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   Åpningstider: 
   tirsdag, torsdag, fredag  kl 10.00 - 14.00
    
   Kirkekontoret  tlf. 62 44 29 10 
    mob: 960 13 258

   Daglig leder/Kirkeverge 
   Ingrun Jule   mob.: 404 90 108 
    Sogneprester
    Vidar Aanund Brekke  mob.: 920 21 134
    Synnøve Sakura Heggem  mob: 452 04 373
    Kirkemusiker
    Lars Otto Sørhus   mob: 95 96 86 95
    Menighetspedagog
   Helene A. Engevik  mob: 996 47 641
    Menighetssekretær
   Ruth L. Bergersen  tlf.: 62 44 29 10
    Kirketjenere 
   Odd-Ivar Søberg               mob.: 472 74 209
    Fredrik Sandviken               mob.: 907 25 983

   Menighetsråd
   Åmot, leder Thomas C. French mob.: 991 08 616
    Deset, leder Kirsti M. Mykleby mob.: 905 43 513               
    Osen, leder Anne-Marit Strand mob.: 947 92 491 

    Facebook: Kirkene i Åmot
   Nettside: www.kirken.amot.no/

Kirken er både 
lokal og global

Er kirken noe som angår 
samfunnet som sådan og som 
helhet, eller er den en liten in-
teresseklubb for frelste sjeler? 
Dette er hovedaksene langs 
hvilke man kan forstå dagens 
religiøse struktur i Norge, og 
store deler av Europa. Bibel-
en gir oss heller ikke et entydig svar: Den har uttalelser 
og setninger som kan peke i begge retninger. Det som 
er klart er at bibelen har et «universellt» perspektiv. 
Dette ble delvis avklart i en diskusjon som beskrives i 
Apostlenes Gjerninger i det Nye Testamente: Peter og 
jødene som hadde tatt i mot Jesus og akseptert hans 
forkynnelse så for seg at det skulle fortsette som en 
form for jødisk sekt. I mot dette kom Paulus, som had-
de reist i Lilleasia og i Romerriket, og som så det univer-
selle perspektivet, og så for seg at alle slags folk, jøder 
eller ikke, skulle kunne tilhøre kirken og troen på Jesus. 
Det fortelles at Peter hadde et slags åpenbaringssyn som 
fortalte ham at Paulus hadde det riktige perspektivet.

Hvordan skal vi gripe fatt i dette i dag? Vi har fått 
fastslått religionsfrihet som en moderne menneskerett. 
Mange steder finnes det fortsatt ikke, noen steder kjem-
pes det for det, enkelte steder kan det se ut som om 
det «slår revers». Den kristne kirke, og den kristne tro 
er spredt over hele verden, og arter seg helt ulikt over 
alt; det er slik det skal være. Nettopp noe av grunnen 
til dette er at den kristne kirken lever i lokalsamfunnet, 
tar opp i seg lokale skikker og tradisjoner og tilpasser 
seg. Også her har mange feil vært gjort: blåkopier av 
kirkens uttrykk ett sted har blitt forsøkt presset ned i 
lokalsamfunn andre steder, til ergrelse og irritasjon, og 



skade for både religionen og samfunnet. Religion og 
kirke er satt under debatt. Noen bryr seg ikke, noen er 
veldig for, noen er veldig mot, og tusenvis av mer eller 
mindre godt begrunnede antagelser om kirken flakser 
i alle retninger. Kirkens historie er lang, og brokete, og 
det får vel sies at det er ikke alt kirken har drevet med og 
stått for gjennom historien som har vært like tjenlig og 
oppbyggelig for menneskeslekten.

Men vi lever i tradisjonen. Vi har fått overta et samfunn 
hvor kirken og den kristne tro har preget samfunnet 
på godt og på vondt. Og vi kan ikke bare feie det helt 
under teppet og si at tradisjonen ikke finnes. Den er der, 
og den påvirker oss enten vi vil eller ikke. 

Ordet folkekirke har eksistert i språket vårt noen tiår, og 
det har etterhvert blitt brukt og fylt med mye forskjellig 
slags innhold. I moderne betydning av ordet Folkekirke 
er det som regel det universelle perspektivet som gjelder; 
og i det ligger at man også lever i og forholder seg til 
lokalsamfunnet. Eller enklere sagt: Kirken er en del av 
lokalsamfunnet. Den gir rom og plass for menneskers 
behov, på samme måte som butikk og legekontor.

Åmot menighetsråd har i en av sine målformuleringer: 
«...skal bidra til å øke livskvaliteten for alle Renas inn-
byggere». Dette peker på perspektivet. Det er faktisk 
ikke bare for den «frelste flokk» eller for dem som har 
betalt medlemsavgift. Eller er døpt. Eller uttrykker 
sin tro på Jesus i tydelige ordelag. Eller som går hver 
søndag. Eller som leser i bibelen. På et eller annet
tidspunkt i livet opplever mange at butikken, lege-
kon-toret, kulturhuset og kinoen ikke gir svar nok og 
ikke kan møte alle sider ved det å være menneske. Og 
da er kirken der. Annerledes, og samtidig nær. Lokal 
og kjent, og samtidig global. Nåtidig, og samtidig en 
forbindelse til tidligere slekter. 

Aktuell og samtidig gammeldags og eksotisk.

Lenge før det fantes noe som het globalisering var 
kirken global, og lenge før det var noe som het 
stedegengjørelse, var kirken lokal. 

Idéen om folkekirke er noe det må kjempes for. Det er 
ikke enkelt å fastholde et universellt perspektiv; men 
det er viktig. Derfor er det også viktig å stemme ved 
kirkevalget. 
Godt valg!   Vidar Brekke

Ved Åmot kirke 1908

  Kreditering:
I forrige kirkeblad (2/19) ble det publisert et dikt 
hvor forfatterens navn var uteglemt. 
“Je sitt på sten” er skrevet av
 Jon O. Skåret fra Ljørdalen i Trysil.



Trosopplæringen: 
    - dette skjer i høst:

5. september kl.  16.00 – 17.30: 
Krøllekveld for 2-åringer 
Årets 2-åringer inviteres til en hyggelig samling i Åmot 
kirke for å høre fortellingen om sauen som ble borte, 
synge «Krøllesangen», lete etter Krølle og motta diplom 
når lammet er funnet. 

12. september – 28. november: 
Trollungenes familiesamling 
Troll-Trall utvikles noe for å passe en bredere alders-
gruppe, inkludere hele familien, servere mer variert og 
næringsrik mat, mer levende fortelling og kreativitet. 
Sang, frilek og tidspunkt fortsetter vi med som før. 
Torsdager kl. 16.00 – 17.30. Facebook-gruppe: Trollun-
genes familiesamling. 

18. september – 27. november kl. 12.00 – 14.00: 
Småbarnstreff: Alle foreldre i permisjon eller som 
av andre grunner er hjemme med barn fra 0 – 2 år er 
hjertelig velkomne til våre samlinger i Åmot kirke. Det 
blir sang, musikkstimuli, bevegelse, spennende leker og 
lunsj. Onsdager kl. 12.00 – 14.00. Facebook-gruppe: 
småbarnstreff  i Åmot kirke. 

28. og 29. september: 
4-årsbok Åmot: Årets 4åringer inviteres til to samlinger 
i Åmot kirke; lørdag 28. september kl. 12.00 og søndag 
29. september kl. 11.00. Lørdagen skal vi samles for 
å bli litt kjent med hverandre og kirken. Vi skal høre 
fortellingen om Jesus og barna, og gå på vandring. På 
søndagen deltar barna noe under gudstjenesten og får 
hver sin 4-årsbok. 

20. oktober: 4-årsbok Osen 
Årets 4-åringer inviteres til denne søndagsgudstjenest-
en for å gå i prosesjon, tenne lys, få 4-årsbok, høre 
fortellingen om Jesus og barna og synge.  

28. oktober: 
Allehelgensvandring for 10-åringer 
Årets 10-åringer inviteres til en samling i kapellet der de 
blir inndelt i små grupper. Det blir vandring med poster 
i og rundt Åmot kirke. På hver av postene vil de finne 
en perle med en spesiell betydning. Når vandringen er 
over skal de lage et armbånd, «Kristuskransen».

2. november: 
Hallo-Venn i Osen 
Alle familier i hele Åmot er hjertelig velkomne til en 
morsom og spennende samling i Osen. Dette er et alter-
nativ til Halloween med fokus på samhold, vennskap og 
moro. Det blir utkledning, ansiktsmaling, lek, dans, mat, 
brus og godteri. Det blir et arrangement med påmeld-
ingsfrist som publiseres på Facebook.   

30. november – 1. desember: 
Lys Våken for 11-åringer 
Årets 11-åringer inviteres til å overnatte i Åmot kirke 
natt til 1. søndag i advent. Det blir mat, fortelling, sang, 
dans, lek og mye tid til å utforske Tømmerkatedralen. Vi 
avslutter med gudstjeneste og Lys våken-dansen.

8.desember kl 14:
Utdeling av 4-årsbok og adventssamling i Deset.

Tårnagenter, pinsa 2019



Musikk i kirkene våre

Konsert i Nordre Osen kirke 30.aug kl 20
Vil du ha ekte musikkopplevelser som treffer deg midt i 
hjertet? Lewi Bergrud serverer deg melodiøs, sjelfull 
poprock med både kraft 
og tyngde, som blir fulgt 
av sterke tekster om livet. 
Han er et musikalsk 
multitalent som leker seg 
med både gitarer, bass og 
tangenter mens han synger fletta av de fleste. 
Billetter: kr 300,- fås kjøpt i døra.

Salig blanding, Åmot kirke 15. okt kl 19.00. 
Marit Roland spiller egne sanger på torader og gjør også 
noe sammen med organist og trekkspill. Marit har kom-
ponert mange fine melodier for torader og trekkspill; 
pols, reinlender og valser. hun har også laget Brudemarsj 
fra Rena som er blitt fremført på orgel flere ganger. 

Kulturgudstjeneste i Åmot kirke 27.okt 11.00
CorX deltar med bla. sanger som ble fremført da koret 
deltok på sangfest i Harstad i sommer.

Messe for en såret jord, Åmot kirke 27.okt 19.00
Denne kvelden fremføres «Messe for en såret jord» av 
Ketil Bjørnstad og Erik Hillestad. Opplev tekster og 
musikk om jordens skjønnhet, menneskenes forbruk 
og Gud som skaper. De som deltar er korene Cantate 
Domino fra Elverum, KoriÅmot, Rena, under ledelse av 
Ole Andreas Fevang, sammen med solist Anna Sund-
strøm Otervik og bandmusikere.

Tenn lys, 1.des kl 16.00
CorX har sin årlige Tenn lys-konsert denne søndagen, 
med påfølgende fakkeltog slik tradisjonen er.

Violet Road 
13.nov kl 20
Violet Road 
kommer til 
Åmot kirke 
med kasse-
gitarer, dunkel 
belysning og 
de gode historiene. Violet Road er kjent for sitt 
musikalske spenn, og bandet tar publikum med på en 
følelsesreise som går både høyt og lavt. 
Billetter kan kjøpes i døra og på TicketCo.

Mine sanger 24.nov kl 19
Vår kjære kirketjener siden 2003, Odd Ivar H. Søberg, 
går av med pensjon 31.12. I den anledning blir det en 
spesialutgave av serien “Mine Sanger”, hvor Odd Ivar 
velger ut sin favorittmusikk, fremført av ulike aktører fra 
Åmot-samfunnet. Kom og bli med på dette! 

Rena damekor, Åmot kirke 7.des kl 17
Vi har igjen 
gleden av å 
invitere til en 
varm og 
stemningsfull 
julekonsert.
Konserten 
skal få snøen 
til å drysse, 
julestjernen til å skinne og julestemningen til å sitre. Det 
blir gamle og nye klassikere i musikalsk forening - og en 
overraskelse med nærmest 100 prosent julegåsehud-
garanti. Velkommen til en magisk førjulsstund med 
Rena damekor! 
Billettpriser: Voksen kr 200 // Honnør kr 150 // 
Student og barn kr 100



Hvorfor akkurat din stemme?

Alle fellesskap bygger på deltakernes myndige, dynam-
iske medvirkning. Det aller viktigste Den norske kirke 
kan gjøre framover, er å ta sine medlemmer på alvor, fra 
a til å. Historisk har ikke det vært kirkens styrke, selv om 
den også har vist respekt for folkets hjertelige meninger 
om liv, død og sin lokale kirke. I dag jobber kirkene i 
Åmot hardt for å få fram folkets felles hjerteslag. Skal vi 
lykkes med det trenger vi DIN stemme, også i valget. Er 
du klar?
Medlemmer i Den norske kirke er myndige når de er 
konfirmert. Benytt sjansen til å påvirke din lokale kirke, 
stem ved årets kirkevalg!
   Synnøve Sakura Heggem.

Hvem har stemmerett?
Du har stemmerett i Den norske kirke hvis du:
- er medlem av Den norske kirke, 
- fyller minst 15 år i valgåret, og
- er bosatt i soknet (folkeregisteret pr 30.06.2019).

Klagerett
En klage kan leveres skriftlig på kirkekontoret innen 
følgende frister:
- Valggjennomføringen: innen 16.september 2019.
- Valgoppgjøret: innen 26.september 2019.

Høsttakkefest i
Deset, Osen og Åmot kirker
 
“Je undres på hvert lite frø som blir tel frukt og tre. 
På jola fins det ingen ting som er så rart som det...”  
- synger Vidar Sandbeck i ei vise kalt “Undrings-
vise”.  
Hver høst feirer vi årets grøde med gudstjeneste 
i kirkene våre. Bygdekvinner hjelper til med å 
pynte kirkene med frodige vekster i alle farger. 
Høsttakkefest er også dagen for å presentere nye 
kull med konfirmanter som vil følge kirkas spen-
nende opplegg for et nytt år. De vil få med seg 
en velkomstgave denne dagen, lyden av historie, 
naturmystikk og evighetslengsel: Norsk salmebok. 
Det er en kulturskatt. Ikke nok med det. I Åmot 
kirke samles også gullkonfirmanter for å mimre om 
gamle dager, samtidig som de ser nye konfirmanter 
gå i sine, andres og egne spor. 

Få med deg et av høstens høydepunkt: 
HØSTTAKKEFESTER 
Osen kirke 1. september kl 18, 
Deset kirke 15. september kl 11 og 
Åmot kirke 22. september kl 11.



Slik stemmer du

Du kan stemme ved to valg i kirkevalget:
Menighetsrådet der du bor, enten Deset, Nordre Osen 
eller Åmot menighetsråd, alt etter hvilken kirke du sok-
ner til. Menighetsrådet har hvite stemmesedler.

I tillegg kan du stemme til valg på Hamar bispedøm-
meråd, som er bispedømmeråd for hele Hedmark og 
Oppland. Bispedømmerådet har grønne stemmese-
dler.

Du skal altså levere to stemmesedler, en hvit og en 
grønn. Dersom du bare vil stemme på en av dem står 
du selvfølgelig fritt til det.

Når du stemmer velger du en liste med navn. Du kan 
krysse av for inntil 3 navn som du vil kummulere (gi en 
ekstra stemme). Du kan også føre opp inntil 3 slengere, 
altså føre opp navn på folk som ikke står på lista du har 
valgt. Ved bispedømmerådsvalget må du da velge navn 
fra en av de andre listene. Til menighetsrådet kan du 
føre opp hvem som helst som er valgbar.

Dersom du vil bruke stemmeretten, men ikke synes 
noen liste passer for deg, kan du stemme blankt. Det 
ligger blanke stemmesedler i valglokalet som du da kan 
benytte.

Valget er hemmelig. Du skal kunne gå inn i et avlukke 
og velge liste, krysse av og eventuelt føre opp navn, i ro 
og mak uten at noen ser eller stiller spørsmål om hva du 
stemmer. Når du har valgt liste og gjort de endringer du 
ønsker, bretter du hver stemmeseddel på midten slik at 
ingen ser hva du har valgt. Du blir krysset av i man-
tallet, får et stempel på stemmesedlene, og putter dem i 
valgurna.

Her kan du stemme

Stortinget har bestemt at kirkevalget skal gjennomføres 
i tilknytning til kommune- og fylkestingsvalget, altså i 
lokaler som ligger inntil lokalene til det offentlige valget. 
Dette skal sikre at flest mulig får anledning til å stemme, 
og at kirkens demokrati utvikles i riktig retning.

Valget foregår søndag 8.september og mandag 9.sep-
tember på disse stedene:

Deset: Grendehuset.
Åpent mandag kl 13-18

Nordre Osen: Osvang samfunnshus
Åpent søndag kl 15-18 og mandag kl 9-18.

Åmot: Kulturhuset på Rena.
Åpent søndag kl 15-20 og mandag kl 9-20.

Forhåndsstemming
Fram til 6.september kan du forhåndsstemme på kirke-
kontoret på Rena, mellom kl 10 og 14, tirsdag, torsdag 
og fredag.



Deset menighetsråd

Deset menighetsråd består av 4 medlemmer og 5 varam-
edlemmer + en sokneprest.
Dette er noe av det Deset menighetsråd har jobbet med 
den siste tiden:

- Har i samarbeid med organist Lars Sørhus arrang-
ert konsert i Deset kirke til inntekt for orgelsaken. 
Se bildet over.
- Har samlet inn penger til nytt orgel slik at dette 
kan settes i stand.
- Har jobbet for en avklaring av kirkestua, og har 
solgt denne til Axel Mykleby som har flyttet den til 
egen eiendom, og vil ta godt vare på den.

1. Ingerd Fjellstad (1954)
2. Kari Haugsnes (1956)
3. Tove Mikkelsen (1950)
4. Kirsti Marit Mykleby (1948)
5. Helge Nordseth (1974)
6. Erna H. Rensvoll (1946)
7. Caroline Rolstad (1961)
8. Trond Sjøløkken (1947)
9. Eli Synnøve Svendsberget (1951)

Valg av nye 

Menighetsråd
Menighetsrådet har det øverste ansvaret for ak-
tiviteter som drives i menigheten;  f.eks trosop-
plæring, diakoni, og musikk, og de uttaler seg 
ved ansettelse av prester. I tillegg engasjerer de 
seg i frivillig arbeid, inventar, utstyr og vedlike-
hold. To fra hvert menighetsråd sitter i tillegg 
i fellesrådet som har arbeidsgiveransvar for de 
ansatte, og det øverste ansvaret for vedlikehold 
av kirker og kirkegårder.

Det er menigheten/soknet som er den grun-
nleggende enhet i Den norske kirke. An-
dre enheter som f.eks bispedømmerådet og 
kirkemøtet skal ta seg av fellesoppgaver og 
støtte og styrke menighetene.

De ansatte tar seg av mange av oppgavene som 
formelt ligger under menighetsrådet, men det er 
menighetsrådene som vedtar strategier og plan-
er. Både menighetsråds-medlemmer og andre 
frivillige bidrar i tillegg med verdifullt frivillig 
arbeid. Vil du kjobbe frivillig i kirka? Ta kontakt 
med kirkekontoret! Vi trenger folk som vil
- være kirkeverter ved gudstjenester
- være kirkeverter ved åpen kirke
- være medhjelper på tiltak for barn og unge
- dugnader
- kirkekaffe
- m.m.



Åmot menighetsråd
Åmot menighetsråd består av 8 medlemmer, 5 varamed-
lemmer og en sokneprest.
Dette er noe av det Åmot menighetsråd har jobbet med 
den siste tiden:

- Åpen kirke om sommeren.
- Nytt glasskap til julekrybbefigurene
- Oppussing av dåpssakristiet
- Pilegrimsgudstjeneste med grilling på Nesvangen 
ved St.Hans. Se bildet over.

1. Anita Bue (1971)
2. Marit Roland (1964)
3. Linda Øvereng-Bakk (1983)
4. Erling Kristoffer Lippert Relling (1992)
5. Helen Sjøløkken (1976)
6. Agnes K. Nordholm (1973)
7. Ingebjørg Dybvik (1969)
8. Vibeke Kappelgård Lohman (1968)
9. Hanne Amundsen (1984)
10. John Arvid Hovin Stenseth (1989)
11. Peter Ingar Mæhlen (1950)
12. Tove Brenna Holmen (1963)
13. Bjørn Aandstad (1945)

Nordre Osen menighetsråd

Nordre Osen menighetsråd består av 6 medlemmer, 5 
varamedlemmer og en sokneprest.
Dette er noe av det Nordre Osen menighetsråd har 
jobbet med den siste tiden:

- Har samlet inn penger til nytt teppe i  
gammelkirka.
- Arrangerte konsert under Osendagene 2018
- Tilbyr guiding i kirkene for fastboende og tilrei-
sende.
- Arrangerer aktiviteter for barn i kirka, i samarbeid 
med menighetspedagog.

1. Laila Nordsted Odden (1957)
2. Jens Sagen (1961)
3. Hege Vangli (1982)
4. Kari Karlsen (1951)
5. Anne Grethe Aas (1955)
6. Gjermund Nyløkken (1963)
7. Martin Lunde (1999)
8. Arne Morten Lunde (1964)
9. Bjørnar Solvang (1978)
10. Olav Øien (1960)
11. Paal Bernts (1968)

Bildet under er fra bispevisitas i Osen kirke, 
med Osen oppvekstsenter og sokneprest Vidar Brekke.



Historisk med tre lister til 

Bispedømmeråds-
valget
Ved årets Kirkevalg er det 3 lister til valg av leke med-
lemmer til bispedømmeråd/Kirkemøtet: 
Bønnelista, Nominasjonskomitéens liste og liste fra 
Åpen folkekirke.

  - Dette betyr at det ved 
dette kirkevalget blir et 
reelt valg, sier biskop 
Solveig Fiske. Nå er 
det viktig at 
kirkemedlemmene 
stemmer på de 
kandidatene de mener 
best kan være med å 
legge føringer for arbeidet i kirka de neste fire årene, 
både regionalt i bispedømmet og nasjonalt gjennom 
Kirkemøtet. Kirkemøtet består jo nettopp av de som 
velges inn i bispedømmerådene. 
Så til deg som leser dette, bruk stemmeretten din!

Om bispedømmerådet 
Bispedømmerådet består av 7 vanlige kirkemed-
lemmer, en prest, en annen ansatt og en biskop. 
Bispedømmerådets oppgaver er blant annet å ansette 
prester og lede utviklingen av bispedømmet som 
helhet. Medlemmene av bispedømmerådet sitter også i 
Kirkemøtet, Den norske kirkes «Storting». I 2017 ved-
tok Kirkemøtet likekjønnet vigsel i Den norske kirke, 
og de neste årene vil Kirkemøtet ta stilling til mange 
andre saker som har stor betydning for kirken.

Nominasjonskomiteens liste

Dette sier nominasjonskomiteens listekandidater  
om seg selv:
Nominasjonskomitèens liste er utarbeidet av en rep-
resentant fra hvert av Hamar bispedømmes ti prostier 
og en fra bispedømmets ungdomsråd. Prostirepre-
sentantene velges blant prostiets menigheter, og utgjør 
således en bred og demokratisk representasjon fra 
grasrota. Vi har lagt vekt på å få stor geografisk bredde 
blant kandidatene.  Når vi ser på bredden av kandi-
dater er det god variasjon i yrkesbakgrunn, politisk og 
organisasjonsmessig erfaring. De aller fleste har også 
en bred kirkelig bakgrunn i form av verv og/eller 
frivillig arbeid.

    1. Inger Kragh Nyhus, Kapp, Toten (1961)

    2. Trond Enemo, Stange (1975)
    3. Iselin Vistekleiven, Vågå (1983)
    4. Bjørn Tore Grutle, Tynset (1958)
    5. Elin Gravdal Øvrebotten, Jaren (1957)
    6. Solveig Brekke Skard, Brumunddal (1951)
    7. Per Anders Håvelsrud, Dovre (1998)
    8. Reidar Åsgård, Engerdal (1943)
    9. Sidsel Offergaard Jevne, Ryfoss (1950)
    10. Toril Kristiansen, Gjøvik (1961)
    11. Gunder Nordgården, Gausdal (1996)
    12. Alf  Bjørge N. Aschim, Hamar (1971)
    13. Amalie Myrvang Lund, Engerdal (1994)
    14. Torstein Lerhol, Vang i Valdres (1986)



Bønnelista

Dette sier de som står bak bønnelista om seg selv:
Bønnelista vil videreføre den bibelske tro og tradis-
jon som Den norske kirke har vært tuftet på siden 
reformasjonen. Alle avgjørelser i kirken må være i 
tråd med Bibel og bekjennelse - kirkens grunnlag. 
Den norske kirke skal være en del av Guds syn-
lige kirke på jord. Vi ønsker en fornyet kirke med 
medlemmer som har Jesus som Herre og som søker 
Gud i bønn og tilbedelse. Vi ønsker en ledelse som 
er ledet av Guds hellige Ånd og som oppmuntrer 
alle til å tjene Gud på forskjellig vis. Vi ønsker 
selvstyre i de lokale menighetene, hvor medlem-
mene i menighetsrådene blir kurset i hva det vil si å 
være en disippel, drive menighetsplanting og bygge 
menighet.
Les mer på www.bonnelista.no

    1. Trond Rønning, Elverum (1965) 

2. Kari Espås Drogseth, Snertingdal (1956)
    3. Hilde Karin Moe, Jevnaker (1964)
    4. Filip Hovland, Hunndalen (2000)
    5. Vidar Haugen, Åsnes Finnskog (1955)
    6. Karin Helga Brustuen, Øyer (1953)
    7. Hallvard Vatnar Olsen, Arneberg (2001)

Åpen folkekirkes liste

Dette sier Åpen folkekirke om seg selv:
Vi på Åpen folkekirke sin liste vil at Den norske kirke skal 
videreutvikles som en åpen og demokratisk folkekirke, en 
kirke som er åpen for alle, som fremmer menneskeverdet 
og som motarbeider diskriminering. Åpen folkekirke tror 
at flertallet av kirkens medlemmer i Hamar bispedømme 
fortsatt ønsker en raus kirke, med varme og omsorg for 
menneskene. Åpen folkekirke i Hamar bispedømme vil 
forsvare kirkens vedtak om at likekjønnede par kan gifte seg 
i kirka. Vi ønsker en selvstendig folkekirke som er aktiv og 
synlig i det offentlige rom, og hvor folk kan komme i glede 
og sorg og møtes av kvalifiserte medarbeidere.
Les mer på www.apenfolkekirke.org

    1. Gunhild Tomter Alstad, 
Hamar (1974)

2. Finn Ragnvald Huseby, 
Elverum (1949)

    3. Lisbeth Sydbøge, 
Gjøvik (1969)

    4. Lars Erik Flatø, Brandbu (1964)
    5. Kristin Storbråten Stadsvold, Dokka (1995)
    6. Marta Bjørnøy Lalim, Vang i Valdres (1986)
    7. Ivar Bae, Brumunddal (1956)
    8. Frøydis Angard Ulateig, Lillehammer (1971)
    9. Njål Slettemark Føsker, Nord-Odal (1969)
    10. Borgny Skansen Sletten, Vinstra (1974)
    11. Trond Gellein Løkken, Tolga (1974)
    12. Christin Caroline Munkebye Aarnes, Lesja (1961)
    13. Sander Vestby, Hov i Land (2001)
    14. Kjersti Drtina Øversveen, Elverum (1965)
    15. Håkon Gulliksen Furuset Karlstad, Skreia (1999)
    16. Hege Bjerkestrand Midthun, Elverum (1972)
    17. Lars Erik Hyllvang, Engerdal (1968)
    18. Ole Midthun, Hamar (1995)



Glimt fra Etiopia 

Norsk misjonsselskap (NMS) jobber blant annet med 
å styrke kvinners posisjon i Etiopia. Selvhjelpsgrupper 
er en viktig plattform der kvinner lærer mer om egen 
posisjon i samfunnet, sine rettigheter og hvordan de 
kan kreve disse. I tillegg bidrar de til kvinners mot og 
selvtillit til å handle. Og det er helt avgjørende for at 
forandring kan finne sted.

Daitu fra Etiopia forteller sin historie med følelser 
og tårer. Hun har hatt en tøff  tid. Det er ikke enkelt 
å oppdra fem barn når pengene ikke strekker til. I 
tillegg solgte mannen hennes helt uventet og uten 
hennes samtykke jordstykket de dyrket kaffe på. Dette 
var den eneste bærekraftige ressursen i familien.

Daitu ble med i en selvhjelpsgruppe, og fortalte der 
hva som hadde skjedd. Der kom det frem at ifølge 
etiopisk lov er ikke salg av land gyldig uten begge 
ektefellers samtykke. Selvhjelpsgruppen ga henne 
selvtillit og mot til å stå opp for seg selv og kreve sine 
rettigheter som ektefelle. Daitu møtte opp i retten og 
fortalte hvordan hun hadde mistet plantasjen. Hun 
ville nå kreve jordstykket tilbake. Daitu fikk medhold. 
Hun erfarte at hun kunne ta ansvar for sitt eget og 
familiens liv, og skape ei framtid.

Takk for blomster
Joker Osen og Interflora 
Marihøna avd. Rena gir 
blomster til alteret i hhv Osen 
og Åmot kirker. 
Det er vi svært takknemlige 
for!

August er det mykeste myke jeg kjenner
denne skjelvende streng mellom sommer og høst
denne dugg av avskjed i mine hender.

Dette hemmelig milde inn over jorden
denne lyende stillhet: Tal Herre, tal!
Dette lyset som hviler på modningens høyde,
dveler og synker mot visningens dal

Disse kvelder da trær er som skygger i skyggen
denne etterårsferd over sted og forstand.
Jeg har drømt at jeg seilte mot evigheten
og en kveld i august var den første 
besynderlig duse kjenning av land

Jeg vet midt i alt det jeg ikke vet:
August er det mykeste myke jeg kjenner
myk som sorg og som kjærlighet

   Einar Skjæraasen

Ruths ønskedikt:-)



Støtt våre annonsører, de støtter oss!

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.

Ronja Kvisler
Rengjøring & Restaurering 

Gravstein/Naturstein
410 13 929 – ronjakvisler@gmail.com

Web: ronjakvisler.no

Strålende kortur til Harstad! 
40 spente barn og unge, sammen med Lars Otto Sørhus 
og Ingrid Sløgedal samt foreldre, satte 20.juni kursen 
mot Ung Kirkesangs korfestival i Harstad. TuneIn, 
CorX og Åmot Barnekor skulle delta på arrangementet 
”Sangfest nord 2019” som er en korfestival for barne- 
og ungdomskor fra hele landet.
En gjeng med kjekke og flinke jenter (innfelt), erfarne 
sangere fra korene, var også med som ledere.



Min salme: 
Min hyrding er Herren
I faglige foraer foregår det stadige diskusjoner om 
HVA en salme egentlig er. Man har forsøkt å sette opp 
kriterier for salmen, dette kan gjelde både musikalske, 
rytmiske, tempomessige kriterier, og tekstlige og 
teologiske kriterier. Men man har ikke kommet frem til 
en entydig enhetlig definisjon av en salme, og vår siste 
salmebok Norsk Salmebok N13 viser med all tydelighet 
hvor stor spennvidden er, både musikalsk og tekstlig.

I dag vil jeg ta frem en salmetekst som ble laget av min 
farfar, Aanund Brekke, som var lærer på Sørlandet og 
Vestlandet, og som også drev med litt diktning. Farfar 
var fra Gjerstad i Aust-Agder, men bodde mesteparten 
av livet sitt på Vestlandet, og nynorsk ble hans naturlige 
mål, med årene. Salmen kan sees som en ”parafrasering” 
av Salme 23 i Bibelen, en metode som både Martin 
Luther og mange senere salmediktere brukte før ham. 
Aanund Brekke holdt seg ganske tett opptil språket i 
den nynorske bibeloversettelsen fra 1938.

Farfar valgte å bruke en melodi som var kjent fra radio 
og plateinnspillinger, nemlig Oscar Merikantos ”Der 
björkarna susar”.  Her kan du høre melodien med 
original tekst:
https://www.youtube.com/watch?v=-QGp8BubkMA
Merikanto var en finsk komponist, melodien er 
laget omkring 1915, og ble ganske populær etter en 
innspilling gjort av den svenske visegruppen Jailbird 
Singers i 1964. Den originale teksten er av Viktor Sund.

Forståelseshorisonten for de fleste av bibelens 
mennesker, og også tiltenkte lesere, var det rurale 
agrarsamfunnet, og gjeteryrket var utbredet og vel kjent. 
Riktignok ble gjeteryrket regnet som av ”lav rang”, selv 

Vidar Brekke

om det var viktig. Salme 23 er antagelig forfattet av den 
jødiske Kong David, som levde fra 1040 f.Kr til 970 
f.Kr. Han bruker de landlige omgivelser som bilde på 
Guds omsorg.

Min hyrding er Herren, eg vantar ingen ting
Han fører meg til grøne kledte enger
Han leier meg til vatni der eg kvila finn
Og gøymer meg med sine nådevenger

På reine rettferds stigar han fram meg føra skal
Han gjer det, sitt store namn til æra
Og om eg skulle vandra gjennom dødens skuggedal, 
han alltid ved mi sida vil vera.

Eg treng ikkje ottast om einsam eg dreg
Hans stav skal mot vondskaps hær meg verne
Ja framfor mine fiendar eit bord han dukar meg
Og gjev meg sine gåver, så gjerne

Du salvar mitt hovud og fyller mitt staup
med lukka og miskunn og nåde
Eg alle mine dagar skal bu Herrens hus
Du, Herre, så det styre og råde.
    Aanund Brekke

Grønne enger ved Nesvangen
Det vi kan reflektere over i vår tid, er: Hvordan kan vi 
som mennesker av i dag ”sette oss inn i den bibelske 
virkeligheten”? Det David beskriver er bekker, elver, 
og vann som han har sett og opplevd, og setter inn i en 
dikterisk sammenheng. Kan vi gjøre det samme? Kan 
vi f.eks. forestille oss at ”de rette stier”, er våre flotte 
skogsstier ved Skramstadseter? Eller at ”vann der jeg 
finner hvile” er f.eks. Prestsjøen? Eller at ”grønnekledde 
enger” er f.eks. Nesvangen?



BYGD OG ÆTT
Døpte Deset kirke
Helge Berget    02.06

Døpte gamle Osen kirke
Lea Karlsen Fehse   29.07

Døpte Åmot kirke
Thore Skogsholm Doorman  10.06
Mikkel Ness Røed   10.06
Dominik Aleksander Maksimov  04.08
Oda Sætervang Mikkelsen  04.08

Døpte Åmot, Nesvangen
Lavrans Amundsen Dufseth  23.06

Døpte Åmot, Rena Leir kapell
Selma Eleonora Andersen Hildebrand 26.05

Vigde i Åmot kirke
Louise Schønemann-Paul 
og Eivind Iver Krohn   04.05
Nina Lemberget Nergård 
og Marius Karlsen   29.06

Døde Nordre Osen kirke
Leif  Ingar Hanstad   18.06

Døde Deset kirke
Odd Bekk    30.07

Døde Åmot kirke og kapell
Stein Erik Skaret    21.06
Olaug Alme    21.06
Tore Likvern    05.07
Eli Tangen    18.07
Finn Aage Henriksen   25.07
Roar Solbakken    26.07
Malvin Oddvar Bekken   02.08
Tore Petter Eng Øvermo   08.08

Konfirmant i 2020?
Det er ikke for seint å melde seg på konfirmantoppleg-
get i Åmotkirkene! Gå inn på nettet til kirkene i Åmot, 
www.kirken.amot.no, eller kontakt kirkekontoret.  

Kick-off  skjer ved Prestsjøen 18. august med natursti 
og konkurranse, grilling, ringdans og bli-kjent-kveld. 
Foreldre/foresatte er velkomne! På høsttakkegudstjenes-
tene vil nye konfirmanter bli presentert (Osen kirke 1/9,  
Deset kirke 15/9, Åmot kirke 22/9). 

Forberedelser til konfirmasjon skjer onsdager like 
etter skoletid, og begynner med varm suppe i Åmot 
kirke. Vi synger, samtaler (ingen tema for små, ingen 
for store!), planlegger Trondheimstur, danser, tenner 
lys, blant annet. Dere vil lære mer om lokal, nasjonal, 
og global kirkehistorie, klimautfordringer og kunsten 
å være til stede i eget liv og egne relasjoner: til venner, 
kjærester, foreldre, fremmede. Hvorfor har vi ritualer 
i hverdag (stå opp om morran, spise, gjøre det samme 
dag etter dag) og fest (f  eks konfirmasjon, vielse, dåp, 
begravelse)? Det vil vi lære mer om. Hvorfor er kirkene 
vakre og fulle av gamle fortellinger? Hva er kjærlighet? 
Hva tenker du om liv og død, om teknikk og sport, om 
samfunn og utdannelse? Kirken er et mikro-kosmos, 
den skal speile ALT. Hva lurer du på? Hva vil du fortelle 
andre? Gjør det sammen med andre unge og oss voksne 
i Åmot kirke! Synnøve Sakura Heggem (prest) er hove-
dansvarlig for undervisningen.



GUDSTJENESTER

Deset kirke 

15.sept Høsttakkefest    11.00
3.nov Allehelgensgudstjeneste  14.00
8.des Adventsgudstjeneste, 4-årsbok 14.00

Osen kirke
1.sept Høsttakkefest    18.00
20.okt Gudstjeneste, 4-årsbok  11.00
3.nov Allehelgensgudstjeneste  11.00
24.nov Gudstjeneste   11.00
   

Åmot kirke
1.sept Gudstjeneste   11.00
8.sept Aftensang   18.00
15.sept Aftensang   18.00
22.sept Høsttakkefest    11.00
29.sept Gudstjeneste, 4-årsbok  11.00
6.okt Gudstjeneste   11.00
15.okt Salig blanding   19.00
20.okt Aftensang   18.00
27.okt Gudstjeneste   11.00
3.nov Allehelgensgudstjeneste  18.00
12.nov Salig blanding   19.00
17.nov Gudstjeneste   11.00
24.nov Mine Sanger: Odd Ivar Søberg 18.00
1.des Gudstjeneste, Lys våken  11.00
8.des Adventsgudstjeneste  11.00

Folkekirke før og nå...


