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Ordet «kirke» skal ha med det gre-
ske ordet «kyrie» å gjøre. Det greske 
navnet Kyriaki oversettes med 
«Herrens», og er gjennom årene 
blitt det vanlige navnet på søndag i 
gresk språk. Hvordan dette så har 
blitt til navnet på kirken i 
Nord-Europa er et større gåte, for både på spansk, 
italiensk og fransk, og også gresk og latin, er det 
avledninger av et helt annet ord som brukes, nemlig 
ecclesia(latin) som kan oversettes med «Dem som 
er kalt sammen».
Dette betyr at kirke som sådan kan være noe «ik-
ke-stofflig», et navn på et spesielt forbund mellom 
mennesker. Og likevel, kanskje mer enn ikke-materi-
ell betydning, har ordet kirke kommet til å betegne 
dette spesielle huset, hvor man samles om det glade 
budskap. Altså huset. I stein først,  ja kanskje bare 
en enkelt struktur eller en hule, og deretter kanskje 
et telt, senere, av tre i mange varianter, og i senere 
tider også av betong, og sågar av plastik og polyester.
Vi har fire flotte kirker i vårt distrikt, særpregede 
bygninger, i helt ulik stil, fra ulike tidsaldre, og vi 
har til og med en del brukbare nedtegnelser fra 
hvordan tidligere kirker så ut her. Helt grunnleg-
gende er at når menigheten (dvs. Og eller kirken) 
samles, så må den ha et sted å være. Og gjerne på et 
avgrenset sted, slik at man kan samles om å høre på 
noe, og samles om å synge, se hverandre, og merke 
hverandre. Selve det fysiske samværet er en viktig 
del av det å være kirke, selv om man oppnår noen 
grad av fellesskap gjennom tv/radiogudstjenester 
og nettgudstjenester. Men selve bygningsmassen, 
den synlige, følbare, fysiske kirken, er sentral, og 



ikke minst er dette sentralt i vår tids opplevelse og 
av tenkning om kirken. De ikke-materielle sidene 
av kirken er litt vanskeligere å forklare, både for 
voksne og barn, men kirkerommet derimot, er 
som en bok. Dette gikk opp for meg for en del år 
tilbake da jeg spurte presten i Elverum hva slags 
konfirmantbok han skulle bruke med konfirman-
tene det året. Han sa: Vi har ingen konfirmantbok. 
Kirken er konfirmantboka vår. Vi bruker noen 
permer med kopierte ark, med bilder fra kirken vår. 
Men stort sett er vi i kirken. Jeg måtte tenke litt på 
dette svaret. Kirken som en konfirmantbok. En 
meget fin idé.Kirkebygget snakker til oss. Forteller 
en historie. Åmot kirke; forteller både om bygda, 
om fløting, om tømmerarbeid og laftekunst, om 
dragestil, om himmelretninger. Men kirkerommet 
forteller oss også om Gud, om bibelen,  om bibel-
historien og kirkehistorien..
I Osen har vi en «låvekirke» fra 1777, en slags 
typemodell som ble vanlig etter at stavkirkene gikk 
ut av bruk. På Deset ligger kirken på et «høyt sted i 
bygden», og kan sees fra hele bygda, og har en plass 
for seg selv.
Alle kirkene har en eller annen form for «spiss» på 
toppen. Som peker mot himmlelen og mot Gud. 
Som er bygget av lokalt tømmer, og vedlikeholdt av 
bygdas folk, men som likevel er «viet» Gud.
Kirkene har alltid reflektert det som var aktuelt 
tankegods på den tiden de ble bygget. I Luther-
ske kirker etter reformasjonen fikk prekestolen og 
ordet en mye mer fremskutt plass enn tidligere. 
Bildene kom i bakgrunnen. Statuene, helgnene, 
maleriene, ja sågar kirkesølvet og kirkegullet. Da de 
store katedralene i Europa ble bygget var noe av 

ideen at rommet skulle være stort og så «imponer-
ende» at man kjente på ærefrykt og på litt «an-
dektighet», over de høye tårn, den store takhøyden, 
skjønnheten, lyset osv. Med protestantismen kom 
vekten på å «forstå», lese og ta stilling til innholdet 
på en helt annen måte enn før, og ikke minst bibe-
len, som ble oversatt til moderne språk. Dermed 
trengte man heller ikke så store kirker, og heller 
ikke så mye kirkekunst. Da gikk man heller inn for 
å utdanne folk til å lese. Kirken og troen handlet 
om å forstå mer enn om å føle.
Kan hende er vi tilbake i dag, i den mer billedorien-
terte og følelsesorienterte spiritualiteten. Og da er 
kirkens fysiske form, både innendørs og utendørs 
helt essensiell. Både symbolikken og byggestilen, 
men også nettopp det at byggene i seg åpner for 
følelsesmessige opplevelser. Vi har heller ingen fast 
konfirmasjonsbok i Åmot i dag. Kirken er boka vår. 
Besøket i Nidarosdomen, som konfirmantene har, 
er som å lese et stykke i en konfirmantbok, men 
hvor alle sanser er i bruk. Kirken er noe annet enn 
vår stue og vårt soverom. Og den bærer med seg 
håp og tro fra generasjoner tilbake. Oppfordringen 
til Åmotingene blir derfor å komme til kirkene og 
ta stilling til det dere ser, og føler, likemye som det 
dere hører.
Vi skal si litt i bladet om arbeidet som gjøres med 
vedlikehold av kirkebyggene våre. God lesning, og 
god sommer!

Vidar Brekke



I løpet av 2016 utføres følgende vedlike-
holdsarbeider i kirkene våre:
Deset: 
• Reparasjoner av vinduer, vannbrett og 

inn-gangsparti.
• Utvendig skraping og maling av kirka.
• Male bårehus og uthus.
• Male utebenker.
• Kontroll av elektrisk anlegg.
Osen:
• Taket på gamlekirka tjærebres på nytt.
• Male kjellergang og toalettrom i nykir-

ka.
• Kontroll av elektrisk anlegg.
Åmot:
• Male kapellet innvendig, tak, vegger og 

gulv.
• Nytt skap for messehakler i presete-

sakristiet.
• Innstallere termostatstyring og ny 

luftfukter.
• Beise uthus.
• Kontroll av elektrisk anlegg.
• Utbedring av alarm.
• Ny brannslange.
• Male utebenker.

VEDLIKEHOLDSARBEIDER I 
KIRKENE VÅRE I 2016

Kirketjenerne - tett på døden - 
tett på livet
Kirkebladets utsendte har hatt en prat med kirketjenerne 
våre, Odd Ivar Søberg og Willy Olsen.
- Hva er forskjellen på å jobbe i kirka i forhold 
til andre etater?
-Vi jobber nok med ting som andre folk ikke tenker 
så mye på i hverdagen. Med 60-70 gravferder pr 
år får man nok et annet forhold til døden. Døden 
blir en del av livet, vi blir jo borte en gang alle, sier 
Willy. Man er også tettere på kirkebyggene og ser 
hvilken verdi de har for folk. Kirkebyggene må 
prioriteres økonomisk, de må tas bedre vare på.
Kirketjenerne treffer mye folk i sorg og glede, og 
har mange samtaler i møte med folk når de kom-
mer for å pynte sine graver på kirkegården.

- Noen fleiper med døden, og andre prater alvor. 
Begge deler er greit, sier Odd Ivar. Vi hører på dem 
alle, og bidrar på vår måte, legger Willy til. 
- Vi blir på mange måter kirkas ansikt utad.
Kirketjenerne møter også mange barn og unge i 
kirka. Willy serverer suppe i kirka når konfirman-
tene kommer fra skolen til konfirmasjonsunder-



Stor takk!
Nordre Osen menighetsråd og hele staben og 
Fellesrådet i Åmot vil få uttrykke sin hjerteligste 
takk for rause gaver som gjorde det mulig for oss 
å legge helt nytt tak over Gamle Osen kirke. Uten 
denne hjelpen hadde det ikke vært mulig!

visning. Både Willy og Odd Ivar har hatt barn med 
opp i kirketårnet. Noen har også fått prøve å ringe 
med klokkene.
- Det er fryktelig arti’, er de begge enige om. Vi 
merker at det er spennende for dem å komme opp i 
tårnet, og å utforske resten av kirka. 
Willy forteller videre at det er givende å ha med 
konfirmanter å gjøre. 
- Det er arti’ å prate med dem om hvordan de 
har det på skolen og i livet ellers. Så forteller jeg 
om hvordan det var for 50 år siden, sier den sam-
funnsengasjerte 
kirketjeneren.
                                                          

I Osen har vi en kulturskatt, Gammelkjerka fra 
1777, som vi er så glad i. Den er populær på som-
mertid til barnedåp, brudevielser og konserter. 
Hvert år den 29. juli er det Olsokgudstjeneste der. 
Siden det ikke er innlagt strøm i kjerka, blir den 
bare brukt på sommertid.
Mange kommer for å se og oppleve det gamle, og 
vi viser den gjerne fram og forteller om dens snart 
240 årige historie.
                                    Anne-Marit Strand

Den første kirken i Osen



 
Vi sitt i slørblå junikveld
og svaler oss ute på trammen
Og alt vi ser har dobbelt liv
fordi vi sanser det sammen.

Se – skogsjøen ligg og skinner i rødt
av sunkne solefallsriker
Og blankt som en ting av gammelt 
sølv
er skriket som lommen skriker

Og heggen ved grinda brenner så stilt
av nykveikte blomsterkvaster
Nå skjelver de kvitt i et pust av vind
det er som om noe haster

Å, flytt deg nærmere inn til meg
her på kjøkkentrammen!
Den er så svimlende kort den stund
vi mennesker er sammen

  Hans Børli

Ruths ønskedikt:-)Maria budskapsdag i Åmot
Søndag 13. mars feiret vi mar-
iabudskapsdag og dåp her på 
Rena. Skjønne Maria Norberg 
Lindstad (først) var engel-
en Gabriel og dramatiserte 
budskapet Maria fikk for ca 
2000 år siden. Og vakre Vetle 
Campos Dufseth (bak Maria) 
ble døpt. 

I april var det barna som var i fokus i Osen kirke. 
En torsdag ettermiddag laget vi middag i kirken 
og hadde en spennende aktivitetsdag der. Barna 
fikk utforske kirken og øve på viktige oppgaver til 
vårtakkefesten. Fredag formiddag var barnehagen 
i Osen på besøk, da var det sang og lek i kirken. Vi 
avluttet uken med en høytidelig vårfest der barna 
var arrangør. Barna i Osen gjorde hele menigheten 
stolt den dagen. Takk til alle som bidro til å gjøre 
denne uken så minnerik og fin. 

Moro for hele familien i Osen 
kirke



22.-24. april besøkte konfirmantene fra Åmot 
Nidarosdomen og Trondheim. Vi fikk omvisning 
i den mektige katedralen, og hørte historien om 
Olav den hellige.  Vi fikk også en tur opp i tårnet, 
og måtte klatre opp 172 trappetrinn i trange vindel-
trapper bygd i stein.
Nidarosdomen ble bygd i perioden 1070-1300. Den 
ble rehabilitert og gjenoppbygd i middelalderstil på 
1800 og 1900-tallet. Fortsatt er det både steinhug-
gere og glasskunstnere som er ansatt og jobber på 
katedralen. Ettermiddagen ble brukt til et besøk 
i Vår Frue kirke, som ligger noen hundre meter 
fra domkirken. Der driver Vår Frue menighet og 
Kirkens Bymisjon et omfattende arbeid for å ta 
vare på Trondheims mindre heldige innbyggere. 
De har kafé i vestenden av kirkerommet, og et kors 
av brostein hvor man kan tenne lys og be i stillhet. 
De tilbyr mat, samtaler og har også en arbeidsstue 
hvor  det produseres engle-statuer av resirkulert 
glass. Disse englene selges til inntekt for arbeidet, 
og man har fått med seg en lang rekke frivillige 
fra Trondheim, som tar ulike vakter og oppgaver i 
kirken. Midt på gulvet i Vår Frue kirke ligger det et 
steinkors av brostein fra gaten. Her kan hvem som 

Konfirmanttur til Nidarosdomen

vil komme og tenne et telys, og be en stille bønn. 
Det var tydelig at kirkens arbeid her i Trondheim 
både gjør en stor forskjell for dem som trenger det, 
og ikke minst, oppleves veldig meningsfylt å delta i 
av både frivillige og ansatte her.
Det var sterke inntrykk å ta med seg hjem.

Brosteinskorset er et konsept 
som Kirkens Bymisjon i hele 
landet bruker; - det finnes helt 
tilsvarende kors i Tøyenkirken i 
Oslo og i Korskirken i Bergen.
Den sentrale symbolikken 
ligger i at korset er satt sam-
men av steiner fra gata, slitte, 
nedtråkkede og med litt ulik 
form, men likefullt noe som 
sammen danner et sterkt symbol 
på fellesskap.



                                  

Trollfest i Åmot kirke Min Salme
I Åmot har vi 4 kirker, vakre bygninger med lang 
historie. Folket i Åmot har gjennom generasjoner 
markert livets største gleder og sorger her. Derfor er 
kirkene så viktige for oss. Kirkene innbyr til høytid 
og ro, og minner oss om Guds storhet.
Samtidig er det mange som opplever at de ser Guds 
storhet enda mer i naturen. Dette gjelder kanskje 
særlig for friluftsfolk og jegere, som vi har mange 
av i Åmot. Einar Skjæraasen har skrevet en salme 
som tar denne opplevelsen på alvor.  Salmen Himlen 
blåner for vårt øye gir oss bilder av Gud i naturen og 
blant menneskene rundt oss.
Melodien som vanligvis brukes er en folketone fra 
Hodalen, litt sørøst for Tolga.

Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot
Bekken risler for vår tørste, korn og blomst og tre slår rot.
Fuglen spiler sine vinger, barnet pludrer med sin mor.
Lovet være Han som skapte drømmen og det første ord.

Vinden har sin sti å vandre, bølgen har sin vei å gå, 
Vår og sommer, høst og vinter, skifter i det minste strå.
Gledens tid og sorgens time har sin bolig i hvert sinn.
Lovet være Han som åpnet første le og siste grind.

Lyset stiger, lyset faller over alle dunkle fjell.
Morgensol og aftenstjerne viser dag og varsler kveld.
Hjertet har sin lengsels høyde, hånden har sin gjernings fred.
Lovet være Han som er og ånder over tid og sted.

Salmen står på nr. 296 i Salmeboken.

                                                                 Ingrun Jule
Trollet får gjennomgå
av den store bukken Bruse

Troll-trall har uten tvil blitt en stor suksess her på 
Rena. Hver mandag ettermiddag denne våren har 
kirken vært fylt med nærmere 50 store og små. 
Middag, sang, lek og utforsking av kirken har stått 
på programmet. Høydepunktet var vel uten tvil da 
barna fikk klatret til topps i kirketårnet og ringe 
med kirkeklokkene. Troll-trall ble avsluttet med en 
kjempestor Trollfest 16. mai. Ca 100 små og store 
møtte opp. Barna fikk vise hvor flinke de er blitt til 
å trolle og tralle, og Åmots åtteåringer dramatiserte 
eventyret De tre bukkene bruse. Kan dere gjette 
hvem som var trollet? Selveste presten! Takk til alle 
dere som har vært med på å skape så mye liv og 
glede i kirken. Vi håper dette fortsetter med like 
stor suksess til høsten!
                                                 Trine Nygaard



Jeg pleier å delta på den årlige konfirmantturen til 
Trondheim. Det er faktisk veldig gøy å kunne være 
med de flotte konfirmantene og de voksne i stab og 
foreldre på en sånn helgetur. 
Dette året fikk jeg en bursdagsgave på forskudd, 
som jeg aldri vil glemme: Å få spille på domkirk-
ens Steinmeyer orgel!   Dette er mange organisters 
store drøm. Det er et orgel bygget i 1929-30, har 
127 stemmer og 9620 orgelpiper. Orgelet var ferdig 
restaurert i 2014, og er et av de største orglene i 
Europa. Utrolig mektig lyd!!
 Jeg fikk 15 minutter  til rådighet før omvisningen i 
domen startet. Publikum strømmet på og jeg spilte 
en liten «fantasi», «Hymn to freedom», «Se solens 
skjønne lys og prakt» , fantasi  over fire Sand-
beck-viser og avsluttet med «O bli hos meg». Jeg 
må innrømme at «Regnbågå- brua» låt utrolig med 
fullt orgel. 
Jeg vil gjerne få takke Domprost Ragnhild Jepsen, 
Synnøve S Heggem, Ingrun Jule, Hanne Gresen, 
Marit Roland og Anita Bue for en uforglemmelig 
opplevelse i Nidarosdomen i Trondheim. 
Takk også til konfirmantene og  foreldre som hørte 
på, på denne flotte turen.
                                       Lars O kirkemusiker.

Kirkemusikerens hjørne

Annonser

Syng med oss i Åmot kirke!
Fra høsten starter vi med et nytt konsept. En 
tirsdag pr mnd samles vi i kirka til «Syng med oss». 
Vi lager en times samling med mye sang. Det blir 
sanger fra mange ulike tradisjoner og sammen-
henger, og det er lov å komme med forslag, og evt. 
ta med noter. Hvis vi får det til, kan vi kanskje gi 
litt enkel opplæring i notelesing.

Tilbudet er for hele familien. Velkommen innom!

For mer informasjon om dette: følg med på: 
http://www.kirken.amot.no.

Den 23.april kom Vidar Sandbeck til Nidaros-
domen. . Det var en mektig opplevelse, og vi var 
veldig stolte av både Lars Otto og Renas store 
visedikter.
                                                                Ingrun Jule

Sandbeck i Nidarosdomen!



              

                          

 Denne våren og sommeren får Deset kirke en god 
ansiktsløftning. Det utføres reparasjoner av vindu-
er, vannbrett og inngangsparti. Hele kirka skrapes 
og males utvendig. Arbeidet utføres av Trysil Flis 
og Malersenter, Deset Laft AS og Arthur Wojtyla. 
Prosjektet er i hovedsak finansiert gjennom en gave 
fra Lise Sjølie. Første halvpart av denne gaven ble 
tidligere brukt til toalett og personalrom på Deset. 
Andre halvpart av gaven brukes altså nå til malear-
beider og reparasjoner. Kirka ligger flott til på en 
høyde ved veien, og vi gleder oss over at dette 
arbeidet har blitt mulig å gjennomføre. 
Kirken er forøvrig i brukbar stand. Orgelet trenger 
en overhaling, for det er i følge Lars Otto litt 
krevende å spille på det for tiden da visse stemmer 
mangler i flere registre. Det er bestilt fagfolk til å 
komme og se over orgelparken vår.

       Ingrun Jule

Pilgrimsvandring i Åmot
Pilgrimstur Deset - Løpsjøkoia - Nesvangen
Den 26.juni blir det pilegrimsvandring i Åmot. Vi 
starter med gudstjeneste på Deset kl 11, og drar så 
til koia ved Løpsjøen og tar kirkekaffen der. 
Ca kl 13.30 starter vandring mot Nesvangen. 
Undervegs er det mulig å lære noe om pilegrim-
stradisjoner fra middelalder og moderne tid. Når vi 
kommer fram griller vi og holder en enkel gudstje-
neste. Velkommen!

se også: www.kirken.amot.no

Deset kirke - god som ny!

Å gå pilgrim
Å gå pilgrim er en gammel, 
rotfestet tradisjon i hele Europa, 
og er noe som knytter oss sam-
men med vårt moderkontinent 
på mange vis. Pilgrimene gikk 
lange distanser, og pilgrimsrei-
sene tok måneder og i verste fall 
år. Det var ulike grunner til at folk gikk pilgrim, og 
det var slett ikke bare fromme og sterkt troende 
som gikk; - “en meningsfull tur til et hellig sted” 
lyder én definisjon. Nidarosdomen var Europas 
3.største pilgrimsmål i middelalderen, etter Santiago 
og Jerusalem.



BYGD OG ÆTT
Døpte Åmot kirke
Rolf  Felix Solberg   06.03
Vetle Campos Dufseth   13.03
Marie Hjelmseth Westgaard  20.03
Sofie Kroken    08.05

Døpte Nordre Osen kirke
Kasper Nesset    17.04

Døde Åmot kirke
Sigmund Nergård   22.03
Lill Pedersen    22.03
Harald Westgård   31.03
Hjørdis Gjelten   01.04
Thorleif  Kristiansen   07.04
Ruth Annie Østby   12.04
Mary Olufsen    14.04
Gunhild Nancy Marcussen  22.04
Gunnar Rustad    06.05
Magne Blikstad    10.05
Ivar Magne Rødsdalen   20.05
Åse Hermansen   26.05
Marit Randmæl    02.06

Døde Deset kirke
Marit Mykleby    27.05

Døde Nordre Osen kirke
Elfrid Nesset    25.02
Magne Jota    25.02
Asbjørn Nordnes   04.03
Odd Medvin Rønningen  22.04

Det krabbes og stabbes i tømmerkatedralen på 
Rena som i løpet av våren er blitt en naturlig 
møteplass for foreldre som er hjemme med barn. 
Hver onsdag denne våren har kirken vært fylt med 
leker og mange små barn. Sammen har vi sunget, 
lekt og spist formiddagsmat. Takk til alle dere som 
har bidratt til å gjøre småbarnstreff  til en flott 
tradisjon her på Rena.
     Trine Nygaard

Småbarnstreff

Det manglet et navn i forrige nummers presentas-
jon av Osen menighetsråd.
Følgende personer er faste medlemmer av rådet:
Anne Marit Strand (leder)Kari Karlsen, Berit Stor-
moen, Gjermund Nyløkken, Hege Vangli og Laila 
Norsted Odden, og Vidar Brekke (som sogneprest)

En gruppe ortodokse ungdommer fra Eritrea har 
denne våren starte å arrangere ortodokse gudst-
jenester i kirken på Rena. Dette er en herlig gjeng 
med ungdommer og de er fantastisk flinke til å 
synge og spille på sine tradisjonelle instrumenter. 
Kanskje fikk dere et glimt av dem under opptreden 
i kirken på 17. Mai? 

Den verdensvide kirke i Åmot

Rettelse Osen menighetsråd:



GUDSTJENESTER

    Deset kirke
• 26.juni kl.11.00 Gudstjeneste og Pilgrimsvandring 

til Nesvangen
• 25.september kl.11.00 Høsttakkefest, 

presentasjon av konfirmanter, 4-årsbok
•	 	

Osen kirke
• 29.juli kl. 18.00 Olsokmesse i gamle Osen 

kirke 
• 7.august kl.11.00 Friluftsmesse på Munkbetseter
• 21.august kl.1800 Sensommermesse 
• 18.september kl.11.00 Høsttakkefest, 

presentasjon av konfirmanter, 4-årsbok
• 27.september kl.1800 Syng med oss fra Osen 

kirke	
	
Åmot kirke

• 26.juni ca kl 17.00 Grillfest og Pilgrimsmesse på 
Nesvangen

• 3.juli kl.11.00 Sommersanger og -salmer i Åmot 
kirke

• 10.juli kl. 11.00 Knutsok
• 17.juli kl.11.00 Internasjonal messe
• 31.juli kl. 11.00 Non
• 14.august 11.00 Sensommermesse
• 21.august 11.00 Oppstartsmesse
• 28.august 11.00 Gudstjeneste
• 06.september kl 1800 Syng med oss fra Åmot 

kirke
• 11.september kl 1100 Høsttakkefest, presentasjon 

av konfirmanter
• 18.september kl. 1800 Aftensang 
• 25.september kl. 1800 Syng med oss 
• 02.oktober kl.11.00 Troll-messe, 4-årsbok 

Husk åpen kirke i sommer!
God sommer fra staben i Åmot, Deset og 

Osen 


