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Ja, den jula, den jula. Som kom-
mer igjen, år etter år. Gamle og 
gode tradisjoner, lukter fra barn-
dommen, smaker fra svunne tider. 
Nye tradisjoner, side ved side.
Jula, som mange synes begynner 
litt vel tidlig på høsten, jula, som 
ikke kan komme fort nok for 
de små, og ikke sent nok for de 
voksne. Kanskje en av de mest innarbeidede kulturelle 
tradisjoner i vår del av verden; en bonanza for næring-
slivet og artister som strever med oppslutningen.

Men hva er nå egentlig dette? Ja, si det. Josef, Maria 
og Jesusbarnet har jo også strengt tatt hørt med i den 
innlærte kulturen omkring jul, gjennom skuespill på 
skolen, filmer og dekorasjoner. Her har det imidlertid 
skjedd store endringer de siste 20-30 årene. Jula er fylt 
med et innhold som bare helt overfladisk, hvis i det 
hele tatt, peker på dens bibelske og kristne forankring. 
Det er mye å si om dette; og man trenger ikke se på det 
med hevet pekefinger og klaging heller; det er naturlig, 
fordi samfunnet utvikler seg i flerkulturell retning år for 
år. Julesangene, og -tonene er kanskje dem som ligger 
dypest lagret i vår kulturelle bevissthet, også de religiøse 
julesangene. Det blir ikke helt skikkelig jul når det bare 
blir På låven sitter nissen, Last Christmas og Snøman-
nen Kalle. I dette nummeret av kirkebladet skal vi se 
nærmere på en av «kjernejulesangene», og en fascineren-
de historie er det rundt den.

Det hender vi morer oss med å skrive «glade hjul» i 
stedet for «glade jul»; men dette er faktisk ikke så dumt 
som det kan virke som ved første øyekast. Faktisk er det 
ting som tyder på at ordet jul nettopp kommer fra ordet 
hjul, i betydningen et «årshjul», en rest fra julens heden-
ske forgjenger, juleblotet ved vintersolhverv, 21.desem-



ber. Likefullt har den kristne juletradisjon gått inn som 
moderne kulturs erstatningsfeiring for dette juleblotet.
Fortellingen om Josef, Maria og Jesusbarnet, stallen, 
krybben og eselet har levd gjennom århundrene og gått i 
arv fra generasjon til generasjon, med ulike former for 
kulturell innramming. 

Julefeiringen slik som vi kjenner den i Norge og Europa 
i dag stammer for det meste fra tyske tradisjoner på 
1700-tallet, både når det gjelder sanger, bakverk, deko-
rasjoner og innramming. Likefullt er det mulig å finne 
islett fra andre steder og andre tiders jul også. Vi kan 
f.eks. nevne St. Nikolaus av Myra, som var biskop og 
levde på 300-tallet. Han arvet en formue som han gav 
bort til de fattige i hemmelighet. Underfortellingene 
knyttet til ham ble upopulære etter reformasjonen på 
1500-tallet, men man trengte likevel en som kunne «gi 
gaver til barna», som ikke var foreldrene. Derfor ble 
hans historie gjennopplivet og brakt til USA av ned-
erlandske innvandrere, og endte etterhvert opp som 
figuren som vi kjenner som Santa Claus, fra det neder-
landske Sinterklaas.

Hvordan skal vi få tak i julens innhold her i Åmot, hvor 
vi lever og arbeider? For mange er det en fin tradis-
jon å gå i kirken til jul. Det håper vi mange fortsetter 
med, og lar disse gamle tradisjonene bringe julefreden 
til hvert hjem. Vi har vår helt egne «julekrybbe» her i 
Åmot, laget av treskjæreren R. Nysæter. Den krybba er 
verdt et nærmere ettersyn; her er det kjente elementer 
fra bibelhistorien, fra historien om «Sagrada Familia», 
den hellige familie, men disse er satt inn i vår egen nære 
kulturelle ramme og kontekst her i Åmot; som et eksem-
pel, er de tre vise menn, som tradisjonen kaller Kaspar, 
Melkior og Baltasar, skiftet ut med Tollef  Kilde, William 
Høyer og Vidar Sandbeck, som kan betraktes som tre 
visemenn i bygda her. Og de tre vise kvinnene Martha 

Alme, Marie Hermansen og Anne Cath. Vestly har også 
fått plass.
I denne krybben finnes også en hel rekke andre symbol-
ske uttrykk, noen globale, noen lokale. Avslutningsvis vil 
jeg peke på ett til, nemlig selve krybben som Jesus lå i, 
før han ble tatt opp på fanget av Maria. Her har krybba 
fått form som en bok, som Guds ord. Og for de «dype» 
blant oss, så er symbolikken sterk; da kan vi sitere 
Johannesevangeliets begynnelse: I begynnelsen var Ordet, og 
Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og i vers 14: Ordet ble 
menneske, og tok bolig i blant oss. 
Dette kalles for juleevangeliet hos Johannes, og er litt 
vanskeligere å forstå enn barnet og stallen; samtidig er 
det også nettopp kjernen i det kristne julebudskapet: 
Fred over jorden, menneske, fryd deg, oss er en 
evig frelser født.

     God høytid til store og små!



Advent og jul i kirkene våre

Advent er ventetid. Åmots 10- og 11-åringer innledet 
denne ventetida med overnatting i kirka og gudstjeneste 
1.søndag i advent. Skoler og barnehager samles også i 
kirka før jul. Og det blir konserter, gudstjenester med 
dåp, kirkeparade m.m. Advent er dermed den travleste 
tiden på året i kirka. Vi ønsker alle hjertelig velkom-
men, enten det er til gudstjenester, konserter eller andre 
arrangementer!

Adventsamlinger
8. og 10.desember blir det adventsamling for 5- og 
6-åringer i Åmot kirke. Vi forbereder søndagens gudst-
jeneste. Kom søndag kl 11 og se hva vi har funnet på!  
Kl 14 den 10.desember er det Desetingene sin tur. Da 
blir det adventsamling der. Vi lager julepynt og holder 
en enkel gudstjeneste.

Luciafeiring i Osen og på Rena
I Osen er det tradisjon for at oppvekstsenteret besøker 
pensjonistheimen på Luciadagen 13.desember, og at det 
gjennomføres en enkel gudstjeneste i samarbeid med 
kirka.
På Rena ønsker vi også å markere dagen. Det blir et 
hyggelig arrangement i kirka hvor aktører fra kulturlivet 
deltar. Mer informasjon kommer på plakater og face-
book.!

KoriÅmots førjulskonsert - ny dato: 7.des
KoriÅmot m/solister og musikere holder den tradis-
jonelle julekonsert i Åmot kirke torsdag 7. desember 
kl.19.00. 
Koret teller i dag 21 medlemmer der mange er dyktige 
solister som vil prege konserten. I år er også solisten 
Anna Sundstrøm Otervik igjen med. Hun har tidligere 
sunget mye med koret og vil være med å løfte konserten 
betraktelig med sin stemmeprakt og utstråling. Ingrid 
Sløgedal er dirigent og musikere som bidrar er Esten 
Sørhus på trompet, Arve Johansen på bass, Kristoffer 
Berg på trommer og Lars O. Sørhus på tangentinstru-
menter. 
Det blir en variert konsert med alt fra de tradisjonelle 
klassiske «perler» til nyere og mer svingende julelåter. Vi 
håper mange setter av denne kveld i år også!

Deilig er jorden 
Anita Skorgan og 
Rein Aleksander 
holder konsert i 
Åmot kirke den 
16.desember kl 18. 
Anita Skorgan 
omtales ofte som 
“julekonsertenes mor”, og Rein aleksander har turn-
ert med julekonserter siden 2004. Det er duket for en 
meget stemningsfull og tradisjonsrik konsert.

1.juledag - nytt tidspunkt!
Vi gjør i år en endring i programmet juledag. Gudst-
jenesten i Åmot kirke blir kl 13. Da har kanskje folk 
rukket å nyte en lang og sen frokost, og er klare for en 
høytidsstund i kirka. 
Kl 11 holder vi gudstjeneste på Ryslingmoen.

For øvrig program, se baksiden av bladet.



Ruths ønskedikt:-)

Biskop Solveigs juleandakt

Ledestjernen
Det er ikke mange ting som er 
vakrere enn en klar stjerne-
himmel. Alle de millioner med 
stjerner som blinker mot oss i 
all sin skjønnhet, og jager 
mørket bort. Det åpner for å 
drømme; til å henvende oss til 
det store og mektige, til kosmos 
og det ukjente. Gjennom 
tusenvis av år har mennesker stirret opp på den samme 
himmelen, og stilt det samme klassiske og grunnleggen-
de spørsmålet; hva betyr egentlig alt? Hvor kommer jeg 
fra? Hva er min plass her på denne lille kloden vår?

Mon tro om de vise menn undret seg over disse 
spørsmålene når de fulgte den stjernen som skinte 
sterkest julen for 2000 år siden. Legenden om Kaspar, 
Melchior og Balthazar forteller at de var lærde menne-
sker, med stor kunnskap om både astrologi og gamle 
tekster. Men dette var tydeligvis ikke nok; for håpet var 
at stjernen kunne lede frem til svar på det mer grunnleg-
gende spørsmålet; «hvem og hva er jeg?». 

Det de møtte under stjernen var barnet. Dette lille vakre 
menneskebarnet, omsvøpt av sine kjærlige foreldre. Og 
i barnet fant de sin iboende verdighet som mennesker. 
Stallen var alt full av folk på leit etter det samme; nemlig 
å finne det blikket som ser på dem med nåde – som gir 
dem styrke til å se sin egen verdi og mening. Møtet med 
barnet gav en endret tankegang; at det ikke er det store 
og mektige som betyr noe, ei heller rikdom og materiell, 
men at det er kjærligheten, nåden og håpet vi virkelig 
trenger i våre liv. Og barnet vokste opp og ble selv en 
ledestjerne. En stjerne som blinker, som lyser i mørket 

og bringer håp. Som åpner for å kunne drømme og 
henvende oss til det store og mektige. Til kosmos, og til 
den kjente og ukjente Gud som er så mye mer enn det 
vi ofte tenker. Som gir oss mulighet til å virkelig kunne 
se på oss selv og vår neste med nåde. Det må jo være et 
godt julebudskap å ha med seg.
God og velsignet julehøytid!                       Solveig Fiske

Høsten vandret over dal og ronde
mørket var hans kappe, frost hans ånde
Det brast og bleknet på voll og sletter
det gråt i skogen fra halshogg-netter
i vånde

Bort skred solen som en såret moder
jorden stivnet mellom tunge floder
Det stanset kulde i land og sjeler
det ruget vemod om verdensdeler
og kloder

Løft ditt åsyn atter! Solen rinner
lyset leirer seg om frie tinder
Det håp du fattet i solvervs-døgnet
står som en dagrand i dine øyne
og skinner

Over lavland, over snø og øde
spennes buer, reist av morgenrøde
Se!  Lyset vinner
og strømmen strømmer mot åpne sinn
og mot frø som drømmer
om grøde
                                  Einar Skjæraasen



Minner fra Deset-jubileet

150-årsjubileet for Deset kirke ble en stor begivenhet. 
Biskopen, ordfører og nye og gamle Åmot-prester kastet 
glans over dagen. Dyktige barn og unge fra Deset un-
derholdt med sang og musikk, og menighetsrådet disket 
opp med en flott middag! Vi har laget et jubileumshefte 
med tekst og bilder fra dagen. Dette kan fås ved hen-
vendelse til kirkekontoret.

Takk for gaven!
Mange av dere gir en frivillig gave til menighetsbla-
det. Vi vil med dette takke for gaven! Den gjør oss 
istand til å fortsette å lage et blad av god kvalitet, og 
til å sende det ut til Åmotinger, både dere som bor i 
kommunen, og de som har flyttet ut. 
Får du ikke bladet i postkassen? Ta kontakt med oss 
på kirkekontoret, så gjør vi en avtale om tilsending. 
Telefon: 62 44 29 10.

Vil du gi en gave?
Gi et selvvalgt beløp til 
Bankkonto:  1850.30.29347
VIPPS:   132964

Jakobmesse i Åmot kirke

Søndag 28.januar blir det Jakobmesse i Åmot kirke kl 
18.00. Dette er en utradisjonell kveldsmesse for men-
nesker i bevegelse, med egne spesialskrevne tekster 
og musikk. Erik Hillestad, kjent blant annet som pro-
dusent for plateselskapet kirkelig kulturverksted, har 
skrevet teksten. Karoline Krüger, sanger, komponist 
og låtskriver, har skrevet musikken. Det er ikke prek-
en, men alltid nattverd på denne gudstjenesten.
Velkommen til en annerledes gudstjeneste i kirka!



Regnskap Osen menighetsråd 
2016
Da Osen menighetsråd avholdt sitt årsmøte var regn-
skapet for 2016 ikke ferdigstilt.
Regnskapet viser at Osen menighetsråd i 2016 har 
hatt utgifter på kr 7 883,- og inntekter på kr 
67 915,-.  Inntektene er kollekt, billettsalg og utleie 
av kirka. Dette gir et overskudd i 2016 på kr 60 032,-. 
De som ønsker å se regnskapet kan få det på kirke-
kontoret.

Peder Rusten lagde info-tavla
I forrige menighetsblad skrev vi om den nye infotav-
la utenfor Osen kirke. Der sto det at Theis Karls-
en lagde den. Det er feil. Theis var sammen med 
menighetsrådet en av initiativtakerne til den, men 
det var Peder Rusten som lagde den flotte tavla, til 
glede for alle Osinger. Han er en kjent snekker i vårt 
område, med verkstedet fullt av produkter til både 
glede og nytte.

Tusen takk!
Tusen takk til de bedriftene som sponset oss med 
godteri og annet til Hallo-venn i Osen og Rena:
Joker i Osen 7eleven
Rema 1000 Prix
Nille  Kosmos Wahl-senteret
Europris Sparebanken Hedmark

Hallo-venn i Osen

Den første søndagen i november markerer vi allehelgen 
i Norge. Da samles vi i kirkene og minnes de døde, de 
som vi savner. Halloween er en amerikansk variant av 
allehelgen, med bakgrunn i katolsk tro, gammel irsk 
folketro med mer. Denne dagen feires 31.oktober, og 
har bredd om seg også i Norge. 

31. oktober i år møttes 60 barn og voksne i Osen kirke 
til Hallo-venn - en spennende variant av både allehelgen 
og halloween, der det ble rom for både å kle seg ut og få 
godteri, men også gå på skattejakt inne og ute i mørket. 
Foreldre disket opp med servering til alle, og det ble en 
hyggelig stund i kirka. 

Skatten viste seg å være perler med ulik symbolikk som 
tilsammen dannet et armbånd - Kristuskransen. Den 
består blant annet av Gudsperlen, jeg-perlen, dåps-per-
len og mange andre perler. Gudsperlen skal minne oss 
om Guds nærvær i alle ting, mens jeg-perlen minner oss 
om at vi, hver og en av oss, er helt unike og verdifulle. 
Dåpsperlen er hvit, akkurat som dåpskjolen. Den min-
ner oss om at vi alltid har en plass i Guds gode hender, 
slik som en baby. Vil du vite mer? Spør barna i Osen!Kristuskransen



Min Salme: “Glade jul”

En av bærebjelkene i våre nedarvede juletradisjoner er 
alle de fine julesangene som vi synger på denne tiden av 
året, sanger og salmer som fokuserer på juleunderet, på 
barnet i krybben og på englesangen fra Betlehemsmark-
ene. Sangene er «tradisjonsbærere»; de er gammeldagse 
både i billedbruk og språkbruk, men også vakre og 
stemningsskapende. 

Salmen «Stille Nacht, Heilige Nacht» har en fasciner-
ende tilblivelseshistorie, og her kommer litt av den. 
Det har vært forsket på denne salmen, og man har 
kommet til at en del er mer å regne for mytestoff  enn 
harde fakta, selv om det også finnes originale skriftlige 
kilder. I landsbyen Oberndorf, 2 mil nord for Salzburg i 
Østerrike, jobbet i 1810-årene presten Joseph Mohr, en 
flink og dedikert prest, likt av menigheten, og trofast i 
sitt kall. Mohr hadde også en poetisk åre, og skrev dikt 
en gang i blant. Så var det en mørk natt i 1818, at jule-
kvelden og julegudstjenesten nærmet seg i Oberndorf, 
og Mohr fant orgelet i kirken i stykker, muligens hadde 
mus gnagd hull i læret på belgen. Dette var jo en kritisk 
situasjon; - salmesangen på julekvelden var en viktig del 
av julestemningen for Oberndorfs innbyggere. Mohr 
kastet seg rundt for å finne en løsning; og fant et dikt, 
«Stille Nacht», som han hadde skrevet et par år tidligere, 
etter en stille kveldstur hjem til presteboligen. Han kon-
taktet straks  Franz Gruber, organisten i Oberndorf, og 
la diktet på bordet. Han ba Gruber finne en passende 
melodi til «Stille Nacht», og helst en melodi som var 
lett å synge, og som kunne akkompagneres med gitar. 
Gruber fyrte opp sin pipe, og satte seg i arbeid ved hu-
sorgelet sitt. Og kvelden før julaften gav han resultatet 
til Mohr. Mohr hentet gitaren sin, og julekvelden 1818 
hørtes for første gang salmen «Stille Nacht» i Obern-
dorf  sognekirke, akkompagnert av gitar.

Salmen ble meget populær blant folk, og ikke lenge etter 
hadde Gruber arrangert salmen for flere stemmer og 
spredt den til landsbyene rundt. Ett år senere kom en 
orgelstemmer på besøk, og han fant notene liggende 
ved orgelet, og tok med seg en kopi da han dro tilbake 
til Salzburg. Der presenterte han salmen for den omrei-
sende sangruppen «Die Familie Rainer» som holdt kon-
serter over hele Europa, blant annet ved tsarens hoff  i 
St.Petersburg, hos keiseren i Wien, og til og med i New 
York. Salmen ble en «hit» i Europa, og ble også populær 
i USA, i engelsk oversettelse.

Salmen er i dag oversatt til mer enn 300 språk, og pop-
ulær over hele verden. I Oberndorf  finnes et minneka-
pell, Stille Nacht-Kapelle, og også et museum, begge 
reist til ære for komponistene og salmen, og gater og ka-
feer  i Oberndorf  har navn etter både Gruber og Mohr. 
I Salmeboken nr.43 finnes en ny, norsk oversettelse.
 V.B

Glade jul, hellige jul, engler daler ned i skjul
hit de flyver med paradis-grønt, 
hvor de ser hva for Gud er skjønt
Lønnlig iblant oss de går

Julefryd, evige fryd, hellig sang med himmelsk lyd
Det er engler som hyrdene så
Dengang Herren i krybben lå
evig er englenes sang

Fred på jord, fryd på jord, Jesusbarnet blant oss bor
Engler synger om barnet så smukt, 
han har himmeriks dør opplukt
Salig er englenes sang

Salig fred, himmelsk fred, toner julenatt her ned
Engler bringer til store og små
Bud om ham som i krybben lå
Fryd deg hver sjel han har frelst.



TuneIn - ny gruppe med nye 
instrumenter
De eldste jentene i CorX har startet sin egen gruppe - 
TuneIn. De flinke sangerne er også gode musikere. De 
har gått til anskaffelse av instrumenter, og øver nå med 
gitar, bass og trommer.

Tacokveld i mørket
Vikarierende menighetspedagog, Linda Øvereng-Bakk 
inviterte i høst til tacokveld for de som ble konfirmert 
i kirkene våre våren 2017. Invitasjoner ble sendt ut, 
og Linda hadde satt frem råvarer på bord i kirken. 11 
stykker møtte opp, jobbet sammen om Taco-retten, og 
nøt et herlig måltid sammen, i hyggelig prat og samtaler 
om likt og ulikt. Og mørkt ville de ha det, for det ble 
mer stemning av det. Det blir flere Taco-fredager, og vi 
håper enda flere møter opp. Dette er artig!

Lars Sørhus og Ingrid Sløgedal leder korarbeidet for 
barn og unge i Åmot kirke, og tok initiativ til at det ble 
søkt om midler fra OVF (Opplysningsvesenets fond) til 
å kjøpe inn instrumenter. De fikk kr 15 000,- til dette.
Petter Moe har vært innleid som instruktør for jentene. 

Nå kan vi glede oss over nye toner på gudstjenester 
og konserter. Vi ser fram til å høre mer fra disse flotte 
ungdommene!

Tacofredag
Vi fortsetter med samlinger for alle i ungdomsskolealder 
på fredager rett etter skoletid, fra kl 14 til 16. Vi samles 
minimum en gang pr måned. Følg med på oppslag på 
ungdomsskolen. Neste samling er fredag 8.desember. 
Velkommen!



Vedlikeholdsarbeider i 
kirkene våre
Menighetsrådene, kirkeansatte og kommunen 
samarbeider om å holde kirker og kirkegårder i 
forsvarlig stand. Dette er gjort i 2017:

Kapellet
Kapellet på Rena hadde en vannlekkasje slik at det i fjor 
sommer rant regnvann inn i salen. Nå er det kommet ny 
shingel på taket og ny kobber på tårnet, og det er Arthur 
Wojtyla i Deset bygg som har utført arbeidet. Kobberen 
er nå skinnende blank, men 
vil mørkne med tiden og bli 
grågrønn slik som kirketårn, 
takrenner og beslag.

Brannsikring
Det er installert nytt 
brannvarslingsanlegg i alle 
kirkene, med direkte varsling 
til brannvesen. Åmot 
kommune finansierer det nye 
anlegget.

Annet
Her er noen av de mindre tiltakene vi har gjennomført:
- Anskaffet nytt førstehjelpsutstyr til kirkene.
- Montert nye lysskilt for nødutganger i alle kirkene

Nordre Osen 
- Nytt toalett er installert i kjelleren.
- Ny infotavle ved hovedinngang til Osen kirke.

Deset 
- Benkene og gulvet i kirkerommet er malt, og nytt 
teppe til midtgangen i kirka har kommet på plass.
- Høyttaleranlegg er montert.
- Ny utekran er montert.

Rena:
- Uthuset på kirkegården er beiset.
- Snøstoppere er montert i gradrenner over inngangene 
mot sør, handicapinngang og sakristiinngang.
- Nye skap for utstilling er på plass i våpenhuset.
- Ei stor furu som begynte å bli råtten ble felt
- Reparasjon av utekraner og vannlekkasje på kir-
kegården 
- Kjøleanlegget i bårerommet er reparert.



BYGD OG ÆTT

Døpte Åmot kirke
Vetle Beck-Larsen Grønli  24.09.
Aksel Beck-Larsen Grønli         24.09.
Lykke Aurora Engevik-Dreyer    08.10.
Aksel Rasmussen Kålhus           22.10.
Halvor Likvern Vangli                29.10.

Døpte Deset kirke
Olai Berget                               17.09.

Vigde Nordre Osen kirke
Marianne Simonsen og
Marius Lindaas                          09.09.

Vigde Nordre Osen gamle kirke
Ragnhild Nygård og
Morten Bjørgen                        16.09.

Døde Nordre Osen kirke
Norvald Nysted                     08.09.
Edle Norsted                             15.09.
Stein Erik Voll                           13.10.

Døde Åmot kirke
Ronja Marie 
Schønemann-Paul Krohn 28.03
Olav Aasen                             14.09.
Arnhild Larsen                       29.09.
Odd Bakke                                10.10. 
Oddvar Stensberg                    27.10.
                 

Gullkonfirmanter i Åmot kirke
Den 24.september var konfirmantkullet fra 1967 samlet 
i Åmot kirke igjen - de av dem som hadde mulighet. 
Menighetsrådet delte ut roser til alle fremmøtte gullkon-
firmanter.

Glimt fra Etiopia
Menighetene i Åmot støtter NMS’ arbeid i Etiopia. 
Følg gjerne nyhetbrevet “Ny blomst” som du finner på 
denne nettsiden:
https://nms.no/nyhet/nyhetsbrev-fra-etiopia/

I gamle kulturer i Etiopia er det vanlig at kvinner må 
føde alene. Ingen skal høre at de skriker. NMS driver 
fødehjem der kvinner får medisinsk hjelp og omsorg 
ved fødselen. Som en ekstra motivasjon til å benytte 
fødehjemmene får mødrene myke, gode babytepper i 
ull til barna sine. Teppene lages av strikkeglade damer i 
Norge, og sendes med når noen reiser til Etiopia. 
Les mer her: “Knitting for Safe Motherhood”
https://www.facebook.com/groups/414014072057142/



GUDSTJENESTER

Deset kirke
10.des: Adventssamling   14.00
23.des: Vi synger jula inn  18.00

Osen kirke
13.des: Luciafeiring på pensjonistheimen 
 med oppvekstsenteret.
17.des: Vi synger jula inn  18.00
24.des: Julaftengudstjeneste  14.00
28.jan: Gudstjeneste   11.00
11.feb: Fastelavensgudstjeneste  18.00
18.mars: Aftensang   18.00

Åmot kirke
10.des:  2.søndag i advent.  
 5-åringer deltar   11.00
13.des: Luciamarkering, tidspunkt ikke fastsatt. 
17.des: 3.søndag i advent.  11.00
18.des: Rena skoles julegudstjeneste kl 10 og 11. 
24.des: Julaftengudstjeneste  16.00
25.des: Gudstjeneste Ryslingmoen 11.00
25.des: Høytidsgudstjeneste  13.00
14.jan: Gudstjeneste   11.00
21.jan Gudstjeneste   11.00
28.jan: Jakobmesse   18.00
6.feb: Salig blanding   19.00
11.feb: Fastelavensgudstjeneste  
 7-åringer deltar.   11.00
18.feb: Gudstjeneste   11.00
27.feb: Salig blanding   19.00
11.mars: Gudstjeneste   11.00
18.mars: Maria Budskapsdag. 
 9-åringer deltar.   11.00


