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Pinseånd
Evangeliet teiknar det kristne univers og kastar lys over ein livsvei. Lik
matematikk, kunst, statsstyre og næringsliv har religionen sitt språk som
det gjeld å lære og forstå. Såleis er det i skaparverkets samfunn, og sånn
er det i kyrkja sitt åndsliv. Begge delar er Guds gjerning.
Uansett kva dimensjon vi røyver oss i, er det ikkje noko manifest korleis andre stiller seg til oss. Vi er alle utlevert til å leve i tillit og tolking.
I Johannesevangeliet kp. 4 møter Jesus den samaritanske kvinne med
fylgjande ord: ”Det vatn eg vil gjeve, blir til ei kjelde i han med vatn som
bryt fram og gjev evig liv”. Dette er typisk. Ei lokkande og forvirrande
glidning mellom forskjellige plan: Bønn om vatn frå brønnen, går over til
tale om levande vatn.
Vårherre speglar her høgst menneskelege livsrøynsler. Det opnar døra
inn til eit djupare skikt i oss. Vi får stille oss inn for Gud; ”Vandre for mitt
åsyn.” Over tid vil der skje ei utvikling. Gud rykker oss nær. Lesast evangeliet i samanheng ser vi det: Jesus tiltalar læresveinane i nemnde rekkefylgje; som uspesifiserte, tenarar, vener, brør og barn. Frå stor avstand
endar det med at ”ingen kan rive oss ut or Guds hand.”
Kristendommen lærer at Gud har innlagt sitt bilete i kvart menneske.
Men ytterst sjeldan lever vi i samsvar med meininga. Difor sender Gud
Jesus til verda for å vekke erkjenning om vårt opphav og mål. Gud er lys
og ånd. Er menneske hans bilete, er også livet vårt ein lysstråle frå han.
Å omvende seg blir å oppdage dette. I staden for å projeksere vårt liv ut i
verda for å bli godteken, finn vi vår tryggleik og stadfesting i Gud.
Etter å ha sett lyset, vil det å velge mørkret vere å døme seg sjølv.
Endå vi ikkje handlar godt, kan vi handle sant. Dvs. ærlig vedgå vår
situasjon. Då er vi ikkje lenger bundne til å vere fødd av kjødet, men kan
fødast av vatn og ande. Vi er alle fødd som fysiske mennesker for å leve i
ein materiell eksistens. Jesus gjer den nye fødsel mulig. Det er tale om eit
medvete eg som lever i andens verd ved å gjennomgå ulike stadier. Guds
Heilage Ande opplyser vårt liv, rensar vår sjel - så vi blir sameint med
Gud. Fyrst når vi blir fri frå å søke eigen ære, blir der rom i oss til Kristi
fylde; hans ord og gjerning.
Evangelisten brukar døme frå naturen: Jord, eld og vatn er bunde til
ein bestemt stad som vi registrerar gjennom sansane. ”Vinden (derimot)
blæs dit han vil; du høyrer han susar ,men du veit ikkje kvar han kjem frå,
eller kvar han fer. Slik er det med kvar den som er fødd av Anden”. Mennesket kan ikkje manipuler vinden. Den er i Guds hand. Såleis kan vi late
oss føre dit Gud vil, så vi gjer hans vilje. Då kan vi ikkje vere fastlåst, men
i stadig forandring og rørsle. Det levande vatnet symboliserar Anden som
strøymer gjennom menneske så vi blir frigjort frå vårt gamle ego sine
tronge grenser. Vi setjast fri til å live no og til å glede oss med kvarandre.
God Pinse!
Magnar Elde
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Det skjer et under i verden
Takk til Ingrid Noreng som gav meg muligheten til å ønske mi salme. Jeg blir alltid så
høytidsstemt når det er barnedåp. De små i
fine dåpskjoler, stolte og glade foreldre, søsken som får delta i seremonien, presten som
ønsker de små velkommen i menigheten. Alt
bli så sterkt og når de vakre salmene fyller
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Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til,
over det gryende livet lyser Guds skapersmil.

Refr.:
Ingen på jorden er himlen så nær
som barnet han tar i sin favn
Det skjer et under når barnet møter oss hud mot hud,
Øynene speiler Guds himmel, gir oss et glimt av Gud.
Refr.

kirkerommet, da er det høytid. Så jeg velger
meg en salme av nyere tid. Teksten er av Gerd
Grønvold Saue i 1994, melodien er skrevet av
Kjell Mørk Karlsen i 1996.
Jeg sender stafetten videre til Margot Silli og
ønsker alle god sommer.
Hilsen Bjørg Askmann
Det skjer et under i kirken, større enn verden vet.
Barnet får del i Guds rike, svøpt i hans kjærlighet.
Refr.
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Det skjer et under i dåpen, her skapes liv av ord.
Barnet er størst i Guds rike skjønt det er minst på jord.
Refr.
3

Så la oss synge i glede, nå er Guds Ånd oss sendt,
vannet blir kilden til livet, her har et under hendt.
Refr.
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”Til ungdommen!”
Ungdom er ei spesiell tid i alle mennesker sitt liv.
No er de konfirmantar midt oppe i det. Med eit
liv som sprikar i alle retningar og kor mange dører står opne. Her kjem kyrkja inn som de tilhøyrer, og som de er døypte inn i. Tru er ei tolking
av at denne verda er Guds gåve, saman med
hendingar i bibelhistoria som har skjedd for oss
menneske sitt beste.
De unge, meir enn andre, kjenner på den
sydande heksegryte som vårt samfunn er, med
mange forandringar og utfordringar i dykk sjølv
og utanfor. Då treng vi tru på at vår Skapar vil
oss vel, og at det er liv laga for oss framover.
Dei samver konfirmant-året har innehelt og det
ungdomsritual konfirmasjonen er, skal nettopp
gjeve styrke til dette: Å leve sant og ekte og ville
ta opp dei oppgåver som melder seg etterkvart.
Gud har no ein gong gjort det slik at livet
sjølv lærer oss. Då gjeld det å ha sine auge og
øyrer med seg - så vi kan ta imot dei gode hjel-

parane som sendast i vår vei. I historia før og
etter oss nedfellast der ting som er tileigna oss.
Her kjem Jesus Kristus inn med ein forsonande
impuls til fred med Gud og mennesker og all
naturen. Det er så enkelt at eit barn kan forstå
det og så djupt at sjølv dei mest intelligente har
nok å studere på. Men også med dette får vi
livet vårt, så langt som det måtte bli, til å leve
oss inn i og utfalde i vårt miljø.
No er det ingen av oss som veit korleis det
bære vidare med alle de konfirmantane. Men
uansett kor det måtte havne hen i verda og kva de
måtte finne på å gjere, vil eg få ynskje Guds velsigning over livet og takke for året 2011/12 som vi
fekk ha ilag. Eg vil gjere det med Jesu ord i Johannesevangeliet: ”Eg er vegen, sanninga og livet”,
samt med ei strofe frå Nordahl Greig sin song:
”Solskinn og brød og ånd eies av alle”. Lev vel!
Beste helsing presten
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Bispevisitasen i Sør-Fron
Tirsdag 20. mars starta biskop Solveig Fiske sin
visitas i Sør-Fron. Pilegrimsprest Arne Bakken og
prost Per Hallstein Nilsen deltok også. Det er 16
år siden sist det var bispevisitas hos oss; det var
i 1996 mens Rose Marie Køhn var biskop. En hel
uke var avsatt til visitasen, og det var et allsidig og
tett program som var lagt opp for biskopen disse
dagene. Besøket startet tirsdag morgen med skolegudstjeneste for de tre barneskolene. Deretter
fulgte møte med kirkens ansatte, soknerådet og et
besøk på Flatmoen jobb- og aktivitetssenter. Franske Agnes Flamant jobber daglig på aktivitetssenteret som et ledd i å lære seg norsk talespråk. Hun
overrakte en gave med aktivitetssenterets slagord;
”Der det er hjerterom er det husrom”. til biskopen
Biskopen takket for gaven og sa at gjorde inntrykk
på henne å se det engasjement de som jobber på
senteret legger ned for å skape struktur og glede
i livet til brukerne.

Klare for en liten pilegrimsvandring.
Også prost Per Hallstein Nilsen gav ros til senteret: ”Det handler om å se og bli verdsatt, Her får
de en slik bekreftelse”. Prosten og sognepresten i
Sør-Fron, Magnar Elde, var enige om at dette var
diakoni av beste slag. Etter omvisninga på Flatmoen gikk turen innom bruktbutikken Brukbart,
før det ble pilegrimsvandring fra kirken og ned til
Dale-Gudbrands gard.
Pilegrimsvandringa var ved pilegrimsprest
Arne Bakken og Per Gunnar Hagelien.
I pilegrimskapellet var det avduking av et krusifiks laget av treskjærer Kåre Holshagen fra Heidal.
Han sier det var første gang han hadde laget et
krusifiks, og at det var både et artig og interessant
oppdrag, Holshagen forteller at han har brukt materialer fra dalen, som bjørk, skifer og kleberstein,
i arbeidet, ”Vi kan glede oss over at kapellet har
fått sitt krusifiks”, sa biskopen. Og mente at dette
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Biskop med følge får orientering av Knut Kjorstad.
har stor betydning for alle som besøker det stille
rommet på Dale-Gudbrands gard.
Onsdagen startet med morgensang i kapellet.
Deretter var det møte og lunsj med Sør-Fron kommune på kommunehuset. Etter besøk på kirkekontoret, møte med kommunens lærere på ungdomsskolen, var det omvisning i Fron badeland
og middag i Matstugu. Dagens ”Grand Finale”
ble kulturkvelden soknerådet hadde lagt opp til.
Den var til ære for biskopen, og var sognerådets
gave til biskop Solveig Fiske.Programmet var allsidig, her var noe for både øye og øre, her var
både alvor og skjemt.. Etterpå serverte Sør-Fron
bygdekvinnelag kaffe og biteti.
Torsdagen var viet Sørheim, Harpefoss barnehage og Espedalen .Etter besøk på omsorgssenteret, andakt og lunsj, var det Harpefoss barnehage
som fikk besøk. Så gikk turen til Espedalen. Her var
det omvisning og orientering om Espedalen Fjellkirke, Gravholmen og verksodden. KL. 17.00 om
ettermiddagen var det gudstjeneste i fjellkirka,
med en enkel kirkekaffe etterpå. Dagen ble avsluttet med middag på Dalseter Høyfjellhotell.
Søndag 6. mars var siste visitasdag. Til vanlig
kirketid var det visitasgudstjeneste i Sør-Fron kirke.

Et kort møte underveis.
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Avduking av krusifikset i pilegrimsrommet på
Dale-Gudbrands gard.

Pilegrimsvandringa var ved pilegrimsprest
Arne Baken og Per Gunnar Hagelien, keder av
pilegrimsenteret på Hundorp.

Flinke jenter! Dansgruppa AMA, Monica Aspen,
Ane Klypen og Anne Lene Brendløkken.

Kulturkvelden ble åpnet av Sør-Fron barnekor under
ledelse av Liv Bjerke og Marita Aanekre.
Etter messa var det tog med Hundorp Musikklag
i spissen ned til kommunehuset for kirkekaffe. Her
holdt biskopen sitt visitasforedrag. Foredraget var
en oppsummering av det biskopen hadde fått
delta på i løpet av uka, hvor hun vektla det positive inntrykket hun hadde fått av Sør-Fron kommune. Som avslutning på foredraget presenterte
biskopen en hjemmelekse til sognerådet bestående av 9 punkt hun forventet at det ble tatt tak i
og arbeidet med. Helt til slutt takket lederen i sognerådet, Kristian Haave, for besøket, og overrakte
en gave. Gaven var et bilde av et relieff skåret av
Ragnvald Frøysadal. Sognerådslederen benyttet
også anledningen til å takke alle som hadde vært

Soknerådsleder Kristian Haave og
biskop Solveig Fiske takker av etter en fin kveld
i Sør-Fron kulturhus.
med og sørget for at visitasen hadde blitt et vellykket arrangement; enkeltpersoner, frivillige lag
og organisasjoner.
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Dåpsklede fra Sør-Fron
Foto: Larsen, Håkon Mosvold/SCANPIX

I 2011 starta Kyrkjebladet ein presentasjon av
dåpsklede. Redaksjonen bad lesarane om å varsle frå dersom dei hadde noko av interesse slik at
fleire kunne få del i denne kulturskatten. Det synte
seg snart at det rundt om på gardane og plassane
fanst både eitt og hint. Vi held såleis fram med
presentasjonen.
Denne gongen viser vi ein dåpskjole frå 1907
som er i Marta Auglestad si ”varetekt”.
Ane Engum (Tofte) sydde denne dåpskjolen
til Petter Bjerke i 1907. Barna til Petter, Brynhild
Haugen, Marta Auglestad, Johannes Bjerke, Jens
Bjerke og Morten Bjerke er alle døypte i denne

Anders Ulsrudstuen, barnebarnet til Marta
 uglestad, døypt i Sør-Fron Kyrkje den 5.3.1995, i
A
kjolen som var sydd til oldefar i 1907. Ved sida av
foreldra Mariann Auglestad og Ove Ulsrudstuen,
står tidlegare sokneprest Arne Fauske.

kjolen. Seinare har om lag 70 små brukt denne
dåpskjolen – dei fleste nære slektningar.
Kjolen er sydd i kvit bommesin, og han er kanta med bomullsblonder. Han er lang og romsleg
med rynkeband i livet, og til kjolen høyrer ein laus
krage. Lua er gimpa og har med åra fått ein gul
let.
Det vel hundre år gamle dåpsutstyret er tatt
godt vare på og framstår heilt utan ”lyte”.
”Ein må behandle slikt forsiktig”, veit du, seier
Marta. ”Det nyttar ikkje å kaste det oppi vaskemaskina”.

Her er dåpsbarnet i den flotte kjolen.
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Acasan

– Tohundrede vandrere på Gudbrandsdalsleden
Tekst og foto: Per Gunnar Hagelien.
Pilegrimssenter, Dale-Gudbrands Gard

Acasan.

Sør-Fron, sett fra Skar.
Gudbrandsdalsleden er en del av pilegrimsveiene i
Norge og har status som Europeisk kulturvei, den
strekker seg fra Oslo til Trondheim på begge sider
av Mjøsa. Total lengde er 643 kilometer. Leden
går gjennom kulturlandskapet og tilbyr ett variert
spekter av opplevelser. Langs leden ligger også 5
pilegrimssenter som har til oppgave å fornye og
formidle pilegrimstradisjonen, Pilegrim i fortid,
nåtid og fremtid. Pilegrimssentrene skal tilrettelegge for vandring og næringsutvikling med fokus
på turisme, historie, kultur, religion, miljø og natur. Med status som europisk kulturvei er det også
viktig å få formidlet dette til europeiske vandrere.
I 2010 fikk pilegrimssentrene en forespørsel fra
Innovasjon Norge om å arrangere en vandring for
den spanske pilegrimsorganisasjonen ACASAN.
En organisasjon som teller flere hundre medlemmer og som arrangerer turer for sine medlemmer
til forskjellige pilegrimsmål i Europa. Pilegrimssentrene prøvde da å få til dette, men fikk litt for
kort tid til planlegging og pga andre årsaker ble
dette ikke mulig å gjennomføre. ACASAN kom da
tilbake med ny forespørsel og det ble satt i gang
planlegging for ny tur i 2012. Pilegrimssentrene er
nå kommet langt i planleggingen og kun detaljer
står igjen, dermed ser det ut til at vi kan ønske 200
spanske pilegrimer velkommen til å vandre langs
pilegrimsleden i Norge 2012.
På sine vandringer har ACASAN med seg kjerrer, liv og røre og kultur som skaper oppmerksomhet. De vil også vise frem sin kultur på sine stopp-

steder langs leden. Siden pilegrimsleden har den
utformingen den har er det ikke mulig å forsere
643 km på den tiden ACASAN har til rådighet, pilegrimssentrene har derfor plukket ut strekninger
som er mulig å gå med hest og kjerre. Planlagt
program for denne vandringen er derfor lagt opp
slik at de har baser og vandrer strekninger som er
egnet. Granavollen, Hamar, Ringebu og Dovrefjell
er baser for dette.
Vandringen vil starte den 16. juli på Granavollen med ankomst og samling på kvelden. Den 20.
vil de vandre ned til Kapp og bli transportert over
til Hamar hvor de ankommer på ettermiddagen
den 20. På Hamar vil det bli vandringer, arrangement og kulturopplegg. ACASAN vil dermed være
der fra den 20. til den 23., før ferden går videre
med buss til Ringebu. I Ringebu og Fronskommunene vil de bli vandringer, arrangement og kultur
i samarbeid med kommunen, handelsstand og
frivilligheten den
23. – 28. Deretter transport med
stopp på Dovrefjell
til Trondheim. Innmarsj til Trondheim
den 29. juli.
Med dette som
bakteppe vil pilegrimssentrene ønske våre spanske
venner, våre norske
samarbeidspartnere og pilegrimsvenner velkommen til
vandring langs pilegrimsleden.
Målet.
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Sang våren i kor!

Lillehammer Seniorkor med sin dirigent Maria Pavlovich.
Over to hundre sangfugler har gjestet Sør-Fron
kirke denne våren.
Vårens tid er rik på musikalsk opplevelser her i
vakre Sør-Fron kirke i år. Vi er nå i gang med korkonsertserie «Primo Vere» med ellve kor fra Gudbrandsdalen.

«Primo Vere» er ett nytt projekt, som mottar
stor takknemlighet fra besøkende for hver ny konsert. Som sagt «Primo Vere» betyr tidlig på våren,
og hva skjer tidlig på våren her hos oss? Åpningskonserten var den 8. mars med Sel Sangkor og
Sør-Fron Sangkor. Sel Sangkor med sin dirigent

Norsk Et Lite Kor, dirigent Jorun Moshagen.
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Truls Gjefsen framførte et allsidig og levende repertoar. Koret behersker mange sjangere med
god teknikk og varm klang med mye a capella
sang, noe vi setter pris på!
Sør-Fron sangkor med Sergey Shulga som dirigent tok over med mye kirke musikk. Her hørte
vi blant annet vellkjente «Ave verum corpus» av
Volfgang Mozart og som en liten nysatsing for koret «Amen» av A. Simmons i reneste gospelstill.
Alle i kirkerommet begynnte å klappe under framføring av «Amen». Det sier litt om stemmningen!
«Vatn for livet» av Geirr Lystrup ble korenes fellesnummer. Det var en flott avsluttning på konserten. Siden ble det ny kor kveld den 19.april med
Rondane Gospel og Lesja, Lesjaskog sangkor som
gjester. Rondane gospel dirigeres og akkompagneres av Vidar Hoel, som til daglig er organist I
Sel. Vidar ledet koret sikkert og rutinert både fra
piano krakken og i a cappella satsene. Selv om
det ikke var så mange av Rondane Gospel som
kunne være til stede, klang koret veldig levende,
rytmisk presist og gjørde at vi ble revet med. Så
fikk vi høre Lesja og Lesjaskog sangkor som er
slåt sammen og dirigeres av kantor Paul Gunnar
Lien. Det er et veldig musikalsk kollektiv som værer preg av solid arbeid over tid. Også dette koret
presenterte et rent kirkemusikalsk repertoar og avsluttet en rik kor kveld.
24. april hadde vi en flott kor kveld med Ringebu Sangkor og Norsk et lite kor. Det er mange
medlemmer i Ringebu Sangkor med Erik Wang
som dirigent. De synger med kjærlighet, klangen
er varm og rørende, det var godt å se på sangenes
ansiktsutryk som utstrålte nærhet og sangglede.
Norsk et lite kor med Jorun Moshagen var vel
ett høydepunkt i konsertserie. Et variert og fengslende programm framført med musikalitet og engasjement. Den professionelle dirigenten holder

Etter konsertene vanket det blomster og diplom. Her
dirigent Maria Pavlovich og organist Sergey Shulga.

Øyer sangkor med sin dirigent Trond Berg.
koret på et høyt nivå, sikkere sangere lytter seg
inn i musikken og formidler den fritt og levende.
Den 29. april en strålande søndags kveld, fikk
vi besøk av Lillehammer Seniorkor og Øyer Sangkor. Lillehammer Senior kor er seriens største kor,
de satser friskt og gir stemme til mange av sine
musikalske skatter. Dirigenten Maria Pavlovich har
full kontroll over sine tropper. Koret er ikke redd
for ny utfordninger, og varter opp med sang både
på afrikansk og serbisk. I tilleg presenterer koret
et vakkert vår program, lyrisk bundet sammen og
introdusert ved Bjørg Mohn. Øyer Sangkor avsluttet kvelden med sang i god kor tradisjon, med
«Ned i vester soli glader», et vakkert arrangement
ved Nina Furulund Moen. Fint var det også å høre
litt ny norsk kirkemusikk, representert ved «Kyrie
Eleison» av Iver Kleive.
Den 10. mai satte Tretten Sangkor og Vågå
Sangkor et verdig punktum for konsertserien
«Primo Vere».
Vi sitter igjen med mange rike og fine kor opplevelser og håper at «Primo Vere», lik våren selv,
må bli en tradisjon som kan videreutvikles. Takk til
alle vårens sangfugler og til et lydhørt publikum
og velkommen igjen.
KORrespondenter

Tretten Sangkor. Foto: Knut Storvik/GD.
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Utdrag av årsrapport 2011 for
Sør-Fron sokneråd
SOKNERÅDET FRAM TIL 1. NOVEMBER:
Kari Gryttingslien (leder), Marit Nyhus (nestleder), Kristen Kristiansen, Berit Brenden Bredli, Karl
Olsen, Pål Skoe Kjorstad, Arne Bredeveien, Kirsten
Skurdal og sogneprest Magnar Elde.
Vara: Oddveig Strand, Inger Pedersen, Kristian
Haave og Aud Haverstad.
Kommunestyrets representant i kirkelig fellesråd
var Agnethe Skattebo.
Soknerådet har hatt 7 møter og behandla 60 saker.
Det nyvalgte soknerådet konstituerte seg
1. november og består av:
Kristian Haave (leder), Synnøve Bø Hansen (nestleder), Helen Svelle, Edda Borgen, Karl Olsen, Tine
Elisabeth Slang, Ivar Hovden, Berit Brenden Bredli
og sogneprest Magnar Elde.
Vara: Aud Elinor Moheim, John Arne Fossehagen,
Inger Elisabeth Pedersen, Jens Ove Isumhaugen
og Nils Martin Volberg.
Kommunestyrets representant i kirkelig fellesråd
er Arne Bredeveien.
Det nye soknerådet har hatt: 2 møter og behandla 28 saker.
Årsmøtet ble avviklet søndag 3. april med 35 personer til stede. Morten Jostad skulle snakke om
100-jubileet for Lars Skrefsrud, men fikk forfall
p.g.a. flommen. Prost Per Halstein Nielsen tok
over oppgava.
STABEN
Staben har fått tp nye edarbeidere i 2011. Det er
organist Sergey Shulga som starta opp 23. mai,
og Arnt Ove Voldbakken med arbeidssted Espedalen Fjellkirke.
Den kirkelige staben er medlemmer i Gudbrandsdal bedriftshelsetjeneste.
KIRKE, KAPELL OG KIRKEGÅRD
Vedlikeholdsarbeidet på Sør-Fron kirke fortsetter
selv om 2011 har vært et roligere år.
• Vinduene i karnappa over hoveddøra og søre
døra er restaurert.
• Arbeidet med nytt oppvarmingsanlegg i kirka
fortsetter.
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• I kapellet har vi montert teleslynge og høytaleranlegg som er finansiert at gaver etter tre begravelser, og fondsmidler.
• Dekoren over hovedinngangen skal restaureres.
og
• Både Sør-Fron kirke og Espedalen Fjellkirke har
fått nytt katafalkteppe i lilla. I tillegg er det kjøpt
katafalk til Sør-Fron kirke.
Espedalen Fjellkirke har hatt en omfattende vannskade på kjøkkenet og gangen. Rolf Megrund har
stått for reparasjonsarbeidet i samråd med for
sikringsselskapet.
Kirkegulvet er slipt og lakka, slipt, elektriske
ovner i sakristiet og gangen, på toalettet og kjøkkenet er skifta. Det er også skiftet lysarmatur på
kjøkkenet og på toaletta.
Rundt kirkebygget har vi tynnet furuskogen.
Den har stått urørt siden kirka ble bygget i 1974.
Det ble en betydelig forbedring. Nå kan en se noe
av kirka fra veien.
ÅPEN KIRKE
Siden 1996 har Sør-Fron kirke vært åpen for turister i åtte sommeruker ved hjelp av frivillige vakter,
hovedsakelig pensjonister.
I år var det Eldrid Listad og Synøve Barlund
Fladby som stod for organiseringa.
KIRKEBLADET
Kirkebladet kom i år ut med 5 nummer. Minstekontingenten er fortsatt kr. 100 og det ble innbetalt i alt kr.46.970 sist år. Det er litt mindre enn
tidligere. Stor takk til alle givere! Det er lagt ned
et stort arbeid med kirkebladet de siste åra. Det
er større, har flere bilder og vi bruker mye farver.
Redaksjonen nå består av Karl Olsen, Gudveig
Rønn og soknepresten. Berit Nustad takket av etter mange års arbeid.
BLOMSTERKORT/GRAVFERDSKORT/LYSGLOBEN
Vi minner alle om at det er å få kjøpt blomster-/
gravferdskort til kr. 50. Kortene er å kjøpt på kirkekontoret og hos kirketjeneren, og brukes som
oppmerksomhet ved begravelser. Inntekta går til
blomsterfondet.
Vi har lysglobe i begge kirkene våre. De er stadig i bruk både av kirka selv, av menigheten og
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besøkende som er innom kirka. Publikum er flinke
til å legge penger for lysa i bøssa.
DIAKONIUTVALGET
Diakoniutvalget i siste periode består av:
Eldrid Listad (leder), Randi Underdalshaugen
(nestleder), Aud Haverstad (sekretær), Turid
Nustad (økonomi), Åse Stebergløkken, Oddveig
Strand og Tordis Bjørke.
Vi har hatt 2 ”arbeidsmøter”, har utarbeidet arbeidsplan og fordelt oppgaver.
Diakoniutvalget har vært med på 8 høgstdagsbønner.
I år gikk menighetsturen vår til Espedalen 22.
Det var om lag 40 deltagere.
Medlemmene i diakoniutvalget er behjelpelige
med kirkeskyss til gudstjenester og høgstdagsbønn.
Sør-Fron Sokn er medeier i Kirkens SOS. Sør-Frons
representant er Berit Brenden Bredli. Soknerådslederen er vara.
Sør-Fron sokneråd er også medeier i Kirkens Familierådgivning på Otta. Det årlige beløpet som skal
innbetales dekkes ved offer i kirken. Synnøve Bø
Hansen er soknets representant til representantskapsmøtet. Tine Elisabeth Slang er vara.
Aktiviteten i misjonsforeningene våre er liten.
Pensjonistkafeen ble lagt ned høsten 2011. Det
holdes jevnlig andakt på Sørheim omsorgssenter.
Der deltar prest og organist.

ÅRSMELDING FRA
UNDERVISNINGSUTVALGET 2011
1.SAMMENSETNING
Det har ikke lyktes oss å få tak i frivillige nok til å
kalle det et utvalg. Vi har hatt hjelp av frivillige på
tilkalling på de enkelte avgrensa tiltaka. De ansatte hos oss har stilt opp og dratt ”lasset” sammen.
2. TROSOPPLÆRINGSPROSJEKTET
” STØRST AV ALT ”
Siden 2007 har vi drevet fram de ulike tiltaka på
samme måte som vi gjorde da vi var prosjektmenighet fram til 2008. Fram til vi vet om vi får
prostimidler fortsetter vi som før.
3. DÅPSOPPLÆRINGSTILTAK/TROSOPPLÆRING
Følgende arbeid har vært gjennomført det siste
året:
• Dåpssamtaler.
• Babysang

• Det er blitt sendt ut 1-2 og 3 års dåpshilsen
• Besøk i barnehagene før jul og påske.
• Barnehagevandring i kirka.
• 3 avendtssamlinger.
• Dåpsskole over 4 kvelder med 1. klassingene.
• Høsttakkefest, 3.klassingene har et besøk på
skolen av sognepresten og de deltar i Høsttakkefesten.
• 4.klassingene deltok på ei eftassamling i kapellet
der vi snakka om skapelsen og nytt liv.
• Utdeling av bibel til 5.klassingene.
• Pilegrimsvandring, avlyst dette året pga.at det
ble igjen bare en deltaker.
• Overnatting i kirka for 12 åringene i forbindelse
med ”Lysvåken”.
• Konfirmantundervisning.
• Ungdomsledere på leir.
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 og gjør. Vi vil jobbe videre med å få til et trosopplæringsutvalg igjen.
PROSJEKTET ”SKAPT I GUDS BILDE”
Hanne Elisabeth Knutsen har vært ansvarlig for
prosjektet. Gjennom de ulike tiltaka er vårt mål
å gi barna en opplevelse av kristen tro, Gud og
kirka.

Espedalen Fjellkirke
Menighetsutvalg for Espedalen fjellkirke i 2011:
Margaret M. Eggen, leder
repr. fra Gausdal
Odd Harald Dalen		
vara fra Gausdal
Ragnar Langvegg		
repr. fra Sør-Fron
Erik Gillebo		
vara fra Sør-Fron
Berit Brenden Bredli, sekretær soknerådets
		representant
Anders Gjestad Rugsveen	ansattrepresentant
til juli
Arnt Ove Voldbakken		ansattrepresentant
fra juli
Turid Gillebo, kasserer
Menighetsutvalget har hatt 3 møter i 2011. Det
var 11 forordnede gudstjenester siste år, og ved
fire av disse var det dåp. Fem barn ble døpt. To
par ble viet i løpet av juli måned. Det ble holdt en
gravferd i april.
Konfirmantene inntok Espedalen med sin årlige leir siste helg i mars. Det var oppløftende å
komme til full kirke denne søndagen.
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Vi takker alle som har gjort en innsats for Fjellkirken i år. Deres frivillige innsats er høyt skattet.
GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER
Sist år var det 65 gudstjenester som ble fordelt
mellom Sør-Fron kirke og kapell, Espedalen Fjellkirke, Sørheim omsorgssenter, Harpefoss Grendahus, Tofte skule, Øvertun Grendahus og friluftsgudstjenester
Ved gudstjenestene bidrar konfirmanter og frivillige på ulikt vis. Det kan være med sang, musikk og tekstlesing, som forsangere, kirkeverter,
forbedere, prosesjonsbærere, kirkeskyssere osv.

KONFIRMANTUNDERVISNING
2010/2011

30 ungdommer ble konfirmert i Sør-Fron kirke
den 22. mai 2011.
Konfirmantundervisninga har hatt undervisning gjennom hele vinteren . De hadde organistens time med Vidar Hol fra Sel, hadde besøk
fra Kirkens Nødhjelp og av lensmannen Jan Erik
Rundsveen.
I mars var de på tur til Espedalen, overnattet
på Espedalen Fjellhotell og deltok i gudstjenesten
i Fjellkirka søndag før de reise hjem igjen.
Konfirmasjonstida ble avsluttet med samtalegudstjeneste 8. mai og konfirmasjon 22. mai.
Etter samtalegudstjenesta inviterte Kristin og
Magnar Elde alle konfirmantene og foreldre til

sosialt samvær med servering i prestegården. På
konfirmasjonsdagen var det enorm mye folk i SørFron kirke.
2011/2012
38 nye konfirmanter ble presentert for menigheten 11 september. De fikk ved oppstart høsten
2011 utlevert plan for hele konfirmanttida. Dette
kullet skal delta på konfirmantsamling i Håkons
hall på Lillehammer i februar 2012. Foreldre og
ansatte blir med på turen.
Musikk i Sør-Fron Kirke 2011
Som vanlig var Sør-Fron kirke arena for mange
konserter også i 2011. Best besøkt var VVS sin årlige konsert, og bygdas egen julekonsert.
2011 har som vanlig vært et år med 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 hele 2011. En vil i den sammenheng
nevne sanitetsforeningene, bygdekvinnelaget, frivillige medarbeidere og valgte medlemmer i råd
og utvalg.
En stor takk også til de ansatte i kirkens stab og
presten vår for stor innsats.
Vi vil også få takke for gaver som vi har fått
siste året.
Tusen takk til dere alle fra Sør-Fron sokneråd.

Gudtenesteutval
Sør-Fron sokneråd har valgt fylgjande personar
til å sitje i eit gudstenesteutval:
Tine Elisabeth Slang
frå soknerådet
Karl Olsen
frå soknerådet
Margaret M. Eggen
for Espedalen fjellkyrkje
Synnøve Barlund Fladby klokkar
Sergey Shulga
organist
Magnar Elde
sokneprest
Dei to sistnemde er sjølvskrevne medlemmer.
Bakgrunnen er Kyrkjerådet som har vedteke at
det skal lagast ei ny kyrkjeordning for Den Norske
Kyrkja.
Oppgåva til gudstenesteutvalet er å kome med
eit forslag til ei lokal grunnordning i Sør-Fron. Det
er utarbeidd fleire alternativ til liturgi og liturgisk
musikk, som vi har å velge mellom. Forslaget skal
vere ferdig til godkjenning hjå Hamar biskop 1.
juli. Måler er å innføre nyordninga 1.advent 2012.
Deretter blir det prøvetid på 4-6 år før den endelege utkastet er klart.
Det nye er at kyrkjelydane er med sjølv å setje
saman si eiga ordning. Dette skal sikre stadbunden
forankring og engagement. Grunnstruktueren er
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mykje lik den vi har frå før. Den kallast Ordo og
inneheld fem handlingar som kyrkjelyden gjer i lag.
1. SAMLING:	Kyrkjelyden samlast og gjer seg
medveten som eit ”vi”.
2. ORDET:	Lesing og forkynning frå Den
heilage skrift.
3. FORBØN:	I bøn lyftar vi fram for Gud kyrkja
og verda.
4. MÅLTID: Feiring av nattverd.
5. SENDING: Velsigning og utsenting til teneste
Dåpen reiknast som inngongen til Guds rike og
kjem difor fyrst i gudstenesten under samling.
Det utvalet får å arbeide med, er kva ord og
tonar alt dette skal bli uttrykt gjennom.
Her har mange teologar, musikarar, diktarar,
filologar og historikarar gjort eit grundig arbeid ut
frå Bibel og ein 2000 års tradisjon,
kombinert med dei utfordringane vi står framfor i vår tid.
Det er vårt ynskje og bøn at vi finne fram til ei
god ordning som kan føye seg naturlig inn i dei
gudstenestene vi elles vil få i Gudbrandsdalen og
Norge.
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Diakoni
Diakoni er kyrkjas omsorgsteneste. Diakoni er basert på følgjande verdiar: nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaperverket og kamp
for rettferd. Planen for diakoni i den norske kyrkja
bygger på desse fire verdiane. Diakoni skal dekkje
noe av det som det offentlege ikkje greier. Mange
opplever sorg, dødsfall, einsemd, fattigdom og
overgrep. Mange har rusproblem, vanskelege familiesituasjonar eller opplever tap i livet på forskjellige områder.
I følgje diakonien, treng vi menneske medvandrarar og fellesskap i alle livets faser og situasjonar, og særleg når livet er vanskeleg..
Å møtast på tvers av alder, livssituasjon og bakgrunn, er godt for oss som bor i ei bygd.
Vi i diakoniutvalget har i samarbeid med presten, klokkaren og kyrkjetenaren, prioritert å leg-

gje til rette for at folk i bygda skal kunne møtast
til høgsdagsbøn med servering i kapellet (sjå lista
over aktiviteter over). Det er også underhaldning
på desse treffa. Folk utanfrå deltek frivillig med f
.eks. underhaldning, men også med vaffelsteiking
og servering. Dette er eksempel på fellesskap der
vi ved å møtast opplever nestekjærleik og solidaritet. Vi kan også samle oss for å synge. Alle er
velkomne!
Vi får sjå utover hausten korleis planane blir
lagt. Ta kontakt viss de vil delta i noe av dette
arbeidet eller har idear!
Helsing Diakoniutvalget i Sør-Fron.
Kari Hovemoen,Hildur Skurdal,Oddveig Strand,
Ivar Hovden, Mari Johanne Dalsegg og
Tine Elisabeth Slang.

Vårsamling med våronnmesse
Torsdag 26. april var det vårsamling med 4.klassingene.
Vi snakka om skapelsen, den hellige ånd og øvde på vårsanger som vi skulle
fremføre i Gudstjenesten.Barna lagde fine plakater der de limte på bilder
fra skapelsesberetningen,de limte også på ei due(symbolet på den hellige ånd)
tilslutt lagde de fine papirfugler med silkevinger.
Søndag møttes vi til Gudstjeneste i Sør-Fron kirke, der barna deltok i
Inngangsprosesjon.De bar med seg potter med jord. Under Gudstjenesten
deltok barna med sang og de sådde frø og settepoteter.
Takk for et fint bidrag,dere var kjempeflinke.

Velkommen til babysang
Vi synger sanger med kristent innhold fra Frelsesarmeens Bom Chickabom cd og
vi synger de vanlige norske barnesangene og leker oss med rim og regler.
Musikkinstrumenter i forskjellige former og fasonger blir også flittig brukt.
Etter hver sangstund koser vi oss med kaffe/te og noe å bite i.
Målet vårt med å drive med babysang er at foreldrene skal bli fortrolige med å
bruke sang og musikk sammen med barnet sitt.
Dette er rolige og gode stunder der foreldrene knytter nye nettverk og blir kjent
med nye mennesker.
Mvh.menighetspedagog Hanne E Knutsen

PS. Nytt kurs starter opp igjen i september 2012.
Pris for åtte ganger og CD: Kr. 200,Påmelding til: hanne.knutsen@sor-fron.kommune.no
Tlf : 61 29 92 34 el.mob. 95 21 93 76
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DET SKJER!
ÅPEN KIRKE SOMMEREN 2012
Sør-Fron kirke er åpen for besøkende på
alle ukedager i tida 25. juni – 11. august
fra kl. 10.00 til 15.00.
Det er ingen guiding i kirka, men det sitter
frivillige vakter der som svarer på spørsmål
så langt kunnskapen rekker.
Det er ingen inngang.

4.juli kan dere få høre trombonist Henry Eggen, 18. juli blir det solo saxofon ved Ida
Rønshaugen, 18. august holder folkemusiker
Tom Willy Rustad piligrimskonsert. Kirkens
organist, Sergey Shulga, har selv ansvaret for
en av konsertene.
Konsertene er gratis, og organisten ønsker
alle hjertelig velkommen.

Pilegrimskonserter
i Sør-Fron kirke

Bibelcamping på Kirketeigen
også denne sommeren

Høsten 2008 tok daværende kantor et initiativ som gjaldt musikk i kirken om sommeren.
Tanken var å invitere til uformelle konserter i
kirken hver onsdag fra kl. 12.00. Musikere,
både lokale og regionale i tillegg til kantoren
selv, skulle stå for innholdet i konsertene.
Sør-Fron er med i den nasjonale satsingen på
utvikling av pilegrimsleden. Pilegrimssenteret
for regionen holder hus på Dale-Gudbrands
gard, og er et stoppe- sted på den videre
vandringen opp Gudbrandsdalen mot Nidaros. Sør-Fron kirke er en viktig del av det kulturog kristenhistoriske landskapet rundt tusenårsstedet og pilegrimsleden. I den forbindelse
var det ønskelig fra kantoren side å kalle disse
små sommerkonsertene Pilegrimskonserter.
Vår nye organist, Sergey Shulga, ønsker å følge opp det initiativet som ble tatt den gangen.
Fra 27.juni og t.o.m. 8.august vil det bli arrangert små konserter i kirken hver onsdag
fra kl 12.00.
Tidligere organist i Sør-Fron velkjente James Dickenson skal åpne serien pilegrimskonserter den 27.juni med orgelmusikk. Den

Det er to uker som er satt av til dette. Første
uke 11.-15. juli kommer sang og musikk til å
stå i fokus. Sangerne våre henter vi fra Trøndelag, Kari Hellstrøm og Anne Helen Kvam
fra Rennebu er nye i denne sammenhengen,
Lillebergkvartetten, som også var med i fjor,
kommer tilbake. Selv om dagene skal preges
av sang og musikk skal de også inneholde
bibelundervisning og forkynnelse. Randi Buflaten, som har lang erfaring som bibellærer
og forkynner i Normisjon og Ivar Berland har
ansvar for dette.
Den andre uka 18.-22. juli kommer
misjonskonsulent fra Normisjon Marianne
Kraft og forkynner Toralf Steinsland. Lena og
Ragnar Løsnesløkken blir med som sangere
en par dager bl.a. Nepal, et av Normisjons
samarbeidsland skal stå i fokus en av kveldene.
Det er mulig å bestille overnatting og mat
på stedet. Eller komme på enkeltarrangement.
Velkommen!
www.kirketeigen.no

Er du god å snakke med?
Lyst til å bety noe for andre og utvikle deg selv på noe du allerede er god på? Kirkens SOS i
Hedmark og Oppland trenger å bli flere medarbeidere! Du får et gratis 40-timers
innføringskurs og veiledning underveis. Du gir to 5 timers vakter i måneden tilbake.
Kursstart: 1. mars i Nordre Ål kirke, Lillehammer
Interessert? For mer informasjon og søknadsskjema ring 61 26 95 11
eller gå inn på vår nettside www.kirkens-sos.no

Blestervegen 5, 2618 Lillehammer
E-post: hedmark-oppland@kirkens-sos.no
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Kirkens SOS er landets største krisetjeneste 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.
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Slekters gang
Døpte:
18.03.2012 Ninni Cathrine Rønningen f. 30.08.1999
Boye Rønningen
f.19.03.1998
01.04.2012 Eline Bø Ulen
f. 01.01.2012
Peder Røhjell
f. 04.01.2012
Frida Kristiansen
f. 23.11.2011
08.04.2012 Linnea Kaxrud Kirkeeng
f. 15.01.2012
Olava Opsahl
f. 26.12.2011
29.04.2012 Nicoline Bredeveien Nystuen f. 15.12.2011
Celine Renshusløkken Bakken f. 09.01.2012
23.03.2012
27.03.2012
28.03.2012
30.03.2012
03.04.2012
12.04.2012
17.04.2012
18.04.2012
25.04.2012
08.05.2012

GRAVFERD:
Dagmar Nord
Kari Bjørkhaug
Magne Bjørkhaug
Agnes Heggelien
Reidar Malvin Barheim
Ivar Holen
Pål J. Løkken
Aslaug Gryttingslien
Kjellaug Oddrun Bergseth
Amalie Kirkeeng
Einar Haverstadløkken
Even Ingvald Volden

f. 1914
f. 1928
f. 1934
f. 1922
f. 1935
f. 1920
f. 1929
f. 1919
f. 1923
f. 2012
f.1919
f.1942

Høgstdagsbønn i Sør-Fron kapell
Onsdag 6. juni kl. 12.00

Andakt – Sørheim omsorgssenter
Torsdag 31. mai kl. 12.00
Torsdag 14. juni kl. 12.00
Velkommen til ei trivelig stund sammen
med oss på Sørheim.

Pilegrimsmesse i Skar
Sødorp og Sør-Fron sokneråd sammen med Pilegrimssenteret Dale-Gudbrands Gard arrangerer
søndag 17. juni Pilegrimsvandring til Skar.
Vi vandrer til fots både fra Hundorp og Sødorp
og skal være i Skar kl.13.00
Her holder sogneprest Jens Petter Ous messe.
Etter messa er det salg av kaffe og biteti.
Nærmerer om frammøtested og tid for
vandringa vil bli kunngjort senere.
Kom og bli med på en fin søndagstur!

Besøk vår hjemmeside:

www.kirken.sor-fron.no

TIL TJENESTE
Kirkekontoret:
Kirkekontoret i Sør-Fron
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.
Telefon: 61 29 92 30. Fax: 61 29 92 31.
E-post: kirkekontoret@sor-fron.kommune.no
Kontortider:
Mandag stengt,
tirsdag, onsdag torsdag og fredag kl. 10.00–14.00.
Sogneprest:
Magnar Elde.
Bergevegen 23, 2647 Sør-Fron. Tlf. arbeid: 61 29 92 32.
Privat: 61 29 64 66. Mobil: 48 00 61 02
E-post: magnar.elde@sor-fron.kommune.no
Organist:
Sergey Shulga, Oddvar Nygaardsveg 14, 2647 Sør-Fron
Tlf. arbeid : 61 29 92 33. Mobil: 97 53 71 95
E-post: sergey.shulga@sor-fron.kommune.no
Kirkeverge:
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, Nordre Liaveg 320, 2647 Sør-Fron
Tlf: Sør-Fron kirke 61 29 71 31. Mobil: 91 79 92 20.
Espedalen Fjellkirke: Arnt Ove Voldbakken
2658 Espedalen. Mobil: 97 95 05 42.
E-post: arnt@dalseter.no
Klokker:
Synøve Barlund Fladby, Sigurdvegen 36, 2647 Sør-Fron
Tlf. arbeid: 61 29 92 35. Mobil: 97 72 44 49
E-post: synove.barlund.fladby@sor-fron.kommune.no
Menighetspedagog:
Hanne Elisabeth Knutsen, Stuguvollv. 23, 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: Kristian Haave, Kongsv. 532, 2647 Sør-Fron
Tlf. 90 64 79 15 - E-post: kri-haa@online.no
Nestleder: Synnøve Bø Hansen, Flatmosvingen 5,
2647 Sør-Fron
Tlf. 95 70 38 55 - E-post: synnove.b.hansen@online.no
Helen Svelle, Edda Borgen, Karl Olsen, Tine Elisabeth Slang,
Ivar Hovden og Berit Brenden Bredeli
Vararepr.: Aud Elinor Moheim, John Arne Fossehagen,
Inger Elisabeth Pedersen, Jens Ove Isumhaugen
og Nils Martin Voldberg
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, Gudveig Rønn og Sognepresten.
Bankgirokonto: 2095.21.81263
Grafisk produksjon 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

27. mai – Pinsedag

22. juli – 8. s. i treenighetstiden

3. juni – treenighetssøndag

29. juli/Olavsdagen (Olsok) –
9. s. i treeenighetstiden

Lit. farge: Rød
Sør-Fron kirke: Høytidsgudstjeneste kl.11.00
Lit. farge: Grønn
Espedalen fjellkirke kl.11.00

10. juni – 2. s. i treenighetstiden
Lit. farge: Grønn
Sør-Fron kirke kl.11.00 :Gudstjeneste

17. juni – 3. s. i treenighetstiden

Lit. farge: Grønn
Espedalen fjellkirke kl. 17.00: Gudstjeneste

Lit. farge: Rød
Sør-Fron kirke kl. 18.00: Olsokgudstjeneste

5. august – 10. s. i treenighetstiden
Lit. farge: Grønn
Espedalen Fjellkirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Lit. farge: Grønn
Pilegrimsmesse - Skar kl. 13.00: Sammarbeid med
Nord-Fron, prest fra Nord-Fron

12. august – 11. s. i treenighetstiden

24. juni – 4. s. i treenighetstiden

19. august – 12. s. i treenighetstiden

Lit. farge: Grønn
Setermesse hos John Sclater på Gålå kl. 11.00

1. juli - 5. s. i treenighetstiden

Lit. farge: Grønn
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Lit. farge: Grønn
Sør-Fron kirke kl.11.00: Gudstjeneste

26. august – 13. s. i treeinghetstiden

Lit. farge: Grønn
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Lit. farge: Grønn
Sør-Fron kirke kl.11.00: Gudstjeneste

8. juli/Aposteldagen –
6. s. i treenighetstiden

Lit. farge: Rød
Espedalen Fjellkirke kl. 11.00: Gudstjeneste

2. september/Vingårdssøndag –
14. s. i treenighetstiden
Lit. farge: Grønn
Sør-Fron kirke kl.11.00: Gudstjeneste

15. juli – 7. s. i treenighetstiden
Lit. farge: Grønn
Sør-Fron kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Ved forandring, se annonse i GD.

KIRKESKYSS
Hvis du ønsker skyss til gudstjeneste eller høgstdagsbønn, kan du ringe til:
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
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