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«… og deres hjerte
skal bli fylt av glede!»
Nå har vi feiret pinse. Noen mener Den norske kirke har fokusert for
mye på jul og påske og rett og slett glemt sin tredje store høytid.
Dette kan skyldes det faktum at pinse er en høytid som er vanskelig
å forklare. Pinse er en feiring av at Den hellige ånd ble sent. Et av det
siste Jesus sa til disiplene sine var: «Jeg skal ikke la dere bli igjen som
foreldreløse barn, jeg kommer til dere» (Joh 14,18). Så kom Den hellige ånd, som er Guds ånd, den samme som var i Jesus. Og da fikk vi
den første kristne menigheten.
Den hellige ånd har mange navn i Det nye testamente. Han blir kalt
«Guds Ånd» (Matt 10,20; Rom 8,9) og «Kristi Ånd» (Rom 8,9) eller
«Herrens Ånd» (Apg 8,39) og «sannhetens Ånd» (Joh 14,17). Jesus
sier: «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann,
som skal bli hos dere for alltid: sannhetens Ånd. Verden kan ikke ta
imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere
kjenner ham; han blir hos dere og skal være i dere!» (Joh 14,16-17).
Den hellige Ånd er håpets Ånd. Den gir liv og håp. Jesus sier: «Det er
Ånden som gjør levende; her kan mennesket intet utrette. De ord jeg
har talt til dere, er ånd og liv» (Joh 6,63). Håpet påvirker livet vårt på
en tydelig måte. Det har sitt feste i Jesu ord. Det kristne håpet fører
til det at vi ser og definerer vår plass i den verden vi lever i på en helt
annen måte enn de som ikke har håp. Det som preger oss mer enn
noe annet er «tro, håp og kjærlighet» som blir på en måte menneskets
reaksjon eller svar på treenighetens Gud, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd.
Den hellige ånd gir oss trøst og håp imot døden. Det kristne håpet
rettes mot en fremtid som ennå ikke er synlig. Det kristne håp handler
om noe som kommer, men samtidig er det evige liv noe kristne mennesker allerede har og er delaktige i. Vi kan erfare det evige liv her og
nå, i møte med og i samfunn med Jesus. Mening med livet og erfaring
av håp henger sammen. Håpet hører til i et fellesskap, mellom giver
og en mottaker. Den hellige ånd «gjør levende» og formidler et håp
grunnlagt i Jesu lidelse, død og oppstandelse. Håpets funksjon blir
understreket av salmisten i Salme 27 som utfordrer oss alle: «Vent på
Herren, vær frimodig og sterk! Ja, vent på Herren!»

God sommer!
Kristinn Olason
sokneprest
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O, Store Gud
Salmesang er noe som har fulgt meg gjennom hele livet. Jeg er så glad i mange av salmene våre,
og for meg representerer de først og fremst høytid og tradisjon.
Når jeg skal velge en salme som står meg spesielt nær må det bli; «O Store Gud» skrevet av den
svenske salmedikteren og pastoren, Carl Gustav Boberg i 1886. Når jeg hører musikken
og ordene fylles jeg alltid av glede og takknemmelighet.
Historien forteller at det var en naturopplevelse som fikk Boberg til å skrive denne salmen.
Han ble overrasket av et voldsomt tordenvær etterfulgt av en kraftig vind. Da uværet stilnet så han
ut over det vakre landskapet og i det fjerne hørte han en kirkeklokke som kimet. Han gikk
hjem og åpnet vinduet i arbeidsværelset sitt og skrev denne vakre teksten,
som etter hvert har blitt oversatt til over 50 språk.
Takk til Mildri som ville ha meg med.
Jeg gir ordet videre til Anne Marie Hovind.
Hilsen Kirsti Hole Brandrud

O store Gud, når jeg i undring aner,
Hva du har skapt i verden ved ditt ord.
Ser universet med de mange baner,
Og vet alt liv oppholdes ved ditt bord;
#Da bryter lovsang ifra sjelen ut,
O store Gud, o store Gud#
Når jeg i skriften ser de mange under
Som Gud har gjort fra første Adams tid.
Og ser hvor trofast Herren alle stunder
Har ført sitt folk igjennom livets strid.
Refr.

Når jeg så vet at Kristus lot seg føde.
Ja han gikk omkring og gjorde vel.
Inntil han sonet verdens synd og døde,
Og oppsto for å frelse hver en sjel.
Refr.
Når så til slutt hvert tidens slør må falle,
og troens mål er nådd, så jeg får se.
Vil evighetens klokker sjelen kalle
for tronen mellom skaren hvit som sne:
#Da bryter lovsang i fra sjelen ut,
Takk, store Gud, takk, store Gud#
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Per Halstein Nielsen går av som
prost i Sør-Gudbrandsdal
Vi sitter på kontoret til prost Per Halstein Nielsen i
Fåberg-gata 128 på Lillehammer. I juni er det slutt
på Per Halstein Nielsens gjerning som prost i SørGudbrandsdal.
«Jeg gruer meg virkelig til den 19. juni. Da er
det avskjedsgudstjeneste i Lillehammer kirke.
Avskjeder synes jeg er vanskelige. Jeg er nok
litt «takjlåt» - som de sier i Trøndelag!» sier Per
Halstein.
At Per Halstein Nielsen slutter som prost betyr
ikke at han forlater kirken.
«Mitt kall til å virke som prest opphører ikke
om jeg slutter som prost. Jeg vil fortsatt være der
for kirken - det være seg som prest eller kirketjener, der det måtte være bruk for meg.»
Per Halstein Nielsen har vært vernepliktig stasjonsprest på Gardermoen, sogneprest i Edøy, sykehusprest på Gjøvik sykehus, misjonskonsulent i
Hamar bispedømme, sogneprest i Furnes.
24. februar i 1995 ble Per Halstein innsatt som
prost i Sør-Innherrad, med bosted på Stiklestad i
Verdal.
«Prosten i Verdal er en institusjon. For meg betydde det å være prost i Innherred å delta aktivt
i det som skjedde i det lokalsamfunnet jeg var en
del av».
Det er sagt at Per Halstein Nielsen var å se på
de aller fleste prøver og forestillinger av Stiklestadspelet.
I en periode var han leder av Nidaros bispedømme, og i 2008 ble han nominert til biskop i
Nidaros, etter biskop Finn Wagle.
«Da jeg ble innsatt som prost i Stiklestad kirke,
var det min far som var klokker. Det var en fin
opplevelse som betydde mye for meg».
Per Halstein ble født i 1949, og vokste opp i
en preste- og misjonærfamilie sammen med sine
tre søsken.
Foreldrene hadde sitt virke på Madagaskar.
Det betydde at i mange perioder ble søskenflokken sendt på internatskole. Det ble mye adskillelse
fra foreldrene, men vi kom likevel godt utav det,
sier Per Halstein. «Vi opplevde så mye kjærlighet
når vi var sammen, vi kjente at mor og far var veldig glade i oss - det har hjulpet meg mye».
I 2006 ble Per Halstein Nielsen innsatt som
prost i Sør-Gudbrandsdal prosti, og fikk sitt virke
som prost i Gausdal. Lillehammer, Ringebu , SørFron, Øyer og Tretten.
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Per Halstein er gift med Anna Stine Kielland
Nielsen og da beslutningen om å slå seg ned på
Lillehammer ble tatt, var også Anna Stina med i
den prosessen.
«Jeg setter stor pris på gudbrandsdølen, og har
blitt mer og mer glad i Gudbrandsdalen. Her har
det vært godt å være!»
Prosten er en del av biskopens ledergruppe.
Han leder prestetjenesten på vegne av denne, og
er biskopens rådgiver. Per Halstein har holdt gudstjenester i hele prostiet. «Synlighet har vært viktig
for meg», sier han.
Det har vært viktig for meg å legge til rette for
at presten har et godt liv. Preste-møtene i prostiet
vårt har vært preget av åpenhet og raushet. «Har
presten det bra har jeg det bra.»
Prestetjenesten er blitt satt under lupen, det
har skjedd store endringer, med blant annet nye
arbeidstidsbetemmelser og oppheving av boplikten. Begge deler er en katastrofe - det går ut over
folkekirkens identitet! Som prest må du leve med
folket. Menneskene må oppleve prestens tilstedeværelse, - i tjeneste som i hverdag. Presten må
kunne delta i alle sider av lokalsamfunnets virksomheter. Jeg ønsker en åpen folkekirke som har
raushet og stor takhøyde, som ønsker alle velkommen - som ser og har omsorg for enkeltmennesket. Alle skal føle seg hjemme når de kommer
til kirken.
«Hadde jeg skulle valgt på nytt i dag hadde jeg
valgt det samme opp igjen. Det har vært mange krevende situasjoner, men som også har vært
med å forme meg som menneske.
Jeg har fått et kall fra Gud, det har vært bærende for meg og gitt meg en trygghet gjennom
hele livet. Gud har kalt meg til tjeneste, jeg kan
ikke tro at han vil la meg gå til grunne».
Per Halstein og Anna Stine starter nå «et nytt liv»
på Hamar. «Det skal bli fint å få noe eget. Til nå
har vi bodd i tjenesteboliger», sier Per Halstein.
Takk for en fin samtale, Per Halstein, alt godt til
deg og Anna Stine i den «nye tilværelsen»!
Karl Olsen.
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Pilegrimsledens dag 5. juni i Sør-Fron kommune
– Vandring

i kulturlandskapet

Pilegrimsledens dag blir arrangert for 3 år på rad
med vandringer på alle strekninger og flere arrangement langs leden. Pilegrimssenter Dale-Gudbrand markerer den 5. juni at en ny vandresesong
er i gang på Pilegrimsleden gjennom Gudbrandsdalen. Denne vandringen første søndag i juni er
blitt en årlig markering der lokalbefolkningen kan
bli med og gå i sitt lokale eller regionale nærmiljø,
samt bli kjent med Pilegrimsleden. Gjennom å gå
Pilegrimsleden vil folk få mosjon, naturopplevelser
og oppdage kulturminner i sitt nærmiljø. Kanskje
en også får litt mer kontakt med seg selv.
I Sør-Fron kommune starter vandringen på Dale-Gudbrands gard kl 1030 med en vandring til
Sør-Fron kirke, denne biten går uten leder, der det
holdes gudstjeneste i Gudbrandsdalsdomen. Etter
gudstjenesten vil Trond Halle lede an opp til Skar,
husmannsplassen oppunder berget, der Harpefoss turgruppe stiller med kaffesalg og Trombonekonsert. Her får vi også se på restaurerte hus som
nyttes til fritidsbolig og til herberge for farende.
I Skar er det en fantastisk utsikt over kommunen vår og vi ser hvorledes skaperverket har lagt
til rette for et godt liv for oss. Etter denne opplevelsen går vi over inn i nabokommunen over Loppet til Solbjørg og transport tilbake til utgangspunktet.

Tidligere kulturminister Torhild Widvey inviterte sommeren 2015 samfunnsdebattanter, religiøse ledere og redaktører til en dialogvandring
på Pilegrimsleden. ”Vandring på Pilegrimsleden
kan bidra til å hindre radikalisering, hatytringer
og utenforskap” Pilegrimsleden er en plass der
du møter folk med forskjellig livsituasjon og forskjellig livssyn, samtidig er du en av mange. Pilegrimssenter Dale-Gudbrands motto er da også
”Respektfullt møte mellom menneske”

Program for Pilegrimsledens
dag 5. juni i Sør-Fron.
Hundorp – Vinstra
10:30 – 16:00
Start: Dale-Gudbrands Gard P.plass
Egen vandring til Sør-Fron Kirke
Gudstjeneste Sør-Fron Kyrkje 11:00 – 12:00
Vandringstart Sør-Fron kirke 12:00
Stopp: Solbjørg, Vinstra
Kaffe/Kake salg Skar
Vandringsleder: Trond Halle
Transport tilbake til Sør-Fron kirke/
Dale-Gudbrands Gard
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Årsrapport for Sør-Fron sokneråd 2015
Soknerådet:

2015 var valgår med valg av nytt sokneråd og bispedømmeråd. (Resultatet er tidligare gjort kjend
i kyrkjebladet). Heidi Rita Midtlin er oppnemnt
som Sør-Fron kommune sin representant.
Soknerådet har hatt 8 møter og behandla 69
saker. Av saker kan nemnast: Gudstenestelister, tilsetting av kyrkjeverge/daglig leiar, befaring med
riksantikvaren, offertildeling, budsjett for 2016 og
årsrekneskap for 2014, ikonmaleri til kapellet, aktivitetskalender for Sør-Fron sokn, tilsetting av kyrkjetenar, uttale om salg av prestegarden, utleigeprisar, fastsetting av møtegodtgjersle, m
 øteplan
for året, uttale til «Veivalg for fremtidig kirkeordning», vedlikehald av bygg og anlegg og gudstenesteforordninga.
Kyrkjelyden sitt årsmøte for Sør-Fron sokn var
26. april. Det var 36 fremmøtte. Årsrapport og
re-kneskap vart godkjend. Trond Klaape fra Gausdal kåserte under tema «Ein stad å høyre heime».

Staben:

I 2015 vart det ansett 2 nye medarbeidarar i
Sør-Fron sokn: Kyrkjeverge/dagleg leiar: Kristian
Haave frå 2.mars 2015. Kyrkjetenar/kyrkjegardsarbeider: Stein Olav Myhre, frå 1.mars 2016
Kyrkjetenarstillinga i Espedalen er økt frå 16 til
20 % Klokker/sekretær er økt frå 30 til 45 %. Øvrige stillingar er uforandra. Sommarhjelp på kyrkjegarden har vore Martin Karenstuen og Sigurd
Dahl Bjørnsgård.

Kyrkje, kapell og kyrkjegard:

Lørdag 25.april var det dugnad på kyrkjegarden
med omlag 50 frammøtte. Sør-Fron kapell vart
sommaren 2015 pussa opp med maling. Laagen
byggservice ved Cato Joten stod for arbeidet.
Planane for ny oppvarming av Sør-Fron kyrkje
har kome eit steg vidare. Det vart avvikla ei befaring med riksantikvaren, tekniske fagfolk og vårt
bygningsutvalg 1.april. Ferdige planar, avklart
med riksantikvaren vart motteke sommaren 2015.
I Sør-Fron kommune sitt investeringsbudsjett for
komande 4 år, ligg det inne ei ramme på 3 mill.
kroner for låneopptak i samband med ny driftsbygning for kyrkjetenar samt ny oppvarming av
kyrkja.
Det er ikkje gjort ekstraordinære tiltak i
Espedalen Fjellkirke, men det er gjort vedtak om
restaurering av bru mellom fjellkirka og Grav

holmen.

6

Kyrkjebladet:

Kyrkjebladet kom i 2015 ut med 4 nummer, og
vart trykt i underkant av 1700 eksemplar. Kontingenten er kr.150.- for uadressert post og kr.200.for adressert post. Bladet går inn i eit jubileumsår i
2016. 1.nr.1.årgang kom i januar 1956.

Åpen kyrkje:

På vårparten i 2015 var vi så heldige å få besøk av
to kongelige høyheter i Sør-Fron kyrkje. Dronning
Margrethe av Danmark, og vår eigen Dronning
Sonja. Arild Larshaugen tok imot dei og ga dei
ei grundig orientering om Gudbrandsdalsdomen.
Kantoren stilte opp med velvald musikk.
Utanom dei noko spesielle besøka var ca 1300
personar innom kyrkja sommaren 2015 og det
vart seld kort, cd-ar, blomsterkort og jubileumshefte for kr. 4770,-.

Trusopplæringa:

Trosopplæringstiltak som har vore gjennomført i
2015 er:
Dåpssamtaler, utsendelse av 1-2 og 3 års dåpshelsing, babysang og småbarnssang, samlinger
og ut-deling av bok til 4-åringer og 6-åringer,
samling og våronnmesse for 3. klassinger, bibel til
5.klassinger, barnehagevandring og skulegudsteneste før jul, konfirmantundervisning med leir og
dagstur for 39 ungdommer. Konfirmantane gjorde ein flott innsats med fasteaksjonen og samla
inn kr. 32.863. I tillegg er fullføring av trusopplæringpsplanen som skal inneholde tiltak for kvart
årstrinn frå 0 til 18 år under arbeid.

Gudstenester og kyrkjelege handlingar:

Det har vore totalt 65 gudsteneste i 2015. Det er
i tråd med biskopen sine føringar med ei guds
teneste i soknet kvar søndag i tillegg til høgtider.
Soknerådet, konfirmantar og andre frivillige stiller
trufast opp som kyrkjevertar og tekstlesarar. SørFron bygdekvinnelag hadde pynting til hausttakkegudsteneste. 1.søndag i advent vart ei minnerik
gudsteneste med presentasjon av nytt sokneråd
og overlevering av nytt fiolett messehakel, stola
og lesepultklede til kyrkja. Det var ei stor glede for
oss at kunstnaren sjølv, Odny Ravlo Haugen kunne vera med og overlevere desse fine tekstilane.
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Noko om prestens oppgaver:

En sokneprest har mange ymse oppgåver i tillegg
til å utføre kyrkjelege handlingar. Det er tillitsfulle
samtaler/sjelesorg med menneske i ulike situasjonar. Han arbeider mye med menneske, ikkje minst
med dei som har fått ein dødsbodskap. Presten
må lytte og framstå som tillitsfull. Han må og kunne tolke situasjonar, formidle bodskapar, leve seg
inn og vera omsorgsfull.

Espedalen fjellkirke:

I Espedalen fjellkirke har det vore halde 10 gudsteneste, ein dåp, ei gravferd, ei urnenedsetting og
3 konsertar. Sanitetsforeninga i Espedalen kunne
i september syne fram ei vakkert pynta kyrkje til
hausttakkefest, og 3. dag jul arrangerte dei ein
godt besøkt juletrefest i fjellkyrkja.
Nytt i år er at kyrkja i Gausdal har trekt seg
ut av samarbeidet om Espedalen fjellkirke. Fordelinga der har vore 6 gudstenester i året med prest
og organist frå Sør-Fron, og 4 gudstenester med
tilsva-rande frå Gausdal.

Litt fra årsstatistikken

Diakoni:

Diakoniutvalet har i samarbeid med prest, organist
og klokkar gjennomført 8 samlingar med høgstdagsbøn med 20-30 besøkjande kvar gong. Utvalet har stilt opp med vaffelsteiking og kaffekoking.
I tillegg stiller dei opp skjærtorsdag, på rakedag,
allehelgensdag og adventskaffe.
I juni gikk kyrkjelydsturen til Domkirkeodden
på Hamar, med kaffestopp på Rudshøgda og
middag i stabburskafeen på Sigstad gård, Biri. Ein
minnerik dag med høgstdagsbøn i Hamardomen,
mye sang og god stemning.

Musikk i Sør-Fron kyrkje og Espedalen
fjellkirke:

Det er eit aktivt konsertmiljø i kyrkjene våre. SørFron kyrkje med 8 pilegrimskonsertar i sommartida, allehelgenskonsert og Bygdas egen med
kantoren som organisator. I tillegg utleige til 8
konserter av variert karakter og innhald med andre arrangørar. Espedalen har hatt besøk av 3
konsertutøvarar. Mange av konsertene har vore
svært godt besøkt.

2014

2015

Innmeldinger

0

2

Utmeldinger

5

6

Dåpshandlinger

41

30

Konfirmasjon

32

39

Vigsler

12

13

Gravferd

33

48

Antal gudstenester

65

65

9

8

10

10

4956

4349

Gj.snitt 70

642

516

Gj.snitt 18

Offer til egen virksomhet

43.232

46.890

Offer til andre

28.680

22.724

Fasteaksjon

25.673

32.863

Offer/ innsamling totalt

97.585

102.477

Høgstdagsbøn
Andakter
Deltakere på gudstenester
Deltakere til nattverd

Merknad

19 busett i soknet

Soknerådet takker alle frivillige medhjelparar i 2015.
Fullstendig årsrapport på www.kirken.sor-fron.no
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Primo vere 2016
Tirsdag 3. mai sørget Dovrefjell Disharmoniske
Selskap, Ringebu Sankor, Lesja og Lesja-skog
Sangkor og Norsk Et Lite Kor for en verdig avslutning på Primo Vere-konsertene 2016 i Sør-Fron
Kyrkje.
I år var det fjerde året konsertserien med kor
fra Gudbrandsdalen i Sør-Fron Kyrkje ble arrangert.
I alt har 15 kor fra hele dalen deltatt, fra Lesja i
nord til Lillehammer i sør.
På konserten 3. april deltok også Vingrom
Sangkor med sin dirigent Ragnhild Skundberg.
Hun gav uttrykk for at de satte stor pris på å få
delta, selv om de ikke hørte til i Gudbrandsdalen.
Kantor Sergey Shulga takket for at de hadde
kommet, og ønsket både Vingrom og andre kor
utenfor regionen velkommen til å delta i Primo
Vere konsertene.
Da Sergey Shulga inviterte til den første Primo
Vere-konserten i 2012, var intensjonen å gi kora
en mulighet til å komme sammen, opptre for
hverandre og for publikum på en mer uhøytidelig måte. Arrangementet ville gi kora anledning til
å opptre i et praktfullt konsertlokale. De enkelte
prestasjonene skulle Ikke være gjenstand for bedømmelse. Det skulle legges vekt på det uformel-

le og sosiale møtet, som også skulle inspirere til
samarbeid korene i mellom.
«Kaffen i kapellet etter konsertene er nesten
like viktig som selve konserten», sier Sergey. «Her
skapes sosiale relasjoner mellom koristene, her utveksles erfaringer, her legges det til rette for nye
samarbeidsformer».
Sergey Shulga er svært glad for suksessen Primo Vere har hatt, og ønsker at enda flere kor, også
utenfor Gudbrandsdalen vil komme og delta.
Tilbakemeldingen fra kora er entydig; både
dirigenter og kor synes dette er et meget vel
lykket arrangement hvor de gjerne vil delta.
Kantor Sergey Shulga får svært mange gode
ord og mye ros. Arrangementet er med og gir
kora et løft i hverdagen. «Vi håper Segey ikke vil
gå lei, men fortsetter langt inn i framtida! Vi kommer gjerne tilbake»!
Karl Olsen.

Arild Larshaugen har gått av som kirketjener i Sør-Fron
Søndag 17.april markerte Sør-Fron sokn at det er
gjort skifte av kirketjener i Sør-Fron. Arild Larshaugen avslutta sitt virke etter 17 års tjeneste med
siste arbeidsdag 29. februar.
Dette vart markert under gudstjenesten der
både prest og klokker takka han for god hjelp og
godt samarbeid. Kantoren hilste på sin måte fra
orgelkrakken med postludium som menigheten
sent vil glemme. Musikkstykket var valgt til ære
for han og med et trykk som satte et godt punktum for denne delen av programmet. Støvsuging
ved orgelet er trolig unødvendig denne sommeren etter dette postludiumet.
Etter gudstjenesten var det invitert til rømmegrøt, spekemat, kaffe og kaker på kommunehuset. Her var det pynta til fest, med langbord og
hvite duker.
Kristian Haave ledet festen og ønsket på vegne
av fellesrådet velkommen.
Her vart det sunget og talt. Spist og pratet.
Fellesrådsleder Egil Tofte takket Arild for stor innsats, imøtekommenhet og tilrettelegging. Han
gav Arild et bilde av Sør-Fron kirke og kirkegård
i nordlys. Randi Larshaugen mottok blomster etter begrepet « det stod kvinner bak han» som det
står i Peer Gynt. Ordfører Ole Muriteigen hilste fra
Sør-Fron kommune med velvalgte ord og blom-

ster. Kantor James Dickenson fremførte et musikkstykke til ære for sin tidligere kollega. Kristian
Haave takket også Arild for godt samarbeid og for
kunnskap om kirkens virksomhet som han har fått
gjennom samarbeidet. Han takka også mangeårig
vikar Josef Nerli for innsats så langt og overleverte
bokgave som fellesrådets takk for samarbeidet.
Det står en kvinne bak han også, så Sissel
Nerli fikk også blomster. Fra staben ble gitt gave
til både Arild og Josef, «utpå tur» til sommeren
sammen med kollegaene.
Rømmegrøten og spekematen, kaffe og gode
kaker smakte fortreffelig. Takk til gode hjelpere,
Synøve Barlund Fladby, Rannveig Brandstad, Kristin Bratlien og ikke minst Åse Beitdokken, Oddveig Strand og Anne Marie Brenden som sto i på
kommunehuset. Takk også til kakeleverandørene
og til Sørheim som varma opp grøten. Tilslutt takket Arild for maten og for gode ord han har fått.
Alt i en humoristisk tone slik han kan gjøre. Han
understreket også at han har hatt en fin tid i kirkens tjeneste, så vemodet senket seg også over
ordets mester.
En tid der parolen har vært, imøtekomme og
legge til rette, er over for hans del. Nå er det ny
tjener, Stein Olav Myhre, som også ble ønsket velkommen til tjeneste under festen.
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Nytt fra trosopplæringsarbeidet
Samlinger for 1.klassinger

Småbarnssang

I januar og februar inviterte vi alle barn som går
i 1. klasse til tre samlinger og gudstjeneste med
utdeling av boka «Tre i eit tre». Gjennom aktivitet,
lek, sang og fortellinger lærte barna om påskebudskapet. Vi snakket også om «Kristuskransen»,
og hvert barn fikk sitt eget perlearmbånd. Tusen
takk til barn og foreldre for fine samlinger!

Småbarnssang er et tilbud for barn fra 1-3 år
sammen med foresatte. I vår har vi hatt fire onsdagssamlinger i kapellet, fra kl 1700-1830. Vi synger og leker, og avslutter med kveldsmat sammen.
Til høsten starter vi opp med en ny runde Småbarnssang, og alle er hjertelig velkommen! Mer
informasjon kommer på www.kirken.sor-fron.no

Babysang
Hver torsdag formiddag i åtte uker har mødre og
babyer (2 – 12 mnd) vært samlet for å synge, danse og leke. Vi har også spist lunsj sammen, og hatt
mange fine samtaler rundt bordet. Nytt i år var
at en av samlingene ble lagt til Sørheim omsorgssenter. Vi hadde en koselig stund sammen med de
eldre, og kommer gjerne igjen en annen gang. En
stor takk til ansatte og beboere på Sørheim som
tok så godt i mot oss!
Det blir nytt babysangkurs til høsten. Informasjon legges ut på www.kirken.sor-fron.no
Invitasjon kommer i posten.
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Våronnmesse
Tradisjonen tro ble alle 3.klassinger invitert til å
bli med på Våronnmesse i Sør-Fron kirke. Søndag
24.april hadde vi en fin gudstjeneste i kirka. Vi
sang og sådde frø, og gledet oss over alt som spirer og gror om våren.
TAKK! Tusen takk til de frivillige som på ulike måter har bidratt denne våren! Vi trenger enda flere
som har lyst til å engasjere seg til beste for barn
og unge på Sør-Fron! Ta kontakt med en av oss på
kirkekontoret!

KYRKJEBLAD FOR SØR-FRON

KRØLLEGUDSTJENESTE
– for de aller minste,
men der alle er
velkommen!
Søndag 12.juni kl 11

inviterer vi til Krøllegudstjeneste i Sør-Fron
kirke. Alle barn født i 2014 er spesielt
invitert. Det blir utdeling av «Min
kirkebok 2» til barna, og vi får høre
fortellingen om det lille lammet «Krølle»
som har gått seg bort. Det blir også dåp,
og kirkekaffe etter gudstjenesten.
Hjertelig velkommen til både små og store!

Søndag 28.august kl 11 inviterer kirken til SKOLESTARTGUDSTJENESTE
Skolestart er en viktig hendelse i familien, både for barn og voksne.
Vi ønsker at skoletiden skal være god for barna, at de skal vokse og
trives. Skolestartgudstjeneste er et tilbud til alle som skal begynne i
første klasse, hvor vi ønsker å sette fokus på at barna er helt «førsteklasses» og at Gud bryr seg om deres hverdag.
Vi møtes kl 10 i kapellet til forberedelse. Mer informasjon kommer i
posten, men sett av dagen allerede nå! VELKOMMEN!

SMÅJOBBEN I SØR-FRON

– en hjelpende hånd når du trenger det
Småjobben er først og fremst et tilbud til eldre og folk med nedsatt funksjonsevne som trenger
forskjellige former for hjelp.
Vi kan hjelpe deg med plenklipping, luking og bortkjøring av avfall, småreparasjoner av forskjellig
slag, eller andre ting du selv har problemer med i hverdagen, og som er av en slk art at en amatør
kan utføre det.
Timeprisen er kr. 100 som betales direkte til den som utfører arbeidet, Tiden blir regnet fra når
den som skal utføre arbeidet reiser hjemmefra. Oppdraget skal ikke ta mer enn 3 timer hver gang.
Småjobben trenger frivillige medhjelpere. Vi ønsker å knytte til oss personer som ønsker å utføre
forskjellig arbeid for eldre og personer med nedsatt funksjonevne i kommunen.
Ønsker du å ta oppdrag?
Ta kontakt med:
• Else Reidun Seielstad, tlf. 410 38 118 • Hans Strand, tlf. 907 48 483
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Pilegrimsleden
– ny sommer og nye muligheter
”Gudbrandsdalen - Norges vakreste dal, og jeg visste det ikke! Ikke før jeg forlot
bane og asfaltert vei, lot bilen stå og toget gå – tok bena fatt og gikk pilegrimsleden. Jeg tror det er lyset som gjør det!”
Har du sett det fantastiske lyset?
Soloppgangen! Det var den Olav
den Hellige pekte på da han sto
i Fronsbygden og skulle vise fram
sin Gud i kampen mot Dale-Gudbrand og de gamle guder. Soloppgangen som
forandret landet.
Nå står vi foran en ny sommer og nye muligheter til å gå pilegrimsleden, muligheter til å se
på lyset og nyte stemningen under vandring med
naturen som ramme. Refleksjon og mosjon stikkord for mange av oss og som kan oppnås gjennom turer i nærmiljøet. Pilegrimsleden er en tursti
i nærmiljøet, den er ikke bare for pilegrimer fra
utlandet.
I 2016 er det mange muligheter for å delta på
lokale organiserte vandringer i regi av Pi-legrimssenter Dale-Gudbrand. For i tillegg til å legge til
rette, informere og veilede langveis-farende pilegrimer, legger senteret på Dale-Gudbrand opp til
lokal bruk gjennom forskjellige vandringer og arrangementer.
Ett av tiltakene er Pilegrimsledens dag. Den

arrangeres nå for 3 året på rad og har fokus på
vandring i tillegg til arrangementer. I år er søndag
5 juni dagen da vi skal ut å gå. Da markerer Pilegrimssenter at en ny vandresesong er i gang på
Pilegrimsleden gjennom Gudbrandsdalen. Da vil
Pilegrimssenteret invitere folk til å gå ”sin” strekning på Pilegrimsleden gjennom vakre og historiske Gudbrandsdalen.
I Sør-Fron planlegges det vandring fra DaleGudbrands Gard til gudstjeneste i Sør-Fron kirke
før vandringen går videre til Skar og arrangement
i samarbeid med DNT. Den organiserte turen starter klokken 12 fra kirken. Etter underholdning,
kaffe og kake i Skar går turen videre til Solbjør og
buss tilbake til kirken.
Gjennom juni er det også flere skolevandringer
som står på programmet, blant annet 6 klas-sene i
Nord-Fron skal gå fra Harpefoss til Vinstra, dette i
samarbeid med kirken i Nord-Fron og skolen. Dette er blitt en årlig hendelse som senteret synes er
givende. Dette treffer også elevene og gjennom
vandringen får elevene kunnskap om religionshistorie, naturfag og ikke minst fysisk fostring.

Vennskap. Skolevandring
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Langvandringen 2015.
Den årlige Langvandringen fra Oslo til Trondheim passere gjennom Sør-Fron 6-8 juli med overnatting på Dale-Gudbrands Gard og Sygard Grytting. Langvandringen som arrangeres, for syvende
gang, av senteret på Dale-Gudbrand i samarbeid
med de andre regionale sen-trene har nå 14 påmeldte. Senterets leder ser fram til dette og gleder
seg stort. På denne turen får vandrere fra fjern og
nær et innblikk i historien til Sør-Fron, de får nyte
vår natur og vårt kulturlandskap. Og ikke minst en
pilegrimsmesse i kapellet på Dale-Gudbrand og i
Gud-brandsdalsdomen – Sør-Fron kirke.
I august vil senteret i samarbeid med DNT og
Peer Gynt arrangere vandringer på Pilegrims-le-

Turoperatører på Pilegrimsleden.

den, dette er blitt en tradisjon som turister og lokalbefolkningen deltar på og setter pris på. Kultur
og historieformidling er i høysete. Disse vandringene begynner å bli tradisjon og ar-rangeres på
7 året.
Ellers så er det i gang et arbeid med å legge
om leden gjennom kommunen fra Frya til Hundorp i forbindelse med at den nye hovedveien
snart er ferdig. Etter at leden har vært lagt opp via
Steberg i to år er den nå snart tilbake i dalbotn.
Her har senteret hatt et godt samarbeid med SørFron kommune og Kristen Brendhaugen med tilrettelegging. En stor takk rettes til grunneiere for
velvilje og til Statens Vegvesen for samarbeidet
under anleggsperioden.
Senteret har allerede vært involvert i vandring
på Pilegrimsleden, i fm en reiselivsmesse i Bodø
var 14 turoperatører fra 10 nasjoner på vandring i
Sør-Fron. Her var besøk på Dale-Gudbrands Gard,
Sør-Fron kirke, Rudi Gard og Sygard Grytting
høydepunktene i tillegg til selve vandringen. Pilegrimssenteret har også fått på plass en visningstur
til i juli i tillegg til mange henvendelser og bestillinger fra enkeltvandrere og grupper.
Pilegrimssenteret ser frem til en ny aktiv sesong med variert program og masse besøkende.
Per Gunnar Hagelien
Daglig leder
Pilegrimssenter Dale-Gudbrand
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Kyrkjebladet
Kyrkjebladet for Sør-Fron har eit opplag på ca
1700. og vert sendt ut til alle husstandane i kommunen. 120 eksemplar vert sendt ut som adressert post. Vi har spurt Mildri Loso i Kautokeino og
Rune Fevolden i Askim kvifor dei abonnerer på
Kyrkje-bladet.
Mildri Loso sa det slik:
Som utflytta sør-frøning for mer enn femti år siden var det riktig trivelig å få kyrkjebladet. Et lite
pust fra min barndoms bygd.
Er imponert over innholdet i bladet som favna
vidt, både dagsaktuelle nyheter og mye informasjon om det som skjer i menigheta. Fint å se at
kirka og blir brukt til konserter m.m. Det er noe vi
savner her vi bor.
Noe av det første jeg ser på i bladet er Slekters
gang, Det har vel med alderen å gjøre. Der får
man følge med på de store begivenheter både i
glede og sorg.
Sør-Fron kyrkje er også min kirke siden jeg er
både døpt, konfirmert og gift der. To av våre barn
er og døpt der. Gleder meg til neste nummer.
En riktig god sommer til dere alle.

eit eige abonnement på kyrkjebladet. Nå er det
kona eller lesemaskina mi som står for høgtlesinga. Saman med Dølen, årboka Fronsbygdin og
kalenderen frå Lions, er Kyrkjeblad for Sør-Fron ei
viktig kjelde til informasjon om heimbygda mi i
fortid og nåtid.
Med få unntak har eg lite kontakt med yngre
generasjonar i bygda. I min alder er difor annonserte dødsfall og gravferder av større interesse enn
fødslar og giftemål. Ved å samle på bladet kan eg
lett finne attende til når den eller den gjekk bort.
I kyrkjebladet kan eg og følgje med på konsertar og andre kulturhendingar i bygda. Her må eg
berre seia at eg er imponert over alt som foregår
på denne fronten i Sør-Fron kommune. Beklagelegvis har eg sjeldan høve til å væra med på slike
arrangement.
Eg vil til slutt ønskje redaksjonen lykke til i det
vidare arbeidet med bladet, både som organ for
kyrkja og som eit lokalt meldingsblad.
Med helsing Rune Fevolden

Rune Fevolden:
Når folk spør meg kor eg er frå, svarar eg omtrent slik: « Eg har bodd i Askim i trettiseks år, men
reknar meg framleis som gudbrandsdøl. Eg kjem
frå Hundorp i Sør-Fron kommune, ca sju mil nord
for Lillehammer.» Som for mange andre er det vel
slik også med meg: « Ein gong frøning, alltid frøning.» Eg er ingen religiøs natur, men kan likevel
seia at eg reknar sør-fronskyrkja og kyrkjegarden
der som ein viktig del av identiteten min.
Eg vaks opp med Hundorp poståpneri i huset på femti - og sekstitalet. Kyrkjeblad for SørFron var den fyrste trykksaken som posten distribuerte gratis til alle husstandane i bygda. Slik er
det vel framleis i dag, men som utflyttar må ein
sjølvsagt betale for å få bladet i postkassa. Eg har
ei synshemming som gjer at eg ikkje lenger kan
lesa innhaldet i bladet sjølv. Når eg var på besøk
hos mor på Hundorp i dei seinare åra, hende det
ofte at vi tok fram kyrkjebladet og ho las utvalde
tekst-stykke for «Heimatkomin son». Det som var
mest interessant for meg var stoff om personar og
hendingar i lokalmiljøet, både i og utanfor kyrkja.
Nå er mor borte, og med henne eit ankerfeste i
bygda for meg. Difor var det naturleg å opprette
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Referat fra årsmøte i Sør-Fron menighet
10. april 2016 i Sør-Fron kapell.
Fellesrådsleder/soknerådsleder Egil Tofte ønsket
velkommen og ledet møtet. Det var 32 personer
tilstede, deriblant flere konfirmanter.
Forsamlingen sang salme 204, «Han er oppstanden, lov ham og pris ham…..»
Soknepresten åpnet med andakt og leste fra
Salme 23, lengselens fortelling.
Andakten ble avsluttet med salme 482, « Deg
å få skode er sæla å nå…..»
Årsmeldingen for 2015 ble presentert av staben
med tekst illustrert med lysbilder under god og
myndig regi av menighetspedagog Ann-Kristin
Fauske Mathisen.
Årsregnskapet for 2015 ble presentert av kirkeverge/daglig leder Kristian Haave.
Årsmelding og årsregnskapet for 2015 ble tatt
til etterretning.
Kristian presenterte tanker rundt budsjett og
arbeidsprogram for tida framover.
Egil orienterte om fellesrådets/soknerådets «
Idedugnad» for sitt engasjement for kirkens arbeid.

Klokker/sekretær Synøve Barlund Fladby og gode
hjelpere fra rådet stod for god bevertning.
Rasmus Stauri kåserte under temaet « Den unge
Holberg i Fron prestegard». Han hadde som utgangspunkt Prestegarden i en majestetisk akse,
kirken og omgivelsene. Holberg levde her hos sin
onkel sokneprest Munthe.
I møte med to menn fikk han beskjed, «Vi går
ikke av veien for enn Narr» , men fikk som svar, «
Men jeg går av veien for to». Modig allerede som
ung den gode Holberg.
I senere forfatterskap nevner han noe om steingarder, trolig var det minner fra sitt korte opphold
i Sør-Fron som hadde festet seg. Holberg bodde
bare på tre steder i Norge, og ett av dem var her
på prestegarden og Sør-Fron.
Årsmøtet ble avsluttet med salme 820, « Den dag
du gav oss, er til ende…..»
Kristian Haave, referent.

Pilegrimskonsertene
Onsdag 29. juni
Onsdag 6. juli
Onsdag 13. juli
Onsdag 20. juli
Olsok, 29. juli (Fredag)
Onsdag 3. august

Åpningskonsert ved Øyvind Sund.
Hans Kjorstad
Eline Holsbrekken Skar
Andreas Vangen Andersen
Kl. 18.00, James Dickenson
Ingrid Kasper (Tyskland) orgel

Alle konsertene, bortsett fra Olsok, er kl. 12.00 hver onsdag gjennom hele sommeren.
Konsertene varer cirka en halv time, og er gratis.
Velkommen!
Kantor Sergey Shulga

Sergey Shulga ute i permisjon
Organisten, kantor Sergey Shulga er ute i permisjon i tida fra 6. juni til 14. august.
Det er Else Moen fra Tretten som vikarierer i denne perioden. Ho vikarierer ellers også,
så ho er godt kjent med staben her. Vi er takknemlige for at ho tar dette
og ønsker ho velkommen til tjeneste.
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Hvem er Kristin?
Engasjert, kunnskapsrik og feiende flott – det er bare noen stikkord på
Kirkerådets nye leder. Kristin Gunleiksrud Raaum har vært kirkens øverste valgte
leder i en måned nå. Det kan hun like.

Kirkerådslederen gleder seg til utfordringer som skjerper oss – og gir rom for alle. (Foto: Kirkerådet)
– Det har vært fantastisk morsomme uker, det har
vært løfterike dager, og jeg har allerede et godt
samarbeid med en lydhør kirkerådsadministrasjonen, forteller hun begeistret, i tårnværelset i Colletts gate i Oslo.
Kristin er generalsekretær i Norske kirkeakademier, men er nå frikjøpt for å jobbe 40 prosent
med vervet som leder i Kirkerådet. Hun har sittet
i Kirkerådet de to foregående periodene, og er en
veteran i kirkelig styre og stell som kjenner både
saker og mennesker fra før av.
– Mange vet jo hvem jeg er, og jeg får mye tillit. Men samtidig er det også usikkerhet rundt min
rolle. Som Åpen folkekirke-medlem er det noen
som tror jeg ikke vil være en leder for alle. Men jeg
har vært og er grunnleggende opptatt av å være
samlende, Kirkerådet har ansvar for hele bredden
i kirken, og dette vil jeg ivareta.

Kirke hele veien

Kristin er prestedatter og bare noen få vekttall
skiller henne fra en egen prestekarriere. Men hun
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valgte seg akademia og trosopplæringsarbeid i yrkeslivet, og er lidenskapelig opptatt av formidling
av bibelens fortellinger. Hun sier selv hun knapt
har satt sin fot på et bedehus, men har allerede
tatt initiativ til et møte med misjonsorganisasjonene for å bli bedre kjent med den kulturen.
Privat lever hun i et religionsåpent hjem – der
mannen er utmeldt av kirken og tenåringssønnen
er aktiv human-etiker. Kristin er også bestemor til
ektemannens barnebarn, og tilbringer gjerne feriene i parets hus i Toscana eller på seilbåt. Det er
mannen som er kaptein, og Kristin har for lengst
funnet ut at jo mindre hun kan om båtliv, jo mer
kan hun slappe av på dekk. Der kan hun lese gode
bøker, eller nyte det gode liv med velsmakende
mat og vin.

To milepæler i kirken

Tirsdag 10. mai var hun til stede i Stortinget da
den nye kirkeloven ble vedtatt. Den store endringen i forholdet mellom stat og kirke var tema
da, i april var det Kirkemøtets vedtak om å åpne
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for likekjønnet vigsel som fikk oppmerksomhet i
media. Begge sakene er like viktige for den nye
lederen.
– Jeg vil ikke si at det ene betyr mer enn det andre for meg, jeg er mer opptatt av sammenhengen begge deler står i. For det handler om kirken
inn i en ny tid, der vi er relevante i folks liv. Jeg vil
ha en kirke som ikke gjør forskjell på folk, og som
har løsere bånd til staten. Kirken skal være nær,
den skal være til stede, relevant og forkynnende.

Trosopplæring – en gledens utfordring

Lavere oppslutning om kirkelige handlinger er en
utfordring. Særlig grafene for dåp og vigsel peker
nedover, og den beste motgiften er trosopplæring, mener den nye lederen.
– Trosopplæring gir kunnskap, og dette er
både vår største glede og utfordring i kirken i dag.
Vi får store summer for å formidle bibelkunnskap
og troserfaringer for alle døpte mellom 0 og 18.
Og det er nok av både rare, brutale, sære og flotte
bibelfortellinger å ta av. For så vidt trenger også
voksne trosopplæring, og jeg kjenner flere prester
som kontaktes av voksne som vil lære mer om den
kristne tro.

Motgang gjør godt

Kristin blir ekstra inspirert av oppslutningstallene
som får noen alarmklokker til å ringe. Hun er ikke
bekymret for kirkens fremtid og at stadig færre
velger kirkelig ramme rundt livets høytidelige dager.
– Jeg tror oppriktig vi klarer å snu denne utviklingen. For jeg tror ansatte og frivillige faktisk
blir trigget av nedgangen, den får oss til å se at vi
ikke kan ta noe for gitt. Vi skjønner at det vi gjør
og sier er kjempeviktig! For det er ikke tvil om at
folk responderer på det vi gjør i kirken, og våre
handlinger får faktisk folk til å bli – eller forlate
kirken. Den økningen vi har i religionsdialog gjør
også vår identitet sterkere, og konkurranse fra andre tros- og livssynssamfunn skjerper oss. Så selv
om tilhørigheten til kirken er noe svakere enn før,
er jeg ikke bekymret for fremtiden. Kirken er arv
og tradisjon, og vi må bare sørge for å åpne evangeliet slik at det tas imot av folk i dag, avslutter
kirkerådslederen.
Kirkeaktuelt.no

Det var et beveget øyeblikk for Kristin da Kirkemøtet stemte for å tillate likekjønnete å gifte seg i kirken.
(Foto: Kirkerådet)
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DET SKJER!
KYRKJELYDSTUR
Årets tur gåt til Lom stavkyrkje med kaffestopp i Vågå.
Datoen er onsdag 8. juni med avreise kl. 09.00 og retur kl. 17.00.
Påmelding til kyrkjekontoret 61 29 92 30
eller Synøve 97 72 44 49.
Hilsen Synøve.

TAKK TIL PROST PER HALSTEIN NIELSEN
Søndag 5. juni har prosten si siste gudsteneste i Sør-Fron
før han går av med p
 ensjon. Dette blir markert med samling
i kapellet etter gudstenesta.

SETERMESSE
26. juni kl. 11.00 blir det setermesse på Østkjølen.
Familien Kvebu vil ta imot oss på Korstadsetra på Holsæter.
Ta med stol. Kaffeservering.

ANDAKT PÅ SØRHEIM OMSORGSSENTER
Torsdag 2. juni kl. 12.00.
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Slekters gang
DØPTE:

27.03.16 Ronja Oline Kvamme Berntsen f. 06.10.15
15.05.16 Mikkel Hermansson
f. 27.12.15

GRAVFERD:
08.03.16
11.03.16
15.03.16
18.03.16
15.04.16

Gudveig Helling
Hans Albin Haverstad
Knud Erik Petersen
Reidun Berit Prestløkken
Johnny Baukhol

f. 1922
f. 1934
f. 1945
f. 1936
f. 1961

PYNTING OG STELL
AV GRAVSTEDER

TIL TENESTE
Kyrkjekontoret:
Kyrkjekontoret 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:
Tirsdag, onsdag torsdag og fredag kl. 10.00–14.00.
Kyrkjeverge:
Kristian Haave
Tlf. kontor: 61 29 92 30 Mobil: 90 64 79 15
E-post: kristian.haave@sor-fron.kommune.no
Sokneprest:
Kristinn Ólason.
Bergevegen 21, 2647 Sør-Fron.
Tlf. arbeid: 61 29 92 32. Mobil: 90 87 49 19
E-post: kristinn.olason@sor-fron.kommune.no
Organist:
Sergey Shulga
Tlf. arbeid : 61 29 92 33. Mobil: 97 53 71 95
E-post: sergey.shulga@sor-fron.kommune.no

Arne Slaaen frå Harpefoss tek på seg planting
og stell av graver på Sør-Fron kyrkjegard.
Han har adresse: Skrangellivegen 196,
2647 Sør-Fron.
Tlf. 61 29 81 70 / 99 29 81 70

Klokker:
Synøve Barlund Fladby
Tlf. arbeid: 61 29 92 35. Mobil: 97 72 44 49
E-post: synove.barlund.fladby@sor-fron.kommune.no

LEIRER PÅ LIVOLL
UNGDOMSSENTER

Kyrkjetenarar:
Sør-Fron kyrkje: Stein Olav Myhre
Tlf. kirka: 61 29 71 31. Mobil: 91 38 58 53.
Espedalen Fjellkirke: Arnt Ove Voldbakken
Mobil: 97 95 05 42.
E-post: arnt@dalseter.no

Til fjells leir for voksne
16. – 19. juni
Livolldagen
19. juni kl 12.00
Sommerleir 4 år – 4. klasse
20.-22. juni
LL-leir (Liv og Lek)
15.-18. august 5.-10. klasse
Kvinnehelg
26.-28. august

Menighetspedagog:
Ann-Kristin Fauske Mathisen.
Tlf. arbeid: 61 29 92 34. Mobil: 94 19 60 18

Sør-Fron sokneråd:
Leiar: Egil Tofte tlf. 91 71 21 55
E-post: egiltoft@online.no
Nestleiar: Inger Bakke Jonsen tlf. 95 86 03 65
E-post: ikrbajon@venabygd.net
SØR-FRON KYRKJEBLAD
Sør-Fron Kyrkjeblad kjem ut med 4 nummer pr. år.
Det blir delt ut til alle husstandar i kommunen.
Minste kontingent er kr. 150,–.
I redaksjonen: Karl Olsen, e-post: kaol-ol@online.no
Gudveig Rønn og Sognepresten.
Bankgirokonto: 2095.21.81263

Påmelding til nlm.no/leir
eller tlf. 996 14 642

Grafisk produksjon og ekspedisjon:
Dale-Gudbrands Trykkeri as, 2635 Tretten.
Tlf. 61 27 73 50
www.dg-trykk.no

Besøk vår hjemmeside:

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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Velkomen til kyrkje
29. mai -2.s.i treeiningstida
Lit.farge:Grøn
Sør-Fron kyrkje kl. 11.00 Gudsteneste

31. juli – 11.s.i treeiningstida
Lit.farge:Grøn
Espedalen fjellkirke kl.11.00 Gudsteneste

5. juni - 3.s i treeiningstida
Lit.farge:Grøn
Sør-Fron kyrkje kl 11.00 Gudsteneste v. prost Per
Halstein Nielsen

7. august -12. s. i treeiningstida
Lit.farge:Grøn
Fjellmesse kl. 11.00

12. juni – 4. s. i treeiningstida
Lit.farge:Grøn
Sør-Fron kyrkje kl. 11.00 Krøllegudsteneste m.bok
til 2-åringar
19. juni - 5. s. i treeiningstida
Lit.farge:Grøn
Espedalen fjellkirke kl.11.00 Gudsteneste
26. juni - 6.s.i treeiningstida/Aposteldagen
Lit.farge:Raud
Setermesse kl. 11.00
3. juli – 7. s. i treeiningstida
Lit.farge:Grøn Sør-Fron kyrkje:
Sør-Fron kyrkje kl. 11.00 Gudsteneste

14. august-13.s. i treeiningstida
Lit.farge:Grøn
Sør-Fron kyrkje kl.18.00 Gudsteneste
21. august- 14.s.i.treeiningstida/vingardssøndag
Lit.farge:Grøn
Espedalen Fjellkirke kl.11.00 Gudsteneste
28. august-15.s. i treeiningstida
Lit.farge:Grøn
Sør-Fron kyrkje kl.11.00 Skulestartgudsteneste
4. september - 16. s. i treeiningstida
Lit.farge:Grøn
Sør-Fron kyrkje kl.11.00 Gudsteneste
11. september - 17. s. i treeiningstida
Lit.farge:Grøn
Sør-Fron kyrkje kl. 11.00 Gudsteneste, konfirmantpresentasjon

10. juli - 8. s. i treeiningstida
Lit.farge:Grøn
Sør-Fron kyrkje kl.19.00 Gudsteneste
17. juli - 9. s. i treeiningstida
Lit.farge:Grøn
Espedalen Fjellkirke kl.11.00 Gudsteneste
24. juli - 10. s. i treeiningstida
Lit.farge:Grøn
Sør-Fron kyrkje kl.11.00 Gudsteneste
Olsok – fredag 29. juli
Lit.farge:Raud
Sør-Fron kyrkje kl. 18.00 Pilegrimskonsert
m. andakt

18. september - 18. s. i treeiningstida
Lit.farge:Grøn
Sør-Fron kyrkje kl. 11.00 Hausttakkefest, 50-årskonfirmanter
25. september - 19. s. i treeiningstida
Lit.farge:Grøn
Espedalen Fjellkirke kl. 11.00 Hausttakkefest

KYRKJESKYSS
Dersom du ynskjer skyss til gudsteneste eller høgstdagsbøn,
kan du ringe til: Gunnar Molvik 61 29 81 56 – 48 21 71 27
Du kan og ringe kyrkjekontoret i åpningstida på telefon 61 29 92 30,
Eller Synøve 97 72 44 49.
Kyrkjeskyss koster kr. 50,- tur/retur.
Diakoniutvalget

