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Ekteskapets historie gjennom men-
neskeslekten er lang og 
broket, og naturligvis mye eldre 
enn de kirkelige tradisjonene 
som vi tidvis forbinder det med 
i dag. Gjennom noen hundre år, 
fra senmiddelalderen og frem til 
1864 var også ekteskapsvielse noe 
som kirken hadde «monopol» på å 
utføre, noe som derfor ga kirken en 
voldsom makt over enkeltmenneskers skjebne. 
På den annen side har kirken bidratt til å vektlegge be-
tydningen av ekteskapet, og skape høytid omkring det, 
nettopp for å understreke hva slags god og styrkende 
verdi et ordnet kjærlighetsforhold kan og skal ha på dem 
som er i det. Det er ikke minst av betydning med tanke 
på følelsen av trygghet, åpenhet og ærlighet som er nød-
vendig når barn lever sammen med voksne, og oppdras i 
hjem sammen med voksne som samarbeider og deler på 
oppgavene. 

Det ligger som et premiss i dagens gjeldende vigselsord-
ning i kirkelig sammenheng, at man oppfatter ekteska-
pet mellom to som Guds gode gave, og at Gud føyer 
sammen de to i ekteskapet. Dette er interessant, ikke 
minst fordi det bryter med det gamle «stammetenknin-
gen», hvor man nærmest giftet seg med «hele familien», 
og ikke bare bruden eller brudgommen. Dette kan vi 
lese om i Matteus 19, vv 5-6 osv. Her blir Jesus utfordret 
av fariseerne til å si hvordan han tenker om ekteskap og 
skilsmisse, og fariseernes mål er å bevise at Jesus bryter 
loven i sin forkynnelse.

Det gamle norske ordet «brud-laup» stammer fra tradis-
jonstilfanget knyttet til ekteskapsinngåelse. Brudlaup 
betegnet opprinnelig «prosesjonen» til og fra kirken, 
hvor det blant annet var nødvendig å ha vitner til hen-



delsen. Det har vært spekulert på om «løpet» også hadde 
påvirkning fra «bruderov»-tradisjonene som fantes i en 
del urfolks-kulturer, men også gamle nordiske tradisjon-
er, om å føre bruden «raskt hjem» etter vielsen.
Fra gammelt ble det trodd at «de onde maktene» var 
spesielt aktive ved livets overganger, som f.eks. dåp, 
vigsel og død, og da gjaldt det å «skremme vekk» onde-
maktene. Dette er visstnok bakgrunnen for at man f.eks. 
festet blikkbokser bak på kjøretøyet til brudeparet, eller 
skjøt salutt, eller smalt med kirkedørene, den såkalte 
«brudesmellen».

I før-kristen tid var bryllupet en rettslig avtale mellom to 
ætter; bruden måtte vise frem medgiften, og brudgom-
men måtte løse ut bruden gjennom en avtalt pengesum.
Det har vært hevdet at kristenretten svekket kvinners 
stilling og rettigheter, men dette er tvetydig; blant annet 
mistet mannen retten til å erklære at han ikke ville være 
gift mer i vitners påhør, og dessuten ble det krevd at 
både mannen og kvinnen skulle samtykke til bryllupet.

Blant andre tradisjoner kan nevnes fruktbarhetsritualer. 
I kristen tid skålte man ved Gud og jomfru Maria, og 
kasting av ris mot brudeparet er knyttet til dette, hvor 
riskornet skal minne om fruktbarheten. I vår tid er 
ekteskapet for det meste individuelt forstått i vår del av 
verden, og er heller ikke enerådende som samlivsform; 
statistikken viser også at nærmere 50% av inngåtte ek-
teskap oppløses ved skilsmisse.

Likefullt er ekteskapet en god, lovlig og givende ord-
ning, og noen trender kan tyde på at det igjen har blitt 
litt mer populært å inngå ekteskap, blant yngre menne-
sker. I kirken vektlegges høytidligheten i det man lover 
hverandre innfor Guds ansikt, og dette med likever-
digheten mellom partene har blitt ekstra understreket i 
kirkens moderne tenkning om ekteskap og samliv.

Så, velkommen til bryllup i kirkene våre! Fleksibiliteten 
er stor, og valgfriheten er stor, og alle våre ansatte er 
motiverte for å bidra til å skape en uforglemmelig dag!

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig,
    den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. 
Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget,
     er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.
Den gleder seg ikke over urett,
     men har sin glede i sannheten.
Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.
          Men størst blant dem er kjærligheten.

Fra Paulus’ brev til Korinterne, kap 13.

Vinterbryllup i 2017,  
Linn Sarita Weisser og Erlend Havdahl.
Foto: Willy Olsen.



som betyr mye for oss. 

- Vi er litt praktisk anlagt og tenkte også dette som en 
formalitet som var grei å ha i orden.  Da vielsen var i 
gang var den veldig fint komponert av presten, han sa 
også mange flotte ord som virkelig traff  oss, og det ble 
mye mer betydningsfullt, og finere, enn vi hadde sett for 
oss. Etter seremoniene med dåp og vielse i kirka var det 
dåpsbarnet som var i fokus for oss, og dagen fortsatte 
med lunsj på Trudvang hotell hvor vi hadde pyntet til 
dåp. Det var en utrolig flott dag med mange kjære som 
hadde reist fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. 

Mai sier at dette er det hun husker best fra dagen:  
- Spenningen før seremonien. Norunn som insisterte på 
å være fremoverlent over døpefonten og plasket i vannet 
da hun fikk vann i håret. Det store og flotte kirkerom-
met. Alle tårene, smilene og blikkene fra slekten under 
vielsen. Den flotte mannen min.

Hvem skal vie?
Våre sokneprester vier når ikke annet er avtalt. Noen 
har kanskje en prest i familien som de ønsker å bruke. 
Ragnar Nysæter og Elin Cathrine Finstad (bildet over) 
giftet seg i Nordre Osen kirke i september i fjor. De 
valgte å la pastor fra Pinsekirken vie dem. De sier at hele 
dagen ble et flott minne.

Bryllup på den enkle måten
Bryllup kan gjennomføres på ulike måter. Kirkebryllup 
forbindes gjerne med mange gjester og stort selskap, 
men det trenger ikke være slik. På denne siden ønsker 
vi å synliggjøre flere måter å gjøre det på. Dersom dere 
planlegger bryllup kan dere ta kontakt med en av våre 
prester eller kirke-
kontoret, så finner vi 
den løsningen som 
passer for dere.

Noen velger en vielse 
i kirka med kun 
brudepar, forlovere 
og kirkens ansatte 
tilstede. Ofte skjer slike bryllup på en vanlig ukedag. 
Dette kan bli en veldig fin og nær opplevelse for den 
som ønsker det helt enkelt.

Bryllup i gudstjenesten
Mai Brennodden og Njål hadde bestilt dåp i Åmot kirke 
1.desember i fjor. De valgte å gifte seg samtidig, med 
både egen familie og andre gudstjenestegjester tilstede, 
blant annet en gjeng 11-åringer som hadde overnattet i 
kirka. Dette sier Mai og Njål om sitt bryllup:

- Vi valgte å gifte oss samtidig med dåpen av vår yngste 
datter for å ha våre nærmeste tilstede uten at de trengte 
å vite noe på forhånd. De ble invitert til dåp, og innsla-
get med vielse var en overraskelse for alle. Vi har det vi 
trenger i livet og ønsket ingen gaver. Vi ønsket ikke at 
det skulle være mye taler eller oppstyr rundt det, og da 
var det fint at ingen visste noe på forhånd. Både gjest-
ene og vi slapp store forventninger om hva et bryllup er, 
så da kunne vi fokusere på det vi syns var viktig; det vi 
har sammen, og å få være sammen med familie og slekt 



Bryllup med restriksjoner
Sonja Marie Haagensen og Alf-Inge Kroken (bildet un-
der) gifter seg i Åmot kirke 4.juli i år. De måtte planleg-
ge bryllup med korona-restriksjoner. Først ble det sagt 
at det kun kunne være 15 tilstede under vielsen. Dette 
ble endret, først til 30, deretter til 50. Dette sier de om 
forberedelsene:

-Vi ønsker å gifte oss for å knytte båndene våre enda 
tettere sammen, og bli ett med hverandre som familie.
Vi har opplevd smittevernstiltakene i sin helhet som 
helt greit, men det var også nervepirrende. Da det var 
usikkert om vi i det hele tatt fikk gjennomført så lagde 
vi en Plan B, og la litt av det andre på is. Så når vi fikk 
gjennomføre full vielse og feiring, ble vi veldig glade! 
Det er krevende å skulle planlegge noe så stort uten å 
vite om man får gjennomført slik man har sett for seg, 
men vi var innstilt på å få en fin feiring uansett. 
-Og vielse ville det blitt uansett om det bare ble oss 
to med barna og forlovere. Dagen handler jo om vår 
kjærlighet til hverandre.

- Vi gleder oss mest til å endelig bli Mann og Kone, og 
å få dele kjærligheten, og dagen med de aller nærmeste 
familie og venner.

Bryllupsmusikk
Alle har sine ønsker for sitt bryllup, og musikken er ikke 
noe unntak. Valg av musikk og musikere er en av flere 
måter å lage sitt drømmebryllup. 
Kirkemusiker Lars Otto Sørhus er en allsidig musiker. 
Blant mye annet kan han spille flotte bryllupsmarsjer på 
kirkeorgelet. Du kan høre et par av dem på vår hjemme-
side: www.kirken.amot.no.

Bryllupskaka
Kakebordets store midtpunkt. Den trenger ikke nød-
vendigvis å være kjøpt fra et bakeri, den kan like gjerne 
være hjemmebakt. Sett en i familien eller vennekretsen 
til jobben, dersom man ikke ønsker å lage den selv. Bruk 
gjerne favorittkaken i stedet for den tradisjonelle mar-
sipankaken. Det er jo brudeparets dag, så da kan dere 
gjøre som dere selv ønsker.

Jeg har brukt sukkerbrød, fylt med krem eller vanil-
jekrem og syltetøy etter ønske. Kaka dekkes med marsi-
pan og pyntes med marsipanblomster, frukt og bær og 
brudeparfigur. Man kan også bruke spiselige blomster, 
men disse må være usprøytet.
     Anita Bue



Åmot-kirkene  
koronavåren 2020  
 
Stengte kirker er symboltungt, og har ikke skjedd i 
Norge på mange hundre år. Det merkes. Aller verst har 
det vært for dem som skulle følge sine på sin siste reise. 
Restriksjonene har preget både dagene før, under og 
etter gravferden. Alle kirkelig ansatte har opplevd dette 
som tungt og vanskelig.  
 

Det ble tidlig klart at vi måtte utsette vårens 
høydepunkt: tur til Trondheim med konfirmantene og 
selve konfirmasjonene. Det var nesten like tungt. Å ta 
fra unge mennesker et stort og viktig livsritual som er 
forberedt gjennom flere år fra familienes side, er ikke 
noe vi gjør med lett hjerte. Heldigvis er planene nå klare 
for konfirmasjon i høst, med Trondheimstur i forkant.  
 

Kirkestaben gikk som de fleste over til en intens, digital 
kommunikasjon. Læringskurven har vært bratt! Mye har 
gått bra. Men uvissheten omkring hva som var greit og 
ikke greit og hvor lenge vi skulle utsette og endre planer, 
er ingen god uvisshet å leve med.  
 

Heldigvis kom årets hederskarer oss til unnsetning, Ein-
ar Øfstaas og Erlend Arnesen - med Radio Midtøsterd-
al. De gjorde en helteinnsats for å lære oss bedre digital 
kommunikasjon. Det gjorde de på dugnad! Vi er dem 
evig takknemlige.  
 

Hva nå? Vi håper stadig på lysere tider og friere forhold, 
men det digitale tar vi med oss videre i arbeidet. Med 
hånden på hjertet: Kirkestaben i Åmot har blitt enda 
mer sammensveiset enn før. 

 
Synnøve Sakura Heggem 
sokneprest

Kjærlighet kommer og kjærlighet går, 
ingen vet vægen vi vandre
Men din vil je’ vara i dager og år,  
je’ vil itte sjå på andre

Mitt hjerte er ditt, ditt hjerte er mitt
og visa med seljelyd låter
Min glede er din, din glede er min 
og sorgen er min når du gråter

Kjærlighetsrosa er frodig og sterk, den 
kæin få knopper og blømme
Kjærlighetsrosa er skaperens verk, det 
ska’ vi æiller forglømme

  

  Nils Ferlin
  Oversatt av Alf  Prøysen

Ruths ønskedikt:-)



Vår på kirkegården
Våren er den travleste tida ute på kirkegården, så selv 
om kirkene har vært stengt for gudstjenester, har kirket-
jenerne våre hatt nok å henge fingrene i.
Sammen med 
menighetsrådene 
og andre gode 
hjelpere har vi 
fått opp gammelt 
løv og visne 
lyngplanter, og 
busker er 
beskjært. 
Vi har ansvar for planting og stell av mer enn 100 graver 
på Rena, hvor familien ikke har mulighet til å gjøre 
dette selv. Nå blomstrer det fint, både her, i kassene ved 
inngangen og ved minnelunden. Krakker har blitt satt 
ut på alle tre kirkegårdene, og det har kommet vann i 
utekranene.
I kirkekjelleren i Osen har vinduskarmene fått en ansikt-
sløftning. Her var det tykke lag med maling som flasset. 
Nå er det lagt på nymalte, fine plater, og vinduskarmene 
er som nye.
Plankegjerdet rundt kirkegården på Rena skrek lenge 
etter ny beis og har endelig blitt hørt. Staben har hatt 
dugnad og gitt den et strøk på utsiden, planen er å få tatt 
innsiden også i løpet av våren og sommeren.
Rett før jul i fjor ble det fjernet en del stubber på kir-
kegårdene i Osen og på Rena, vi har fått fjernet røtter 
og fylt og sådd de fleste av disse stedene, og vi har fylt 
på jord og sådd på nye graver, på alle tre kirkegårdene.
På Rena har vi fjernet en del av en stein-innramming fra 
et gammelt gravsted. Dette var store steinblokker, den 
største var på ca 300x40x18cm! Så det var godt med ek-
stra krefter fra minitraktoren. Lurer litt på hva de hadde 
til hjelpemiddel den gang disse blokkene ble satt ned.

Friluftsgudstjenester

Pilegrimsskjæret/Nesvangen 14.juni
I flere år har har vi vandret fra Løpsjøen til Nesvan-
gen før gudstjeneste på Nesvangen. I år gjør vi en liten 
vri. Vi møtes på Nesvangen kl 14, drikker litt kaffe, og 
får så en vandring i nærområdet, blant annet opp på 
Pilegrimsskjæret. Her er det flott utsikt over Rena og 
Åmøtet. Finn Nygård blir med som guide og kjent-
mann, og bidrar med sin historiekunnskap.
Gudstjenesten på Nesvangen er blitt en flott tradisjon, 
og går av stabelen kl 16. Vi krysser fingrene for godt 
vær. Som tidligere blir det grilling etter gudstjenesten. Vi 
spanderer pølser og brus på alle.

Sørlistøa fløtermuseum 21.juni kl 11
I år som før blir det gudstjeneste på Sørlistøa. Ett barn 
skal døpes, det er ekstra hyggelig. Museet er stengt pga 
korona-restriksjoner, og det blir ingen servering, men 
vi får lov til å bruke stedet. Toalettene er åpne. Alle op-
pfordres til å ta med campingstol, kaffe og noe å bite i.

Husmannsplassen Solli 9.aug kl 13
Gudstjenesten på Solli i 2019 var godt besøkt, og  
vertsskapet inviterer oss igjen til dette idylliske ste-
det. Kafeen vil være åpen fra 12 til 15, gudstjenesten 
begynner kl 13.  Det er skiltet fra bensinstasjonen i 
Osen, herfra er det 4 km veg helt fram.



Til tjeneste for folkekirken
En hilsen fra bispedømmerådet som ble valgt høsten 
2019:

“Et menneske uten gudsfølelse - nei, det tror jeg ikke 
eksisterer.» Innlandsdikteren Hans Børli setter ord på 
det mange av oss opplever, og som vi stadfester gjen-
nom dåpen. Åtte av ti innbyggere i Innlandet er døpt, 
og med det medlemmer i Den norske kirke. Dere har nå 
valgt hver enkelt av oss i bispedømmerådet til å forvalte 
og videreutvikle kirken vår. Vi er svært takknemlige for 
den tilliten dere har vist oss i valget, og skal gjøre vårt 
beste for at kirken vår skal ha rom for alle. 

Folkekirken rommer det alminnelige livet. Her er det 
rom for tradisjon og kultur, og et hellig rom for livets 
milepæler, dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse. Det 
kristne budskapet om nestekjærlighet, er verdigrunnlag 
og bærebjelke. Bispedømmerådets oppgave er å «vekke 
og nære det kristelige liv i menighetene». 
Det skal rådet gjøre, gjennom å fremme samarbeid 
mellom menigheter og bispedømme, fordele statlige til-
skudd, opprette og legge ned stillinger, tilsette kirkelige 
ansatte og legge planer og strategier. 

Hamar bispedømmeråd vil at kirken vår skal være mer 
synlig, mer relevant, og mer tilstede i folks hverdag-
sliv. Framover vil vi satse på dåp, og på rekruttering til 
stillinger i kirka. I dåpen feirer vi livet, tar imot Guds 
kjærlighet og blir del av det kristne globale fellesskapet. 
Medlemsundersøkelsen fra 2019 viser at 8 av 10 ville 
valgt å døpe barna sine i dag. Dette ønsker vi å imøte-
komme ved å gjøre dåp mer tilgjengelig. I hvert prosti 
vil det i løpet av 2020 bli gitt tilbud om drop in-dåp.

Prestemangelen er mange steder prekær. Det pågår et 
arbeid nasjonalt for å øke rekrutteringen til stillinger 
i kirka, og i Hamar bispedømme gjør vi i tillegg egne 
tiltak. Vi har som mål at flere nyutdannede prester vil se 
mot Hamar bispedømme som et attraktivt sted å jobbe 
og bo.

Hamar bispedømmeråd vil at folkekirken i Hamar 
bispedømme skal være for deg og meg; hellige rom for 
alminnelige liv.
Takk for tilliten dere har vist oss.

Hamar bispedømmeråd
Gunhild Tomter Alstad, leder (Åpen folkekirke)
Inger Kragh Nyhus, nestleder (Nominasjonskomiteens 
liste)
Finn Ragnvald Huseby (Åpen folkekirke)
Iselin Vistekleiven (Nominasjonskomiteens liste)
Lisbeth Sydbøge (Åpen folkekirke)
Trond Rønning (Bønnelista)
Lars Erik Flatø (Åpen folkekirke)
Thomas Tinglum (representant for prestene)
Gunnstein Endal (representant for de kirkelige ansatte)
Biskop Solveig Fiske



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.

Glimt fra Etiopia
– Etter at jeg begynte å bidra med 
penger til husholdningen, hører 
mannen min på meg. Han har lært 
mye om sparing av meg, sier 
Zerithun Nagase fra Etiopia fornøyd. 
Gjennom en selvhjelpsgruppe har 
hun fått opplæring i økonomi og sparing, og tilgang på et lite lån. Det 
brukte hun til å kjøpe kyllinger som hun solgte med fortjeneste. Nå, ett 
år senere har hun videreutviklet bedriften, opprettet sin egen sparekon-
to i banken, og kjøpt ei ku. Resten av pengene bruker hun til skolegang 
for barna. 
 – Nå tør jeg si meningen min i hjemmet, i lokalsamfunnet og i kirka. 
Zerithun forteller at kvinner tradisjonelt sett ikke har egne kontoer, men 
gjemmer penger ulike steder i huset. – Følelsen jeg fikk da jeg åpnet min 
første bankkonto var helt ubeskrivelig. Jeg har aldri opplevd en sånn 
glede før! 
Les mer om Det norske misjonsselskaps arbeid på www.nms.no.



Min bryllupssalme 
Guds godhet sang i sinnet Guds glede blomstrer atter 
og rørte Edens trær  når to har sagt sitt ja. 
den kveld da mann og kvinne Da fylles vi med latter, 
først kom hverandre nær.  og himmelen er glad. 
De så Guds skaperglede  Pryd, Herre, deres hager 
dypt i den annens blikk,  med roser og jasmin! 
og blomster danner kjede, Vær med dem alle dager, 
og alt ble til musikk.  gjør atter vann til vin!

 

Vi sier ja til livet, 
til alt hva Gud oss gav. 
Da fløyter det i sivet, 
da glitrer det på hav. 
Vi gjør hverandre rike 
på glede dag for dag. 
Gud, hold vårt ja ved like 
som livets hjerteslag.
       Av Øystein Thelle

personlige godhet er overordnet kjønnsforskjeller. 
Det er noe nytt i historien å anerkjenne dette offisielt. 
Gud viser sider ved sitt vesen som vi ikke tidligere har 
klart å ta inn over oss... 
 

Vidar Sandbeck har skrevet mange kjærlighetsviser. 
En av dem er i slekt med “Guds godhet sang i sinnet”, 
“Det tapte Paradis”. Den samme universelle, naturlige 
og personlige godhet bekreftes på lokalpoetisk, sublim 
måte. Løsningen på all verdens kjærlighetssorger og 
tragedier gis også en form i visa som selv salmeboken 
strever med å etterligne, når dikteren lar “ei tone fra 
sedertreets krone” (livstreet i paradis) si til de to dypt 
ulykkelige: “du/vi er i paradiset, men det vet berre je”. 
 

Paradiset, den universelle, naturlige og personlige 
kjærlighet forlater oss aldri helt. Men det er ikke alltid vi 
får øye på det. Godt at vi kan minne hverandre om det, 
også når vi ritualiserer kjærlighet mellom to gjennom 
salmer som “Guds godhet sang i sinnet”.  
   Synnøve Sakura Heggem

Hvorfor er dette en definitiv favorittsalme? Fordi en 
universell, naturlig og personlig godhet beskrives som 
kjærlighetspakt. Jeg gjenkjenner det aller helligste i til-
værelsen. Hver gang noen elsker, kommer en universell, 
naturlig og personlig godhet til syne - som et  
guds-under. Universell f.eks ved uttrykkene “Guds god-
het, Guds skaperglede, himmelen er glad, livets hjerte-
slag, alt ble til musikk”. Naturlig ved hjelp av bildene 
som florerer: “blomster, hager, roser, jasmin, vann, vin, 
siv og hav, hjerteslag”. Mennesket får være det som 
det er: natur, som del av en uendelig natur, som del av 
gudsrike- tegnet at vann blir til vin (se strofe 2), som del 
av livets hjerteslag (strofe 3): GLEDE. 

Hvorfor foretok jeg Norges første offisielt godkjente 
vielse mellom likekjønnede i Åmot kirke i 2016? Fordi 
jeg er overbevist om at denne universelle, naturlige og 

Espen Glæserud og Chris André Tjernsli Hansen giftet seg i 
Åmot kirke 11. juni 2016. Her står de sammen med organist 
Lars Otto, Sørhus, Prest Synnøve Sakura Heggem og  
kirketjener Willy Olsen.



BYGD OG ÆTT
Døpte Åmot kirke
Vilde Skaret Pedersen  22.03.

Døde Deset kirke
Marry Olsen   20.03.

Døde Åmot kirke og kapell
Hildur Rødsdalen  20.03.
Torveig Grindborg  24.03.
Odd Birger Johnsen  02.04.
Reidun P. Strømstad  04.04.
Randi Torp Nordseth  07.04.
Reidar Sparby   07.04.
Per Christian Indseth  17.04.
Ronald Nordengen  21.04.
Arne Ingvald Oskal  24.04.
Magnar Torolf  Pettersen  08.05.
Lise Snarud   11.05.

Koronarestriksjoner
Regler for gjennomføring av gudstjenester 
og kirkelige handlinger er i stadig endring. 
Fra 31.mai gjennomføres gudstjenester som 
vanlig, men med maksimalt 50 besøkende. 
Oppdatert informasjon finnes på vår hjem-
meside: www.kirken.amot.no

Trosopplæring
Vi har dessverre mistet en del samlinger dette vårsemes-
teret. Følg med på Facebooksiden “Kirkene i Åmot”, og 
Facebookgruppene “Trollungenes familiesamling” og 
“Småbarnstreff ”. Der deles det litt av hvert! Det er også 
mulig å få aktivitetsbøker fra IKO helt gratis!
Fra høsten av starter vi sannsynligvis opp igjen med “Trol-
lungenes familiesamling” og “småbarnstreff ” ukentlig. Det 
kommer info i posten og plakater når det nærmer seg. Det 
vil også inviteres til andre trosopplæringstiltak for ulike 
aldersgrupper.

Noe for deg som er ung?
Noen ungdommer var med på ungdomslederkurs i vinter 
og skulle ha fullført dette på våren, men dette har vi måttet 
vente med. Dere vil høre fra meg og få mulighet til å 
fullføre i løpet av høsten. Det skal også startes opp “Helt 
ærlig” for ungdom i Åmot. Sjekk internettsiden heltarlig.no! 
Kom gjerne med innspill og ideer i forkant.  

Åpen kirke i sommer
Åmot kirke er åpen store 
deler av sommerferien, 
fra kl 10-16. Dersom du 
har tid til å sitte vakt og 
dermed sørge for flere 
åpne dager i kirka; ta 
kontakt med oss på 
kirkekontoret: 62 44 29 10.
Kirkene i Nordre Osen 
er åpne etter avtale. 
Ta kontakt med Anne 
Marit Strand på telefon 
947 92 491.
Velkommen innom!

Helene



GUDSTJENESTER
Deset kirke
14.juni:  Gudstjeneste   11.00
13.sept: Høsttakkefest   11.00

Osen kirke
21.juni: Fløtermesse, Sørlistøa  11.00
25.juli:  Åpen messe, Osendager  10-14
29.juli: Olsokmesse   18.00
9.aug:  Friluftsgudstjeneste Solli  13.00
6.sept: Høsttakkefest   11.00

Åmot kirke
13.juni: Åpen messe   10-14
14.juni: Pilegrimsmesse Nesvangen 16.00
20.juni: Åpen messe   10-14
4.juli: Åpen messe   10-14
5.juli: Gudstjeneste   11.00
26.juli: Gudstjeneste   18.00
15.aug: Åpen messe   10-14
16.aug: Gudstjeneste   11.00
29.aug: Åpen messe   10-14
30.aug: Gudstjeneste   11.00
2.sept: Salig blanding   12.00
12.sept: Åpen messe   10-14
 
Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer i programmet.
Følg med på hjemmeside og oppslag når det nærmer seg.


