thompsom.
Dette er min favorittsalme, som jeg synes passer i alle anledninger.
Den er like sterk og fin, til både bryllup og gravferd.
Salmen er stemningsfull og gir rom for ettertanke både i sorg og glede.
Jeg vil dele tre vers av denne salmen med dere. Den jeg vil utfordre er Josef Nerli.
Beste hilsen Ola Opsahl.

Kjærlighet fra Gud
Springer like ut
Som en kilde klar og ren.
I dens stille bunn
I dens dype grunn
Gjemmes livets edelsten

4

Kjærlighet fra Gud
Som en yndig brud
Kommer smykket til oss ned
Lukk kun opp din favn
Kom i Jesu navn
Himmelen bringer den jo med

Kjærlighet fra Gud
Er det store bud
Er det eneste jeg vet.
Bli i kjærlighet
Og du har Guds fred
for Gud selv er kjærlighet
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KIRKEVALGET 2009
13. og 14. september skal det velges nytt menighetsråd i SørFron, og for første gang er det direkte valg av medlemmer til bispe
dømmerådet.
Det skal velges nye medlemmer til alle landets 1200 menighetsråd,
og 16332 kandidater er å finne på listene.
Menighetsrådet er soknets øverste organ, med hovedoppgaven å
vekke og nære det kristelige liv. Det har ansvar for gudstjenestelivet,
dåpsopplæring, diakoni, kirkemusikalsk virksomhet, menighetens
internasjonale arbeid m.m. Menighetsrådene forvalter innsamlede
midler og medvirker ved utnevning og tilsetting i kirkelige embeter
og stillinger.
Bispedømmerådene styrer det kirkelige arbeid på bispedømmeplan,
og utgjør Kirkemøtet som er Den norske kirkes øverste organ.

MANNTALLET.

Manntallet legges ut til alminnelig ettersyn på Sør-Fron kirkekontor i åpningstida tirsdag –
fredag i perioden 11. august – 11. september.
Ettersynet reguleres slik at den enkelte person kun får kjennskap til opplysninger angående seg
selv eller en annen person som en har fått fullmakt fra.
Stemmerett har alle som er medlemmer i den Norske kirke og har fylt 15 år innen
utgangen av 2009.

FORHÅNDSVALG.

Det er forhåndsvalg på Sør-Fron kirkekontor i åpningstida tirsdag – fredag i
perioden 11. august – 11. september.
På Sørheim omsorgssenter blir det forhåndsvalg i kantina onsdag 9. september og
torsdag 10. september fra kl. 10.00 – 11.30.

13. og 14. september 2009 – VALGDAGER.

På valgdagene blir det valg på følgende steder og med følgende opningstid:
Søndag 13. september

Mandag 14. september

Midtbygda

Flatmoen idrettspark, lok
for fysioterapeut

Kl. 16.00 – 19.00

Kl. 12.00 – 20.00

Harpefoss

Harpefoss Grendahus underetasjen

Kl. 16.00 – 19.00

Kl. 12.00 – 20.00

Liene

Bygdahuset Lidarende –
gamle banklokalene

Kl. 16.00 – 19.00

Kl. 12.00 – 20.00

Espedalen

Dalseter Høyfjellshotell

Kl. 12.00 – 16.00
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Valg av menighetsråd

I Sør-Fron blir valget av menighetsråd arrangert som flertallsvalg. Kandidatene på stemme
seddelen er satt opp i prioritert rekkefølge. Menighetsrådet består av 8 valgte representanter og
5 vararepresentanter. Disse velges denne gangen for ei periode på 2 år, (normalt er funksjons
tida 4 år).
Da Sør-Fron er en ettsogns kommune, er menighetsrådet også fellesråd.
Ved menighetsrådsvalget kan velgeren:
• kumulere navn, det vil si, føre opp navn som står på en godkjent valgliste en gang til ved å
sette et kryss, eller ved å skrive kum ved navnet, eller ved å skrive navnet en gang til
• tilføye navn på valglisten og tydelig angi hvor på listen navnet skal stå
• stryke navn på valgliste ved å sette strek over navnet
• endre rekkefølgen på navn ved å endre nummer foran navnene eller endre plassen på
stemmeseddelen.
Nye navn som tilføyes på listen kan ikke kumuleres.
Hver velger har det antall stemmer til rådighet som tilsvarer antall medlemmer og varamedlemmer som skal velges. Skal kumulering ha virkning, må de kumulerte kandidater stå på den
øverste delen av listen, fordi det bare er så mange kandidater som tilsvarer antall medlemmer
og varamedlemmer av menighetsrådet som får stemmer.
Dersom en kandidat som står langt ned på listen kumuleres, må navnet først bli flyttet opp ”på
sikker plass” for å få gyldig stemme. Leveres listen urettet, vil de 13 første navnene på listen
telle med ved opptellinga. Dersom de 5 første navna på listen er kumulert, utgjør disse 10
stemmer.

Kandidater til Sør-Fron sokneråd for 2009 -2011:
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1.

John - Ludvik Nilsen Dalseg

48 år

Dalseg

2647 Sør-Fron

2.

Kirsten Magni Skurdal

60 år

Frya

2647 Sør-Fron

3.

Kristen Kristiansen

63 år

2647 Sør-Fron

4.

Berit Brenden Bredli

42 år

2658 Espedalen

5.

Karl Olai Olsen

68 år

Moarusta 1

2647 Sør-Fron

6.

Marit Randi Nyhus

54 år

Lia

2647 Sør-Fron

7.

Arne Bredeveien

40 år

Jensbakken

2647 Sør-Fron

8.

Kari Gryttingslien

35 år

Harpefoss

2647 Sør-Fron

9.

Kilevegen

2647 Sør-Fron

Pål Skoe Kjorstad

51 år

10.

Astrid Oddveig Strand

72 år

11.

Inger Elisabeth Pedersen

53 år

12.

Kristian Haave

57 år

13.

Aud Haverstad

59 år

Lia

2647 Sør-Fron

14.

Ola Opsahl

36 år

Lia

2647 Sør-Fron

15.

Anne Kristin Bakken Rolstad

47 år

Harpefoss

2647 Sør-Fron

16.

Jens Ove Isumhaugen

35 år

Lia

2647 Sør-Fron

17.

Reidun Berit Prestløkken

73 år

18.

Nils Martin Voldberg

50 år

Frya

2647 Sør-Fron

19.

Randi Underdalshaugen

69 år

Lia

2647 Sør-Fron

20.

Eva Helen Lien

31 år

Harpefoss

2647 Sør-Fron

2647 Sør-Fron
Harpefoss

2647 Sør-Fron
2647 Sør-Fron

2647 Sør-Fron
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Valg av bispedømmeråd
Om bispedømmerådet.
•  Ansetter menighetsprester i bispedømmet og er prestenes arbeidsgiver.
•  Skal fremme menighetslivet i bispedømmet og samarbeidet mellom menighetene.
•  Forvalter tilskudd til stillinger innen undervisning og diakoni. (Kirkens omsorgstjeneste)
•  Består av biskopen, 7 kirkemedlemmer og to kirkelig ansatte.
•  Representanter for kirkemedlemmene velges ved valget 13.–14.september.
Om Kirkemøtet
•  Er kirkens øverste representative organ.
•  Er sammen med Bispemøtet kirkens øverste lære myndighet og vedtar dessuten en rekke   
uttalelser om aktuelle tema i kirke og samfunn
•  Består av bispedømmerådene samt leder av Samisk kirkeråd.
Det er nominert 260 kandidater til de 77 lekfolkplassene i landets bispedømmeråd / Kirkemøtet.
De utgjør majoritet i bispedømmerådene og dermed blant de 115 som utgjør Kirkemøtet når
medlemmene i de elleve bispedømmerådene samles.
Valget til Bispedømmeråd/Kirkemøtet foregår som preferansevalg. Dvs at kandidatene på
stemmeseddelen er satt opp alfabetisk.
Velgeren skal rangere inntil fem kandidater, ved å sette ett kryss på stemmeseddelen i kolonnen
for ”mitt førstevalg”, ett i kolonnen for ”mitt andrevalg” osv. Velgeren skal rangere minst én
kandidat. Stemmesedler hvor det ikke er satt noen kryss, blir forkastet.
På stemmesedler hvor det er satt mer enn ett kryss i en kolonne, vil det øverste krysset på listen
telle. Stemmeseddelen blir dermed ikke forkastet selv om det er mer enn fem kryss.
Dersom det mangler kryss i en kolonne, skal det øverste krysset i kolonnen etter flyttes fram.

Presterepresentanter og andre ansatterepresentanter i de 11 bispedømmerådene og i
Kirkemøtet velges separat.
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Pilegrimsvandring 2009
Årets pilegrimsvandring ble ei fin vandring gjennom soknet vårt.
Vi møttes onsdag 1. juli på Hundorp, Dale-Gudbrandsgard der vi prata om
hva en pilegrim er, vi sang salmer som organisten vår spilte til, vi hadde lek,
god mat, omvisning på Olavshaugen og vi spikka oss pilegrimsstaver. Vi
avslutta med at alle fikk delt ut Kristuskransen.
Kristuskransen er et perlebånd som gir hjelp til bønn og meditasjon.
Hver perle bærer i seg en hemmelighet. Det er 10 perler som er knytta opp
mot hver sin bønn og hvert sitt rim. Denne kransen fulgte oss hele veien og
var grunnlaget for undervisninga på vandringa.
Torsdag 2. juli starta vi vandringa fra Frya. Vi gikk fra Kvennflata og mot Skoe i Sødorp. Det var mange
hyggelig folk som møtte oss og hjalp til underveis både med overnatting, mat og kjøring. Det var
lokale som ga av sin kunnskap. Hjertelig takk folkens.
Vi hadde stopp ved Frya leir som er et gammelt militærarsenal, på Bay hos Anne Marit og Knut.
Anne Marit møtte oss med isvann og en deilig saftis i varmen, hun snakka om Storofsen, om planter
som er giftige, gamle matplanter og navn på de vi ser rundt oss. Tilslutt fikk vi også en liten tur inn til
hønene og vi fikk holde nyfødte grisunger. Ved kirka møtte Synøve klokker oss. Her var det passkotroll
før vi fikk gå videre.
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Passkontroll ved kirka.

Mat og stempling på Listad.

På vandring opp Augldalen.

Tryskarlåven på Rudi, her sov vi.
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Etter en rask tur inn i kirka gikk turen opp på Listad der Tone hadde ordna i stand grillpølser og frukt til
oss. Videre gikk ferden mot Rudi gard der vi skulle overnatte.
Øystein tok vel imot oss med vannspreder klar. Nå var vi varme og det var godt med ei avkjøing. På
Rudi ble vi vist inn på Tryskarlåven der vi skulle sove. Etterpå ble vi bedt med på konsert med visesang
av gruppa Triakelet.
Etter konserten fikk vi servert elgeburgere og brus. Deretter var det lek og moro til vi hadde siste
samlinga med 2 perler kl. 24.00.
Fredag morgen var pilegrimene trøtte. Men vi kom oss da opp, spiste frokost ute, smurte matpakker
og var klare til avgang kl. 9.20. Nå gikk ferden mot Skoe og Sødorp.
Vi hadde mange stopp med drikkepauser før vi kom til Skar, der vi hadde ei lengre pause. Her ble vi
møtt av Palmer Skar som fortalte om de gamle Skar’s gardene mens vi spiste nista vår.
Vi var framme ved Skoe ved 14.00-tida. Da var pilegrimene varme og slitne. Inger og Per Åge kom og
henta oss. Inger hadde med seg kald saftis og det var godt.
Takk for ei kjempefin vandring. Døkk va ein kjempegjeng å ha med seg på tur.
Mvh.Menighetspedagog Hanne Elisabeth Knutsen

På vandring ovenfor Kjorstad.

Samling oppi Skar med Palmer Skar.

Hele pilegrimsgjengen.

Mål: Skoe på Sødorp.
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Pilegrimskonsertene i
Sør-Fron kirke i sommer.
Et kjært tilskudd til kulturlivet på Sør-Fron har disse korte, men velfylte
konsertene vært. Sør-Fron kirke er et veldig egnet konsertlokale. Det
har vært fra 20 til 50 frammøtte på disse konsertene, og det er bra
når vi tar tidspunktet i betraktning.Turister som tilfeldigvis er innom
akkurat i tide til konsertene, er overbegeistret. Vi håper jo at dette vil
fortsette, så da blir det nok enda flere tilhørere neste sommer.
Dette er ikke ment å være noen form for anmeldelse av deltagende utøvere, men konserten på Olsok får stå som et eksempel. Det er fordi den ble litt spesiell p.g.a.Olsok.
Berit Kvidaland hadde bedt inn Rasmus Stauri til å lese noe som vi forbinder med Olsok
fra gammelt av, i tillegg til at Øystein Rudi og Tom Willy Rustad underholdt med folkemusikk. Det ble en fin variasjon i ord og musikk framført på forskjellige instrument.
Noen utlendinger som overvar konserten, ble så begeistret at de ga Tom Willy
hjemmelaget honning og urtedrops som takk. En spontanitet jeg skulle ønske at vi
sørfrøninger også hadde i oss.
Etter konserten ble alle buden på kaffe og Olavsboller på kirketrappa, av Berit og
Synøve.
• Første konserten var det orgelmusikk ved kantor Kjell Inge Midtskogen og sang ved
den danske kirkesangeren Børge Eggertsen, som har besøkt oss tidligere.
• Andre konserten kunne vi nyte orgelspillet til den tyske organisten Rainer Irslinger
fra Sel.
• Tredje konserten var det den unge Sven Meyvis sin tur til å underholde på saksofon
sammen med kantor Kjel Inge Midtskogen på orgel, og som solist. Meyvis har akkurat avsluttet 3 år på musikklinja.
• Fjerde konserten var viet vår kantor Kjell Inge Midtskogen i sin helhet. Han får
musikken til å fylle kirken på vårt fine orgel. En flott halvtime dette også.
• Femte konserten var viet sangen i hovedsak, og Johnny Lønning sang med sin
kjente barytonstemme. Først en avdeling oppe fra galleriet med orgel akkompagnement av Kjell Inge og etterpå nede i kirken med piano til.
• Sjette konserten var som tidligere nevnt, viet folkemusikken. Øystein Rudi på fele og
Tom Willy Rustad på torader, gitar, seljefløyte og munnharpe skuffer ikke sitt publikum.
• Syvende konserten hadde vi besøk av høgskolestudent Anne Gunn Grimerud.
• Den åttende og siste konserten var viet gregoriansk korsang ved Scola Gregoriana
fra Øyer med sin leder Kari Irene Lien. Kjell Inge Midtskogen, vår kantor, deltok
med orgelmusikk også her.
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Slekters gang
Døpte:

Eirik Gjørvad Kringstad, Eline Gryttingslien
Alme, Mari Borgen, Jens Kvernes (Ringebu
stavkirke), Therese Holmen, Eirik Magnar
Morken Rui, Anna Linnea Åmodt Eritsvær
(Espedalen Fjellkirke), Anna Brendstuen (Kvam
kapell), Amund Rudi, Sondre Sivertesen Loddengaard og Oskar Gryttingslien.
Vigde:
Elin Karin Engebrethsen og Leif Algermissen,
Gry Karin Bratung og Trond Ingard Westby,
Stina Rønshaugen og Petter Gudim Marberg,
Wenche Marie Bjerkelien Rødum og Trond
Melbø (Espedalen Fjellkirke.)
Døde:
Iver Listad, Magnhild Davidhaugen, Karen Solheim, Alma Vangen (Sødorp kirke) og Johannes
Hovden

TI L 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.
Sogneprest:
Magnar Elde begynner 1. september.
Telefon: 61 29 92 32.
E-post: magnar.elde@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. Mobil: 97 72 44 49
E-post: synove.barlund@sor-fron.kommune.no

SØR-FRON MENIGHET
inviterer til
BABYSANG I KAPELLET
Høstens babysang starter opp
14. september kl. 10.00.
Vi møtes i kapellet til sang og lek.
Etterpå koser vi oss med en enkel lunsj
og kaffe/te.
Påmelding til Hanne E. Knutsen
tlf. 61 29 92 34/95 21 93 76

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

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: Sognepresten, Berit Nustad,
Bjørg Haave
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

www.kirken.sor-fron.no
11

Velkommen til kirke
30. august - 13. s.e.pinse
Lit. farge: Grønn
Sør-Fron kirke kl. 11.00 – Høymesse. Dåp

27. september - 17. s.e.pinse
Lit. farge: Grønn
Espedalen Fjellkirke kl. 11.00: Høsttakkefest.

6. september - 14. s.e.pinse
Lit. farge: Grønn
Sør-Fron kirke. Velkomstgudstjeneste/
innsettelsesgudstjeneste for sogneprest
Magnar Elde. Prost Per Halstein Nielsen deltar.
Dåp. Kirkekaffe. Se annonse i avisen.

4. oktober – 18. s.e.pinse
Lit. farge: Grønn
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Høymesse.

13. september - 15. s.e.pinse
Lit. farge: Grønn
Sør-Fron kirke kl. 11.00 : Høsttakkefest /
jubileum for 50-års konfirmantene.
Dåp. Kirkekaffe.
20. september - 16. s.e.pinse
Lit. farge: Grønn
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Høymesse.
Presentasjon av nye konfirmanter.

11. oktober – 19. s.e.pinse
Lit. farge: Grønn
Øvertun grendahus kl. 11.00:
Grendahusgudstjeneste.
18. oktober – 20. s.e.pinse
Lit. farge: Grønn
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.
Utdeling av bibler til 5. klasse.

Ved forandring, se annonse i GD.

TAKK TIL BERIT OG KNUT!
Berit Basmo Kvidaland og Knut Kvidaland har nå
avsluttet sin mangeårige gjerning i Sør-Fron.
Den 14. juni var det avskjedsgudstjeneste i Sør-Fron kirke,
med påfølgende kirkekaffe på kommunehuset hvor svært
mange deltok. Her ble Berit og Knut takket for det solide
arbeidet de har lagt ned i bygda vår siden de kom hit
høsten 1996 med verbale hilsener, gaver og blomster.
Vi ønsker Berit og Knut, samt Haakon Kristian,
Baard Johannes og Knut Andreas alt godt
videre i livet.

