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Vi har en tendens til å ville sette 
merkelapper på årene, etterhvert som 
de går. Annus Horribilis, Kvinneåret, 
Miljøåret osv. Vi vet ikke hva året vil 
bringe oss før vi har levd igjennom det; 
samtidig er det ofte slik at vi ønsker å 
sette et “program” for året foran oss.

Feiring av Martin Luther og Reformasjonen
I år er det Reformasjonen og Luther som skyves frem i 
mange sammenhenger. Man antar at det er 500 år siden 
Martin Luther satte opp de 95 diskusjonstesene på 
kirkedøren i Wittenberg. Faktum er at mye av det som 
skjedde i Luthers levetid og litt før og etter, også har 
påvirket samfunnsutviklingen og synet på samfunnet, 
kirken og folket i meget stor grad, og det blir derfor 
feil å si at Luther-året, eller Reformasjonsjubileet er en 
indrekirkelig feiring, kun med relevans for folk som er 
knyttet til kirken på en eller annen måte.

Reformasjonen som utvikling mot folkekirke
Dette nummeret har temaet:  “Hva er folkekirke?” 
Ordet folkekirke har blitt et utslitt ord, fordi så mange 
vil bruke det, og på så forskjellige måter. Det oppfattes 
som et positivt ord, som angir at folket har en sentral 
plass, og vi kan si at etter Reformasjonen ble dette 
ekstra tydelig. En viktig del av reformatorenes prosjekt 
var nettopp å gjøre kirken tilgjengelig for folket. Luther 
oversatte bibelen til tysk, og gjennom det arbeidet han 
gjorde der, var han med å utvikle det moderne tyske 
skriftspråket som kalles Hochdeutsch, eller høytysk. 
Folk skulle ikke bare bli fortalt av prester og andre hva 
skriften sa, og “hva Gud mener”, men de skulle kunne 
se etter selv i Skriftens ord. 

Reformasjonen og menighetens sang
Svært mye kirkemusikk før 1500 var skrevet på latin, og 
var preget av musikalske stilretninger som krevde lang 



utdannelse. Derfor hadde man profesjonelle tilstede i 
kirken, som fremførte hymner og liturgier, mens folk 
satt passive, i verste fall.

Da Luther satte fyr på bannbullen fra Pave Leo X i 
1521, fikk han forbud mot både å skrive bøker og holde 
offentlige taler, og bøkene hans ble inndratt og brent. 
Ett av Luthers svar på dette var å sette sine teologiske 
ideer, og sin forståelse av bibelen og troen på versefot, 
og finne en melodi som passet, og presentere dette som 
menighetssalme, slik “Vår Gud han er så fast en borg” er et 
eksempel på. Her slo han flere fluer i ett; tankene hans 
ble tilgjengelige for folk, og de lærte dem til og med ute-
nat, og de fratok “de profesjonelle” makten, både over 
hva folk skulle få servert og hvem som skulle gjøre det.

Utvikling av “Folkekirke” i Danmark og Norge
I Danmark har man også en “Folkekirke”, og Dan-
mark hadde som Norge en mye tydeligere, raskere og 
trolig også mer “brutal” innføring av endringer etter 
Reformasjonen, enn f.eks. Sverige eller England hadde. 
Vanligvis refererer “folkekirke” til at det er et naturlig 
forhold mellom folk og kirke, i videre forstand enn at 
kirken er en liten flokk med frelste som søker sammen 
på et bedehus. Man “sosialiseres” inn i kirkelige sam-
menhenger, uten at man blir avkrevd å skulle stå frem 
offentlig og bekjenne seg som frelst eller troende. Da er 
også barnedåpen en del av denne samtalen. Kristen tro 
og tanke har formet vårt nåværende samfunns utvikling, 
både intellektuellt og på praktiske områder, og dermed 
er det også viktig å holde denne kunnskapen ved like 
for å forstå “hvorfor vi har kommet dit vi er”.  Både 
salmebøker og såkalte “huspostiller” fantes i de fleste 
norske hjem for 200 år siden, flere hadde salmeboken 
enn bibelen i hylla. Martin Luther skrev  “Den lille 
katekisme” for folk flest, en bok som var skolepensum 
helt frem til nyere tid. 

Vi har flyttet!
Kirkekontoret flyttet i desember til Sjøgata 29, fordi 
Åmot kommune trengte de gamle lokalene til andre 
formål. Huset vi har flyttet til kalles også Stormoen 
eller Haram-huset. Vi har fått bedre plass, blant annet 
eget møterom. Alle er velkommen innom!

Johann Gutenberg og trykking med løse typer
Johann Gutenberg, som døde ca 20 år før Luther ble 
født, var en gullsmed og metallurg fra Mainz i Tyskland. 
Sette-teknologien som han utviklet skulle få en enorm 
betydning for ettertiden, og ikke minst for Reformasjon-
ens prosjekt med å folkeliggjøre tekster av alle slag. Det 
var arbeidskrevende å prege en hel bokside for trykk, så 
det var bare de viktigste bøkene, dvs. bibelen og noen 
andre, som ble trykket opp. Gutenbergs første bibel-
trykk kom i 1455, med gotisk skrift, men på latin.
Men med de løse typene kunne dette gjøres enklere, 
billigere og ikke minst, lettere tilgjengelig, på det lokale 
språket, etter at Luther og andre oversatte fra latin.

I århundrene som fulgte vokste det frem i Europa en 
selvbevisst middel-klasse, som hadde utdannelse, kunne 
lese, og som hadde skaffet seg midler gjennom handel, 
og som også ville være med å bestemme. Alle disse 
faktorene kan sees som bidrag til det vi i dag kaller for 
folkekirke.



Gode besøkstall i 2016!
Det er mange måter å bruke kirka på. I gjennomsnitt 
besøker Åmotinger kirka 3 ganger pr år; en gang på 
gudstjeneste, en gang i begravelse og en gang til andre 
tilbud som f.eks familiesamlinger, konserter eller åpen 
kirke. Folk i Deset og Osen bruker kirka mer enn dem 
på Rena.

Vi ønsker at kirka skal være lett tilgjengelig for alle når 
dere ønsker å bruke oss. Ta kontakt med kirkekontoret 
om dere har spørsmål eller ønsker et kirkebesøk. Følg 
også med på gudstjenestelista på baksiden av bladet.

Basar og dugnad på Deset
I vinter har ansatte og frivillige malt Deset kirkes gulv 
og kirkebenker. Nå vil de bytte ut det gamle slitte teppet 
i midtgangen. Derfor holdt Deset menighetsråd og 
Deset grendeutvalg basar den 12.februar. 
Imponerende 18.000 kroner kom inn.
Både ansatte og frivillige trengs i dette arbeidet, og skal 
vi dømme ut fra bildet til høyre, så er i det minste ar-
beidshumøret upåklagelig. Vi driver også og sjekker lyd-
forholdene og mikrofonene i Deset kirke. Det har vært 
litt varierende kvalitet på både romlyd og teleslynge.



I år markerer vi at det er 500 år siden reformasjonen. Å 
reformere betyr å forandre, og det ble helt klart store 
endringer i både kirke og samfunn. En av de store 
oppdagelsene til Martin Luther og hans meningsfeller 
var betydningen av nåde. Mennesker blir rettferdige for 
Gud ene og alene gjennom Guds nåde slik som den 
ble gitt oss gjennom Jesus Kristus. Og jeg tenker at det 
knapt finnes et sterkere avtrykk av nåde enn i budskapet 
fra den hellige påsken i Jerusalem for 2000 år siden.

Den stille uke er en bevegelse fra fest og glede, gjennom 
måltidsfellesskap med gode venner, til død, fortvilelse 
og rådvillhet. Det er en realitetsbevegelse – i denne uken 
gjennomlever Jesus mange av sidene ved det å være 
menneske. Derfor er det så sterkt at kjærligheten viser 
seg så overmåte stor – Jesus reises opp på påskedag! 

Død, fortvilelse og rådvillhet vendes til liv, håp og glede! 
Påsken står i kjærligheten og nådens tegn – og Jesus 
kommer oss i møte med å si: «Frykt ikke!». Disse to 
enkle ordene som er så godt å høre!

Årets reformasjonsjubileum gir anledning til å reflek-
tere over det som har vært – men det er like viktig å se 
fremover. Arven fra reformasjonen, om betydningen av 
nåde er like aktuelt i dag som den gang. Vi trenger alle 
nåde – samme hvor vi er i verden og samme hvem vi 
er. Nåden er gratis – gitt oss alle gjennom Jesus Kristus. 
Påsken er det sterkeste vitnesbyrdet – et nådens tegn. 

Så la oss være nådige med hverandre denne høytiden! 
Ved å se på hverandre gjennom linsene av nåde kan vi 
skape gode øyeblikk, for ofte er det faktisk ikke mer 
som skal til!

Velsignet høytid!

SlveigFiske
biskop

Biskop Solveigs
påskeandakt

Søndag 26.februar feiret vi Fastelaven i Åmot kirke. 
Fastelaven er siste søndag før fastetida i kirka. Sanitets-
foreningen pyntet med fastelavensris og serverte faste-
lavensboller. 7-åringer og 13-åringer bidro til at gudstje-
neste ble en festdag. De hadde pyntet seg med selvlagde 
masker, fordi karneval er en feiring som ofte knyttes til 
fastelaven. Fastetida som starter onsdag etter fastelaven 
varer frem til påske. Se bilder til høyre og neste side.

Fastelaven - med masker og 
fastelavensboller



For barnefamilier våren 2017

Maria budskapsdag for 9-åringer:
Alle 9-åringer i Åmot er invitert til å delta på ei sam-
ling og ei gudstjeneste siste helga i mars. Alle oppfor-
dres til å bli med på gudstjenesten i Åmot kirke den 
26.mars kl 11 og se hva 9-åringene vil bidra med.

Kirkas bursdagsfest:
Alle 8-åringer vil i løpet av våren få en invitasjon til å 
forberede kirkas bursdagsfest i Åmot kirke 2.pinsed-
ag. Pinsen markerer dannelsen av den første kristne 
menigheten, og den skal vi feire med en gudstjeneste 
mandag 5.juni kl 11 i Åmot kirke.

Familiesamling i Osen
Den 30.april kl 11 er det våronnmesse for hele famil-
ien i Osen kirke. Alle barnefamilier får invitasjon til ei 
samling dagen før der vi synger, spiser og har aktivi-
teter.

Trolltrall 
er nå flyttet til torsdager kl 16, Åmot kirke.

Småbarnstreff 
går som før, onsdager fra kl 11 i Åmot kirke.

Skjærtorsdag med 
Suppe & Salmer 
Skjærtorsdag kl 18 feir-
er vi på vår egen måte i 
Åmot kirke. Da dekkes 
langbordet foran i kirka, 
og vi deler et måltid – slik 
Jesus og disiplene gjorde 
for nesten 2000 år siden. 
Arrangementet har en en-
kel gudstjenesteform med 
mye sang. 

Langfredag - pasjonsmesser
Den 14.april er det pasjonsmesse i Åmot kirke kl 11, og 
i Osen kirke kl 18, hvor vi minnes Jesu lidelseshistorie 
langfredag.

Påskedag på Furutangen og i Åmot kirke.
På Furutangen inviterer vertskapet til kirkekaffe kl 10 i 
gamle Furutangen søndag 16.april. Kl 11 feirer vi pås-
kegudstjeneste på samme sted sammen – fastboende og 
skiturister. Det er en hyggelig tradisjon. I tillegg feirer 
vi Jesu oppstandelse i Åmot kirke kl 18 samme dag.

Påskefeiring på Ryslingmoen
Kl 11 den 17.april, altså 2.påskedag, holder vi pås-
kegudstjeneste på Ryslingmoen.

Se for øvrig alle gudstjenester på baksiden av bladet.

Påska i kirkene våre

Palmesøndag
Den 9.april markeres palmesøndag i Åmot kirke kl 11 
og i Deset kirke kl 14. Dette var dagen da Jesus red inn 
i Jerusalem, og ble hilst med palmeblader.



2017:
Den norske kirke på nasjonalt nivå blir selvstendig, og 
prestene får Den norske kirke som arbeidsgiver. Stat-
en fortsetter å bevilge penger til kirken, men kirken 
bestemmer selv hvordan disse pengene skal fordeles. 
Forholdet mellom kirkelig fellesråd og kommunene fra 
1997 fortsetter som før.

2017-2020:
Skal kirken fortsatt være organisert slik den er nå, 
med ansatte på sentralt (prester) og lokalt nivå (andre 
ansatte)? Eller skal alle ansatte ha samme arbeidsgiver? 
Det forventes at det kommer endringer i organiseringen 
i 2020, men vi vet ikke enda hvordan det blir.

Stortinget arbeider med en ny lov for tros- og livssyns-
samfunn. Dette vil også påvirke kirkens framtid.

Folkekirke - ikke statskirke

Nå er vi ikke lenger statskirke. Vi har forsøkt å lage 
en enkel oversikt over utviklingen fram mot denne 
endringen og hva den innebærer. Den norske kirke skal 
fortsatt være en demokratisk og åpen folkekirke –  
tilstede i alle deler av landet – for folk flest.

Fram til 1996:
Statskirka styres av stat og kommune. Prester og 
biskoper er statsansatte, mens organister, kirketjenere 
og kontoransatte lokalt er ansatt i kommunen. Biskoper 
utnevnes av Kongen i statsråd.

1997:
Ny kirkelov vedtas i 1996. Kirkelig fellesråd skal ivareta 
økonomi og arbeidsgiveransvar for kirka lokalt. Den 
lokale kirke blir mer selvstendig. Kommunen bevilger 
penger til driften, men fellesrådet bestemmer hvordan 
pengene skal brukes.

2008:
I 2008 inngikk stortingspartiene et forlik som sa at 
statskirkeordningen skulle opphøre, men at Den norske 
kirke fortsatt skulle være folkekirke, og få tilskudd fra 
staten. Arbeidet fram mot et skille mellom stat og kirke 
settes i gang.

2012:
Grunnloven endres. § 16 lyder fra 21.mai 2012 slik:
Alle Indvaanere af  Riget have fri Religionsøvelse. Den norske 
Kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges Folkekirke 
og understøttes som saadan af  Staten. Nærmere Bestemmelser 
om dens Ordning fastsættes ved Lov. Alle Tros- og Livssynssam-
fund skal understøttes paa lige Linje.

2013:
Fra 2013 utnevnes biskoper av kirkerådet (kirkens 
landsstyre), og ikke av Kongen i statsråd.

Ruths ønskedikt:-)

Det glitrer av sol i den bratte grend
det dufter av mark og enge
hvor skulle vel våren ellers hen?
vi venter jo på den så lenge..

Jeg elsker den vår som du knapt kan se,
en blomst som sprang ut i den kolde sne
                                         

   Arnulf  Øverland



Min Salme: Så ta da mine hender

Så ta da mine hender er faktisk en av Norges best kjente, 
og mest sungne salmer, til tross for at den verken 
med tanke på språk, billedbruk eller melodi er særlig 
moderne, enn si tilpasset vår tids tankemåter og ut-
trykksmåter. Men slik er det ofte med salmer; de er 
bånd til tidligere tiders horisonter og virkemidler, og 
som sådan interessante som kultur- og historiemedier 
gjennom tidens gang. 
Originalteksten er skrevet av den tysk-estiske lærerinnen 
Julie von Hausmann i 1862. Salmen brukes i Tyskland 
den dag i dag i en språklig modernisert utgave. Mange 
har møtt denne salmen i sammenheng med gravferd, 
hvor den brukes meget ofte, og ofte slik at denne sal-
men synges før og etter jordpåkastelsen ute ved graven. 
Ser vi på teksten, så kan dette synes som en passende 
setting; for tekstens stemme er altså den døde som ber 
Gud om å lede seg hjem til himmelen. 

Vi fikk denne salmen i norsk språkdrakt allerede i 1887, 
bare 25 år etter at originalen kom ut. Bak denne over-

settelsen stod kjemiprofessoren Peter Waage, som er en 
av opphavsmennene til den såkalte Guldberg-Waages 
lov, eller Massevirkningsloven, som brukes til å finne ut 
hvor fort kjemiske stoffer reagerer med hverandre. Her 
kan man gjerne merke seg nettopp det, at en kompetent 
naturvitenskapelig forsker målbærer et kristent og re-
ligiøst engasjement med største selvfølgelighet, noe som 
i dag hører til sjeldenhetene. 

Melodien er av den tyske komponisten Friedrich Silcher 
i 1842, en relativt godt kjent melodimaker i Tyskland, 
som hadde studert komposisjon, og som også i likhet 
med mange av samtidens komponister, som f.eks. Grieg 
og Lindemann, også brukte mye tid på å samle inn og 
arrangere folkemelodier. Silcher var meget opptatt av å 
fremme korsang, og har selv en rekke fine korverk knyt-
tet til sitt navn. En godt kjent folkemelodi som Silcher 
gjorde kjent, er den svabiske Muss i’ denn, som finnes i 
mange sangbøker. Silchers melodi her er relativt enkel 
og konvensjonell, men den fungerer rytmisk, og følger 
samtidens konvensjoner for melodiers oppbygning. 

Man kan merke seg at teksten i denne salmen har en 
såkalt ABA-form, hvor tekstens første og siste stanza 
(dvs. halve vers) og er det samme, slik sett er sangen 
“pakket inn” av to like setninger, men hvor det i siste 
verset får en annen funksjon fordi det står sist. Melodisk 
kan man jo da også merke seg at de to halvdelene av 
melodien i verset altså kan brukes om hverandre når det 
gjelder tekstdistribusjon, som er en litt fiks og interes-
sant effekt, og noe som gjør denne salmen til et produkt 
med litterær og musikalsk finesse, til tross for dens 
enkelhet. Salmen ble oversatt til nynorsk av biskop Peter 
Hognestad i 1909.    
      Vidar Brekke

Så ta da mine hender og før meg frem 
inntil jeg salig ender i himlens hjem!
Jeg kan ei gå alene, nei intet sted.
Hvor du meg fører ene, jeg følger med.

La intet mer meg skille fra nåden din, 
og gjør meg ganske stille, o Jesus min.
Ved dine føtter ene er barnet trygt,
på deg, på deg alene min tro er bygt.

Selv om jeg ei fornemmer din sterke hånd, 
min salighet dog fremmer din gode Ånd.
Så ta da mine hender og før meg frem
inntil jeg salig ender i himlens hjem.

Hør salmen på YouTube: (Anna E. Flaaum):
https://www.youtube.com/watch?v=o4Cgp5c60vk 



KONFIRMANTER 2017
Nordre Osen kirke 28.mai kl 11
Charlotte Sophie Linnea Bennien
Nora Lunde Kalbakk 
Sunniva Elida Nilsen Husfloen
Ola Gjermundshaug
Madeleine Johnsrød Sjursen

Åmot kirke 4.juni kl 11
Ole Mathias Aasen
Erlend Andersen
Karoline Lund Bergseth
Natalie  Hammeren
Celina Hammeren
Torstein Junior Henriksen
Fanny Svarva Hørstad 
Kristian Kvernevik Lieng
Jørgen Nordvold Lunde
Peter Oliver Nergaard
Olav Melkior Nergaard
Katrine Nergård
Dina Aurora Nilsen
Mathias Norum
Ingrid Olsen Nysveen
Marcus Ryen
Victoria Ryen
Marthe  Rødsdalen
Sondre Westerheim Samuelsen
Emilie Løvlien Solberg
Nikko Singhasri Sveen
Charlotte Westlien
Ylva Helena Wilisoo

Deset kirke 11.juni kl 11
Nora Svendsberget
Gard Fjellstad Kvilvang 

Dagens ungdom 
tar selvstendige valg

Denne våren skal til sammen 30 ungdommer konfirm-
eres i kirkene våre; Deset, Osen og Åmot. Noen av 
dem er ikke døpt. De må døpes før konfirmasjonsda-
gen. Det har derfor blitt mer og mer vanlig at ungdom 
døpes. Vi har snakket med en av dem, Gard Fjellstad 
Kvilvang, som bor på Deset.

- Jeg er kristen, derfor vil jeg konfirmere meg i kirka, 
forteller han. Han sier at foreldrene ikke døpte ham 
som liten fordi de ville gi ham et valg. – Jeg har tatt et 
valg uavhengig av hva andre i slekta mener, sier den 
reflekterte unggutten.

Hvordan er det å bli døpt som 14-åring?
Det blir vel helt vanlig. Men jeg skal selvfølgelig gå selv, 
det er ingen som bærer meg til dåpen.

Når det gjelder selve konfirmasjonsdagen har ikke 
Gard så mange konkrete forventninger. – Jeg tror det 
blir en fin dag. Jeg gleder meg!



Ja vi elsker dette vannet

Merk dere datoen onsdag 5. april 2017. Da kommer 
nemlig en konfirmant til å ringe på døra hos deg. Kon-
firmanten vil ha med seg en bøsse og bære et identitet-
skort. De er nemlig på viktig oppdrag. De er bøsse-
bærere i årets fasteaksjon for Kirkens Nødhjelps arbeid. 

Vann gir liv, til planter, dyr og mennesker. Men vann 
kan også ta liv, om det er urent og forurenset. Derfor 
har FN satt opp rent vann til alle som et av sine nye 
bærekraftsmål. Og derfor jobber Kirkens Nødhjelp 
hvert år, hver uke og hver dag for å gjøre rent vann 
tilgjengelig for flere. 

Det er i år 50. gangen at menigheter over hele landet 
samler inn penger til Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon. 

Ta godt imot årets konfirmanter når de setter av tid til 
en god sak! Vi håper mange ønsker å bidra til Kirkens 
nødhjelps viktige arbeid.



BYGD OG ÆTT
Døpte Åmot kirke
Tuva Regine
Stormoen-Johannessen          04.12.
Andrine Nyberget Rogneslien   12.02.
Markus Vinje                             12.02.
Mathilde Slettebø Hangård     12.02.                                    
Håkon Eriksen Skaret             12.03.

Døpte Rena Leir kapell
Snorre Hartvig Tapio Fladseth   14.01.
 

Døpte Nordre Osen kirke
Iver Bekkevold                         19.02.

Vielse Åmot kirke
Linn-Sarita Weisser og   14.01.
Erlend Havdahl

              

                          

Døde Åmot kirke

Døde Nordre Osen kirke

Musikk i kirkene:

CorX - Bit for bit
Tradisjonen tro arrangerer CorX sin vårkonsert “Bit for 
bit”. Dette skjer onsdag 5.april kl 18. Sangerne deles 
i to grupper og tevler om å finne ut hvilken sang de 
hører fragmenter av. Det er imponerende hvor raskt de 
kjenner igjen sangene. Koret består av 21 sangere, og gir 
et musikalsk tilbud av høy kvalitet til både sangere og 
publikum. Ingrid Sløgedal og Lars Sørhus leder korene, 
og kultursjef  Caroline Rolstad er hoveddommer på 
arrangementet.

Åmot damekor, 
Maria Arredondo og Torstein Sødal
Fredag den 21.april kl 19 er det duket for flott konsert i 
Åmot kirke. Maria Arredondo og Torstein Sødal holder 
konsert sammen med Rena Damekor. Salg av billetter i 
døra. 

Sandbeck-gudstjeneste
Åmot menighet pleier å ha en Sandbeck-gudstjeneste 
i forbindelse med Sandbeck-dagene. I år er denne 
planlagt til søndag11.juni kl 18. Programmet for gudst-
jenesten er i skrivende stund ikke klart, men vi ser frem 
til ei fin stund i kirka, i Sandbecks ånd. Mer informasjon 
kommer når arrangementet nærmer seg.

Eivind Lund                   25.11.
Reidun Tupsjøen         09.12.
Einar Broen                   16.12.
Else Anne Fjellvang     13.01.
Ragnar Schewenius     20.01.
Johan Bolstad               27.01.
Eldbjørg Kvistad           03.02.
Ottar Kristian Lieng     07.02.
Aud Lillemoen               10.02.
Olav Bjørsland    16.02.
Rune Haagensen          17.02.
Odd Gunnar Fredlund     23.02.

Henry Storholm    05.01.
Kristian Damsberget   10.01.



GUDSTJENESTER

Deset kirke
9.april: Palmesøndagsgudstjeneste.  14.00
17.mai: Festgudstjeneste.   10.30
25.mai: Kristi Himmelfartsdag   11.00
11.juni:  Konfirmasjonsgudstjeneste.  11.00          
 
Osen kirke
14.april: Pasjonsmesse Langfredag.  18.00
16.april: Påskegudstjeneste på Furutangen 11.00 
 Kirkekaffe serveres fra kl 10.00.
30.april: Våronnmesse for hele familien 11.00
17.mai: Festgudstjeneste.   12.15
28.mai: Konfirmasjonsgudstjenste.  11.00

Åmot kirke
26.mars Mariamesse. 9-åringer deltar. 11.00
4.april: Syng med oss   18.00
9.april: Palmesøndagsgudstjeneste.   11.00
13.april: Suppe&Salmer.    18.00
14.april: Pasjonsmesse. Langfredag.  11.00
16.april: Påskedag. Aftensang.  18.00
30.april: Gudstjeneste    11.00
9.mai:    SyngMedOss   18.00
14.mai: Samtalegudstjeneste konfirmanter11.00
17.mai: Sangstund i kjerka. Tid: se program for dagen.
21.mai: Sportsmesse    11.00
28.mai: Aftensang   18.00
4.juni: Konfirmasjonsgudstjeneste.  11.00
5.juni: Kirkas bursdag. 8-åringer deltar.  11.00
11.juni: Sandbeckgudstjeneste.  18.00

Ryslingmoen sykehjem
17.april: Påske på Ryslingmoen.  11.00

           


