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Kjære, gode lesere av Kirkebladet vårt!
Et av de viktigste temaene vi 
tar frem i løpet av et år i kirken, 
handler om Skapelsen, dette 
som man på fagspråket kaller for 
“Skapelsesteologi”.
Mange har hørt den glade barnesangen 
“Hvem har skapt alle blomstene?” eller “Når et 
bittebitte lite frø” eller for den sakens skyld, “Måne og 
sol”.  I trosbekjennelsen, i hver eneste guds-tjeneste 
gjennom året, nevnes Gud Fader, himmelens og jordens 
skaper. I salme etter salme, både for voksne og barn, 
trekkes dette ordet frem. I liturgien treffer vi på det i 
ulike sammenhenger.

Hva er egentlig skapelse, og hvorfor er det så viktig? I 
de fleste religoner, og den kristne tro inkludert, finnes 
det eldgamle myter og  fortellinger om hvordan jorden 
og verden ble til, og hvordan mennesket og livet kom 
i stand. Og gjennom historien, helt frem til vår tid, 
diskuteres dette temaet ivrig. Etter at naturvitenskapene 
og matematikken fikk grepet tak i verden rundt oss og 
satt den under lupen, så mente mange dette begrepet 
kunne “pensjoneres”. Men så har det likevel vist seg at 
sider og aspekter ved såkalte skapelsesmyter har hatt 
elementer i seg som ikke fanges opp av vitenskapen. 
En av de mange hissige diskusjonene har vært om 
vitenskapsfolk kan holde seg med en kristen tro, eller 
om man må velge  mellom et rent materielt/mekanistisk 
verdenssyn, eller en religiøs skapertro. 

Skapelsen i bibelsk sammenheng
I kirkelig sammenheng handler skapelse om at man 
på en eller annen måte ser for seg at det man kaller 
“Gud” er den virkende, orginale årsak, som har bidratt 
til at verden har fått utvikle seg og ser ut slik den gjør. 
Dette innebærer at det er Gud som er skaperen, og at 
alt det øvrige man støter på er “Skaperverket”. Ordene  



skapelse, skaperverk og skapning har gått inn i vårt 
språk som referanser og betegnelser, nærmest uten at vi 
alltid tenker over hva selve ordet innebærer.

Miljøvern
I moderne tid har arbeidet med begrepet 
“Skaperverket” også ledet mange inn i miljøvern-arbeid, 
hvor man utleder gjennom skapelsesfortellingen i 
1.Mosebok 1 at vi som mennesker har fått i oppgave å 
dyrke og ta vare på livet og jorden og alt som vokser her.
Folk har forholdt seg til naturen på ulike måter 
gjennom historien; og ofte har naturen vært sett på 
som noe farlig, noe vilt som skal temmes, og bringes 
inn under vår kontroll som mennesker. Andre ganger 
har mennesker sett seg selv i ett med skaperverket, 
og levemåten hos mange naturfolk og urfolk peker 
i den retningen. Likefullt har det også der oppstått 
mytologisering av naturen. Det er så mye som kan sies 
om dette at det kunne fylt tusenvis av biblioteker.

Fokus på skapelsen mer enn på korset og 
soningsdøden
En trend i moderne teologi de siste 100 år har vært å 
trekke frem skapelsen, det skapte og Skaperen, og tenke  
teologi med det som bakgrunn, heller enn det man har 
gjort gjennom kirkehistorien, å fokusere på Jesu død 
på korset som soning for menneskets synder. Dette har 
ført til at mange spennende tanker har kommet frem 
i lyset, og mange fine ideer. Viktig å få sagt: Det ene 
utelukker ikke det andre. Det er ikke enten eller.
Noen steder tviholder man på konflikten mellom 
kreasjonisme(å tro at Gud skapte verden på 6 dager) 
og vitenskapen(å tro at verden ble til ved kjemiske 
reaksjoner i “ursuppen”), men det har vist seg at dette 
ikke alltid er så fruktbart, heller ikke når man skal tenke 
ut nye strategier omkring f.eks. miljøvern og arbeid 
med klima. Disse store og viktige tankene gir seg helt 
konkrete utslag; I mange menigheter er det blitt vanlig 

Deset kirke 150 år
1867 - 2017
Deset kirke sto ferdig i 1867. Dette skal feires søndag 
17.september 2017 fra kl 17. Biskop Solveig Fiske vil 
feire dagen sammen med oss.
Vi starter med gudstjeneste i Deset kirke, deretter blir 
det festmiddag på grendehuset. Vi sender ut invitasjoner 
til tidligere prester og andre ansatte, og håper at 
også  dere som bor i Åmot vil være med. Det er bare 
å møte opp. Mer informasjon kommer i september-
nummeret av kirkebladet, og på vår Facebookgruppe og 
hjemmeside.

å feire messer og gudstjenester ute i naturen, og bruke 
“Guds eget kirkerom” og “Guds egen kirkemusikk” 
osv, og understreke hvordan Gud snakker til oss og 
forholder seg til oss gjennom at vi møter naturen og 
lever i den, og : kjenner oss som en del av den. Vi 
deler brød og vin, fra naturen, vi døper barn i vann 
fra bekken. Vi lar suset i trærne være preludiet, og 
den rosa kveldshimmelen være altertavlen. I pakt 
med bibelens ord, tenker Kirken at det faktisk er vårt 
ansvar at det går bra med denne vår lille klode. Når vi 
feirer Fløtermesse på Sørlistøa, eller har setermesse på 
setervollen på Munkbetseter, er det uttrykk for at vi 
vektlegger ansvaret og tilhørigheten til skaperverket. 
Slike “utemesser” og “naturmesser” finnes overalt, både 
her til lands og andre steder, og kan være vel verdt å 
få med seg som en f.eks. kombinert turopplevelse og 
gudstjeneste. En siste ting; Engasjement for naturen 
og for skaperverket handler også om solidaritet og 
engasjement for andre. Fasteaksjonen “Ja vi elsker dette 
vannet” som Kirkens Nødhjelp arrangerer, handler 
om å bidra til at flere får livgivende vann å drikke. De 
lidende er også en del av skaperverket. Det ene kan ikke 
utelukke det andre. 



Bli med på pilgrimsvandring og 
friluftsmesse på Nesvangen
Søndag 25.juni møtes vi ved koia ved Løpsjøen og har 
en liten rast sammen der. Etterpå vandrer vi sammen til 
Nesvangen, samme veg som pilgrimene i middelalderen 
gikk, på veg hjem fra Trondheim og Nidarosdomen. 
Undervegs på vår lille vandring blir det en uhøytidelig 
quis, og mye tid til hyggelig samvær.
Når vi kommer fram til Nesvangen blir det først grilling, 
før vi avslutter med en gudstjeneste i vakre omgivelser 
ved elvemøtet. Alle er hjertelig velkommen til å delta på 
vandringen!

Bildet til venstre er fra fjorårets vandring. Her nyter 
vi flott utsikt over Renaelva like før ankomst til 
Nesvangen.

Vandring og gudstjeneste 
Munkbetseter
13.august kl 13 blir det gudstjeneste på Munkbetseter, 
som ligger vakkert til i vesthellinga under Rømundfjellet. 
Dette var hvilested for pilegrimene også i middelalderen. 
Her var det bare pilegrimene (som ofte ble kalt munker) 
som fikk beite hestene sine. Pilgrimsleden gjennom 
Trysil og Rendalen mot Nidaros går i dag rett forbi setra 
slik den også gjorde i middelalderen.

Det er to måter å komme seg dit; du kan velge å kjøre 
opp Osdalen og gå ca 10 km til setra. Eller du kan kjøre 
til Søre Elvdal og gå 4 km. Det blir arrangert felles 
kjøring med oppmøte på Joker i Osen for begge turene.

Følg med på informasjon på plakater og facebook når 
dagen nærmer seg.

Fløtermesse på Sørlistøa
Søndag 18.juni er det igjen Fløtermesse på Sørlistøa. 
Dette er en hyggelig tradisjon der gudstjenesten feires i 
vakre omgivelser ved Fløtermuseet på Sørlistøa. Museet 
åpnes for sesongen denne helga.

Det er ingen andre gudstjenester i vår kommune den 
dagen, så alle Åmotinger oppfordres til å ta turen.

Bildet over ble tatt i 2015, da to barn ble døpt på 
gudstjenesten ved Osensjøens vestside.

Bilde Sørlistøa?



21.-23.april var konfirmanter fra Åmot og 
Stor-Elvdal på pilgrimstur til Trondheim 
og Nidarosdomen. Det ble omvisning i 
Nidarosdomen, med vandring gjennom smale 
trapper og korridorer opp i tårnet. Senere var det 
besøk i Vår Frue kirka, der vi fikk høre om det 
viktige, sosiale arbeidet som Kirkens bymisjon 
driver der. Det ble også tid til en middag over 
Trondheims tak - i Tyholttårnet.

Søndag var det gudstjeneste i Nidarosdomen hvor 
prest og konfirmanter fra Åmot og Stor-Elvdal 
deltok. Det var en flott opplevelse!

På bildet ser vi fra venstre: sokneprest i Åmot 
Vidar Brekke, Madeleine Sjursen (Osen), Gard 
Fjellstad Kvilvang (Deset), Sunniva Elida Nilsen 
Husfloen (Rena), Sondre Hagen Trøen (Stor-
Elvdal) og Gina Overrein Myrbakken (Stor-
Elvdal).

Konfirmanter på pilgrimstur

Konfirmasjon 2018
Vil du konfirmeres i en av kirkene i Åmot i 2018? Da kan du 
lese mer informasjon og melde deg på via våre nettsider:  
www.kirken.amot.no. Eller du kan ringe oss på 62 44 29 10. 
Forberedelsene til konfirmasjon starter allerede i september i 
år, så vi må ha din påmelding innen 15.august.



Åmot kirke - Grønn menighet
Åmot menighetsråd vedtok høsten 2016 å bli grønn 
menighet. Det betyr at man forplikter seg på å gjøre 
bestemte tiltak for klima og rettferdighet. Du kan lese 
mer om dette på våre hjemmesider www.kirken.amot.no.

Her er noen av tiltakene:
- Sortering av avfall
- Minske papirforbruk
- Unngå bruk av miljøgifter
- Senke romtemperaturen når det ikke er folk i kirkene
- Oppfordre til å gå, sykle, reise kollektivt eller samkjøre 
til våre arrangementer.
- Være kritisk til bruk av engangsutstyr.
- Inkludere miljø-, forbruks- og 
rettferdighetsperspektiver i bønner, prekener og 
salmevalg.
- Feire gudstjenester med fokus på skaperverk.
- Samle inn penger til Kirkens Nødhjelps 
vannprosjekter.
- Samle inn penger til et misjonsprosjekt med fokus på 
rettferdighet.
- Forankre vårt miljø- og rettferdsengasjement i kirkas 
planer og årsmeldinger.

Ta med kopp
Vi har ikke et egnet kjøkken i Åmot kirke, derfor er det 
lett å ty til engangsutstyr ved servering. Vi oppfordrer 
alle til å ta med kopp til våre arrangmenter der det er 
servering. Da kan vi redusere bruken av engangskrus.

Ny kirketjener
Vi har fått et nytt ansikt i staben. Fredrik Sandviken 
vikarierer som kirketjener. Dere vil møte ham både 
på kirkegården og på gudstjenester og andre kirkelige 
arrangmeneter. Fredrik er oppvokst på Rena og bor 
her nå sammen med kone og to barn. Han er utdannet 
skogagronom, og har variert arbeidserfaring fra blant 
annet skogsdrift, bygg og anlegg, som budbilsjåfør og 
som selvstendig næringsdrivende. 

Luther-jubileet i Åmot
I år er det 500 år siden Martin Luther slo opp sine teser 
på kirkadøra i Wittenberg. Dette skjedde den 31.oktober 
i 1517, og markeres på følgende måte i Åmot:

- Mobil utstilling med bilder, tekster og annet som 
illustrerer Martin Luthers liv og virke. Du ser den ved 
alle Luther-arrangementer, og i Åmot kirke i sommer.
- Kveldssang med Luther, i alle kirkene. 
 Deset kirke 20.august kl 18 
 Åmot kirke 5.september kl 19
 Nordre Osen kirke 24.september kl 18
- Kulturgudstjeneste søndag 29.oktober i Åmot kirke, 
hvor vi også markerer Luther-jubileet.



Misjonsavtale
Deset, Osen og Åmot menigheter har inngått avtale 
med NMS (Det Norske Misjonsselskap) om å støtte 
deres arbeid i Etiopia.

Om NMS
NMS er en frivillig organisasjon forankret i Den norske 
kirke. Dette sier NMS om seg selv og sitt arbeid:
Menneskers møte med Guds kjærlighet skaper forandring i 
enkeltmennesker, menigheter og samfunn. Sammen kan vi 
forandre verden. Vi tror at alle mennesker har evner og ressurser  
som kan være en drivkraft til positiv endring i samfunnet. Høy 
faglig kompetanse, bærekraft, etterrettelighet og nytenking skal 
prege NMS sitt arbeid. Vi bekjemper urettferdighet, utrydder 
fattigdom og deler troen på Jesus.

Litt om Etiopia
Etiopia er en republikk i Afrika med ca 83 mill. 
innbyggere med over 80 forskjellige språk og 
folkegrupper. Landet har sterk økonomisk vekst, men 
også store sosiale problemer og politiske spenninger. 
33% av innbyggerne er muslimer, 61% kristne, og 4% 
tilhører tradisjonelle religioner.

Hva gjør NMS i Etiopia?
Kvinnesyn og tradisjon i den etiopiske kulturen fratar 
kvinner muligheten til å delta i samfunn og kirke. 
Sammen med NMS har den lokale Mekane Yesus-
kirken som mål å myndiggjøre kvinner og jobbe for 
likestilling. Det er også fokus på å kjempe mot kvinnelig 
omskjæring og barneekteskap, og arbeidet gir resultater.

Å bekjempe barneekteskap
Her er en historie fra virkeligheten: Bewa er 14 år. Hun 
synes det er fantastisk å gå på skole og vil fortsette med det. 
Men familien ønsker å gifte henne bort til første og beste frier. 
14-åringen blir drapstruet av sin kommende svigerfamilie når hun 
prøver å protestere, men hun våger likevel å politianmelde saken. 
Det har ikke skjedd før i landsbyen. Bryllupet blir avlyst, og 
Bewa fortsetter utdanningen takket være stipend.

Slik vil vi støtte NMS sitt arbeid
Alle menighetene i Åmot vil gi minst en søndags-
kollekt hvert år til NMS sitt arbeid i Etiopia. Åmotinger 
vil bli kjent med arbeidet som drives her gjennom 
gudstjenester, trosopplæringstiltak, og artikler i 
kirkebladet. Det blir også mulighet til å være med og 
støtte dette økonomisk, blant annet under åpen kirke i 
sommer, og på ulike arrangementer i kirkene. Brosjyrer 
om prosjektet blir lagt ut i kirkene i sommer.



Ein fin liten blome
Denne salmen har mange møtt i forbindelse med 
begravelser, og den er relativt godt kjent som salme 
betraktet. Den originale svenske teksten er av 
frelsesoffiseren Johan Alfred Blomberg med tittelen 
“Det växte en blomma”, utgitt omkring 1890. Den 
norske dikterpresten Anders Hovden snappet opp 
denne teksten og utgav en nynorsk oversettelse i 1927. 
Salmen hadde da fått en viss utbredelse i Frelsesarmeen 
i Sverige, og vant snart popularitet i Norge. På denne 
tiden ble salmen sunget til melodien “Min båt er så 
liten”. Denne meloditypen og rytmetypen var ganske 
vanlig i Frelsesarmeens forsamlinger, hvor det ofte 
ble brukt gitar som komp, og hvor man nettopp søker 
et enkelt og ydmykt uttrykk, men hvor livsglede og 
oppstemthet er viktige ingredienser.

Ny melodi
Blombergs tekst målbærer også nettopp noe av dette 
inntrykket av enkelhet. Etterhvert som sangen vant 
utbredelse i kirken i Norge, var det også enkelte som så 
for seg et litt annet melodisk uttrykk i denne teksten, 
og gjerne et som var bedre tilpasset gudstjenester i 
kirken, med orgel som komp. Gjennombruddet her 
kom ikke før i 1969, da en 15 år gammel visesanger fra 
Sauda satte seg ned med teksten, og fant en noe annen 
stemningsmessig og melodisk orientering enn den som 
alt var der. Bjørn Eidsvågs melodi slo godt an, og ble 
godt mottatt i mange miljøer, Dette førte til at da denne 
salmen kom inn i Norsk Salmebok i 1984, så var det 
Eidsvågs melodi som ble trykket, en melodi som da 
hadde vært kjent noen år i kirkelige sammenhenger. 

Lite er kjent om Johan Blomberg, annet enn at 
han forlot Sverige og emigrerte til USA, hvor han 
formodentlig fortsatte som forkynner og salmedikter. 

Min Salme En salme om Skaperverkets skjønnhet og enkelhet
Når vi nå har tatt denne salmen med i dette nummeret 
av kirkebladet, så handler det om hvor elegant og 
stilfullt Blomberg (og Hovden) har tatt i bruk bildet 
av en skogsplante for å bruke det som et uttrykk for 
et (kristent) menneskes vandring i verden. For det 
man samtidig med ydmykheten og enkelheten får 
frem, er nettopp tilknytningen som alt levende har til 
Skaperverket, og Skaperen selv, sammenhengen mellom 
alt det skapte på jorden. Det blir et veldig sterkt bilde 
på evangeliets lys, og på Kristi omsorg for de lave og 
små, når det gjentas på ulike vis at “Selv om jeg er 
liten, så er jeg elsket av Gud, og er god nok som jeg 
er.”. Eidsvågs melodi har et innslag av melankoli i seg, 
noe som mange føler kan passe godt til et fredfullt 
og stille skogholt, hvor det vokser blomster, og i så 
måte oppleves melodien og teksten å passe bedre 
sammen. Melodistrukturen er noe mer komplisert enn 
den opprinnelige, og akkordene rommer helt andre 
stemninger, og gjør at salmen som “kirkesalme” står 
frem med et ganske annet preg enn når den blir sunget 
med gitar på et bedehus.
  

Intensjonen i teksten peker også f.eks. til bibelversene 
i Matteus 6,28-29: “Og hvorfor er dere bekymret for klærne? 
Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og 
spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt 
var kledd som en av dem!”
I avslutningen i vers 8, drømmen om himmelriket, 
følges også plantemotivet opp videre. Dette gjør at de 
klassiske motivene om soning, død, oppstandelse og 
himmelrik oppleves omsluttet av  en “skaperkjærlighet”, 
takket være dette fine plantebildet som er 
gjennomgående.
                                                                Vidar Brekke

http://www.youtube.com/watch?v=uibC6JBb9vo

Norsk Salmebok 2013: 492



   Ein fin liten blome
   Ein fin liten blome i skogen eg ser,
    i granskogen diger og dryg,
    og vent mellom mose og lyng han seg ter.
    Han står der så liten og blyg.

    Sei, ottast du ikkje i skogen stå gøymd
    der skuggane tyngja deg må?
    Å nei, for av Herren eg aldri vert gløymd,
    til ringaste blom vil han sjå.

    Men ynskjer du ikkje i prydhagen stå,
    der folk kunne skoda på deg?
    Å nei, eg trivst best mellom ringe og små,
    eg føddest til skogblome, eg.

    Ein dag vil den stormande vinter deg nå,
    då vert det vel dødsdagen din.
    Då kviler eg lunt og har snøkåpa på,
    til vårsola kysser mitt kinn.

    Om enn eg er liten, har Herren meg kjær,
    med honom eg kjenner meg sæl.
    Kvar morgon meg bøna til himmelen ber,
    med bøna eg sovnar kvar kveld.

    Ein kledning eg fekk av min Frelsarmann kjær,
    i blodet hans reinsa den er.
    Den høver for himlen, der gullgater er,
    den høver for vandringa her.
    

    Som blomen om vinteren visnar eg av,
    men gled meg, for då står eg brud.
    Lat lekamen kvila med fred i si grav,
    mi sjel, ho er heime hos Gud!

    Ja, glad skal eg vakna hos Jesus eingong
    i morgonen æveleg klår,
    og blanda med heilage englar min song
    i himlen, dit døden ei når! 

Musikk 
i kirkene

Konsert med Levi Henriksen med band
I forbindelse med Sandbeck-dagene kan vi oppleve konserten 
“Arbeidsliv” med Levi Henriksen & Babylon Badlands søndag 
11.juni kl 19 i Åmot kirke. En konsertforestilling om arbeidsliv, 
biler og ikke minst det å være en sønn som skal bli en mann. 
Her blir det sorgmuntre tekster pakket inn i et musikalsk univers 
de fleste av oss gjenkjenner som rock’n roll.
Billetter kr. 200,-,  fås kjøpt på nett: www.amotkulturhus.no eller 
ved inngangen.

Midtsommernattkonsert med KoriÅmot
KoriÅmot med solister og 
musikere holder 
midtsommernatt konsert i 
Åmot kirke fredag 23. juni 
kl. 19.30. Programmet spen-
ner fra tradisjonell korsang 
til mer svingende rytmer 
med solister og band.
Som vanlig pynter kor-
medlemmene kirka med 
sommerblomster. Alle er 
velkommen til konsert i 
kirka før vi går ut og feirer 
midtsommernatta!



Deset kirke - god som ny!
Ruths ønskedikt:-)Åpen kirke sommeren 2017

Mange vil se Osen gamle kirke. Menighetsrådet tilbyr 
guidet omvisning etter avtale.

Åmot kirke holdes også i år oppe i skolens sommerferie. 
Vi prøver å holde dørene åpne fra kl 10 til kl 16 hver 
dag, med forbehold om at vi har verter som har 
mulighet til å stille.

I år kan du som vanlig se julekrybba laget av Ragnar 
Nysæter, og den flotte modellen av kirka og kapellet 
laget av Harry Normann Enerly.  I tillegg blir det en 
liten mobil utstilling om Martin Luther, i anledning 
Luther-året.

Sommertoget
NRK Sommertoget besøker Rena den 13. juli. Da har 
vi åpen kirke og det vil bli musikalske aktiviteter i kirka 
den dagen. Mer informasjon om dette kommer i media 
og plakater.

Vi trenger flere verter til Åpen kirke
Har du tid, lyst og mulighet til å stille som vert for 
åpen kirke? Dette er en hyggelig jobb der man møter 
mange mennesker fra fjern og nær. Du bestemmer selv 
hvor mange vakter du vil ta på deg. Ta kontakt med 
kirkeverge Ingrun Jule på telefon 404 90 108.

Olsok i Osen
Tradisjonen tro holdes det Olsokmesse i Osen 
på olsokdagen den 29.juli kl 18. Da tar vi i bruk 
gammelkjerka og feirer gudstjeneste i middelaldersk 
sus, til minne om kong Olav Haraldsson som gjennom 
sin død i slaget på Stiklestad i 1030 lyktes i å innføre 
kristendommen i Norge.

 

Det blinker i luften av sommerfuglvinger
det kryper og kravler med tusen små ben
snøen har ynkelig grått seg til døde
og blomstene våkner en etter en

Blåveis og hvitveis og snøklokker åpner
de blanke små øynene smiler og ler
myser mot solen og morgenrøden
og tror ikke alt det rare de ser

Og seljen den står der med grenene fulle
av svulmende rakler med silkehår
de ligner små kattepuser
som soler seg i den deilige vår
                                              

   Gabriel Scott



BYGD OG ÆTT

Døpte Åmot kirke
Emilie Løvlien Solberg  12.03.
Dina Aurora Nilsen  12.03.
Nikolaj Larsen   09.04.
Sofia Nergaard Almbakk  09.04.
Noah Solberg Brændjord  30.04.

Døpte Nordre Osen kirke
Madeleine Johnsrød Sjursen   15.01.
Noah Stenseth Hjellup             30.04.
Ola Stener Kaarvaag                 30.04.

Døpte Rena Leir
Pål Conrad Brækken                 02.04.

Døde Nordre Osen kirke
Elida Skoglund                            21.04.

Døde Åmot kirke
Olga Marie Sveen                    28.02.
Alma Elida Syverinsen            14.03.
Arvid Treider                             16.03.
Jorunn Julussbakken                21.03.
Elsa Nysveen                              24.03.
Pauline Asbjørnsen                   24.03.
Helga Bolstad                            30.03.
Solveig Alfhild Elisabeth
Neslein Mønness                         19.04
Arne Hågensen                           27.04.
Håkon Håkonsen                        28.04.
Liv Jensen                                    28.04.
Magnhild Oddveig Brenna       02.05.
Eldbjørg Østhagen                     04.05.
John Øien                                    04.05.
Sigrid Karoline Andersen          05.05.
Judith Helene Svenningsen      09.05.
Åse Gundersen                           11.05.



GUDSTJENESTER

Deset kirke
11.juni: Konfirmasjonsgudstjeneste.  11.00
20.aug: Kveldssang med Luther  18.00
17.sept: Jubileumsgudstjeneste  17.00

Osen kirke
18.juni: Fløtermesse på Sørlistøa   11.00
29.juli: Olsokmesse   18.00 
13.aug: Setermesse, Munkbetseter 13.00
27.aug: Sensommermesse   11.00
10.sept: Høsttakkefest    11.00
24.sept: Kveldssang med Luther  18.00

Åmot kirke
25.juni: Gudstjeneste på Nesvangen         17.00
 Vandring fra Løpsjøen starter 14.00 
2.juli: Gudstjeneste   11.00
9.juli: Gudstjeneste   11.00
30.juli: Gudstjeneste   11.00
6.aug: Gudstjeneste   11.00
20.aug:  Gudstjeneste      11.00
27.aug: Kveldssang   18.00
3.sept: Kick-off  gudstjeneste med
 konfirmanter og foreldre  17.00
5.sept: Kveldssang med Luther  19.00
10.sept: Gudstj. med gullkonfirmanter og 
 konfirmantpresentasjon  11.00
24.sept: Høsttakkefest, 4-årsbok  11.00


