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Konfirmasjon 
i 500 år
Konfirmasjonen var noe stort og 
viktig i mange menneskers liv, 100-
vis av år bakover i tid, og det er 
mye å si om den. Oppfatningen 
om at det er da man “går over fra 
barn til voksen” eller fra “ungdom 
til voksen” er også gammel, selv 
om akkurat det perspektivet ikke hører til i den opprin-
nelige kristne tenkningen om konfirmasjon.
Alle de store kirkene har “konfirmasjon” i en eller 
annen form, selv om det kalles andre ting, som f.eks. 
ferming, salving, krisme, osv. Også i kirkesamfunn hvor 
det holdes voksendåp og troendedåp har man likevel en 
konfirmasjonshandling midt i tenårene. I jødisk ten-
kning holdes noe som kalles “Bar Mitzva”, som handler 
om overgangen mellom barn og voksen.

Bekreftelse
Ordet confirmare er latin, og betyr “bekreftelse”, eller 
“stadfesting”, og som det ligger i ordet, altså å bek-
refte noe som har blitt lovet på et tidligere stadium. 
Det var en vanlig oppfatning tidligere at man gjennom 
konfirmasjonen skulle bekrefte sin tro på Jesus og sin 
tilhørighet til kirken, og idéen var at kristendomsunder-
visningen på skolen gjennom 7 år skulle være dåpsop-
plæringen. Selv i “de store kirkene”, og i vår norske 
lutherske kirke var dette perspektivet, selv om man gjen-
nom barnedåpen avviste såkalt “troendedåp”, hvor den 
døpte tar imot dåpen fordi man har hørt hva det går ut 
på og gir sin tilslutning. Et bedre og mer sakssvarende 
perspektiv er å snu det på hodet: Det er Gud og menigheten 
som bekrefter sitt engasjement og sin omsorg for det 
døpte mennesket, gjennom konfirmasjonen.
I Norge ble konfirmasjon slik som vi kjenner den 
innført ved den såkalte Kirkeordinansen fra 1539, etter 



at de lutherske reformatorene hadde bestemt seg for 
at konfirmasjonen skulle fortsette innenfor en luthersk 
evangelisk kirke.
I den katolske kirke er tenkningen litt annerledes; 
der blir konfirmasjonen regnet som et sakrament, et 
nåde-middel, som “..Gud bruker for å komme oss i 
møte på vår vei inn i kirken...” (jfr. katolsk.no), og blir 
ofte forrettet av en biskop. Det hender man bruker 
ordet “ferming” i katolsk sammenheng, egentlig fra det 
samme ordet som konfirmasjon (confirmare, firmare), 
og det har også vært vanlig at man får et kors tegnet på 
pannen med olivenolje.

Konfirmasjonens betydning
I Norge ble konfirmasjon påbudt ved lov i 1736, og det 
ble bestemt at alle innbyggere skulle gjennom en offent-
lig eksamen i den kristne tro og deretter innvies i kirken 
med håndspåleggelse og bønn. Konfirmasjonen ble 
da en juridisk nødvendighet for å tre inn i det voksne 
samfunnet, og ingen kunne innkalles til militæret, gifte 
seg eller vitne i retten uten å være konfirmert. Hvis man 
strøk til konfirmasjonen ble man sendt “tilbake” for å ta 
den på nytt. Folk som var over 19 år og ikke konfirmert 
ble straffet med tukthus eller gapestokk. Konfirmasjo-
nen i Norge var tvungen frem til 1912.

Skoleverket
Ettersom alle måtte konfirmeres, måtte det også utvikles 
et undervisningsopplegg i forkant, slik at man stod til 
eksamen. Den danske biskop Erik Pontoppidans bok 
Sandhet til gudsfryktighet ble det læremessige grunnlaget 
som elevene skulle høres i, en samling av 759 fork-
laringer til bibelske tekster. Luthers lille katekisme var 
også i omfattende bruk i hele landet. Flere av Petter 
Dass sine mest kjente salmer, bl.a. Herre Gud, ditt dyre 
navn og ære, er såkalte “Katekismesalmer”, som skulle 
lære folk opp i katekismen.

I Norge på 1700-tallet fantes ingen offentlig all-
mueskole, og det som fantes av undervisning var for 
utvalgte grupper, bl.a. prester. Gjennom utviklingen av 
konfirmasjonsundervisning, vokste også allmueskolen 
frem, og etterhvert ble den jo supplert med en rekke 
andre fag i tillegg til kristendom.

Konfirmasjon i dag
Dagens perspektiv på konfirmasjonen har med seg tid-
ligere tiders oppfatninger, samtidig som man vektlegger 
at det er kirkens bekreftelse på sin omsorg og sitt en-
gasjement for dette unge mennesket, som nå skal ut på 
egen hånd i den store verden. Forbønnshandlingen ved 
håndspåleggelse er videreført, og det blir understreket 
at den som konfirmeres hører til i kirkens fellesskap, 
og alltid er velkommen tilbake. Før var det jo vanlig at 
ungdom flyttet hjemmefra eller begynte i jobb like etter 
konfirmasjonen, men i dag bor folk vanligvis hjemme 
litt lengre.

Fra konfirmasjon på 60-tallet. Guttene i mørk dress, jen-
tene i hvite kjoler, og presten med den tradisjonelle pipekra-
gen



konfirmasjon. Da var 
det kristen konfir-
masjon, eller ingen 
konfirmasjon. 
To av de eldre fikk 
ikke noe valg om å 
konfirmere seg eller 
ikke, der var det mor 
og far som 
bestemte at de skulle 
konfirmeres. In-
ger-Johanne derimot, 
fikk velge selv om 

hun skulle konfirmeres eller ikke. Hun valgte selv å 
konfirmere seg i kirka. 

En viktig del av konfirmanttiden er nettopp konfirmas-
jonsundervisningen. Men like forskjellige som de var fra 
den vi har nå, var de fra hverandre. Finn som kommer 
fra Rendalen måtte sykle 3,5 mil for å komme seg til 
presten, hvor de hadde undervisning. Undervisningen 
var i stor grad basert på de tre tekstene; Bibelen, Katek-
ismen og boka Kirkehistorien. Det var viktig å lære seg 
innholdet i disse før konfirmantene skulle til overhøring. 
Reisen til presten måtte han gjennomføre 3 ganger. 
Mens Ottar fra Innbygda i Trysil hadde et opplegg 
hvor de sammen med presten fikk undervisning en uke 
i strekk. Hans undervisning var også basert på kristen 
tenkning, men de diskuterte også aktuelle saker. 

Etter den noe skumle kirkeseremonien er det vanlig 
med en fest, men ulikt fra sånn vi pleier å gjøre det nå, 
fant ikke feiringen sted den samme dagen under de
eldres konfirmasjoner. De feiret ofte en uke etter kirke-
samlingen. Hva de spiste under feiringen var forskjellig. 
Inger- Johanne hadde koldtbord hjemme hos seg, sam-
men med familie og venner. Mens Ottar hadde et

Konfirmasjon før og nå - 
Årets konfirmanter besøker 
Ryslingmoen

Onsdag 12. februar var vi som er konfirmanter nå til 
våren på et besøk på Ryslingmoen. Det var både lærerikt 
og interessant å høre de eldres erfaringer. Over kaffe 
og kaker fikk vi konfirmantene anledning til å stille 
spørsmål rundt hvordan det var å konfirmere seg “i 
gamle dager”. 

Noe av det det ofte er knyttet mest spenning til med 
tanke på konfirmasjon, er gavene, men gavene betydde 
kanskje noe annet før? Ottar fikk langbukse i konfir-
masjonsgave, frem til konfirmasjonen gikk man med ko-
rtbukser. Det høres kanskje ikke så spennende ut, men 
langbuksene var et tegn på at du var blitt voksen. På lik 
linje med at mange av jentene som får bunad til konfir-
masjonen fordi en er ferdig med å vokse. -Jeg fikk en 
skidress, og den var det Vidar Sandbeck som hadde målt 
opp, sier Finn kry når vi spør om gavene som fulgte den 
begivenhetsrike dagen. 

På tiden da disse eldre skulle konfirmere seg, var det 
ikke noe valg mellom kristen eller borgerlig 



festmåltid.
- Vi feiret hele dagen, fra rundt klokken tre, helt 
til klokka ble åtte. Rømmegrøt og fisk var det 
store måltidet under hans konfirmasjonsfest. 

I tillegg til hyggelige og spennende samtaler, fikk 
vi også et musikkinnslag. Andrea Vold Olsen, 
Jonas Wayu Berntsen og Lars Otto Sørhus spilte 
et par sanger for de eldre, som en takk for at de 
eldre ville stille opp. 

Spillingen var ikke det eneste kulturelle innslaget 
under dette møtet. Vi konfirmanter sang også 
noen salmer sammen med de eldre. Da fikk vi 
høre av Finn, at en av salmene var annerledes da 
han var yngre. 

Alt i alt var det et flott og innholdsrikt møte. Vi 
fikk svar på det vi lurte på, og lært om hvordan 
det var å konfirmere seg 
“i gamle dager”. 

Anna Gjems French,
Victoria Harviken 
og Elise Bjørke-Olssen 
Prytz.

Konfirmant 
i 1926
Gudrun Nymoen bor i 
Nordre Osen. Hun ble 
konfirmert i 1926. Her 
sitter hun med 
konfirmasjonbildet 
sitt, som også gjengis på 
forsiden av dette 
bladet. Gudrun står i 
fremste rekke, helt til 
høyre. Hennes beste 
minne fra konfirma-
sjonen var da faren hennes dro til Elverum og kjøpte et 
tynt, mønstret kjolestoff. Hansker, hatt, sko og stoff  til 
kåpe ble det også. Oline Egga sydde konfirmasjons-
kjole til Gudrun av dette, mørkeblå slik tradisjonen var. 
Gudrun hadde ikke selskap eller gaver, men hun husker 
at hun fikk en 5-kroneseddel av onkelen sin.

På bildet under ser vi konfirmanter i Deset kirke 90 år 
senere, i 2016. De har hvite kapper. I mer enn 50 år har 
Åmot-konifrmantene brukt slike kapper.



Påskefeiring i kirkene våre
Palmesøndag er det gudstjeneste i Deset kirke kl 11.

Skjærtorsdag markerer vi Jesu siste måltid med 
disiplene, med et måltid i Åmot kirke. Det blir suppe 
og salmer fra kl 18. Da dekker vi bord foran i kirka, 
spiser og synger.

Langfredag markerer vi Jesu lidelse og død, i Osen 
kirke kl 19.

Nytt av året er en gudstjeneste påskenatt, altså lørdag 
11.april kl 23 i åmot kirke. Her feires oppstandelsens 
lys i natten. Ungdom (og alle som føler seg ung til 
sinns) er velkommen til et arrangement med film og 
samtale utover natta rett etter gudstjenesten.

1.påskedag, søndag 12.april kl 11, blir det gudstjeneste 
med kirkekaffe på Furutangen. Velkommen!

Pinseuka i Åmot 
- kirkas bursdagsfest!
I år blir det pinsefeiring ei hel uke:
1.pinsedag er det konfirmasjon i Åmot kirke.
2.pinsedag, 1.juni kl 11, feirer vi Kirkas bursdagsfest i 
Åmot kirke. Små og store er hjertelig velkommen!

Senere i uka blir det flere arrangementer. Programmet 
er ikke helt klart enda, men her blir det innslag av 
ekumenikk og religionsdialog, og vi feirer en ettermid-
dagsgudstjeneste med dette tema: “kjærlighet til alle”. 
Vi skal feire mennesket, kjærligheten og det å være 
kirke i lokalsamfunnet. Følg med på oppslag når det 
nærmer seg.

Søndag 7.juni avsluttes både pinseuka og Sandbeck-
dagene, med gudstjeneste i Sandbecks tegn i Åmot 
kirke kl 11.

Åpen messe
Vi vil arrangere Åpen messe  
jevnlig, i første omgang noen 
utvalgte lørdager i 2020. I 
løpet av noen timer midt på 
dagen vil vi la kirkedørene stå 
åpne, slik at folk kan komme 
og gå. De som vil kan tenne 
et lys i lysgloben, slå av en 
prat med en nabo eller en 
fremmed over en kopp kaffe 
og vafler ved et bord bakerst 
i kirka, høre små orgel eller flygel-perler, kanskje strikke 
i et annet hjørne, eller være helt stille for seg selv i et 
sakristi. Det vil være barnekrok med bøker og tegnesak-
er. Ved alteret kan de som ønsker få nattverd av presten. 
Eller kanskje du vil fortelle om eller drøfte noe med en 
prest eller andre. 

Å bare kjenne på atmosfæren er du også fri til, lytte 
til vegger og tak og kirkekunst med sine tause, men 
mangfoldige fortellinger om formødre og fedre, om 
tider som har formet oss alle. Å miste kontakt med 
fortiden kan lukke framtiden. Å forvalte den fritt kan 
åpne for det som gjør at neste generasjon skal skape noe 
nytt og eget.

Aktuelle kirker for Åpen messe i år er Åmot kirke og 
Gamle Osen kirke. Første gang vi prøver dette, blir 
fredag 20. mars, fra kl 14 og utover kvelden, siden Birk-
en faller på den dagen, og vi har tradisjon for åpen kirke 
når Birkebeineren går av stabelen. De neste datoer er: 
lørdag 19. mai, lørdag 13. juni, lørdag 4. juli (Renadager), 
lørdag 25. juli i Gamle Osen kirke (Osendagene), lørdag 
15. august, lørdag 29. august, lørdag 12. september, 
lørdag 24. oktober, lørdag 7. november og lørdag 19. de-
sember. Åpningstiden vil vanligvis være fra kl 10-14.



Kristus er oppstanden!                                                                                                                     
Kristus har forlatt graven.                                                                                                
Kristus er oppreist med lyset.                                                                                           
Kristus har innfridd sitt løfte.                                                                                       
Kristus har åpnet de evige dører

Jeg ønsker dere 
velsignet påske.
Solveig Fiske, Hamar biskop                                                                                                                            

DANSE MOT VÅR
Gjennom regnbuens glans
ser jeg himmel og hav
smelte sammen  i soloppgang.
Og mens tankene flyr
våkner sanser til liv
og jorden nynner sin egen sang

Jeg vil danse mot vår, 
kjenne hud møte hud
Være ung i et nyfødt år.
Kjenne liv i min kropp 
fra en sol som står opp
Være ung - jeg vil danse mot vår.

I en blomstrende eng
vil jeg vandre avsted
og la sansene finne veg.
Jeg har vårkjolen på
vinden stryker meg nå.
Jeg byr deg en vals - kom og dans med meg.

                                             Britt Viberg

Ruths ønskedikt:-)

Evig håp
Har du kjent de gode tårene sprenge på når noe godt 
hender?  Har du kjent det som ømme sting i hjertet? 
Har du stanset og kjent undringen over vårens nye liv? 
Livet som våkner etter vinteren? Har du kjent på sårhet-
en over at mennesker du var glad i, ikke fikk oppleve 
dette fordi døden kom?

Mange av oss er i berøring med slike følelser. Slik tror 
jeg det også var for disiplene som fulgte Jesus. De så at 
Jesus reiste mennesker opp og at han ikke gikk forbi de 
utstøtte. Kjærligheten preget hans møte med mennesker. 
Denne kjærligheten lot seg ikke knekke av overmakt og 
undergrunnskrefter.

Men de opplevde at han ble anklaget, korsfestet og 
døde. Og de sørget dypt. Så da påskedagen kom var 
de fremdeles både i sorg, og jeg tror også redde. Noen 
av kvinnene gikk til graven. Det de opplevde der fylte 
dem med frykt, men også med stor glede. Kanskje litt i 
slekt med det en føler med et nyfødt lite liv i hendene. 
Undring, spenning, beven for ukjent fremtid og intens 
klar lykke.

Påskedagen den gangen er dagen da livets krefter bryter 
frem. Dagen da evig håp blir lagt i hendene våre. Håp 
som vi skal leve på og dele raust. Håpet som understrek-
er det som Jesus viste i måten han møtte mennesker på. 
Det er mange tanker vi kan ha om påske og påske-
fortellingene. Jeg vil løfte fram det store i at Jesu liv, 
hans død på korset og hans oppstandelse kaster lys over 
vår tilværelse. Korset har noe med våre liv å gjøre. Det 
er i kraften fra Jesu oppstandelse vi kan tro og leve i 
visshet om at kjærligheten er sterkere enn døden. 
Lyset fra Kristus omslutter oss som en soloppgang. Ja, 
som en stille, stille soloppgang med jubeltonen i seg slik 
lyrikeren Arnold Eidslott skriver:



Konserter
Fredag 27.mars kl 19.30 
Tone og Alf  Hulbækmo og 
HansFredrik Jacobsen 
kommer til Åmot kirke 
Her blir det klassiske verk, 
spenstige korarr, mektige brudemarsjer og vakre folke-
toner, med et stort antall instrumenter. På konserten sa-
marbeider de med Kor i Åmot og slagverkeren Kenneth 
Ekornes kjent fra Brazzbrør. Her er det bare å glede seg!

Onsdag 1. april kl 18.00: «Bit for Bit» 
Korgruppene CorX og Tune In er i konkurranse om 
hvem som finner ut av tekster og sanger som blir 
avspilt. De som finner svar, kommer frem og synger 
sangen som solist eller som den kor gruppe som er først 
ute med svar. Det er imponerende hvor gode de er å 
huske tekster og toner! Alle er velkommen på konserten!

Søndag 26 April kl 19.00 Konsert med 
Thomas Øian Mårud, sang og gitar, Camilla Brevik Hå-
gensen, sang, Jan Inge Halvorsen, gitar, Jan Inge Larsen, 
trommer og Lars O Sørhus, keyboard og kirkeorgel. 
Thomas fremfører egne sanger i country rock sjangeren.
Camilla fremfører sine låtenr med stor innlevelse og 
utstråling! Jan Inge på gitar, gjør noen melodiske stykker 
fra 70 tallet, sammen med bla. kirkeorgel og band.
Velkommen til en variert og flott konsertopplevelse!

Torsdag 11. juni Midtsommer-konsert Kl 19.00. 
KoriÅmot med solister og musikere! Mer info kommer.

Aktiviteter for barn og unge
Det er mange ting å oppleve, lære og undre seg over i 
kirka. Her er noe av det som skjer denne våren:

Maria budskapsdag feires i Åmot kirke 22.mars. 
9-åringer er spesielt invitert.

Vårsamling på Deset 28. mars kl. 12.00. Hele fami-
lien inviteres. Vi snakker om vår og livstegn, hvordan 
et lite frø vokser til noe stort og flott, og skapelsen. 

Ungdom inviteres spesielt til arrangement natt til 
1.påskedag. Vi ser film, prater, og overnatter.     

Kirkas bursdagsfest feires i Åmot kirke 2.pinsedag 
kl 11. Alle barn kan være med på feiringa. 8-åringer 
inviteres spesielt til å være Tårnagenter.

12- og 13-åringer inviteres til “pilegrimscamp” 13.-
14.juni. Vi går en del av leden og camper på Nesvan-
gen, og er tilstede under gudstjenesten dagen etter.

Hver onsdag er det småbarnstreff i Åmot kirke. 
Velkommen til alle hjemmeværende småbarn sammen 
med foreldre. Onsdager kl 12-14.

Hver torsdag kl 16: Trollungenes familiesamling. 
Vi spiser et varmt måltid, synger, leker og koser oss. 
 

Har du ikke fått invitasjon? Ring oss på kirkekontoret, 
så sender vi ut. Alle kan delta på våre arrangementer.



Støtt våre annonsører!

Vi har plass til flere 
annonser. Ta kon-
takt med kirkekon-
toret om du ønsker 
en annonse for din 
bedrift. Telefon: 
62 44 29 10 eller 
40 49 01 08.

Menighetenes årsmøter
Hver vår arrangerer hver menighet sine årsmøter. Årsmelding og regn-
skap for siste år legges fram, og budsjett for inneværende år vedtas. 
Dersom du har spørsmål om menighetsrådenes aktivitet kan du få svar i 
dette møtet.
Osen menighetsråd: søndag 15.mars, rett etter gudstjenesten kl 11.
Åmot menighetsråd: søndag 22.mars, rett etter gudstjenesten kl 11.
Deset menighetsråd: samtidig med dugnad i mai. Følg med på oppslag.

Vårdugnad på kirkegårdene
Det blir som før dugnad på hver kirkegård før 17.mai.
På Rena blir dugnaden den 13.mai, på ettermiddagen. Dato er ikke fast-
satt for de andre kirkegårdene. 
På dugnaden raker vi og steller kirkegården for sesongen. Følg med på 
oppslag, ta med rive og kom! Dette er sosialt, hyggelig og meningsfylt.



Min salme Av Synnøve Sakura Heggem

Er salmer teorier om alt (som jeg pleier å påstå)? Steven 
Hawking (1942-2018) er berømt for sin livslange jakt 
på naturvitenskapelige teorier om alt. Er det noe helt 
forskjellig, eller er slike teorier i slekt med hverandre? 
Hvis det siste er sant: Hvorfor brukes da salmer først 
og fremst som identitetsmarkører for kristne? Hvorfor 
har det norske - og andre samfunn brukt salmer til å 
undertrykke mennesker? Salmepugg har skadet mang en 
konfirmant. 

Like alvorlig: Hva slags salme-magi er det som skaper så 
sterke fellesskap, ekstatisk lykke og glede, livsmot og in-
derlig trøst i store og små katedraler, euforisk stemning 
på fotballkamper (i England f  eks), eller dyp husfred når 
jeg nynner salmetoner for meg selv hjemme i stua? 
Utallige mennesker har brukt salmer som hjertemedisin 
i tunge tak og til forgylling av livsritualer, hverdagsritual-
er og kollektive høydepunkt. 

Hvis ordet Gud i salmesnutten under betyr livskraft 
og kjærlighet - ene og alene - slik denne kraften viser 
seg for oss livet gjennom: i mat og prat, i regn og sol, 
vind og snø, trær og blomster, i familie, blant venner 
og fremmede, i arbeidsliv og fritid, i ønske om fred og 
samhold, solidaritet og rettferdighet, vil salmer kunne 
synges og leses med større frihet og kraft? 

I en gammel salme med gotisk skrift som jeg fant på en 
salmeforskningsreise mellom nedstøvede bøker på et 
bibliotek i Minnesota i 2012, gjenkjente jeg igjen en teori 
om alt. 
Ordene er så enkle at et barn kan forstå dem (som om 
barn er enkle!?), og så komplekse at selv ikke Steven 
Hawking kan forstå dem fullt ut. Mon tro om ikke sang-
poesien dypest sett er uttrykk for en felles menneskelig 
utforskning av livs- og døds-kreftene? De to strofene jeg 
har gjort til mine, er disse: 

Østerdalsleden 20 år!
Pilegrimsleden gjennom Østerdalen, fra Trysil til 
Trondheim, ble åpnet i år 2000. I 2012 kom også leden 
fra Rena, som møter den øvrige Østerdalsleden på 
Åkrestrømmen.

20-årsjubileet skal feires med stor jubileumshelg på 
Lia gård 17.-19.april. Søndag 19.april kl 11 blir det 
pilegrimsmesse i Johanneskirken, med biskop Solveig 
Fiske. I tillegg blir det busstur langs leden 23.-26.juni. 
Du kan lese mer om jubileet her:
www.ashaugenas.com

Se Solen, hvor den deilig er,
Jeg saae den og i gaar,
Hver Dag den kommer 
til oss her
Det hele, lange Aar

For oss det saae vist ilde ud,
Hvis ingen Soel vi fik:
Med Regn og Solskin 
giver Gud 
Os daglig Mad og Drik. 



BYGD OG ÆTT
Døpte Nordre Osen kirke
Oliver Myrheim                 24.11.    

Døpte Åmot kirke
Norunn Hoem Brennodden 01.12.
Aksel Rasmussen Dybvik  23.02
Olav Østerås   23.02.
Ragnhild Syrstad Berglie  23.02.

Vigde Åmot kirke
Mai Jeanette Brennodden og
Njål Hoem                  01.12.

Døde Deset kirke
Tormod Halvorsen   17.01.

Døde Nordre Osen kirke
Sven Trygve Snerten  14.02.

Døde Ryslingmoen kapell
Ruth Lyngedal   26.11.
Ruth Thingstad   17.12.
Hjørdis Nordby   14.01.
margit Oline Spidsberg  20.01.
Ole Sigurd Eidsvaag  18.02.

Døde Åmot kirke og kapell
Arnfinn Jostein Diseth  22.11.
Erik Bjarkøy   13.12.
Karin Hågensen   20.12.
Lilly Westgård   03.01.
Reidar Asbjørn Nergård  07.01.
Harald Gotfred Hanstad  10.01.
Ansgar Fartein Nordholm 28.01.
Gunnar Ørnulf  Gundersløkken 07.02.
Solveig Johannessen  21.02.
Per Ludvig Buen   25.02.

Årets konfirmanter:

Nordre Osen kirke 24.mai:
Emma-Johanne Nilsen Husfloen

Åmot kirke 1.juni
Andrea Victoria Vold Olsen
Jonas Wayu Berntsen
Sondre Bergset Silkoset
Thomas Slåttsveen Eriksen
Elise Bjørke-Olssen Prytz
Victoria Harviken
Camilla Bøhmer Håkonsen
Nils Thomas Pedersen
Jon Halvor Herland
Edith Kiønig
Emilie Markussen Baardseth
Anna Gjems French
Sondre Aleksander Karlsen
Mathilie Helle
Henrik Tupsjøen
Amalie Westgård
Hannah Akiiki Nordholm



GUDSTJENESTER
Deset kirke
05.apr: Gudstjeneste palmesøndag 11.00
17.mai Gudstjeneste   10.30
14.juni:  Gudstjeneste   11.00

Osen kirke
15.mars: Gudstjeneste   11.00
10.apr: Langfredagsmesse  19.00
12.apr: Frokostmesse Furutangen 11.00
17.mai Gudstjeneste   12.15
24.mai: Konfirmasjonsgudstjeneste 11.00

Åmot kirke
20.mars: Åpen messe, Birken  14.00-22.00
22.mars: Gudstjeneste, Maria budskapsdag 11.00
09.apr: Suppe og salmer   18.00
11.apr: Påskenatt-messe   23.00
15.apr Påskegudstjeneste Ryslingmoen 11.00
19.apr: Gudstjeneste   11.00
01.mai: Solidaritetsgudstjeneste Tidspunkt ikke avklart
03.mai: Gudstjeneste   11.00
09.mai Åpen messe   10.00-14.00
10.mai: Samtalegudstjeneste konfirmanter 18.00 
17.mai Gudstjeneste   12.30
31.mai: Konfirmasjonsgudstjeneste 11.00
01.juni: Kirkas bursdagsfest - gudstjeneste 11.00
07.juni: Gudstjeneste i Sandbecks tegn 11.00
13.juni: Åpen messe   10.00-14.00 
14.juni: Pilegrimsgudstjeneste Nesvangen 16.00
16.juni:  Salig blanding   19.00

Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer i programmet.
Følg med på hjemmeside og oppslag når det nærmer seg.


