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Takk!
Dette korte ordet, som de fleste 
av oss bruker flere ganger for 
dagen, er tema for denne utgaven 
av Kirkebladet. Det uttrykker en 
grunnleggende menneskelig følelse, 
og finnes på alle språk i en eller 
annen utgave. Og - et viktig ord er 
det; for det er et ord som hjelper 
oss, rent tankemessig, til å stå imot 
et fenomen som vi så altfor lett kommer borti i vår tid – 
nemlig å ta ting for gitt. Det minner oss om, at vi står i 
en relasjon til noen, for vi takker ikke oss selv. Vi takker 
noen andre. Og det kan synes som om det er en påmin-
nelse som vi virkelig trenger i vår tid. Det er et ord som 
minner oss om at vi ikke er alene i verden, at vi kan ikke 
klare ALT selv.

Takknemlighet
Takknemlighet er et ord og et fenomen som er nært 
beslektet med takk. Takk er det verbale uttrykket for 
takknemlighet. Fenomenet har også kommet litt «på 
kant» med en moderne oppfatning av «det myndige 
mennesket», eller «det autonome mennesket», som ikke 
bare kan, men som skal, kan og bør, klare det meste selv. 
Det som «lurer» under overflaten her er nemlig avhen-
gighet. Mye av den moderne tenkningen om menne-
skets vilkår på jorden har nettopp dreid seg om å gjøre 
mennesket mindre avhengig, enten det er av naturen, 
av «maktene» eller av andre. Litt kynisk sagt fremstår da 
takknemlighet i klasse med svakhet, underkastelse og 
ydmykhet, og kanskje «tafatthet». Moderne psykologi 
har arbeidet mye med å gi mennesker selvtillit og tro på 
egne krefter, for det er det som driver fremskrittet og in-
novasjoner. Likefullt, så må vi også erkjenne, at på noen 
felter i menneskelivet på jorden, så ER vi avhengige, og 
kommer alltid til å være det. Det er nok å nevne været.
Vi har fått negativt ladede ord som «takknemlighets-



gjeld», som understreker at takknemlighet kan være 
tvetydig. Vi vil nødig stå i takknemlighetsgjeld til noen, 
eller gjeld, for den sakens skyld.

Hvordan oppleves takknemlighet?
Og så er det spørsmål om hvordan dette ser ut «fra den 
andre siden». En person som opplever å få høre et takk, 
eller får noe til takk, opplever det positivt. For da sier 
den andre at man setter pris på den ytelsen som har blitt 
gitt. At man er glad for det. Eller takknemlig, om du vil.

Så er det jo et spørsmål som dukker opp her også; er 
takknemlighet noe som blir forventet? Og er det da 
negativt når man ikke opplever takknemlighet? Og her 
ser vi godt sammenhengen med takknemlighetsgjeld. 
Noen skylder deg noe. Og hvis du ikke får det, blir du 
negativt innstilt.

Religiøs forståelse av takk og takknemlighet 
Det å takke, og vise takknemlighet har også en sentral 
plass i teologien i flere religioner. Faktisk betyr ordet 
«religio» avhengighet, eller forbindelse.
Det første man kommer i tanker om er «Gud» som 
objekt for takknemligheten. Konseptet har fått mange 
utmyntinger, og er også langt på vei blitt en del av såkalt 
«civil religion», ord og uttrykk som folk bruker uten 
å knytte det konkret til en bestemt navngitt tradisjon. 
Tenk bare på uttrykk «Takk Gud for at...». Et munnhell, 
som brukes av mange flere enn dem som holder seg 
med en definert gudstro. Eller på engelsk «Thank God», 
eller «Thank Heavens», osv.

Bibelen og takknemlighet
Ser man i bibelske tekster, og i liturgien som brukes i 
Kirken vil man finne ganske mange eksempler på at det 
nettopp er «takknemligheten til Gud» som står i fokus. 
Man takker for at man er skapt, at man lever, at man har 
fått evner og muligheter, at man har fått ressurser osv. 

Man legger til grunn at det er Gud, som «den primære 
årsak», prima causa, som har bevirket alt dette, og som 
har gjort at man er der man er.

I Lukas 17,11-19 kan vi lese en fortelling om at Jesus 
helbreder ti spedalske. Én av dem kommer tilbake for å 
takke, og Jesus lurer på hvor det ble av de andre ni. Så 
sier Jesus til ham som kom tilbake: Reis deg og gå! Din 
tro har frelst deg!  Alle ti ble helbredet. Takknemlighet-
en ble ikke stilt som et krav eller et kriterium for å bli 
frisk. Det var ikke slik at de andre ni ble syke igjen fordi 
de glemte å takke.
For dette sier oss nettopp noe meget viktig om takk og 
takknemlighet; det skal være spontant og ekte. Det skal 
ikke brukes kynisk i forhandlinger for å oppnå fordeler. 
Da er det noe annet, men ikke takknemlighet.

Takken kommer fra hjertet
«Takk» blir av og til kalt en høflighetsfrase, og rett 
som det er kan man høre eller oppleve at takk misb-
rukes, som «smisk». Men takkens, og takknemlighetens 
egentlige natur er spontan, og god. Man anerkjenner 
den andres bidrag, noe som gleder den andre. Man 
innrømmer at man ikke greier ALT selv, men er raus 
med å gi andre honnør for å hjelpe til. Det fører ofte 
til at vedkommende som mottar takken får lyst til å 
bidra mer, og hjelpe til igjen. Det blir en «god sirkel», 
av samarbeid og anerkjennelse, og kanskje gjensidighet.
Men da må takken og takknemligheten få leve som 
spontane fenomener, og ikke som valuta som føres 
opp på en konto og avregnes etterhvert. For da blir det 
noe beregnende og noe kynisk over det. Da blir det et 
spørsmål om makt, og om underdanighet, om styrke og 
hjelpeløshet, noe som er et fullstendig misforstått op-
pfatning av fenomenet. Og det er også på denne måten 
liturgiens affinitet med takknemlighet skal forstås; det er 
ikke noe krav fra Gud at vi skal være takknemlige. Det 
er noe som kommer fra hjertet; det er spontant.



Folk på gata - om takknemlighet

Hva er du takknemlig for? Redaksjonen i kirkebladet tok 
seg en tur ut på gata for å finne ulike svar på dette.

Wenche Kolby
Det er viktig å være takknem-
lig for de små tingene. Når 
alt kommer til alt er det disse 
som virkelig betyr noe.  Jeg 
er takknemlig for at jeg har 
en fin familie og fem fine 
barnebarn. 

Ine Stormoen Larsen og 
Julie Pettersen:
- Vi er takknemlige for f
amilie og venner, og for at 
vi bor på et lite og trygt sted. 
Her er det mange fine 
mennesker, og alle kjenner 
alle.

Ole Johnny Hansen
- Jeg er takknemlig for livet, 
og for at jeg har fått leve slik 
jeg ønsker, som en fri mann.

Sindre Ernestus
- Jeg synes det er viktig å vise 
takknemlighet ved å sette 
pris på det du har, og de du 
har rundt deg. Jeg er 
takknemlig for at både jeg 
og familien min har god 
helse.

Ruths ønskedikt:-)

Det lufter lørda’n

Ho møter mannen med gla’e auger, 
og det er mest som e sjelemette 
å få’n hematt, og kjenne teven 
tå tømmerkoje og skogskarsvette. 

Han står et augblekk og ser og værer 
inn hele hemmet med sterke longer. 
Det lufter nyflidd og rent og strukint 
tå hus og kjerring og fire onger. 

Men onga kaster se’ over skreppa 
Og fær og fikler tel lokket glir opp, 
for det fins itno så fint i verda 
som luft tå kjøpbrød og syn tå sirop. 

Og flesket freser, og kaffen putrer. 
Små munner pjatrer om nytt og viktig. 
Mot mjuke kjakar stryk grove hender. 
Det lufter lørda’n og godt og riktig. 

Så sløkkjes lyset, så stilner ståket, 
og fire ongkroker ligg og snuser. 
Og han og ho: D’er godt å kjenne 
den stille varmen som hemmet huser. 

 Einar Skjæraasen
 Fra samlinga Danse mi vise,  
 gråte min sang fra 1949.



Høsttakkefest og åpning av 
navnet minnelund
Søndag 20.september blir det høsttakkefest i Åmot 
kirke. Som vanlig vil bygdekvinnelaget stille med kaffe 
og kaker, og pynte kirka med høstens grøde. 
Pensjonistforeninga og Kåre Sandviken er spesielt invit-
ert. Vi vil gjerne takke dem i gudstjenesten.

Etter gudstjenesten vil kirketjenerne Anita Bue og 
Fredrik Sandviken foreta den offisielle åpningen av 
navnet minnelund. I minnelunden kan urner settes ned, 
og avdødes navn settes på felles gravstein. Dette passer 
særlig godt for dem som ikke har familie i nærheten som 
kan stelle et eget gravsted. Minnelunden er tatt i bruk og 
ser ut til å bli et populært alternativ.

Høsttakkefest er en takkegudstjeneste for årets grøde. 
Den er blitt feiret i Den norske kirke siden 1899. Korn-
nek, grønnsaker, frukt og blomster blir tatt inn i kirken 
under gudstjenesten. I høstgudstjenesten markerer vi i 
dag vår takknemlighet for hele skaperverket. Når vi sier 
takk for høstens avling sier vi altså takk for at Gud gir 
oss det vi har bruk for til livets opphold. I Fadervår ber 
vi om at Gud vil gi oss vårt daglige brød, og høstgudst-
jenesten er vår takk fordi vi får det.

Allehelgen

I Norge feires Allehelgensdag alltid første søndag i no-
vember. Dagens navn tilsier at det dreier seg om helge-
ner, men det er også en minnedag for de døde. De som 
har mistet en av sine det siste året er spesielt invitert. Se 
når det er gudstjeneste i din kirke på baksiden av bladet. 

Hallo venn!
Søndag 25.10.2020 

Dette er et alternativ til 
Halloween. Utkledning, 
teatersminke, godteri, lek 
og musikk! Det handler 
om samhold og 
ivaretakelse av hverandre. 
Alle er venner og kanskje 
får vi oss nye venner 
denne dagen? 4-årsbok til 
Osens 4-åringer deles ut under gudstjenesten. Vi ivaretar 
smittevern. Etter gudstjenesten blir det servert mat og 
drikke, og vi leter etter godteposer. 

Allehelgensvandring 
med perlejakt, mandag 02.11.2020 

Alle 10-åringer inviteres til en spennende og innholdsrik 
samling i Åmot kirke for å bli bedre kjent med kirkebyg-
get, kapellet, gravene, dekorasjoner og gjenstander. Hva 
er Allehelgen? Hva er liv? Hva er død? Hva føler du når 
du tenner et lys i mørket? Det vil være ulike poster å gå 
til med oppgaver som spørsmål, kreativitet eller diskus-
jon. På hver post finnes det en bestemt perle og når alle 
postene er funnet vil man ha alle perlene som danner 
”Kristuskransen”. Dette er et helt spesielt armbånd av 
helt spesielle perler. 



Tusen takk! 

Solli...
Søndag 9.august var det 
friluftsgudstjeneste på 
Husmannsplassen Solli. 
Tusen takk til vertsskapet 
som sørget for en vakker og 
hyggelig ramme om 
gudstjenesten, og serverte 
kaffe og kaker etterpå. 
Kevin Snerten-Rønningen ble døpt i gudstjenesten, 
Vidar prest hadde med gitaren, og sammen med Sara 
Vold Johnston på fiolin fikk vi også en flott musikalsk 
ramme om begivenheten. Det ble en flott dag for rundt 
40 fremmøtte.

Skogskolen i Osen....
29.juli er Olsokdagen, og tradisjonen tro var det gudst-
jeneste i gammelkirka i Osen. Ekstra hyggelig var det at 
Skogskolen inviterte alle frammøtte til kirkekaffe. Tusen 
takk til dere for det!

Pensjonistforeninga....
I vår hadde kirkestaben dugnad,
 vi begynte å beise gjerdet 
rundt kirkegården på Rena. 
Som respons på det kom 
pensjonistforeninga med en 
generøs gave på kr 10.000,- til 
å dekke utgifter. Det gjorde at 
vi også kunne koste på oss nye 
topplanker til gjerdet. Vi er 
heldige som har gode 
støttespillere rundt oss!

Benker og blomsterkasser... 

Kåre Sandviken har snekret 
benker og blomsterkasser 
til kirkegården på Rena. Nå 
er det enda flere muligheter 
til en hyggelig rast på kir-
kegården. Se så fint det har 
blitt! Tusen takk for alle 
timene du har brukt til dette!

Blomster...
Rena blomsterhandel gir 
bort blomster til alteret i 
Åmot kirke. Joker Osen 
gjør det samme for kirkene 
i Osen. Det er vi meget 
takknemlige for.



Kirkene i Osen får 
vedlikehold

Kirkene i Osen trenger sårt vedlikehold, og nå blir 
det endelig en realitet. Anne Britt Lilleholm har gitt 
penger som skal dekke:
- Utvendig vedlikehold av gammelkirka, skifte ut 
ødelagt bordkledning, og male.
- Utvendig vedlikehold av nykirka, herunder skrape, 
skifte ødelagte deler, og ha på et nytt strøk med 
tjærebeis.
- Renovere taket på nykirka.
- Vedlikehold av kirkeplanken (gjerdet).
- Gamle jernkors på kirkegården renoveres av kon-
servator.
Vi bruker høsten 2020 på formelle prosesser som 
innhenting av tilbud, tillatelser fra biskop og riksan-
tikvar, og bestilling. Vi håper at arbeidene vil starte 
opp våren 2021.

Både kirkeansatte og bygdefolk i Osen er 
selvfølgelig svært takknemlige for den sjenerøse 
gaven. Til dette svarer Anne Britt at hun er glad hun 
kan få gi noe tilbake til bygda hvor hun har hatt en 
trygg og god oppvekst.

Konsert i kirka

Søndag 20. september kl 18 spiller 
Erik Lukashaugen konsert i Åmot kirke. Visesan-
geren vil fremføre kritikerroste tonesettinger av Hans 
Børlis dikt i tillegg til sanger med egne tekster. Med 
seg har han multinstrumentalist Tarjei Nysted  på 
fiolin, nøkkelharpe m.m.. Erik Lukashaugen har utgitt 
fire album og bl.a. mottatt Vidar Sandbecks kulturpris 
«Regnbågåbrua» og nominasjon til Spellemannsprisen. 
Velkommen til en stemningsfull musikalsk reise langt 
innpå skoga!
Billetter kr 250,- kan forhåndskjøpes på VIPPS-nr 
502100 (Skriv “Åmot + navn”) eller kjøpes i døra der-
som det er ledige plasser. NB! Begrenset antall plasser 
pga smittefare.

Korsang i kirka
Nå i disse korona-tider har mye av den musikalske ak-
tiviteten vært fraværende når det gjelder kor og sang-/
musikkgrupper. Åmot kirke har heldigvis såpass stor 
plass at korene kan begynne å øve igjen i henhold til 
smittevernregler med antall personer og avstands-
regelen. Så allerede første uka i september er det tre 
kor som starter opp på hver sine dager. Rena damekor 
øver på tirsdager, Corx og Tune In øver på onsdager 
og KoriÅmot på torsdager.



Småbarnstreff
Onsdager kl 12
sept – nov 2020 

Onsdag 2. september 2020 
starter vi opp igjen med 
småbarnstreff  i Åmot kirke! 
Sang, musikk, rytme og dans 
er viktig for barnas utvikling 
og dessuten er det utrolig 
koselig! Du vet hvordan 
barnet ditt stråler når du 
synger en sang og gjerne 
lager noen rare bevegelser? Det ønsker vi mer av! 
Tidligere har barna fått leke seg med kirkas leker og 
instrumenter (rasleegg), men nå vil jeg oppfordre dere 
til å ta med selv om den lille har en eller to favorittleker. 
Har du noe som lager lyd? Supert! 
Under disse treffene serveres det suppe med rundstyk-
ke. Ta med eget til barna! 
Facebook-gruppe: Småbarnstreff  i Åmot kirke. 

Lys våken
28.-29.november, 1. helga i advent
11-åringer inviteres til «Lys Våken» 28.-29. november, en 
helg bestående av samhold, moro, spenning, god mat og 
refleksjon. Mange tror «Lys Våken» handler om å holde 
seg våken hele natten fra lørdag til søndag, men egentlig 
handler det mer om å være våken for seg selv, for Gud, 
for venner og kirkerommet. Ved å tilbringe disse timene 
i og utenfor kirkerommet får vi kjenne på andre følels-
er enn hjemme og det er enklere å la tankene slippe til 
uten de vanlige rutinene. Det blir kreativitet, leker, sang 
og dans. 11-åringene og ledere lager dansetrinn til «Lys 
Våken-sangen». Det er usikkert om det blir overnatting 
mtp korona. Det sendes ut invitasjoner med mer infor-
masjon og opplegg når det nærmer seg.

Trollunge-
samling, 
Torsdager kl 16
sept – nov 2020 

Torsdag 3. september 
starter Trollungenes 
familiesamling i Åmot 
kirke!  
Tidligere har barna 
fått leke seg med 
kirkas leker og løpe fritt i rommet, men pga smittevern 
vil det nå bli ganske annerledes. Det vil være ulike «stas-
joner» i rommet som kan brukes av et maks antall barn 
av gangen og fra kl. 16.30 vil det være en felles sang-, 
fortellings-, danse- og lystenningsstund!  
Jeg ønsker at alle barn og voksne skal føle seg velkomne 
til kirka og tenke på dette som et trygt og godt sted å 
være.  Gratis middag kl. 16.00 – 16.30. 
Facebook-gruppe: Trollungenes familiesamling.   

4-årsbok 
i Åmot, Nordre Osen og Deset kirke 2020 
4-årsboka er noe helt spesielt og en stor opplevelse for 
barnet. Det er nå fire år siden barnet ble døpt og hvor 
mye oppleves annerledes nå sammenlignet med da? 
Boka består av fortellinger barnet kjenner seg igjen i og 
det oppfordres til å tenke og føle på ulike hverdagslige 
spørsmål. Den inneholder fine sanger og bønner, og 
kanskje oppmuntrer den til noe kreativitet? 4-årboksa 
utdeles i Åmot kirke den 18.10, i Nordre Osen kirke den 
25.10. og i Deset kirke den 06.12.

Les mer om kirkens rutiner for smittevern lenger 
bak i bladet!



Støtt våre annonsører!
De støtter oss.

Glimt fra Etiopia
Koronapandemien truer alle land og kjenner ingen 
grenser. Vi er moralsk forpliktet til å støtte land og 
folk som trenger vår hjelp. NMS støtter arbeidet mot 
spredningen av Covid-19-viruset og gir hjelp til de som 
er rammet av «lockdown», er blitt syke eller har mistet 
jobben i land som Etiopia, Egypt og Pakistan.

I Etiopia bruker Women Empowerment-programmet 
det store nettverket sitt for å nå fram med hjelpen i seks 
forskjellige synoder i Mekane Yesus-kirken i Vest-Eti-
opia. Prosjektet kjøper inn såpe, antibac, masker og 
hansker, og i samarbeid med helsemyndighetene og 
med kommunale tekniske komiteer blir dette materiellet 
fordelt til befolkningen.

Ønsker du å 
annonsere i 
kirkebladet?
Ta kontakt med 
kirkeverge 
Ingrun Jule på 
post.kirken@amot. 
kommune.no eller 
på telefon 
40 49 01 08.

I Kamashi i delstaten Benishangul-Gumuz er ungdom-
mene fra ungdomssenteret svært aktive og arbeider 
daglig på dugnad, selv om dette begrepet er ukjent. 
Lederen for ungdomssenteret, Hambisa, koordinerer 
aktivitetene. Ungdommene installerer håndvaskstasjoner 
over hele byen, og i samarbeid med Røde Kors går de 
rundt i byen, informerer om Covid-19 og smittefaren og 
hvordan en kan beskytte seg mot viruset. Håndvaskstas-
jonene fylles kontinuerlig med vann og ungdommene 
sørger for at såpe 
alltid er tilgjengelig. 
NMS støtter 
aktivitetene til 
ungdomssenteret 
med en liten 
ekstrabevilgning.



Min salme 

Takk Gud, for vakre morgenstunder, 
Takk Gud, for hver en dag du gir. 
Takk Gud, for det store under: 
Du fra synd meg frir.

Takk Gud, for alle gode venner, 
Takk Gud, for hjem og folk og land. 
Takk Gud, for hjelp når hat jeg kjenner, 
Så jeg tilgi kan. 

Takk Gud, for arbeid og for yrke. 
Takk Gud, for gleder på min vei. 
Takk Gud, for hvile og for styrke, 
Alt er gitt av deg!

Takk Gud for sorg og motgangstider, 
Takk Gud, for hvert et trøstens ord. 
Takk Gud, for hjelpen når jeg strider, 
Troens strid på jord.

Takk Gud, for ord og sakramenter, 
Takk Gud, for tro og kjærlighet. 
Takk Gud, for gleden din som venter 
Oss i evighet.

Takk Gud, for skriftens klare lære, 
Takk Gud, at den for meg ble sann. 
Takk Gud, jeg vil deg takk frembære 
At jeg takke kan.

Denne sangen ble skrevet av den tyske teologen, presten 
og organisten Martin Gotthard Schneider som bidrag i 
en konkurranse i 1961. Sangen, opprinnelig kalt «Danke», 
vant førstepremien, og slo godt an i Tyskland, og ble se-
nere oversatt til 25 andre språk. Teksten kan godt sees inn 
i tradisjonen med å bringe kirkesangen «ned på jorden», 
og synge om hverdagslige ting som arbeidsplassen, musik-
ken og venner

Schneider hadde studert teologi og kirkemusikk i Heidel-
berg og Tübingen, og arbeidet i mye av livet sitt i området 
rundt Freiburg, henholdsvis som sogneprest, og senere 
som kantor og korleder. Han utgav en sangbok i 1975, og 
da hadde allerede flere av sangene hans blitt godt kjente i 
menigheter og kristne miljøer i Tyskland.

En god del nordmenn har truffet på denne sangen i spei-
deren, og den er trykket i både KFUM/K-
speidernes og NSFs sangbøker, og har vunnet en viss 
popularitet i Norge, og ble mye sunget på 60- og 70-tallet. 
Den norske oversettelsen er ved Kjell Grønner, presten 
som ble kalt for «Ten Sing-bevegelsens far» og som arbei-
det som ungdomsprest i Bergen KFUM i fra 1965 – 1972.

Smittevern i kirkene
Vi tar smittevern på alvor! Vi har håndsprit stående ved 
inngangen til kirkene, og oppfordrer alle til å være nøye 
med håndhygiene og bruke albuen eller lommetørkle ved 
hosting og nysing. Annenhver benk er merket som “ikke i 
bruk”. Alle som ikke tilhører samme familie sitter med en 
meters avstand. Dersom du har symptomer på luftveisin-
feksjon, ber vi om at du ikke deltar i våre seremonier og 
aktiviteter. Vi fører navnelister over alle som er tilstede 
med tanke på smittesporing. Listen makuleres etter 10 
dager.



BYGD OG ÆTT
Døpte Åmot kirke
Lisell Nordby Hjelle  29.08.

Døpte i Nordre Osen
Michelle Agnethe Paulsen 21.06.
Ida Bekkevold   25.07.
Kevin Snerten-Rønningen 09.08.

Vigsel i Nordre Osen kirke
Martine Helena Lindh Løkke og
Hege Hanstad   04.07.

Vigsel i Åmot kirke
Sonja Marie Haagensen og
Alf  Inge Kroken  04.07.

Gina Maria Grønlien Østmoe og
Svein Anders Tjernsbekk  08.08.

Døde Deset kirke
Gerd Helene Glesåen  16.06.

Døde Nordre Osen kirke
Åge Svein Johansen  25.06.

Døde Åmot kirke og kapell
Karin Helene Moe  23.06.
Nils Olav Roland  07.07.
Odd Helstrøm   21.07.
Aslak Ivar Kristiansen  21.07.
Alf  Kristian Hagen  28.07.
Kjell Magne Torp Johansen 05.08.
Aage Arvid Amundsen  14.08.
Eva Helen Kristiansen  25.08.
Synnøve Gundersen  28.08.
Ottar Rundfloen   01.09.

Påmelding 

Skal du konfirmeres våren 2021?
Vi starter konfirmantåret søndag 11.oktober i Åmot 
kirke med gudstjeneste og tur til Hemmelfjell. Dette er 
for alle nye konfirmanter. I tillegg blir det presentasjon 
av konfirmanter i Osen kirke 25.oktober, og i Deset 
kirke 6.desember for de som hører til her.
Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du på:
www.kirken.amot.no

Konfirmanter 2020
Osen kirke, 27.september kl 11:
Emma-Johanne Nilsen Husfloen

Åmot kirke, 4.oktober kl 11:
Sondre Bergset Silkoset
Victoria Harviken
Elise Bjørke-Olsen Prytz
Jon Halvor Herland
Jonas Wayu Berntsen
Mathilie Helle
Anna Gjems French
Emilie Markussen Baardseth
Andrea Victoria Vold Olsen

Åmot kirke, 4.oktober kl 13:
Sondre Aleksander Karlsen
Nils Thomas Pedersen
Camilla Bøhmer Håkonsen
Amalie Westgård
Henrik Tupsjøen
Thomas Slåttsveen Eriksen

Edith Kiønig konfirmeres i 
Ishavskatedralen i Tromsø 11.oktober.



GUDSTJENESTER
Deset kirke
1.nov: Allehelgensgudstjeneste  14.00
6.des: Adventssamling, 4-årsbok og
 konfirmantpresentasjon  14.00 

Osen kirke
27.sep Konfirmasjonsgudstjeneste 11.00
29.sep Salig blanding   19.00
25.okt Familiegudstjeneste, 4-årsbok og
 konfirmantpresentasjon  11.00
1.nov Allehelgensgudstjeneste  11.00
22.nov Gudstjeneste   11.00
13.des Vi synger jula inn  18.00

Åmot kirke
20.sep Høsttakkefest,    11.00
23.sep  Samtalegudstjeneste konfirmanter 18.00
4.okt Konfirmasjonsgudstjeneste 11.00
11.okt Gudstjeneste, presentasjon av
 nye konfirmanter   11.00
18.okt Gudstjeneste, 4-årsbok  11.00
24.okt Åpen messe   10-14
1.nov Allehelgensgudstjeneste  17.00
7.nov Åpen messe   10-14
8.nov Gudstjeneste, farsdag  11.00
17.nov Salig blanding   19.00
22.nov Gudstjeneste   18.00
29.nov Adventsgudstjeneste, Lys våken 11.00
6.des Adventsgudstjeneste  11.00
 

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


