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Vann som grunnlag for liv
Alle mennesker trenger vann. Vi 
har hørt at kroppen består av mel-
lom 60 og 70 prosent vann. 
Det sies at menneskekroppen 
tørker ut og dør etter mellom tre 
og fire dager uten noe slags 
vanntilgang. Og de fleste forskere 
er enige om at livet ble til i havet. 
Vann er grunnlag for alt liv. Vi bruker også vann til å 
vaske oss, og beskytte oss mot smitte. Dette har vært 
særlig relevant det siste året. 

Rundt 32 prosent av jordens landoverflate er dekket av 
ørken, og det er et økende tall. En del mennesker er rett 
og slett i ferd med å dø av vannmangel. Noen steder 
får man tak i vann, men det er forurenset, og potensielt 
farlig å innta. Samtidig er 70% av jorden dekket av vann; 
saltvann og ferskvann – begge deler er helt nødvendige 
for livet.

Samtidig med at vannet er grunnlag for liv, er vannet 
også grunnlag for død. Det har en iboende tosidighet i 
seg. De som husker Vesleofsen – storflommen i 1995, 
kan kjenne seg igjen i at vann kan være truende og farlig.

Vann som symbol
Flere retninger innenfor hinduismen har bading i Gan-
ges-elva som et sentralt rituale. I tradisjonell jødedom 
forekommer noe som kalles mikva, som er et basseng 
som brukes til rituelle bad, f.eks. før vielser, før sabbat-
en osv. Dette er rituelle bad, som symboliserer renselse; 
man skal egentlig vaske seg og stelle seg før man går 
ned i mikvaen for det rituelle badet. Og i kirken har 
dåpen alltid vært et sentralt element, helt siden døperen 
Johannes døpte Jesus i Jordan-elva.



Å bruke noe på en symbolsk måte er nettopp noe som 
gir rom for og åpner opp for flere ulike tolkninger og 
tilknyttede idéer. Derfor er det også relevant å snakke 
om vannets generelle betydning for menneskelivet; 
«vann som gir liv», i betydningen at det hindrer folk fra 
å tørste ihjel, «vann som tar liv», i betydningen vannet 
som en trussel, ulykker til havs, flomkatastrofer. Og til 
slutt vannet som middel til renselse, altså til å vaske seg 
for å fremme liv, helse og velvære. Alle disse betydnin-
gene «klinger med» i den symbolske idéen om vannet.

Vannet i dåpen
Vannet har en sentral plass i den protestantiske dåpste-
ologien som et såkalt nådemiddel, et middel som Gud 
bruker for å nå direkte frem til hvert menneske. Gud 
rører direkte ved det døpte mennesket gjennom dåps-
vannet, på mystisk, symbolsk vis. Og barnet tas imot 
i det kristne fellesskapet. Hvis man skal se på vannets 
funksjoner vis a vis dåpen, så symboliserer det at det 
gir liv (jfr skapelsen), men også at man drukner og står 
opp med Kristus (jfr. Noa og syndefloden), samt at man 
renses fra synd (jfr Johannesdåpen).

Hellig vann
I mange kirker i verden finnes «hellig vann» godt repre-
sentert, ved at det står et kar med vann ved inngangen. 
Det er også mange tradisjoner knyttet til vannkilder i na-
turen; ikke minst vår egen St.Olavs-mytologi og Olavs-
kildene, som det finnes mange av, både i Norge og 
Sverige. Disse kildene sies å ha spesielle egenskaper, og 
det er knyttet mange historier om helbredelse til disse.

Levende vann til levende mennesker
I år som tidligere år er det å skaffe rent vann til menne-
sker i tørre områder i Afrika et hovedfokus for Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon og nødhjelpsinnsats. Dette er et 
stort arbeid, og det er ennå mye som må gjøres. 

Gjennom å bore brønner ned til grunnvannskilder, har 
man lykkes i mange områder med å gi innbyggerne i 
landsbyen et helt nytt liv.
Ikke minst er dette viktig for alle de kvinnene og barna 
som slipper å gå i mange timer for å hente vann. Dette 
sistnevnte er også en virkelighetsbeskrivelse som er 
kjent fra Bibelens tekster, f.eks. i Johannes 4, kvinnen 
ved Sykars brønn. Det er her Jesus snakker til kvinnen 
om «Det levende vannet», som er Guds velsignelse.
Gjennom å engasjere deg i dette er du med og bidrar til 
at «vannet gir liv» gjennom Kirkens Nødshjelps arbeid, 
og du får et perspektiv på hvorfor vannet er så sentralt i 
dåpen og i den kristne tro.

    Vidar Brekke

Slik kan du gi til 
Kirkens nødhjelps fasteaksjon:
VIPPS: nr 2426   
SMS: VANN til 2426 (250kr)
Gavekonto:  1594 22 87493
Les mer på fasteaksjonen.no

Forandre. For andre.



Årets fasteaksjon i Åmot 
For å vise solidaritet, markerer kirkene landet over en 
innsamlingsaksjon hver vår: Fasteaksjonen. I år vil aks-
jonen gå både digitalt og fra dør til dør (med smittevern 
intakt). Ta vel imot konfirmantene når de kommer på 
døra og ber om bidrag til dette felles løft for en verden 
som trenger vann, rent vann. 

Når skjer det? Tirsdag 23. mars på ettermiddagstid. 
 

Aldri før har rent vann vært så viktig som i 2020, da 
pandemien rammet oss alle. Utfordringene forbun-
det med dette fortsetter i 2021, hvor vi ser at Kirkens 
Nødhjelps 60 år lange erfaring, kunnskap og arbeid med 
vann er livsviktig i kampen mot det dødelige viruset. De 
fortsetter sitt forebyggende vannarbeid ved blant annet 
å bygge håndvaskstasjoner, kjøre ut vannbiler og drive 
opplæring i hygiene for å forebygge covid-19.

Vi trenger flere brønner
For seksbarnsmoren Susan Miyambo (35) i landsbyen 
Kasalaulo i Zambia var rent vann kun en fjern drøm. 
Alt vannet hun trengte til mat, drikke og klesvask måtte 
hun hente i ei skitten elv. 
- Mangel på vann ga oss mange helseproblemer. Elva 
var vår nærmeste vannkilde, og den var både skitten og 
full av bakterier. Vi var veldig ofte syke, forteller hun. Vi 
måtte gå store avstander for å komme til vannkilden, og 
det var vanskelig for familien min å få til det. 
Landsbyen hennes er en av mange landsbyer som har 
fått tilgang til vann av Kirkens Nødhjelp. Innbyggerne 
er med på tilrettelegging og velger en egen komité som 
vedlikeholder og har ansvar for vannforsyningen. 
For Susan er det nå bare en kort tur bort til brønnen 
som er omringet av kanner klare til å fylles opp. Men 
hun bekymrer seg for covid-19.
- Min oppfordring er at det bores enda flere brønner 
for å møte etterspørselen, slik at enda flere får tilgang til 
rent vann og vi kan ha god avstand for å unngå smitte, 
sier Susan. 
Les mer om Susan og Kirkens Nødhjelps arbeid på 
www.kirken.amot.no

Slik kan du gi til 
Kirkens nødhjelps fasteaksjon:
VIPPS nr 2426   
SMS VANN til 2426 (250kr)
Gavekonto  1594 22 87493
Les mer på fasteaksjonen.no

Forandre. For andre.



Vann og klima

– Klimaendringene gjør at det blir for lite vann noen 
steder og for mye vann andre steder. Begge deler er 
en trussel for folks tilgang på rent vann. Skal vi løse 
verdens vannkrise, må vi stoppe klimaendringene. 
Norge må kutte klimagassutslipp og øke støtten til kli-
matilpasning, i tråd med Parisavtalen, sier fungerende 
generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Lisa Sivertsen.

Bilde: fra Vesleofsen 1995, av Gunnar Bingen

Biskopen oppfordrer til 
grønn handling
- For å ta vare på det Gud har skapt, må vi ta vare på 
miljøet og klima på jorda. Som Norges største medlem-
sorganisasjon har vi som kirke også en stor mulighet til 
å påvirke til handling.

La 2021 bli det året der menigheter i Hamar 
bispedømme utgjør en forskjell. Velg et grønt mål som 
alle deler av menigheten kan enes om og jobbe sam-
men for å nå. Slik kan vi sette et avtrykk, og inspirere 
andre deler av samfunnet til handling, oppfordrer 
biskop Solveig Fiske.
Les mer om biskopens utfordring: 
www.kirken.amot.no

Ruths ønskedikt:-)

Det finnes overalt på jorda
det klareste klare

det blåeste blå

rinner, fosser, flommer stille,
djupt og grunt,

det store og lille.

I seg har det kraft og gir krefter
det vokser - gir bry,

for så å gi - sammen med sola
spire til liv på ny.

Tre hundre trillioner molekyler
i én bitteliten dråpe

gir grunn til undring, glede, gråt
og mot til å håpe

at tilgangen alltid er nær
av det livsnødvendige

for alle individer på jorda her.

Vannet gir liv.

Av Ruth Lisbeth Bergersen



Musikk i kirka
Jubileumskonsert med Birken Company
Birken Company holdt sin første konsert 16.mars 2001. 
På samme dato i 2021 holder de sin jubileumskonsert 
i Åmot kirke. De har blant andre Lars Otto Sørhus og 
Sara Vold Johnston med på laget, og vil spille et utvalg 
låter, i hovedsak selvskrevne. Vi gleder oss! Billetter kr 
200,- kan bestilles av Knut Arve på SMS: 920 56 743.

Påskekonsert påskeaften
3.april kl 19 blir det påskekonsert med Petter Simonsen 
og Leif  Ingvald Skaug. Følg med på våre hjemmesider 
for mer informasjon. 

CorX og TuneIns vårkonsert
Konsert i Åmot kirke søndag 11.april kl.18.00
CorX og Tune In gleder seg til å fremføre sanger de 
har øvet inn denne vinteren. Variert program, alt i fra 
kirkemusikk til populær-musikk. Solister i alle aldere vil 
bidra med full energi. 
Ett av våre mål er å samle inn penger til korskole på 
Drottningborg i Grimstad, som foregår i begynnelsen av 
august. Der møter vi kor-sangere fra hele sør-øst-Norge.

Smittevern i kirkene
Fra 23.februar er det tillatt med inntil 100 personer 
på innendørs arrangementer. Avstandsregler setter 
likevel begrensninger. På gudstjenester og begravel-
ser hvor det er allsang må vi ha 2 meter avstand. På 
andre arrangementer, f.eks konserter holder det med 
1 meter avstand. I våre kirker betyr det:

Åmot kirke: maks 80 personer. 100 på konserter.
Osen kirke: maks 38 personer. 80 på konserter.
Deset kirke: maks 25 personer. 35 på konserter.

Generelle regler:
- Hold deg hjemme hvis du er syk.
- Alle spriter hender før de går til plassen sin.
- Vi sitter på hver tredje benk for å holde 2 meter 
avstand under allsang.
- Alle som kommer til kirken, enten det er gudst-
jeneste, begravelse eller andre arrangementer skal 
registreres med navn mtp smittesporing. Navnelisten 
makuleres etter 10 dager. Møt derfor opp i god tid 
slik at alle rekker å skrive navnet sitt før arrangemen-
tet starter.

Oppdatert informasjon om alle våre arrangementer 
finner du på: www.kirken.amot.no



Aktiviteter for barn
Småbarnstreff m/babysang: 
onsdager kl. 12.00 – 14.00. Det er viktig å melde seg på 
via gruppa på Facebook (Småbarnstreff  i Åmot kirke), 
messenger eller telefon 996 47 641, både av hensyn til 
smittevern og planlegging av samlingen. 

Maria budskapsdag: 
søndag 21. mars kl. 11.00: gudstjeneste med fokus på 
dagen Maria fikk besøk av engelen som fortalte at hun 
skulle bli mor til Jesus. 9-åringer inviteres til samling i 
forkant og vil da være med på planleggingen av selve 
gudstjenesten. 

Kirkas bursdagsfest: 
2. pinsedag, 24. mai i Åmot kirke, holdes den årlige 
bursdagsfesten for kirka vår! Alle barn m/familie 
inviteres gjennom et åpent Facebookarrangement. Hva 
er pinse? Hvorfor kaller vi det kirkas bursdag? 8-åringer 
inviteres via post som tårnagenter. Dette er starten på 
«pinseuka». 

Pilegrimsvandring med camping: 
lørdag 12. juni – søndag 13. juni inviteres årets 
12-åringer til å gå en tur på et par timer (pilegrimsleden) 
og overnatte i telt, med grilling og andre aktiviteter. 
Vi skal ta det med ro hele veien og være åpne for det 
naturen og personene rundt oss har å by på.  

Følg med i sosiale medier!  
Vi er på Facebook (Kirkene i Åmot), Instagram (kirk-
ene_i_amot) og Snapchat (amot_kirke) 
Alle aktiviteter gjennomføres kun som planlagt om det 
er forsvarlig mtp pandemien. Om de ikke lar seg gjen-
nomføre som planlagt vil vi tilby noe ala det eller kjøre 
det hele digitalt. 

Aktiviteter for ungdom
Ungdomssamling: 
torsdagene 25. mars, 8. april, 
15. april og 22. april inviteres 
ungdom (13+) til Åmot kirke 
for samlinger med ulike 
temaer og fokus. Mat, drikke, 
tanker, følelser, kreativitet, 
film, ærlige samtaler, livets 
gang osv. Det kommer 
invitasjon i posten og 
opprettes gruppe/arrangement på Facebook. 

Ungdommens påskenatt i kirka: 
lørdag 3. april – søndag 4. april inviteres ungdomss-
koleelever 13-15 år til Åmot kirke for overnatting og 
fokus på overgangen fra påskeaften til påskedag. Fra 
mørke til lys. Fra død til liv. Film, fortelling, mat og 
hygge. 

«Pinseuka i Åmot»: 
Vi oppmuntrer til fokus på kjærlighet og samhold i alle 
mulige former! Tweens, ungdom og studenter inviteres 
til samlinger siste uka i mai for å snakke, dele tanker og 
følelser om kjærlighet mellom mennesker, mennesker 
og dyr, mennesker og jorda, mennesker og Gud. Hva er 
kjærlighet? 
    Helene A. Engevik



Er lesing og maling diakoni? 
Å lese og deretter male, er også dette: å få øye på noe 
som inspirerer til egen tenkning, uttrykk, og dermed 
handling. Det kan være et maleri. Det kunne vært en 
samhandling med familie, venner, fremmede, eller noe 
annet.  
 

Hvordan kan vi støtte og bære og nære hverandre? 
Enten ansikt til ansikt, på skjermer, lokalt, nasjonalt og 
globalt? Det tror jeg alle vet noe om. Men vi kan lære 
mer, prøve mer, finne ut mer. Når støtte skjer, kaller vi 
det ofte solidaritet. Det er en grunnsøyle i kirkens liv, 
hvor vi ofte kaller det diakoni. Vekten er på handling, 
at noe skjer. Det er et diakonalt element i all slags liv: 
tanke, følelse, og handlingsliv. Det er når det vi tenk-
er, føler, gjør, virker til det gode, til ekte solidaritet, at 
diakoni skjer.
   Synnøve Sakura Heggem

Konfirmantenes kunstprosjekt
Konfirmantsamlinger består av 
ulike tema og læringsmåter. Kunst, 
kultur, verdensbilder, egen spirit-
ualitet, lokal kunnskap og globale 
perspektiv får plass,  
på enklest mulig måte. Nå har vi et 
kunstprosjekt gående. 

Hva ser du for deg, og hva 
ville du tegnet, spurte jeg konfirmantene, etter at de 
sang en strofe av Deilig er jorden, og I et skur i Betle-
hem ( kortversjon av Jesu liv). Det samme spurte jeg om 
da vi sammen leste høyt et bibelvers fra Salmenes bok, 
85,11: 

Sannhet og godhet skal møte hverandre,  
rettferd og fred kysse hverandre,  
trofasthet skal gro opp av jorden,  
og rettferd se ned fra himmelen.

Bibelsitatet har fått enorm betydning i norsk rettshis-
torie, kunsthistorie, kirke og nasjonalhistorie gjennom 
Magnus Lagabøtes Landslov, Nidarosdomens figurer 
mm. 
 

Hva ser du for deg, og hva vil du uttrykke, spurte jeg 
konfirmantene. Jeg fortalte at jeg ville plukke ordet 
“fred”, og brette en japansk fugl, fordi det knytter an 
til barnas fredsmonument i Hiroshima og fortellingen 
om Sadako Sasaki, som bodde noen mil unna meg i 
Japan, og døde av skadene fra atombomben da jeg var 
inne i min mors mage i oktober 1955. Konfirmantene 
delte seg i grupper med et stort lerret hver. De gikk 
løs på oppgaven å  uttrykke det de fant i teksten. Dette 
skal bli til en utstilling i kirka, og vi skal bruke kunsten i 
samtalegudstjenesten før selve konfirmasjonen.  



   

Min salme

Salmeboka nr 579 

Av Petter Dass, 
nordnorsk prest 
og salmedikter.
Salmen er skrevet
omkring år 1700, 
og er senere noe 
omarbeidet.

Kristus kom med vann og blod, denne himmelgave
han sin kirke etterlot, som en skikk å have,
at hans navn og minne aldri skulle svinne
fra hans venners sinn og hu 
hos noen mann og kvinne.

Frelsen skjer ved Ånd og vann som er gitt i dåpen,
så Guds rikes dør nå kan stå for barnet åpen.
Han har alt gjort ferdig, vi i ham er verdig,
om enn djevel synd og død oss truer rett iherdig.

Men at Ånden gjør med vann, hemmelig forening,
det går over all forstand, og fornuftens mening.
Gud det så vil have, Gud det så vil lave.
Hvorfor skulle jeg og du inn i Guds lønndom grave?

Bring da glad til fonten frem, nyfødt gutt og pike.
Jesus skal velsigne dem, og som smykker rike
til sin hånd dem feste, og til deres beste
gi dem arv i himmelen så de Guds hus kan gjeste.

Salmen synges vanligvis på en vakker folketone fra 
Mo i Rana. Melodien kan høres her:
https://www.youtube.com/watch?v=2s1olgo7v6s

Støtt våre annonsører - de støtter oss!



Biskopens påskeandakt

Cornelis Vreeswijk synger i «Turistens Klagan» om å 
kjenne seg avstengt, men også om hvordan sangen fra 
barna på Karl Johan gir håp.

Det sjunger några ungar på Karl Johan,                                                                          
dom låter starka och fina som bara ungar kan.            

                                                            
En ettermiddag i vinter kjente jeg på at det var lite dag-
slys. Tilværelsen var preget av restriksjonene knyttet til 
covid-19. Da skjedde noe som var som å finne hvitveis 
og blåveis midt i vinterens snø, is og kulde. Hva hen-
dte? Jo, ivrige barnestemmer uttrykte glede over å leke 
i snøen og lyden fra dem bar bud om liv og håp midt 
i det avstengte.  Dette minner meg om to ord som er 
knyttet til jul og påske: «Frykt ikke».  Det fikk gjeterne 
på Betlehemsmarkene høre. Det samme fikk kvinnene 
høre da de tidlig på morgenen kom til graven til sin 
venn. Det er så stille, så stille. Stillheten brytes av at noe 
grensesprengende skjer som bærer bud om noe nytt.

Dette å se til graven, handler om et felles grunnleggende 
behov; å se til og minnes den som er død.  Ikke sjelden 
gjør mange dette både rett etter begravelsen og senere. 
Ser til, kjenner på det som var, bærer med seg felles levd 
liv. Mange av kirketjenerne og graverne rundt om vet at 
det er slik og er opptatt av verdigheten på kirkegården. 
De legger omsorg og omtanke i blant annet hvordan 
de etter begravelsesesseremonien legger kranser og 
bårebuketter på gravene. Alle som har mistet en nær vet 
hvor mye det betyr med en slik verdighet og respekt i 
møte med livets og dødens sammensatthet.

Jesu liv, hans død på korset og hans oppstandelse kaster 
lys over våre liv og vår verden. Korset er i berøring med 
vår eksistens. I det øyeblikket da Jesus drog sitt siste 

åndedrag på korset skalv jorden og klippene slo sprek-
ker.  Etter at Jesu døde kropp hadde hvilt i graven, skjer 
dette uforklarlige og overveldende enda en gang. Men 
nå er det ikke dødens, men livets krefter som bryter 
fram.  For Maria Magdalena og den andre Maria ble 
morgenens sorgfulle stillhet brutt. Jeg ser for meg deres 
angst og forvirring. Jeg synes jeg hører deres spørsmål: 
Hva er det som skjer? Er det ikke nok nå?  Og så får de 
høre fra engelen: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter 
Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er stått opp, 
slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!»

Kirken bæres fremdeles oppe av denne gjennom-
gripende hendelsen. Siden da har budskapet om Jesus 
Kristus har fått lyde til forankring, tro og håp. 
Når menneskers liv fylles av mørke og tunge tider, 
skal kirken fortsette å reise håpets lys for hvert enkelt 
menneske.  For selv om frykten ikke er borte, spirer 
livets krefter fram. Oppstandelsen bærer løfter om liv og 
framtid. Kristus er oppstanden!

Velsignet påskehøytid!

Solveig Fiske
    



BYGD OG ÆTT
Døpte Åmot kirke
August Godhavn Johnsen 25.12.
Mia-Elvine Granlund  14.02.
Ellinor Krabbsethsve Lykkås 21.02.

Vigsel i Åmot kirke
Christian Dybvik og 
Elise Rasmussen   12.12.

Døde Deset kirke
Bjørg Fanny Amundsveen 27.11.
 

Døde Nordre Osen kirke
Ingrid Magdalene Didriksen 02.02.
Thorvald Egbert Hatten  18.02.

Døde Åmot kirke og kapell
Ragnhild Skaret   20.11.
Jorunn Øverby   24.11.
Margrethe Karstensen  08.12.
Karin Bergeløkken   11.12.
Åge Grønstad    18.12.
Hans Brynjulf  Grøtting  06.01.
Anne-Lise Kristiansen  22.01.
Anne Oline Helle  22.01.
Agnes Vold   25.01.
Bjarne Holen   05.02.

Konfirmanter 2021
Nordre Osen kirke
Maria Floden-Dambuen
Mia Svenkerud-Nesset

Åmot kirke
Albert Sønsthagen  
Andreas Bernhardsen  
Anna Dæhlin Emilsen  
Elin Endal   
Ella Nathalie Brun  
Emil Westlien   
Emelie Karina Wilisoo
Emilie Nygård Brenden
Emine Anna Ergan
Felix Angel Franksson
Fredric Dybvik
Hedda Marie Andersen
Isaac Olav Kjøllestad
Jasmine Annika Caroline Fors
Jenny Skogheim
Johannes Sundal
Jonas August Bakken Skramstad

Deset kirke
Sigurd Nordengen Mikkelsen

Jonathan Kolle Busk
Karoline Marie Sandviken
Linnea Randin
Maren Hartz Repshus
Michelle Ariana Haugen Sogn
Niclas Grønstad-Viken
Oda Therese Granlund Bolstad
Oliver Magnus Walmsnæss
Pauline Herland
Per Simen Svendsberget
Sander Ekeberg 
Sander Skydsrud
Simen Tangen
Sigurd Løvik-Kjærnet
Stella Mari Nordholm
Torjus Johnsen Fanavold
Vegard Solem

Konfirmasjonsdager 2021
I år kan familiene velge om de vil ha 
konfirmasjon vår eller høst:
- Åmot kirke: 23.mai og 22.august
- Nordre Osen kirke: 30.mai og 5.sept.
- Deset kirke: 6.juni og 12.september



GUDSTJENESTER
Deset kirke
28.mars Gudstjeneste palmesøndag 11.00
17.mai Gudstjeneste   10.30
6.juni Konfirmasjonsgudstjeneste 11.00
 
Osen kirke
14.mars Gudstjeneste   11.00
2.apr Langfredagsgudstjeneste  19.00
4.apr Påskedag Furutangen  11.00
17.mai Gudstjeneste   12.15
23.mai Pinsegudstjeneste  18.00
30.mai Konfirmasjonsgudstjeneste 11.00

Åmot kirke
19.mars Åpen messe under Birken  14-22
21.mars Gudstjeneste Maria Budskapsdag 11.00
1.april Suppe og salmer Skjærtorsdag 18.00
3.april Påskenattsgudstjeneste  23.00
5.april Åpen messe   10-14
18.april Gudstjeneste   11.00
1.mai Solidaritetsgudstjeneste  14.00
2.mai Samtalegudstjeneste konfirmanter 18.00
8.mai Åpen messe   10-14
9.mai Gudstjeneste   11.00
17.mai Gudstjeneste   12.30
23.mai Konfirmasjonsgudstjeneste 11.00
24.mai Kirkas bursdagsfest  11.00
6.juni Sandbeckgudstjeneste  18.00

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


