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Vår på Sør-Fron kirkegård
Arne Slåen, Arild Larshaugen og Josef Nerli i aktivitet
på Sør-Fron kirkegård.
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Pinseliljetid

D

et er nok av stengsler og barrikader her i verda. Såleis var det også
mellom det utvalgte folket og dei såkalla heidningane. Jødane hadde
ingen samkvem med samaritanarar. Og Jesu læresveinar måtte
stenge seg inne og sat bak låste dører av redsle for hemn frå styresmaktenes
side. Men i pinsa rivast murane ned. Apostlane går over grenser og forkynner den glade bodskap om frelse for alle nasjonar. Guds Ande blir utrent
over alt kjød. Difor er vi ikkje lenger framande og utlendingar, men Guds
eigedomsfolk av alle ætter og tungemål.
Dette samsvarar heilt med skapinga frå opphavet av. Med Guds pust blir
det liv i verda. Salme 104,30: ”Du sender din Ande, og liv vert skapt, heile
jordflata nyar du opp att.” Same draget finn vi i Jesu verksemd. Han rører
ved kroppar så menneske blir friske: Lukas 11,20: ”Er det med Guds finger
eg driv ut dei vonde åndene, ja, då er Guds rike kome til dykk.”
Det åndelege i bibelen er altså ikkje verdsflukt som får oss til å bli livsfjerne.
Nei, tvert om: Den Heilage Ande gjer oss jordnære, slik Jesus no som den
Oppstandne er nær alle menneske overalt Det er han som på krossen riv
ned det gjerdet som skilde; fiendskapen. Slik at det idag kan bli forsoning
mellom Gud og mennesker. Difor er det Kristus som er vår fred. Den Heilage
Ande forherligar Jesus: ”Tek av mitt og forkynne for dykk”, som det heiter.
Kor Vårherre blir stor, mottek vi Anden som sveisar saman.
Er det ikkje dette vi treng i verda i dag? Så det ikkje blir så kaldt og
framandgjort mellom oss? Jau, som den danske diktarpresten Grundtvig uttrykker det: Kyrkja er ingen forelesningssal, men ei varmestove for
menneske. Ikkje eit konkurranselokale, men Guds føderom, kor menneske
finn liv og glede.
Vi ser i dag at kyrkja går fram der pinsevinden bles i Aust- Europa, Afrika og
Sør-Amerika, men har tilbakeslag i vårt rike Vesten. Dermed ikkje sagt at vi
treng vere så vellukka for å nå fram. Nei, ”når eg er skrøpeleg, er eg sterk”,
vitnar Paulus. ”Anden sjølv bed for oss med sukkar som det ikkje finst ord
for”. Ja, jamvel i Peters gråt er Anden tilstades. Han som fornekta sin Herre
inn for verdsmakta Rom. Akkurat denne feilande Peter er det Kristus byggjer
si kyrkje på. Og Peter er jo oss alle, slik vi er. Difor skal vi aldri tvile på om
Gud vil bruke oss. I dåpen får vi alle ein Ande å drikke. Det gjev oss kraft om
vi er svake og mot til å gå på livsens store oppgåve.
Magnar Elde

”I all sin glans nu stråler solen, livslyset over nådestolen,
nu er det pinseliljetid, nu har vi sommer lys og blid,
nu spår oss mer enn englerøst i Jesu navn en gyllen høst.”
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Konfirmanthelsing
Det er støtt spanande når konfirmantane kjem:
”Kven er De?” Like så vemodig er det når tida er
omme: ”Kvar skal det bli av Dykk i verda?” No er
dette konfirmantåret til ende. Vi kjenner trong til
å takke de ungdomar med foreldre for innsatsen.
Det overgongsritualet som konfirmasjonen
er, har vorte viktigare enn før.Ungdomsalderen er
meir enn nokon gong ei mogningstid. Både sidan
samfunnet har vorte så komplisert. Og avdi perioden mellom barndom og vaksen er blitt lengre;
grunna vere vidare utdanning og seinare stifting
av familie, inngått arbeid etc.
Det største er likevel det som skjer med dykk
sjølv: Indre og ytre forandring av kropp og sinn.
Leiting etter å finne seg sjølv og sin plass i felles
skapet. Her er kyrkja sendt til verda for å gjere
også unge menneske til Jesu fylgjesveinar. Det

startar med fødsel og dåp og held fram gjennom
heile livet. Kjærleiken til de ungdomar er viktigst. I
andre omgong kjem lærdom og rettleiing. I Guds
sending på Jesu vegne ligg vår tryggleik; fyrst av
Sonen, så av læresveinane og no alle truande på
jord. Vårherre elskar alle menneske som vår skapar
og frelsar. Hans ynskje er det beste både for liv og
æve.
Måtte vi alle få vekse og utvikle oss: Oppover
mot Gud som gjev oss liv og ljos. Nedover mot
jorda som nærer og bere oss. Innover til mogning,
fred og deltaking. Og utover mot omgjevnaden i
natur og kultur. Helsar dykk alle med 5.Mosebok
30,6: ”Herren din Gud er med deg. Han skal ikkje
sleppe deg og ikkje gå frå deg”. Gratulerer med
konfirmasjonen og lukke til på livsvandringa!
Frå presten i Sør-Fron

1. rekke fra venstre: Marie Rosenborg Wadahl, Anniken Evjevik Borolien, Nora Rønningen Korntorp, Annette Bettina Hovden, Karen Elise Steig, sogneprest Magnar Elde, Mikela Beckovic, Kristine Berge, Nelia Charlotte Rønningen, Lena Resset.
2. rekke fra venstre: Kristoffer Karenstuen, Kristian Trettengen, Eirik Smedby Myrvang, Amalie Gårderløkken Bjørkli,
Martine Bruvang, Linda Solheim Silliløkken, Birgitte Løkken Wang, Ida Sofie Scheie, Amund Skriubakken,
Vetle Åberg, Tom Andre Horsberg.
3. rekke fra venstre: Petter Noet, Torgeir Øyen, Lars Christian Lindsay Lundhøj, Amund Grytting, Sivert Ringstad, Kenneth
Myrvold Flatmoen, Håvard Helle Haugstulen, Kim Andre Kristiansen, Torgeir Skurdal, Michael Kvernes.
4. rekke fra venstre: Trond Gøran Haverstad, Even Nicolaysen Skar, Paul Daniel Nyhus, Ragnar Listad, Sindre Odlolien,
Arne Mathias Myren, Sondre Juul Christiansen, Erling Skar, Kristoffer Aspen.
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Ein fin liten blome i skogen eg ser

Vart utfordra av Kristen Brennhaugen til å komme med mi salme.
Salma som eg har plukka ut, har eg ikkje hatt med meg lenge, men Knut Kvidaland kom med
forslaget, til ein spesiell dag i livet mitt. Den inneheld så utrolig mykje, som betyr mykje for meg.
Salma er: EIN FIN LITEN BLOME I SKOGEN EG SER NR.493 (boka frå 1985)
Eg utfordrar Gudveig Rønn
Lykke til! Helsing Anne Brenden

Ein fin liten blome i skogen eg ser,
i granskogen diger og dryg,
og vent mellom mose og lyng han seg ter.
Han står der så liten og blyg.

Om enn eg er liten, har Herren meg kjær,
med honom eg kjenner meg sæl.
Kvar morgon meg bøna til himmelen ber,
med bøna eg sovnar kvar kveld.

Sei, ottast du ikkje i skogen stå gøymd
der skuggane tyngja deg må?
Å nei, for av Herren eg aldri vert gløymd,
til ringaste blom vil han sjå.

Ein kledning eg fekk av min Frelsarmann kjær,
i blodet hans reinsa den er.
Den høver for himlen, der gullgater er,
den høver for vandringa her.

Men ynskjer du ikkje i prydhagen stå,
der folk kunne skoda på deg?
Å nei, eg trivst best mellom ringe og små,
eg føddest til skogblome, eg.

Som blomen om vinteren visnar eg av,
men gled meg, for då står eg brud.
Lat lekamen kvila med fred i si grav,
mi sjel, ho er heime hos Gud!

Ein dag vil den stormande vinter deg nå,
då vert det vel dødsdagen din.
Då kviler eg lunt og har snøkåpa på,
til vårsola kysser mitt kinn.

Ja, glad skal eg vakna hos Jesus eingong
i morgonen æveleg klår,
og blanda med heilage englar min song
i himlen, dit døden ei når!

Eit bod frå min Herre du blome meg ber:
Om einsleg eg vert på min veg,
så veit eg at Herren vil vera meg nær,
Gud Fader, han vernar òg meg.

ÅRETS FASTEAKSJON
Årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens nødhjelps hjelpearbeid gikk av stabelen tirsdag 23. mars.
Konfirmantene gjorde en kjempeflott innsats, og samlet inn mye penger.
Spesielt dette året var at vi også hadde to konfirmanter i Espedalen som deltok i aksjonen.
Det ble ny rekord med kr. 31.774,En stor takk til foreldre og konfirmanter for flott innsats,
og en spesiell takk til Sparebank I Gudbrandsdal som var behjelpelige med opptellinga.
Med hilsen KN-kontakt Aud Haverstad
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Marta Megrund og Ragnar Langvegg
To Espedøler som gjennom et langt liv har vært
med og preget kirkelivet i Espedalen.
14. juli 11974 ble Espedalen Fjellkirke vigslet av biskop
Alex Johnson, og det ble sagt at bortimot 1500 mennesker var samlet på Verksodden denne dagen.
Vi har prata litt med Ragnar Langvegg og Marta
Megrund. Begge har, som mange andre Espedøler, lagt
ned et stort arbeid for kirkelivet i Espedalen, først for å
skaffe midler slik at en kirke kunne bygges, deretter som

aktive personer i det kirkelige livet den nye kirken førte
med seg. Etter at gruvevirksomheten hadde opphørt
og husene til verket revet, var det ikke lenger noe fast
sted å holde messe i Espedalen, og i flere år ble det
vekselvis holdt messer på gårdene Søre Langvegg i SørFron og Søre Megrund i Gausdal, to messer om høsten
og to messer om våren.

Ragnar Langvegg er født i 1933
og vokste opp på gården Søre
Langvegg i Espedalen. Sammen
med kona Jenny har han drevet
gården. Ragnar forteller at det alltid
var spennende når presten skulle
komme og holde messe. Det ble
rundvasket, bakt og laget mat; alt
skulle være i orden messedagen, og presten skulle også
spise middag før han dro ned til Sør-Fron igjen Av og
til hadde presten med seg sønnene sine, og det hendte
at det kunne bli en slåsskamp mellom guttene, det var
med og satte farge på dagen!
Før det ble vei til Espedalen kom presten ridende
eller gikk til fots til Gammelsetra på Gausdalssida. Den
siste messa på Langvegg ble holdt i 1950 av prest Sverre Hov. Da var bilveien nesten ferdig, og selv om han
måtte gå de siste 1800 meterne var Sverre Hov den
første presten som kunne kjøre bil til messe i Espedalen.
Da Ragnar ble så gammel at han skulle gå for presten
og konfirmeres, måtte han, og de andre fra Espedalen i
kullet hans, gå til nedre Svatsum, til kirkestuen ved Svatsum kirke. Etterpå var det å gå hjem igjen. Til sammen
ble det en tur på 5 mil. Konfirmasjonsforberedelsene
foregikk en 4–5 ganger i løpet av vinteren. Guttene gikk
på ski, men for jentene ble det for hardt å gå fram og
tilbake samme dag, så de overnattet. Da undervisningen ble flyttet til sommeren, ble det atskillig lettere. Nå
kunne det brukes sykkel, og turen til Svatsum ble bare
en fornøyelse.
Da det endelig så ut til at en kirke i Espedalen skulle
bli en realitet, var Ragnar aktivt med fra første stund.
Han var med i komiteen som skulle arbeide med kirkespørsmålet, og har hele tiden siden hatt en finger med i
alt som har skjedd i forbindelse med kirken på Verksodden. Gjennom 30 år var han kirkevergen i Sør-Fron sin
”høyre hånd” i Espedalen. Han har tatt seg av brøyting om vinteren og skogrydding om sommeren. Han
er guide for skoleklasser som besøker Verksodden med
kirken, Gravholmen og minner fra gruvedriften. Han er
en som vet alt om Gravholmen, og som både han og
kona Jenny har et sterkt forhold til, blant annet fordi de
har en sønn gravlagt der.
Ragnar Langvegg har gjenom alle år vært med og
sørget for at kirken har fungert som det den var ment
som. Fortsatt tar han hyppige turer bort til kirken for å
se til at alt er som det skal være.

Marta Megrund er født i Skåbu
i 1914, og hun minnes en god
barndom med mange unger å leke
med. Etter konfirmasjonen var hun
budeie, blant annet på Megrund.
Her traff hun Ludvik, og i 1937 giftet de seg. I 1938 gikk Marta og
Ludvik Megrund i gang med sitt
eget bureisingsbruk, på Sæterheim, på Sør-Fron sida i
Espedalen.
Både hus og inventar ble satt opp av Ludvik selv.
Inne i bryggerhuset ble det rom for to kyr, ei geit og
noen sauer de første årene, vann ble båret fra bekken,
og møkka måtte måkes ut. Bureisingsbruket gav ikke
mye å leve av, og med fire barn ble det nødvendig å
spe på med annet arbeid. Ludvik tok på seg snekring og
tømmerhogging, jaktet på rype, hare og elg, fisket og
la ned rakfisk. Fisk og vilt ble byttet med andre varer på
butikken, og i flere år leverte Ludvik rakfisk til en fiskehandler på Lillehammer. Marta ysta og kinna, og særlig
geita gav god ost og bra avkastning.
Da ungene etter hvert ble store og skulle på skolen, måtte de til Gausdal. Helt sør ved Vassenden var
det et skolehus. Ungene kunne ikke gå fram og tilbake
hver dag, så de måtte innlosjeres hos naboer. Ludviks
far, Petter Megrund syntes ikke det var brukbart at
7-åringer skulle bo borte i dagevis, så rundt 1920 satte
han opp et hus til skolebruk. Det ble brukt helt til bil
vegen kom, da ble ungene kjørt til Svatsum.
Nå var det ikke bare slit og strev, forteller Marta.
Den sosiale aktiviteten gjennom sanitets- og misjons
forening gjorde at folk gikk om hverandre og hadde
hyggelig samvær. Da det ble bestemt at det skulle bygges kirke på Verksodden ble det satt i gang et stort arbeid for å skaffe midler. I flere år ble det holdt store
kirkestevner, og her var Marta aktiv deltager fra første
stund.
Også i alle år etter at kirken sto ferdig, har Marta
vært aktiv. Hun har stilt opp som tekstleser når hun er
blitt spurt om det. Selv sier hun at det er en stor glede
å få lov til å gi Guds ord til folk.
Det vil hun gjerne fortsette med, om hun får lov,
og hvis folk hører hva hun sier - sier Marta i sitt 96. år.
Harpefoss 18. mai 2010
Karl Olsen
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Gravminner i Sør-Fron

Gravsteiner ved kirkegardsmuren. Tre av Peder Liens steiner og et interessant skifergravminne.

E

n tur på kirkegarden kan fortelle mye om
bygda. Så også i Sør-Fron. Få kirkegarder har
bevart så mange gravminner som her. Like
vel er det etter hvert få som står igjen på gravene,
men mange er tatt vare på enten plassert på de
to stativene som er laget til det eller stående langs
kirkegardsmuren.
Det vi i dag ser av gamle gravminner er mest
klebersteiner. Men går vi hundre år tilbake i tid
var situasjonen en annen. Da var det av de lokalt produserte gravminnene tre hovedtyper. Det
var klebersteiner, skifersteiner og tregravminner.
Gamle bilder viser den store mengden av tregravminner som fantes da. Nå er dessverre bare noen
få igjen av disse. Og få er tatt vare på utenom
gravene, i motsetning til i Sødorp, der øverste del
av gravminnet er saget av og hengt opp på kirke
gårdsgjerdet bak kapellet.
Klebersteinene er spesielle for Gudbrandsdalen. Der ble kleberstein tatt i bruk til gravminner
på 1700-tallet, og er fortsatt i bruk. I Sør-Fron er
det perioden 1820-1870 som er hovedperioden
for de lokalt produserte gravminnene – gravminner som ble individuelt laget. Senere kom den
mer industrielle produksjonen på Otta, men disse
har et annet preg enn de andre steinene.
De gamle gravsteinene i Sør-Fron er hoved
sakelig laget av en mann – Peder Lien fra Kvam.
Han var den siste av de lokale steinhoggerne, og
den meste produktive. Pål Kluften forteller om
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ham at han var født på Sandbakken i Skåbu i 1795
og døde i Kvam i 1879. Kluften forteller også at
det på hans eget gravminne, som er skåret ut i tre,
står en innskrift som forteller at han har laget 228
gravsteiner og over 100 tregravminner.
Steinene til Peder Lien finner vi i Gudbrandsdalen fra Vågå i nord til Ringebu og Svatsum i
sør. Særlig er det i Kvam, Sødorp og Sør-Fron at
gravsteinene hans finnes. Men noen få steiner finnes lengre borte, nemlig ved Stange kirke. Noen
utvandrede ringebygginger fikk der bestilt steiner
fra ham, og dette er av de største og mest forseggjorte steinene han har laget.
Kleber er et materiale som er lett å hogge og
skjære i, og som derfor innbyr til å hogge symboler og dekor og lange innskrifter. Det er allerede
på eldre gravminner i Nord-Gudbrandsdalen en
lang rekke symboler som er tatt i bruk på gravminnene, men Peder Liens gravminner er av de
mest forseggjorte. I en tid da klassisismens generelle dødssymboler var tatt i bruk i byene, med
symboler hentet fra gresk mytologi mer enn fra
kristen kulturarv, er Gudbrandsdalens gravminner
et fristed for de gamle kristne dødssymbolene.
Peder Lien har kanskje hentet inspirasjon fra eldre
gravminner, men vel så gjerne fra skriftlige kilder,
nemlig Bibelen – og ikke minst salmebøker. I Fron
var det Evangelisk-kristelig salmebok som var i
bruk på 1800-tallet, og fra denne salmeboken finner vi mange siterte salmevers på gravsteinene.
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De eldste gravsteinene har korte innskrifter på små skriftfelt,
mens de yngre gravsteinene har mange
felt med lange innskrifter. Den lengste
innskriften jeg har registrert på noen gravstein er en stein fra
Sør-Fron, som i dag
står på stativet sør
på kirkegarden. Det
er steinen over Marit
Neilsdatter Rulland,
Marit Nielsdatter Rullands som det står på steinen, eller Marit Nilsgravstein med perlekrans
datter som det står
og lange og mange inni
ministrerialboken
skrifter.
og Marit Nielsdatter
som det står i klokkerboken. Både på framsida og
baksida av steinen er det innskrifter knyttet til en
og samme person. Ellers var det ganske vanlig at
flere avdøde delte gravstein. Steiner med mange
innskriftfelt innbød til det.
Det interessante med gravsteinene i Sør-Fron
er den utstrakte bruken av symboler. Kanskje flere
enn man i første omgang tenker over. Og det er
for det aller meste seierssymboler – man seirer
over døden. Dette kommer fram i et salmevers på
Marit Rullands grav:
Thi tænker jeg ved hvert et Fjed
Snart endes mine Dage
Og Jesus skal ved Gravens Bred
Min frelste Sjel modtage
Ja han vil tage den til sig
I sit det skiønne Himmerig
O! Døden er min Vinding!
De vanligste symbolene som brukes er kransen,
seierskransen som gjerne er laget med laurbær
eller perler. Den omkranser innskriftfeltene på
mange gravsteiner. Ellers er det ofte brukt krone –
Livets krone som Kristus gir til de som kommer til
himmelen. Mange innskriftfelt er også laget som
en oppslått bok – man er innskrevet i Livets bok,
som er den de salige er skrevet inn i.
Hodeskalle med korslagte bein, eller bare korslagte bein, er også et tradisjonelt motiv på gravsteiner. Memento mori blir det gjerne kalt – Husk
at du skal dø. Det er en gjengivelse av Adams
hodeskalle og knokler, som i følge tradisjonen
dukket opp da Jesu kors skulle reises på Golgata.
Adam var det første menneske, han døde, men
etterslekten lever. Slik er han også et symbol på
forgjengeligheten men også seieren over døden.

I Sør-Fron finnes
også noen grav
minner med figurscener. Disse kan
være litt vanskelige å tolke, men
Anne
Iversdatter
Kjorstads gravstein,
som er gjenbruk av
en eldre stein laget
for Øvre Kjorstad
i 1833, viser en
mann og en kvinne.
Det kan selvfølgelig
vær en framstilling
av et ektepar, men
det kan også være
et bilde på Kristi
brud – den som dør
i Kristus. Øvre Kjorstad fikk også laget
Gravstein fra Øvre Kjorstad
seg en annen gravmed Kristi brud.
stein i 1833. Denne
er full av symboler. Øverst står to menn og holder
Livets krone over en blomst, under dette står en
rad med mennesker som går arm i arm, og under
dette igjen en oppslått bok. Menneskeflokken kan
tolkes som den hvite flokk – de salige i himmelen
– og boken er Livets bok.
De gamle gravminnene i Sør-Fron er spennende og innholdsrike, og fortjener en langt grundigere omtale enn dette. Noen få er sikret ved at de
er hengt på de to stativene som er satt opp
sør på kirkegarden,
men mange andre står
fortsatt langs kirkegardsmuren, noen ligger på kirkegardsmuren, og en ble ødelagt
ved den store gravminnemassakeren for
et år eller to siden da
innskrifter ble hogd av
steiner som ikke lenger
var i bruk. Det er fortsatt mange av de mest
interessante steinene
som står ubeskyttet
langs
kirkegardsmuren. Kanskje en ide å
lage flere stativer – og
kanskje også overlate
et utvalg til et dertil eg- Gravstein for Øvre Kjornet museum?
stad fra 1833 med Livets
krone, den hvite flokk og
Kåre Hosar Livets bok.
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Årsrapport 2009 for Sør-Fron
KIRKEVALG 2009.

13. og 14. september var det kirkevalg. Som en
prøveordning hadde hele kirkenorge valg på samme tid og samme sted som Stortingsvalget, og
alle som hadde fylt 15 år og stod i kirkens medlemsregister, hadde stemmerett. Oppslutningen
ble vesentlig høyere enn tidligere. For soknerådsvalget i Sør-Fron var det 17,5 % oppslutning og til
Bispedømmevalget var det 12 %.

DET NYE SOKNERÅDET BESTÅR AV :

John-Ludvik Dalseg (leder), Kari Gryttingslien
(nestleder), Marit Nyhus, Kristen Kristiansen, Berit
Brenden Bredli, Karl Olsen, Pål Skoe Kjorstad og
Arne Bredeveien og sogneprest Magnar Elde.
Vara: Kirsten Skurdal, Oddveig Strand, Inger
Pedersen, Kristian Haave og Aud Haverstad.

DET GAMLE SOKNERÅDET VAR SLIK
SAMMENSATT:

Per Erik Holmen (leder), Anne Brenden (nest
leder), Kristen Kristiansen, Berit Brenden Bredli,
Kari Wassrud, Pål Skoe Kjorstad, Astrid Gryttingslien, Elisabeth Alme og sogneprest Magnar Elde.
Vara: John Ludvik Nilsen Dalseg, Karl Olsen, Dagny Kristiansen og Oddveig Strand
Kommunestyrets representant i kirkelig fellesråd
er Agnethe Skattebo.
Soknerådet har hatt 5 møter og behandla 66 saker.
Det gamle soknerådet avslutta funksjonstida si 31.
oktober 2009.
Årsmøtet /menighetens årsfest vart avviklet 15.
mars med 45 personer til stede. Sognepresten i
Dovre, Hans-Jakob Dahl snakket om ”Olav den
Hellige”, og Go’låten sang.

STABEN

I staben har det vært en del endringer siste år.
Hanne Elisabeth Knutsen fikk 1. januar 2009 80 %
fast stilling som menighetspedagog for Trosopplæringa, og Anders Gjestad Rugsveen begynte
som kirketjener ved Espedalen Fjellkirke fra samme dato. Synøve Barlund begynte i 30 % klokkerstilling 26. mars.
Som vikar for kirketjenerne har Rolf Megrund og
Josef Nerli stilt opp i henholdsvis Espedalen
Fjellkirke og på Sør-Fron kirkegård. Graver på SørFron er Hans Myhren fra Ringebu.
Sommerhjelp på kirkegården sist år var Jørn Frode
Fossehagen og Kristian Holmen.
Det var to trivelige og flinke gutter.
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Sogneprest Knut Kvidaland slutta her 31. juli
2009, og Berit Basmo Kvidaland avsluttet sitt vikariat på samme tidspunkt. Sogneprest Magnar Elde
startet opp i sin gjerning i Sør-Fron 1. sept.
Den kirkelige stab er alle innmeldt i Gudbrandsdal
bedriftshelsetjeneste.

KIRKE, KAPELL OG KIRKEGÅRD

Lørdag 25. april var det dugnad på kirkegården
med mer enn 50 frammøtte. Diakoniutvalget stod
også denne gang for velfortjent servering i kapellet etter arbeidsøkta.
Vedlikeholdsarbeidet på Sør-Fron kirke fortsetter.
Sommeren 2009 ble ytterligere to vegger og pilastere totalrenovert. Arbeidet blir utført av murermester Øyvind Lauvnes. De to siste veggene
blir ferdige sommeren 2010. Dette har vært en
kjempejobb, og kommunen har vært utrolig positive og hjelpsomme.
Maskinparken har også fungert i år, og vi har unngått store reparasjoner. Dette skyldes gode rutiner
med service og ettersyn. Det har vært jobbet med
å skaffe ny traktor til kirketjeneren. Arbeidsgiver
har ansvar for at de ansatte har trygt og funksjonelt utstyr.
Vi har hatt tilsyn fra Gudbrandsdal Energi v/Nils
Ormvold på det elektriske anlegget i Sør-Fron
kirke og i kapellet som resulterte i mange pålegg.
I forbindelse med regjeringens tiltakspakke våren
2009 fikk KA midler til en landsomfattende kirkekontroll. Den ble utført av Sønnico Installasjon AS,
og ble spesielt forkusert på sikringsskap, fordelere og lynvernanlegg. Økt fokus på sikkerhet har
ført til at vi denne gangen også gjennomfører en
sjekkav el-anlegg, nødlys- og alarmanlegg.
I løpet av vinter 2009/2010 har vi hatt elektriker
som har rettet alle feil/pålegg. Det som står igjen
nå kan ikke rettes før det blir sommerføre.
Vi har fortsatt problem med løse gravsteiner på
kirkegården.
De som trenger hjelp må bare ta kontakt med
kirketjener/kirkeverge for mer informasjon. Kirketjeneren tar ikke på seg slikt arbeid, men vi har
kontakt med firma som gjør denne jobben

ÅPEN KIRKE

Hver sommer er Sør-Fron kirke åpen for turister i to
måneder. Et tiltak som mange setter stor pris på.
Det er frivillige vakter som sitter i kirka og tar imot
besøkende disse ukene. Martha Bjerke og Eldrid
Listad organiserte dette arbeidet siste sommer.

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

Kirkebladet kom i år ut med 5 nummer. Det ble et
ekstra nummer i forbindelse med valget. Minstekontingenten er fortsatt kr. 100 og svært mange
betaler. Stor takk til alle givere! Det koster omlag
kr. 17.000 å gi ut et blad, så alle bidrag er kjærkomne. I tillegg har vi fått gave fra Harpefoss sanitetsforening som vi setter stor pris..
Vi sender ut giro to ganger i året. Den siste som
en ” påminnelsesblankett ” til de som ikke har betalt tidligere. Redaksjonen ved årsskiftet består av
Karl Olsen, Berit Nustad og soknepresten.

BLOMSTERKORT / GRAVFERDSKORT

Vi har fortsatt igjen blomster-/gravferdskort. De
koster kr. 50, og er å få på prestekontoret og hos
kirketjeneren. Kortene brukes som oppmerksomhet
ved begravelser, og inntekta går til blomsterfondet.

LYSGLOBEN

Vi har lysglobe i begge kirkene våre. De er stadig i
bruk både av kirken selv, menigheten og av besøkende som er innom kirka. Publikum er flinke til å
legge penger for lysa i bøssa.

DIAKONIUTVALGET

Diakoniutvalget har bestått av : Ruth Korstad (leder), Jorunn Opsahl, Anne Enget, Ingrid Noreng,
Margot Silli, Kari Wassrud, Dagny Kristiansen.
24.03.09 Møte på Korstad
09.04.09	Skjærtorsdag var det vi som ordna
med kveldsmaten i kapellet. 38 per
soner deltok.
11.04.09	Påskekvelden var to av oss med i
kyrkja på Midnattsgudstjenesta
25.04.09	var det raking på kyrkjegarden. To
av oss smurte smørbrød, og serverte
kaffe og mat til omlag 45 personer
03.05.09	var diakoniutvalget i kantina på
Sørheim omsorgssenter og spanderte
kaffe med mye godt attåt. Vi ba inn
folk fra boligene og beboere på Sørheim. Sanggruppa ” Måltrosten ” fra
Ringebu underholdt.
14.06.09	var to fra diakoniutvalget med på
Kommunehuset og hjalp til ved kirke
kaffen etter avskjedsgudtjenesten for
sogneprest Kvidaland. Det var fullt hus.
01.11.09	På Allehelgensdag var det som vanleg
diakoniutvalget som ba på kaffe og
kaker i kapellet etter gudstjenesta.
Takk for godt samarbeid, og takk for meg.
Ruth Korstad

HØGSTDAGSBØNN M.M.

Høgstdagsbønna fortsatte også i 2009. Det gikk
litt i stå på høstparten, men har startet opp igjen
på nyåret 2010.

Årets busstur gikk til Dovre. Det var med omlag
30 personer som besøkte Dovre kirke og Budsjord
gard. Her fikk de servert nydelig rømmegrøt.
Sør-Fron Sokn er medeier i Kirkens SOS. Sør-Frons
representant har vært 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 representantskaps-møtet, og Jorun Opsahl fra diakoniutvalget
er vara.
Aktiviteten i misjonsforeningene våre er laber,
men de er ikke offisielt nedlagt. Liene Misjonsforening har hatt et møte hos Jorunn Opsahl. Det
er det hele.
Derimot har Harpefoss misjonsforening som hører
til Norsk Luthersk misjonssamband stor aktivitet.
De har hatt 8 – 10 møter siste året.
Sør-Fron sokneråd har ansvaret for pensjonistkaffen 2 ganger i året, og Dagny Kristiansen har vært
soknets representant.
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.

ÅRSMELDING FRA UNDERVISNINGS
UTVALGET

Undervisningsutvalget fram til 1.juli bestod av :
Signe Kjorstad, Ann Iren Solbraa Grytting, Liudmila Korstadhagen, Inger Bakke Jonsen, Elisabeth
Alme (soknerådets representant) og menighetspedagog Hanne E. Knutsen.
Medlemmenes funksjonstid er to år og ny periode
starter 1.juli.
Fra 1. juli hadde utvalget disse medlemmene:
Bjørg Anita Strand, Ann Iren Solbraa Grytting,
Liudmila Korstadhagen, Inger Bakke Jonsen,
Elisabeth Alme (soknerådets representant) og menighetspedagog Hanne E. Knutsen.
Elisabeth Alme gikk ut av utvalget 31.10.09 og ble
erstattet med Inger Pedersen.
Utvalget har hatt 3 møter hvor vi har planlagt
våronnmesse, pilegrimsvandring, opplegg for
12 åringer og adventssamlinger for 4-åringer og
dåpsskole.

TROSOPPLÆRINGSPROSJEKTET
”STØRST AV ALT”

Vi har fortsatt med de ulike tiltaka på samme måte
som vi gjorde da vi var prosjektmenighet.
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Følgende arbeid har vært gjennomført det siste
året:
Dåpssamtaler. Alle dåpsbarn får følgende gaver:
Bilde av Sør-Fron kirke med ”Fader vår”, ”Kjære
Gud jeg har det godt” el. ”Eg faldar mine hender
små”.
Boka ”I Guds hånd”
Dåpslys med stake blir gitt som gave
Det har blitt sendt ut 1 - 2 og 3 års dåpshilsen
- 1 år - bilde malt av lokal kunstner
- 2 år – bok - Noahs ark
- 3 år – CD - To i spann
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.
Overnatting i kirka for 12 åringene i forbindelse
med ”Lys våken”.
Dåpsskole over 4 kvelder med 1.klassingene.
Med 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.
3.klassingene deltok på ei eftas-samling i kapellet
der vi snakka om skapelsen og nytt liv.
Vi møttes igjen til Gudstjeneste der 3.klassingene
deltok i inngangsprosesjon, sang og såing i
løpet av gudstjenesten.
Utdeling av bibel til 5.klassingene og et besøk av
soknepresten på skolene før og etter.
Pilegrimsvandring i begynnelsen av juli for de
som er ferdige med 5.klasse.
10 stykker møtte opp og ble med på pilegrimsvandring fra Kvennflata på Frya til Skoe i
Sødorp.
Dette er et opplegg som går over 4 dager. Vi
møttes først til en bli kjent dag(onsdag), så
starter vi vandringen dagen etterpå. På Rudi
gard hadde vi overnatting med konsert før vi var
framme i Sødorp fredag.
Søndagen deltok pilegrimene i inngangsprosesjon. De gikk fram med håpskvist og stein under
gudstjenesten.
Babysang i kapellet 8 ganger i vårhalvåret og 8
ganger i 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.

tet og nå drifta videre siden hun starta i jobben
i februar 2008. Hun har leda de ulike tiltakene i
samarbeid med sognepresten og kantor.
Målet vårt er å gi barna en opplevelse av kristen
tro,Gud og kirka.
Barna har blitt kjent med ulike bibeltekster, bønn,
sanger og de har vært aktivt deltatt i gudstjenestene.

VEIEN VIDERE

ESPEDALEN FJELLKIRKE

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

Menighetsutvalg for Espedalen fjellkirke i 2009:
Margaret M. Eggen, leder
Berit Bredli, sekretær og sokneråd representant
Ragnar Langvegg, medlem
Anders Gjestad, kirketjener
Erik Gillebo, varamedlem
Birgit Dalen, varamedlem
Turid Gillebo, kasserer

PROSJEKTET ”SKAPT I GUDS BILDE”

Menighetsutvalg har hatt 2 møter og en telefonmøte i 2009.

Hanne E. Knutsen har vært ansvarlig for prosjek-
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KONKRETE TILTAK

Vi har hatt konkrete tiltak for bestemte aldersgrupper. Følgende aldersgruppene er prioritert :
2-12 mnd babysang
1-2-3 år
Dåpsdaghilsen
4 år 	3 adventssamlinger med vekt på julebudskapet og utdeling av ”Mi eiga
kyrkjebok”
6/7 år	4 kvelder med dåpsskole der vi tar
for oss Kristuskransen og påskebudskapet. Og utdeling av 6 års boka i
familiegudstjenesten.
8/9 år	Vårsamling med våronnmesse, opp
legg over 2 dager med avsluttende
Familiegudstjeneste.
10 år	Bibelutdeling i gudstjeneste, besøk
på skolene før og etter
11år	Pilegrimsvandring fra Frya til Vinstra,
et opplegg over 4 dager med 1 overnatting.
12 år
Overnatting i kirka
14-15 år Konfirmantundervisning
Tiltaka ble gjennomført etter planen. Det eneste
vi valgte å gjøre litt annerledes, var overnattinga
i kirka med 12 åringene. I stedet for å invitere til
overnatting natt til 1.advent som er kirka si nyttårsfeiring, valgte vi helga 13-14 november. Vi
møttes igjen til gudstjeneste 1.søndag i advent.

MENTOR

Vi hadde ikke mentor første halvdelen av 2009.
Eli Røhr slutta ved nyttår, og det tok litt tid før vi
fikk tildelt ny. Nå er Eldbjørg Leinebø Ekre vår nye
mentor fra og med høsten 2009.
Vi har hatt 2 telefonsamtaler, snakka noe på epost og hun har vært på et besøk.
Hun var her mandag 2. november og var med på
babysang for å se et av de tiltakene vi driver med.

S ø r - F r o n m en i g h e t s b la d
Det har vært 11 forordnede gudstjenester, av
disse tre som peker seg ut med godt frammøte :
påsken i ord og toner, høst takkefesten og juletrefestgudstjeneste. To ganger hadde organist Gerd
Rindal kor med seg, noe som gir en gledelig oppmuntring til denne lille menighet. Vår tradisjon
med kirkekaffe nesten hver gang vi har gudstjeneste gir også kappellet sjansen til å fungere som
et møtested for hyttefolk og andre tilreisende.
Dette er verdifullt for alle.
Tre barn er døpt, en gravferd og et bryllup er
holdt.
Vi arrangerte en konsert i sommer, der Jens Lauterbach, tenor, sang akkompagnert av Kjell Inge
Midtskogen. Ola og Margaret Eggen las dikt som
bandt programmet sammen under tittelen: ”Skapelsen, Mennesket og Messias”. Disse sommerkonsertene har etter hvert fått noen faste tilhengere. Det var et gledelig stort publikum som møtt
fram i Espedalen.
Dugnader: En trofast gjeng raket og ryddet rundt
kirken i mai. Det er alltid mange kvister og mye
løv å få bort. I oktober tok vi en rundvask inne i
kirken. Det luktet godt etterpå!
Vi takker alle for innsatsen de har gjort for Fjellkirken i år.
MME

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE
HANDLINGER

Sist år var det 74 gudstjenester som ble fordelt
mellom Sør-Fron kirke og kapell, Espedalen Fjell
kirke, Sørheim omsorgssenter, 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 :
11. januar var det grendahusgudstjeneste på
Øvertun og 8. februar var det på Harpefoss grendahus
15. februar var det famliegudstjeneste med avslutning på dåpsskolen.
Palmesøndag var det friluftsgudstjeneste på Vendalen kafe. Henry Eggen spilte på trombone.
Skjærtorsdag var det kveldsgudstjeneste i SørFron kirke. Etter gudstjenesten var det servert felles kveldsmat i kapellet.
Langfredag var det langfredagsmesse i Sør-Fron
kirke på dagen. Om kvelden var det ”Påsken i ord
og toner” i Espedalen Fjellkirke og to barnedåp.
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 i Sør-Fron kirke.

Siste gudstjenesta i Frya Grendahus vart avvikla 19.
april. Frya grendahus er nå lagt ned og skal selges.
Våronnmesse ble arrangert 26. april. Elever i 3.
klasse deltok under gudstjenesta..
1. mai var det gudstjeneste i samarbeid med
1.mai-komiteen.
10. mai var det samtalegudstjeneste og 24. mai
var det konfirmasjon
17. mai var det som vanlig festgudstjeneste.
14. juni var det avskjedsgudstjeneste for Berit Basmo Kvidaland og Knut Kvidaland med kirkekaffe
på Sør-Fron kommunehus .
Søndag 16. august hadde Magne Kildal setermesse på Skjervongsbakken hos Liv Marit og Konrad Trettengen. Henry Eggen deltok med trombona si.
6. september var det innsettelsesgudstjeneste for
sogneprest Magnar Elde. Prost Per Halstein Nielsen deltok. Etter gudstjenesten ble det servert kirkekaffe i kapellet.
Årets 50-års konfirmanter ble invitert for å markere sitt jubileum på høsttakkefesten 13. september. Sør-Fron bygdekvinnelag pynta kirka fantastisk flott og serverte kirkekaffe i kapellet.
50 års konfirmantene hadde sosialt samvær på
Dale-Gudbrands gard etter gudstjenesten.
20. september var det presentasjon av årets konfirmantkull.
17. oktober var det familiegudstjeneste med utdeling av bibler til 5. klasse
Til Allehelgensmesse mintes vi de 44 personene som hadde gått bort siste år med lystenning
og opplesing av navn. Etterpå var det samvær i
kapellet med kaffe.
8. november ble det nye soknerådet presentert
for menigheten i Sør-Fron kirke
13. november overnatta mange ”Lys våkne”
12-åringer i kirka. De deltok i gudstjenesten
1. søndag i advent. Den søndagen var det ut
deling av Min kirkebok til bygdas 4-åringer, med
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.
Julekvelden var det gudstjeneste med juleevangeliet, julesalmer og gang rundt juletreet. Øystein
Rudi m.fl. deltok med fin musikk.
1. juledag var det høytidsgudtjeneste. Også denne dagen var det mye ekstra sang og musikk.
Året 2009 var avslutta med midnattsgudstjeneste
i Sør-Fron kirke.
I tillegg har vi også hatt spesielle gudstjenester før
jul for barnehagene og skolene.

Ved mange av 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, prosesjonsbærere, kirkeskyssere osv.
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KONFIRMANTUNDERVISNING
2008/2009

35 ungdommer ble konfirmert i Sør-Fron kirke
den 24.mai 2009.
Som en prøveordning ble det vedtatt at konfirmantene skulle prøve følgende opplegg:
en ukes leir i sommerferien, gruppeundervisning,
gudstjenester, diakonal oppgave: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
31 av konfirmantene deltok på leir 9.-15.august
2008 i Kragerø.
Etter en evaluering av dette opplegget, vedtok
soknerådet å fortsette tilbudet om leir.
De konfirmantene som ikke deltok på leiren hadde ekstra undervisningstimer tidlig på høsten, og
fulgte ellers de andre konfirmantene.
2009/2010
Årtes konfirmantkull på 39 konfirmanter ble presentert for menigheten 20. september.
Konfirmantundervisningen har fulgt samme plan
som forrige år. De var på leir i Kragerø i begynnelsen av august, og har deretter hatt 5 konfirmanttimer gjennom høsten. Det var 5 konfirmanter som
ikke deltok på leiren. De skal ha ekstra undervisning med sognepresten før konfirmasjon.

Musikk i Sør-Fron Kirke

Den første konserten i Sør-Fron kirke i 2009 var
Påskekonsert den 19. april med Sør-Fron Barnekor, Liv Bjerke og Marita Aanekre, Blåsere fra
Hundorp Musikklag og Johnny Lønning som sang
solo. Kantoren spilte orgelmusikk og det var 64
tilhørere til denne gratiskonserten.
Pilegrimskonsertene som vi har begynt med i SørFron kirke startet opp onsdag den 24. juni Konsertene varer en halv time og kjører hver onsdag
igjennom sommeren.
I alt deltok: Børge Eggertsen fra Danmark med
sang, orgelmusikk ved Rainer Irslinger fra Sel, Sven
Mayvis fra Venabygd på saxofon, Johnny Lønning
med sang, Øystein Rudi og Tom Willy Rustad med
folkemusikk, opplesing ved Rasmus Stauri, Anne
Gunn Grimerud på horn og
12. august ble konsertrekken avsluttet med ”Schola Gregoriana” fra Øyer, som sang middagsbønn
under ledelse av kantor Kari Irene Lien. Kantor ved
Sør-Fron kirke har spilt orgelmusikk i tillegg ved
flere av konsertene.
Pilegrimskonsertene har fått positive tilbakemeldinger og antall tilhørere har variert fra 10 til 52.
4. august holdt Peer Gynt stemnet sin konsert.
Dette var kombinert forestilling med musikk. Vi
hørte ”Prestens tale” av Morten Jostad. Øystein
Røger, Knut Kvidaland, Camilla Granlien og Kjell
Inge Midtskogen medvirket og konserten trakk
120 tilhørere.
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15. august var det konsert med den tyske tenoren Jens Lauterbach. Han sang arier fra kjente oratorier og dette var satt sammen med opplesing
fra nasjonalromantiske forfattere, som ble lest av
Margaret og Ola Eggen. Kantor i Sør-Fron ledsaget på orgel. Det var 42 tilhørere.
27. november var VVS sin årlige konsert. Dette
var som tidligere en godt tilrettelagt konsert med
variert og spennende innhold. Dette året hadde
elevene selv har fått større ansvar med planlegging, tilrettelegging og arrangering. Det klarte de
bra og konserten hadde 300 tilhørere.
16. desember holdt Ole Edvard Antonsen konsert
i kirka med tittelen ”Desemberstemninger”. Han
hadde med seg Guren Hagen og Julie Dahle Aagård m/band.
Det var 443 betalende tilhørere. Tilbakemeldinger
fra Ole Edvard Antonsen sin manager var at : SørFron kirke var den kirka som var penest, varmest,
flest tilhørere og med den beste servicen, på hele
juleturneen! Dette sier ikke så rent lite og de ville
gjerne komme hit igjen neste jul, men da med
Sølvguttene.
20. desember var det tid for Bygdas egen julekonsert. Her deltok Sør-Fron Barnekor, Hundorp
Musikklag, Sør-Fron Sangkor, Harpefoss Spelemannslag, Johnny Lønning og kantoren deltok
med direksjon, klaver og orgelspill.
Vi var glade for at den nye soknepresten vår, Magnar Elde, ville fortsette den fine tradisjonen med
en hilsen fra soknepresten. Det var 300 tilhørere
på denne siste konserten før jul.
Med pilegrimskonsertene har vi hatt 14 konserter
i Sør-Fron kirke i 2009.
K. I. Midtskogen

LITT FRA ÅRSSTATISTIKKEN

(Tall fra 2008 i parentes)
Enkelte tall fra årstatistikken:
I 2009 ble:	46 (39) barn døpt, av disse var 19
bosatt i sognet.
35 (33) ungdommer ble konfirmert
7 (20) par giftet seg
45 (39) ble gravlagt
	 2 ( 1) meldte seg inn og
3 ( 1) meldte seg ut av Den
Norske kirke.
I Sør-Fron kirke fikk vi totalt kr. 64.820 ( 45.552) i
offer, herav kr. 44.271 (24.016) til egen virksomhet.
I 2009 deltok i alt 7.616 på gudstjenestene. Det
utgjør et gjennomsnitt på 102 (91) pr. gudstjeneste. Det er en oppgang fra forrige år. Antall
nattverdgjester var 250 ( 416 ).

S ø r - F r o n m en i g h e t s b la d
2009 har som vanlig hatt stor aktivitet i menigheten, og god oppslutning om arrangementa vi
har hatt.
Sør-Fron sokneråd vil få rette en stor takk til hver
enkelt som har gjort en jobb for kirka vår gjennom
2009. En vil i den sammenheng nevne sanitets-

foreningene, bygdekvinnelaget, 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.

KORSET PÅ KYRKJEFLATA
Fredag 2. juni 1995 starta sokneprest Arne
Fauske pinsefeiringa med eit arrangement i
Sør-Fron kapell. Etterpå vandra forsamlinga
oppover Prestegardsgeilen til Kyrkjeflata.
Der hadde Sonja og Arne Fauske fått reist eit
kors som skulle syne kor Listadkyrkja stod i
mellomalderen. Korset som var laga av Ragnvald Frøysadal, står oppå ein stor stein og peikar mot aust. Det vart innvigd denne dagen.
No har Knut S. Kjorstad måla korset, og det vil
i sumar syna seg for pilegrimane på veg gjennom bygda i ny farge.
Foto: Knut S. Kjorstad.

Bibelcamping med varierte tilbud på
Kirketeigen, Kvam i Gudbrandsdalen
Tett ved E6 mitt i sentrum av Kvam finner du Kirketeigen.
I ukene 27, 28 og 29 fra onsdag til søndag i hver uke er
det muligheter for noen gode dager der misjon, bibel
undervisning, sang og fellesskap står i sentrum.
Ukene er delt inn i ei senioruke, ei sang- og musikkuke og
ei barne– og familieuke.
Vi kan nevne bl.a.at tidligere generalsekretær i Indremi
sjonsforbundet Ole Abel Sveen blir med, regionleder i
Oppand Arne Bøe og Karsten Isachsen kommer 9. juli og
snakker om ”Livsglede og kristentro.”
Av sangere kan vi nevne sangere fra Romerike, fra Østfold, fra Vestfold og fra Sør i Gudbrandsdalen bl.a.
Tema for alle ukene er: ”Herren er på dette sted”
Det er Normisjon i Oppland som står bak arrangement og Kirketeigen eies av Normisjon.
Ta kontakt med Kirketeigen via e-post: post@kirketeigen.no eller på telefon 61 21 60 90 eller
48 01 21 67 og du får tilsendt program. Du kan også finne flere opplysninger på Kirketeigens
nettside. Kirketeigen er en god hvileplass mellom Oslo og Trondheim.
Velkommen!
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S ø r - F r o n m en i g h e t s b la d

DET SKJER!
Andakter på Sørheim omsorgssenter
Torsdag 17. juni kl. 12.00
Velkommen til ei trivelig stund sammen med oss på Sørheim.

Konfirmantjubileum
for årets 50-årskonfirmanter blir i Sør-Fron kirke
søndag 5. september 2010.

Konfirmasjon 2011
i Sør-Fron kirke
søndag 22. mai 2011.

Årets tur med Høgstdagsbønna
blir arrangert onsdag 23. juni
og går over Venabygdsfjellet til Sollia /Atna
Påmelding til Synøve Barlund tlf. 97 72 44 49.

Høgstdagskaffe
i Sør-Fron kapell
onsdag 9. juni kl. 12.00.

Friluftsmesse på Listulhøgda
søndag 29. august kl. 11.00.
Ta med kirkekaffen og kom til fjells.
Velkommen!

Setermesse
hos Astrid og Ole Gryttingslien
på Almesetra på Jensås søndag 27. juni kl. 11.00.
Ta med stol.
Velkommen til fjells!
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Slekters gang
28.02.2010
28.03.2010

04.04.2010
05.04.2010
25.04.2010
02.05.2010

19.03.2010
23.03.2010
31.03.2010
13.04.2010
13.04.2010
20.04.2010
30.04.2010
14.05.2010
28.05.2010

Døpte:
Heidal kirke:
Emil Aleksander Skårvold
Benjamin Yung Seljordslia
Henriette Isumhaugen
Synnøve Helen Hernæs
Amund Resset
Tobias Skarpnord Vangen
Noah Rønningen Moen
Simen Nystuen Ånsløkken
Mikela Beckovic
Birgitte Løkken Wang
Linnes Soelberg
Elise Sandli
Amalie Solheim Vangen
Espedalen Fjellkirke:
Luca Stubberud

f. 26.01.2010

Døde:
Halvor Mathias Slettten
Bjørg Kvigstadhagen
Kristian Johannes Jørstad
Astrid Andreassen
Torbjørn L. Kampen
Hjørdis Svendsen
Eivind Nystuen Nordahl
Signe Hjerkinn
Magnar Sundgården

f. 1935
f. 1931
f. 1939
f. 1933
f. 1922
f. 1926
f. 1991
f. 1920
f. 1919

f. 14.12.2009
f. 11.01.2010
f. 16.12.2010
f. 26.01.2010
f. 20.01.2010
f. 22.01.2010
f. 25.01.2010
f. 20.10.2010
f. 27.07.1995
f. 09.11.1995
f. 20.11.2009
f. 25.01.2010
f. 13.02.2010

TUSEN TAKK
til Kristian Jørstad’s etterlatte for gave
til blomsterfondet ved hans begravelse.
Takk også til Harpefoss sanitetsforening
for gave til kirkebladet.
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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.
Sogneprest:
Magnar Elde.
Prestegården, 2647 Sør-Fron. Telefon: 61 29 92 32.
Privat: 61 29 64 66. Mobil: 48 00 61 02
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
Menighetspedagog:
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: Kari Gryttingslien, Heggerud Gård, 2647 Sør-Fron
Tlf. 97 02 88 84. E-post: kari.gry@hotmail.com
Nestleder: Marit Randi Nyhus, Bjørnstulvegen, 2647 Sør-Fron
Tlf. 61 29 60 92. Mobil: 97 59 49 45.
E-post: pevig@online.no
Kristen Kristiansen, Berit Brenden Bredli, Karl Olsen,
Pål Skoe Kjorstad, Arne Bredeveien, Kirsten Skurdal,
Vararepresentanter: Oddveig Strand, Inger Elisabeth Pedersen,
Kristian Haave, Aud Haverstad
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: Karl Olsen, Berit Nustad og Sognepresten.
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
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e-‐post:	
  hedmark-‐oppland@kirkens-‐sos.no	
  

Blestervegen 5, 2618 Lillehammer
E-post: hedmark-oppland@kirkens-sos.no

Kirkens SOS er landets største
kirketjeneste på telefon og internett.
Vi startet opp i 1974. I Hedmark
og Oppland er det vaktrom både
på Lillehammer, Hamar og Gjøvik.
Som frivillig medarbeider betyr du
en forskjell for de som ringer og
skriver til oss.

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
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Velkommen til kirke
6. juni - 2. s.e.pinse
Lit. farge: Grønn
Espedalen Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse m/
dåp

13. juni - 3. s.e.pinse
Lit. farge: Grønn
Livoll Ungdomssenter kl. 12.00: Gudstjeneste.
Livolldagen.
20. juni - 4. s.e.pinse
Lit. farge: Grønn
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Høymesse m/nattverd
og dåp
27. juni - 5. s.e.pinse
Lit. farge: Grønn
Setermesse på Almesetra på Jensås kl. 11.00
4. juli - Aposteldagen
Lit.farge: Rød
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Høymesse m/dåp
11. juli - 7. s.e.pinse
Lit. farge: Grønn
Espedalen Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse
18. juli - 8. s.e.pinse
Lit. farge: Grønn
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Høymesse
25. juli - 9. s.e.pinse
Lit. farge: Grønn
Espedalen Fjellkirke kl. 18.00: Høymesse

Olsok - 29. juli/torsdag
Lit. farge: Rød
Sør-Fron kirke kl. 19.00: Olsokmesse
1. august - 10. s.e.pinse
Lit. farge: Grønn
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Høymesse

8. august -11. s.e.pinse
Lit. farge: Grønn
Espedalen Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse
15. august - 12. s.e.pinse
Lit. farge: Grønn
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Høymesse m/nattverd
22. august - 13. s.e.pinse
Lit. farge: Grønn
Sør-Fron kirke kl. 11.00 : Høymesse m/dåp
29. august - 14. s.e.pinse
Lit. farge: Grønn
Friluftsmesse på Listulhøgda kl. 11.00
5. september - 15. s.e.pinse
Lit. farge: Grønn
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Høymesse – Jubileum
50-årskonfirmanter
12. september - 16. s.e.pinse
Lit. farge: Grønn
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Høymesse –
Presentasjon av nye konfirmanter

Ved forandring, se annonse i GD.

KIRKESKYSS
Hvis du ønsker skyss til gudstjeneste eller høgstdagsbønn kan du ringe til :
Jon Bjørke
61 29 65 35
97 47 97 01
Gunnar Molvik 61 29 81 56
48 21 71 27
Du kan også ringe kirkekontoret i åpningstida på telefon 61 29 92 30 eller
Eldrid Listad på tfl. 95 96 14 43.
Kirkeskyssen koster kr. 30,- tur / retur.
Diakoniutvalget

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

