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    I dette nummeret av kirkebladet har vi fokus på 
frivillighet, og dessuten, nærmest som en kontrast, bringer 
vi presentasjoner av nye medarbeidere hos oss. Å ha en 
løpende virksomhet som vi ikke kan ”sette på pause” 
gjør at det er utfordrende når én eller flere medarbeidere 
mangler fra rekkene våre. Vi har forsøkt å forhindre at 
ulike grupper og personer vi har kontakt med har blitt 
skadelidende, men noe forvirring har det blitt. Likevel 
er det nå med stor optimisme vi går videre, for nå ser vi 
lys i tunnellen. Vi har fått ansatt en arbeidsvillig, hyggelig 
og effektiv kirkeverge, og vi har fått tak i en spennende 
person til å steppe inn og hjelpe til med trosopplæringen. 
Nå er det bare på prestesiden vi har manko; her er det 
arbeid i gang. Er det noen av dere der ute som har hørt 
om eller kjenner noen som kunne være interesserte, så 
ta for all del kontakt. Det er en spennende og fin jobb å 
være prest i Åmot.
 Men altså frivillighet; en av flere grunnleggende 
premisser for å få et samfunn til å tikke og gå. Ikke 
bare sett med kirkelige øyne, men generelt. Og mange, 
mange tusen nordmenn engasjerer seg frivillig, enten 
som medhjelpere i idretten, i Røde Kors, eller andre 
organisasjoner, i korps- og musikk-sammenhenger, i 
helsemessige sammenhenger, politiske sammenhenger, 
osv. Listen kunne bli ”hur lang som helst”. Samtidig 
har vi sett en økende grad av betaling og kompensasjon 
gitt for medgått tid. Men likevel er det mange, mange 
tusen, ja kanskje hundre tusen, frivillige årsverk ute og 



går i Norge, den dag i dag. Altså folk som gjør noe uten 
å få betalt. Men IKKE uten å få noe tilbake. For det er 
nemlig det som er noe av hemmeligheten; - det gir også 
noe tilbake å engasjere seg for fellesskapet og for andre 
menneskers ve og vel. 
Den norske kirke er ikke en medlemsorganisasjon men 
en KIRKE; noe man døpes inn i, et fellesskap, som 
strekker seg gjennom tid og rom, og som ikke har som sitt 
primære fokus å skaffe flest mulig medlemmer, ei heller 
mest mulig innflytelse. Selvsagt ønsker vi medlemmer, og 
i alle fall i en viss grad innflytelse, men er ikke derfor 
vi er kirke. Dette er også relevant i den nå helt aktuelle 
samtalen om kirkens politiske rolle. Dette har vi skrevet 
om før - og skriver om det igjen. Kirken er ikke noe 
politisk parti. Men den søker å verne om et menneskesyn 
som ikke baseres på økonomisk styrke, innsats, meritter 
og talenter, men som bekrefter Guds kjærlighet til alle 
skapninger på jorden. Det er ikke til å unngå at man fra 
tid til annen kommer i konflikt med gjeldende og rådende 
oppfatninger, og trender innenfor den dagsaktuelle 
politiske tenkningen i samfunnet. Men da er det nettopp 
at kirken ikke kan bøye av.  Ved å fortsette å insistere 
på alle menneskers likeverd når denne verdien er oppe 
til politisk debatt i samfunnet, bekrefter kirken at den er 
ikke å regne som makthavernes instrument, men heller 
en stemme som både har mot og kraft til å si i fra når man 
opplever at det menneskesynet som bibelen og evangeliet 
presenterer trues av makthaverne. I kirkelige og teologiske 
sammenhenger er diskusjonen omkring sabbaten godt 
kjent - og i Markus 2, 27 sier Jesus nettopp hvordan han 
ser på dette:  ”...Sabbaten ble til for mennesket, ikke 
mennesket for sabbaten”. Her er det noe å lære. Det er 
dette som får salmedikteren Nicolai Grundtvig til å si: 
”Menneske først, kristen så.”. Og selve dette perspektivet 
kunne også ha noe å si til dagens politikere; for hvis vi 
mister menneskeligheten av syne, hvorfor skal vi da bry 
oss med å bevare samfunnet og kulturen?

Kirken er ikke bare for bestemte politiske orienterte. Vi 
trenger frivillige, og frivillige av alle slags typer, og med alle 
salgs evner, og helst også med ulike synspunkter. Og gjerne 
fra ulike partier. Bredden i utvalget av arbeidsoppgaver 
som kan gjøres av frivillige i kirken er stort; - det handler 
om mangfold, og om at ulike mennesker kan bidra med 
forskjellige ting. Dette perspektivet må vi også ha med oss 
i det vi diskuterer hvordan vi skal løse flyktningekrisen 
og problemene med integrering av nye landsmenn. Dette 
har ikke med partipolitikk å gjøre, men med å synliggjøre 
evangeliets gode budskap i en verden som trenger håp.   
     Vidar Brekke

Troll-trall i Åmot kirke

Hver tirsdag ettermiddag fra april og fremover arrangeres 
det Troll-Trall i Åmot kirke.
Dørene åpner kl. 16.00 og kirken er fylt med masse spen-
nende leker. Det blir servert et enkelt varmt måltid. Fra 
17.00– 17.30 blir det trall og troll og rock´n roll for alle 
barn i alderen ca. 3 – 6 år. 
Tilbudet er gratis.
Ta med hele familien og kom!
Jeg gleder meg til å bli kjent med dere!
                                          Trine Nygaard, menighetspedagog



Biskopens Påskeandakt
Som kanskje noen av dere vet, har vår kjære biskop denne 
vinteren foretatt en større hofteoperasjon, som vel å merke gikk 
bra, men som kostet krefter, og som gjorde at vi den siste måneden 
har hatt domprost Leif  Jørn Hvidsten som fungerende biskop 
i Hamar bispedømme. Det er hans refleksjoner til påske vi her 
bringer:

«Han stod opp før dagen demret; dødens dype natt tok slutt. 
Kristus lever, han har seiret; dødens mørke makt er brutt. Sol og 
måne, jord og himmel, dyr og fugler, gress og trær; alle ser og alle 
jubler: Han er oppstått, Gud er her!»

Denne vakre salmen setter ord på det dyptgripende og 
altomfattende som finnes i påskebudskapet. Skaperver-
ket, med all sin skjønnhet, strekker seg opp i glede med 
løftende hender og jublende lepper. For i og med første 
påskedag skjer det noe nytt; noe gjennomgripende an-
nerledes; graven kunne ikke kneble Herren! Kjærlighet-
en seiret, og livet vant. Jesus Kristus stod opp før dagen 
demret, og brakte håp til mennesker i generasjoner etter 
generasjoner. Vår erfaring med døden og det vonde fikk 
en helt ny dimensjon; døden hadde ikke lenger siste 
ordet. Livet vant, dets navn er Jesus! 
«Han stod opp for dem som brakte blomster til hans 
tause grav. Han stod opp for sine venner, dem han el-
sket og holdt av. Graven kunne ikke kneble han som er 
Guds skaperord. Kristus lever, vi gir stemme til en sang 
om håp på jord»
 I påsken ble håpet født. Og alle mennesker trenger håp 
– vi trenger noe å orientere oss mot, noe som viser vei 
igjennom det mørke som vi alle en eller annen gang må 
besøke. Budskapet fra påskedag kan være det lyset som 
til sist seirer og leder oss ut. Vår oppgave, som kirke og 
mennesker, er å gi en stemme – slik at alle kan synge 
sangen om håp på jord; og dette gjør vi gjennom vår 
daglige oppmerksomhet på menneskene rundt oss. For 

fungerende biskop i Hamar, 
domprost Leif  Jørn Hvidsten

hvem vet hva slags mørke menneskene vi møter befin-
ner seg i? Men vi vet vi kan bringe lys inn i verden – for 
eksempel ved å bruke våre blikk til å anerkjenne, glede 
og smile til de vi møter på vår vei. Lyset kan formidles 
på så mange måter – og det kan vi alle bidra til.  
«Han stod opp, hans venner fryktet jordens mørke, 
dødens natt. Han stod opp da troen sviktet, da de trod-
de seg forlatt. Fylt av mismot var vi alle til han delte vin 
og brød. Kristus lever, vi skal leve, det er døden som er 
død!»
Vi trenger stadig påminnelse om Kristi seier. Det er lett 
å mistet motet i en verden som mange ganger kan synes 
å mangle barmhjertighet. I kirkens fellesskap, i ord og 
sakrament, kan vi minne hverandre på at livet har et 
holdepunkt, et sentrum. I møte med Kristi oppstandelse 
møter vi et budskap som har sprengkraft til å gjøre tvil 
til tro, mismot til håp, mørke til lys. 
Påsken er tiden for å glede seg over det store underet; 
Guds kjærlighet til oss mennesker er så stor at selv ikke 
døden kunne stå imot. Og det skjedde da dagen demret 
på påskemorgen – da alt det skapte jublet over Herrens 
kjærlighet for hele skaperverket! 

«Han stod opp før dagen demret; ut av natt brøt lyset frem. Kris-
tus lever, han har seiret; evig lever vi med ham. Han er her og han 
vil skape liv der natt og mørke bor. Kristus lever, vi skal bære, 
Herrens seiertegn på jord.» (NoS nr 214)



Jeg heter Trine Nygaard. Jeg er 35 år og nyinnflyttet til 
Rena sammen med min mann Andreas og vår dat-
ter Nora på ett år.  Dette året skal jeg vikariere som 
menighetspedagog her i Åmot. Jeg er utdannet sykeplei-
er med en mastergrad i helsefremmende arbeid og en ett 
års videreutdanning innen barns helse og utvikling. Fra 
tidligere er jeg utdannet barne -og ungdosmarbeider og 
teaterleder for barn og unge. 

Jeg har lang erfaring fra å jobbe med barn og unge, alt 
fra barnehage, barneidrett, barnepsykiatri til ungdomsk-
lubber, ungdomspsykiatri, integreringsarbeid og krim-
inalomsorg. Nå ser jeg frem til nye utfordringer her i 
Åmot og ikke minst ser jeg frem til å bli kjent med barn 
og unge og få muligheten til å bidra til at trosopplærin-
gen her i Åmot blir både meningsfull og gøyal. 

I året som har gått har vår lille familie vært svært aktiv i 
menigheten i Bergen, og vi har benyttet oss ukentlig av 
tilbud for barnefamilier. Vi har deltatt på babysang, fam-
iliekor, åpen barnehage, sansegudstjeneter og mye mer. 
Dette har gitt oss alle en meningsfull permisjonstid, og 
ikke minst en veldig fin start på familielivet. Jeg håper 
at jeg kan være med å bidra til at foreldre, dagmam-
maer, bestemødre og andre som er hjemme med barn i 

Vi presenterer: 
Åmots nye menighetspedagog !

alderen 0 – 3 år kan få like fine erfaringer som det vi har 
fått, og ikke minst oppleve at det er meningsfult å være 
hjemme med barn. I tillegg kommer jeg til å arrangere 
aktiviteter for barn i alle aldre gjennom hele året.  For 
mer informasjon kan dere melde dere inn i facebook-
gruppen Trosopplæring i Åmot eller gå inn på Åmot 
kirkelige fellesråd sine nettsider. 
Jeg gleder meg til å bli kjent med både store og små!

Småbarnstreff i Åmot kirke
Hver onsdag fra april og fremover arrangeres  det 
småbarnstreff  i Åmot kirke.

Her blir det lek, sang, musikk og mye moro for de yng-
ste i alderen 0-3 år. Enten du er en pappa eller mamma 
i permisjon, en bestemor, en dagmamma eller hjem-
meværende, så er du hjertelig velkommen sammen med 
ditt barn. Tilbudet er gratis og vi spanderer frukt , kaffe 
og te, men ta gjerne med matpakke.  Dørene er åpen 
fra klokken 09 – 13, dere kan komme og gå akkurat slik 
det passer dere best. Kl 10.30 blir det samling med lunsj 
etterpå.

Trine Nygaard/ Menighetspedagog
Mobil 41369920



- Jeg har virkelig gledet meg til å 
komme i gang i Åmot
Når dette bladet kommer i postkassene har Ingrun 
vært i stillingen som kirkeverge i ca 2 mnd. 
Jeg har gledet meg til å komme i gang. Jeg har blitt 
tatt veldig godt imot, og det varmer, sier hun.

- Hva tenker du om å gå inn i en slik stilling?
- Som kirkeverge har jeg ansvar for alt innen økonomi, 
personal, vedlikehold, ja – sørge for at hjulene går 
rundt og at vi sammen yter en god tjeneste for folk i 
Åmot kommune. Noe av det beste med å jobbe som 
kirkeverge er at det er så mange som er involvert i 
arbeidet. Jeg samarbeider med menighetsrådene i Osen, 
Deset og Rena, og jeg har Åmot kirkelige fellesråd som 
mitt styre. Jeg samarbeider også med kommunen om 
økonomi, lokaler m.m. Jeg har en flott stab som utfører 
et bredt spekter av oppgaver, alt fra plenklipping og 
dovask til kontorarbeid, fra orgelspill og sang til å 
fortelle kjente, kjære fortellinger og hjelpe oss å forstå 
dem. Og så har vi alle dere som bidrar med frivillig 
arbeid. Dere som baker boller, raker plen, sitter vakt i 
kirka, hjelper til på gudstjenester, er med som voksne 
på konfirmantleir og utfører mange andre nødvendige 
oppgaver. Sammen skal vi være kirke i Åmot!

Mange lurer kanskje på hvem denne Ingrun er og 
hvor hun kommer fra. 
- Hvem er du?
- Jeg er 45 år og bor i Elverum, det har jeg gjort siden 
1994, men opprinnelig er jeg trønder. I 20 år har jeg 
vært en av de frivillige i kirka i Elverum. Jeg har vært 
selger på loppemarked, tekstleser på gudstjeneste, og 
medlem av menighetsrådet. De siste 6 årene har jeg 
vært leder i bispedømmerådet og medlem av kirkerådet 
på nasjonalt plan. Siden jeg har barn som har vokst 

opp i Elverum har jeg også hatt verv i drilltroppen og 
Elverum barnemusikkteater der barna mine har vært 
med. Men dette har vært verv og frivillig arbeid. Jeg er 
utdannet lærer, og har jobbet i skole, bofellesskap, og 
til slutt i arbeidsmarkedsbedriften Tunet, i avdelingen 
som nå heter Agena Personal. Her har jeg hatt 10 svært 
lærerike år med lederansvar og utviklingsarbeid, som jeg 
tror var en viktig kompetanse da jeg fikk jobben som 
kirkeverge.

-Til slutt må jeg få legge til at jeg gleder meg til fortset-
telsen, og til å hilse på flere av dere, avslutter hun.

Vidar Brekke

     LITT AV OG TIL:
De fleste frivillige oppgaver krever ikke langvarig engas-
jement. I en travel tid, med tidsklemme, barn som skal 
hentes og bringes, og ikke minst være med på tusen ulike 
ting, så er det forståelig at man ikke har så mye tid å avse. 
Men det går an å stille opp litt av og til, én og annen gang, 
gjøre en éngangsjobb, eller bli med noen ganger i året. 
Dessuten er det manges erfaring at det også kan være en 
hyggelige opplevelse!



Du virvlende dråpe
i trass mot Kong Vinter,
blir kaskader av håp
mot en kommende vår.

Du drypper deg frem
gjennom lyslabyrinter
mens kulde og is
så langsomt forgår.
       
       Kjell-Otto Solberg

Ruths ønskedikt:-)
Maskerade

Søndag 14.februar hadde vi maskeradegudstjeneste i 
Åmot kirke. 7-åringene var spesielt invitert til å forberede 
og gjennomføre gudstjenesten. De deltok med proses-
jon, dans og lystenning, og hadde kledd seg i flotte egen-
produserte masker for anledningen. De var kjempeflinke, 
og lagde ekstra feststemning for oss andre som var tilst-
ede. Gudstjenesten ble holdt av gjestende prest Thom-
as Midtsund, og alle var godt fornøyde med den glade 
stemningen i kirken denne dagen.
I mange land i verden feires det karneval i kirkene ved 
starten av fastetiden. Ordet Carneval er latin, og betyr di-
rekte oversatt “Farvel, kjøtt”. Det har naturlig nok å gjøre 
med fastetidens innhold; hvor det er meningen at man 
skal  avstå fra fast føde fra soloppgang til solnedgang, en 
tid for renselse og ettertanke. Det er ikke så mye igjen av 
disse gamle tradisjonene i Norge i dag, men i kirken søk-
er vi ofte et litt mer “avdempet uttrykk” i fastetiden, og 
ofte blir alvorlige temaer knyttet til medmenneskelighet 
og nestekjærlighet tatt opp som temaer.

Maskerade: Med selvlagde masker, kapper og prosesjon ble det feiret 
karneval i Åmot kirke (foto: Ingrun Jule)

Innsamling av leker
 
Vi skal starte opp ulike aktiviteter for barn og 
unge i Åmot menighet. I den forbindelse lurer 
vi på om du har noen gamle leker, bøker eller 
spill som kan komme til nytte og glede?
 
Ting kan levers på menighetskontoret tirsdager, 
torsdager og fredager mellom kl. 9 – 15.  Even-
tuelt kan du ringe Trine Nygaard/ menighets-
pedagog på mobil 41369920 dersom lekene skal 
hentes.
 
På forhånd tusen takk for alle bidrag!



Frivillig arbeid gir 
ÅPEN KIRKEDØR
Kirkebladets utsendte møtte en blid og energisk dameg-
jeng i Åmot kirke. De sitter alle i menighetsrådet for 
Åmot kirke, og har bidratt med mange timer frivillig 
arbeid for kirka. Hanne Gresen har vært med i rådet i 10 
år og deltatt i dugnadsarbeid av mange slik i denne tida.
Jeg har gjort alt fra menighetsrådsarbeid til vaffelsteking, 
stryke alterduk og rake på kirkegården. Å ringe rundt og 
sette opp vaktliste for åpen kirke er kanskje den største 
jobben.
Marit Roland og Anita Bue har vært med ca 5 år.
Vi har deltatt på Lys våken og andre arrangementer 
for barn, vi har lagd mat og dekt langbord i kirka. Som 
kirkeverter tar vi imot folk på gudstjenester, leser kansk-
je en bibeltekst og hjelper til ved dåp og nattverd.

 - Hvorfor jobber dere frivillig?
Fordi det er gøy, sier Hanne kjapt. 
Og latteren sitter løst, hos denne gjengen, så det er tyde-
lig at de har det hyggelig.
Vi har jo valgt å bli med i menighetsrådet og stille oss til 
disposisjon, sier Marit. Da er det fint å bidra med flere 
ting. 
Og nå er vi så innarbeida så ting går av seg sjøl, legger 
Hanne til.

Og så kommer Marit på at de må huske å kjøpe flere 
kopper og servietter før helga, for da er det kirkekaffe 
igjen.

Damene forteller at de synes det er viktig å holde 
kirka åpen også når det ikke er arrangementer der. Om 
sommeren holder de åpent hver dag fra St.Hans til 
begynnelsen av august. Da trengs det mange frivillige 
som kan ta på seg vakter.
Mange finner ro i dette rommet, sier Anita. Kirka betyr 
mye for folk, og mange vil heller gå hit når det ikke skjer 
noe spesielt, bare for å sitte her. De kommer hit for å 
markere gleder og sorger i livet. Noen tenner et lys for 
noen de er glad i eller savner.
Noen tilbud må være gratis også, sier Hanne. Åpen 
kirke med lystenning og vaffelsteking er et tilbud for 
alle. Noen ønsker å betale, og da får de lov til å legge en 
slant i kassa vår. Men såpass har vi da råd til å spandere, 
fastslår hun.

Når birkebeinerne inntar Rena holder frivillige i kirka 
vaffeljernet varmt, og skiløperne vet å benytte seg av til-
budet. Noen sovner til og med i kirkebenkene her. Det 
er bare hyggelig, mener denne positive gjengen.
Om sommeren kommer det av og til pilegrimer innom. 
De er på vandring til Lia gård i Rendalen, eller helt til 
Trondheim og Nidarosdomen, forteller de. Det kan 
være opptil 500 personer innom kirka om sommeren. 
Noen tar med familie og venner for å vise fram den 
flotte kirka vår. Og julekrybba med kjente Åmotinger 
er en attraksjon hele året.  Andre kommer innom for 
å spørre om veien, eller få vite mer om bygda. Det er 
både fastboende og folk på reise som kommer innom.
Vi blir på en måte turistkontor, sier Hanne. Vi har jo 
ikke det ellers her på Rena. 



                                  

Til slutt tar damene fram kaffekoppene sine. 
«Menighetsmafian» står det på dem.  De ler og forteller 
at det var Synnøve prest som første kalte dem det.
Noen synes kanskje det høres negativt ut. Men det han-
dler bare om at vi har blitt en fast gjeng som bidrar mye. 
Så vi synes det er et flott navn, sier gjengen som gjerne 
vil ha flere frivillige med.

Ingrun Jule

Vil du være med på laget?
Vi vil gjerne ha flere frivillige med på laget. Det er opp 
til den enkelte hvor mye man vil bidra, alt fra en gang i 
året til ukentlig innsats. Dersom du ønsker å bidra kan 
du ta kontakt med kirkekontoret eller noen i menighets-
rådet der du bor. Her er noen av de oppgavene man kan 
velge mellom:
• Velges til ulike råd og utvalg, som fellesråd og menighetsråd
• Vakt under åpen kirke, én dag eller flere.
• Bake og/eller servere til kirkekaffe
• Raking eller annet arbeid ute på kirkegården
• Maling av kapell og annet vedlikeholdsarbeid.
• Være med som voksenperson på tiltak for barn og unge
• Være kirkevert; ta imot de som kommer til kirka og hjelpe til 
under gudstjenesten, evt. lese bibeltekster under messen.
• Hjelpe til på ulike arrangementer som konserter og hyggekvelder 
for eldre.
• Bidra med musikalske innslag, diktlesning, fortellinger, kun-
stverk eller andre ting i gudstjenester og arrangementer
• Hjelpe til med kjøring og henting ved innsamlingsaksjoner

En av de viktigste frivillige oppgavene i kirken er å sitte 
i menighetsråd. Det høres kanskje kjedelig ut, men det 
er en meget lærerik og viktig jobb - og menighetsrådene 
har nå ganske stor innflytelse på hvordan arbeidet i kirk-
en drives. Dersom man har tenkt tanken at “jeg skulle 
ønske kirken kunne ha noe om det og det, og mindre 
av det”, så er nettopp menighetsrådet stedet å gjøre noe 
med en slik tanke!
I enda større grad enn før er vi opptatt av å utvikle 
kirken på et hvert sted i Norge, slik at dens virksomhet 
fører til gode og meningsfylte opplevelser for befolknin-
gen, slik at man knyttes til sitt lokalsamfunn, slik at man 
opplever å ha et sted å gå, uten å måtte gjøre seg til.
Disse personene sitter nå i våre menighetsråd:

Åmot 
Thomas C. French, Silje Sandal, Marit Roland, Anita 
Bue, Gry Bente Nyberg, John Arvid Hovind, Ola Øv-
ereng-Bakk, Hanne Th. Gresen. 

Osen
Anne Marit Strand, Gjermund Nyløkken, Hege Vangli, 
Berit Stormoen, Laila Norsted Odden

Deset
Kirsti Marit Mykleby, Johan Ludvig Fjeld, Caroline Rol-
stad, Trond Sjøløkken

Menighetsrådene er valgt for 4 år. Når noen går ut av 
rådet rykker vara opp, eller man foretar er supplerings-
valg. Hvert menighetsråd velger én delegat til Fellesrå-
det, som i tillegg består av kommunens representant og 
prosten eller en representant for prosten.

Hvordan er det egentlig å sitte i 
menighetsråd?



Åpen kirke på Rena!
Hver onsdag er Åmot kirke åpen fra kl 11 til 17. 
Kom inn, sett deg ned, tenn et lys eller se deg rundt om 
du ønsker.
Noen ganger vil det være ulike aktiviteter innenfor dette 
tidsrommet. 

Åmot kapell pusses opp!
Forsidebildets vakre glassmaleri finnes på østveg-
gen i kapellet utenfor Åmot kirke. I tidligere tider 
var kapell-begravelser meget vanlig, men det har blitt 
mindre av det de siste 10 årene, ofte fordi kirkerommet 
er bedre utstyrt, varmere og mer egnet. Men Åmot 
kirkes kapell er et fint lokale, og gjennom menighetsrå-
dets dugnad, frivillig innsats og et betydelig skrape- og 
malearbeid av kirketjenerne kan vi nå i disse tider snart 
åpne dørene til det nyopp-pussede kapellet. Vi er i ten-
keboksen når det gjelder å finne nye bruksmåter her!
Kom med forslag!



Hør fin musikk i kirkene våre!
Søndag 27.mars Kl 10.00 er det frokost og «Påskemor-
gen-messe» på gamle Furutangen i Osen. Der vil musik-
ere, sangere og prest delta, mens Jan Skogheim`s nystekte 
rundstykker og kaffe fortæres. Dette blir nytt og spennende. 
Søndag 10.april kl.19.00 er det gudstjeneste med KoriÅmot. 
Einar Skjæraasens tekster vil prege sermonien . 24.april hold-
er Canzona Nova konsert i Åmot kirke: “Tro, håp og 
kjærlighet” kl.18.00

Beat for Beat
Fredag 1.april er det «Bit for Bit»-konsert i Åmot kirke. 
Det store «korslaget» står mellom Åmot barnekor og CorX. 
Dette er en duell der kormedlemmene får noen ord eller en 
melodiske strofe fra sanger de har fremført gjennom høsten 
og vinteren. Da er det bare å hive seg på mikrofonen å synge 
den sang de mener det er. Det er utrolig imponerende hva 
de husker av tekster og melodier. Musikere er også med og 
stemningen er rimelig høy da korgruppene har med en solid 
heiagjeng. 

VIRUS-alarm i Åmot kirke!!
Søndag 5. juni har vi en kveldssamling i kirka med Rena-ban-
det Virus. De varter opp med et utvalg av sanger fra Bjørn 
Eidsvågs 40-årige karriere som musiker og visesanger

Døpte Åmot kirke
Elli Brohjem Håberget            15.11.
Jannicke Hegre –Granlien      22.11.
Elisabeth Buchardt                  22.11.
Karoline Hanstad Liberg         29.11.
Audun Hanstad Liberg            29.11.
Johan Bjørgmo Mæhlen         24.01.
Liam Nesbråten Sollie             14.02.
Alexander Berget                     14.02.
Tobias Svenningsen Filtvedt   21.02.

Døpte Rena Leir kapell
Leonard Hjertø                         31.10.
Vilde Dose Sandvik                   20.02

Døpte Osen kirke
Oskar Søbak Risberget-Syverinsen 06.12

Vigde Åmot kirke
Marit Hanstad og Kristian Liberg  29.11.

Vigde Rena leir kapell
Merethe Dose Aanonsen og Lars Kristian Sandvik  20.02.        
Døde Osen kirke
Ivar Gudbjørn Solberg   17.11

Døde Åmot kirke
Odd Øivind Haug   22.10.
John Arne Frogner   27.10.
Bjarne Sakshaug Løge   03.11.
Marie (Maja) Nilsgård   06.11.
Torbjørn Tollersrud   20.11.
Astri Lund    27.11.
Gerd Bergseth    15.12.
Margit Johanne Sønsteby   05.01.
Tore Hovind Henriksen   06.01.
Jon Morten Hagen   15.01.
Jorunn Hammeren   19.01.
Anlaug Grønstad    22.01.
Gunnhild Nymoen   29.01.
Lilly Dagmar Mo    02.02.

BYGD OG ÆTT Døde Åmot kirke (fortsatt)
Terje Hermandsen                   05.02.
Halvor Staal  Søreide               19.02
Jorunn Marie Stenseth            19.02.
Stig Skogen                                23.02.

Lars Otto Sørhus, kirkemusiker



GUDSTJENESTER

Deset kirke
05.mai kl. 11.00 Gudstjeneste (Kristi Himmelfartsdag) 
17.mai kl 10.30: Festgudstjeneste
22.mai kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste.
26.juni kl. 11.00 Persok i Deset kirke
 
Osen kirke
17.april kl. 11.00: Magnusmess
01.mai kl. 14.00 Gauksmess i Gamle Osen
17.mai kl 12.15: Festgudstjeneste
29.mai kl. 11.00 Gudstjeneste.
05.juni kl. 11.00 Kolbjørnsmess i Nordre Osen
19.juni kl. 11.00 Fløtermesse, Sørlistøa

Åmot kirke
28.mars kl. 11.00 Påskedagsmesse m nattverd,  
Ryslyngmoen sykehjem.
03.april kl. 11.00: Josefmesse
10.april kl. 19.00 Aftensang i Åmot. Kor i Åmot 
medvirker.
24.apil kl. 18.00: Konsert med Canzona Nova
01.mai kl. 11.00 Samtalegudstjeneste, konfirmanter
08.mai kl. 11.00: Gudstjeneste.
15.mai kl.11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste.
16.mai kl.11.00: Tårnagentgudstjeneste m/ 8-åringer
17.mai : Vi feirer dagen med sanger og salmer. Se program
05.juni kl 1900: Bjørn Eidsvåg-kveld med VIRUS
12.juni kl. 11.00: Vidar Sandbeck-gudstjeneste
17.juni kl. 22.00: Midtsommernattkonsert m KoriÅmot
26.juni kl.18.00: Grillkveld på Nesvangen

sjekk også plakat, dagspresse,nettsted og Facebook, for oppdatert info

Påsken 2016 i kirkene våre:
Deset kirke: 
Palmesøndag 20.mars: Gudstjeneste kl.14.00
Nordre Osen kirke:
Langfredag 25.mars: Aftensang kl.18.00
Furutangen, Osen:
Påskedag 27.mars: Fromesse kl.10.00. m frokost
Åmot kirke:
Palmesøndag 20.mars: Gudstjeneste 11.00
Skjærtorsdag 24.mars: Suppe og Salmer 18.00
Langfredag 25.mars: Pasjonsmesse 11.00
Påskedag 27.mars: Aftensang 19.00
2.Påskedag 28.mars: Påske på Ryslyngmoen, 11.00


