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Hei alle lesere av kirkebladet vårt! 
Håper sommeren har vært fin for 
dere alle sammen, til tross for det 
litt vekslende været. Vi snakker 
jammen mye om vær i dette landet!
Også på kirkelig hold har det vært 
en innholdsrik sommer, vi har hatt 
flere fine dåpsgudstjenester, vi har hatt pilgrimsvan-
dring, Olavsvake, Fløtermesse, Bjørn-Eidsvåg-sam-
ling med Virus, setermesse på Munkbetseter, og det 
står en del om alt dette i bladet.

Temaet som er satt for dette bladet er 
Trosopplæring, og det kan være greit å si litt om 
hva det begrepet innebærer og hvor det kommer 
fra. Praksisen med å døpe små barn, og spebarn er 
ikke av ny dato, det ble vanlig i Europa i løpet av 
500-tallet og fremover, og etterhvert ble det ganske 
strenge straffer for å “utsette” barnedåpen. Etter 
reformasjonen på 1500-tallet dukket det opp igjen 
en interessant debatt; for enkelte reformatorer ville 
ha tilbake den såkalte “troende-dåpen”, hvor men-
neskene som skulle døpes skulle bekjenne troen og 
dokumentere kunnskaper før dåp kunne skje. 

Dåpsliturgiene er blant det eldste liturgiske mate-
rialet som finnes, og de eldste tradisjonene viser at 
man nok først og fremst så for seg at dåpskandi-
datene hadde fått undervisning før de ble døpt, selv 
om det også i oldtiden ble foretatt dåp av barn.
Ved dåp av spebarn sier det seg selv at man 
ikke kan gjennomføre undervisning og 
kunnskapsoverføring, og langt mindre bekjennelse, 
altså må tankegangen rundt rette tilrettelegges på 



en annen måte. Det “gjeldende” lutherske synet 
dreier seg om at “det er Gud som handler, og gir 
oss nåden, frelsen og troen som en gave i dåpens 
bad”, en gave som kan gis til både voksne og barn. 
Det har vært viktig for lutherske teologer å under-
streke at dåpen er ikke noe man får som premie for 
kunnskap eller rett handling eller meritter, men at 
dåpen er et “nådemiddel” som Gud bruker i kon-
takten med oss. Det er også i forlengelsen av dette 
at man forstår konfirmasjonen.

Men hvis det døpte barnet skal få mulighet til å ori-
entere seg i det kristne fellesskapet, kirken og troen, 
så må det kunnskapsoverføring til i en eller annen 
form. Som altså da må skje i etterkant av dåpen.
Og det er her trosopplæringen kommer inn i bildet.
I utgangspunktet er ansvaret for å føre dåpens 
betydning videre hos foreldrene og fadderne, men 
også hos det kristne fellesskapet lokalt og hele kirk-
en i verden.

Frem til 1969 ble kristendomsundervisningen i sko-
len i Norge regnet som Kirkens dåpsundervisning, 
men etter et vedtak i Stortinget det året ble det satt 
i gang en reform med sikte på å legge tilrette for 
at Kirken selv skulle stå for opplæring i tilknytning 
til dåpen. Reform- og utviklingsarbeidet tok mer 
enn 30 år, men i 2003 vedtok Stortinget Dåpsop-
plæring i Den norske Kirke, og la samtidig også til 
rette for at andre trossamfunn også kunne få støtte 
til opplæring av sine barn og unge. Kateketer har 
man hatt i kirken i mange år, men i dag bruker vi i 
tillegg ord som menighetspedagog, trosopplærer/
trosopplæringsansvarlig osv. Det fulgte også en viss 

finansiering med denne reformen fra Stortinget, 
noe som gjorde at det ble satt i gang mange tiltak 
og prøveprosjekter over hele landet, og en del nye 
stillinger ble opprettet, og nytt materiell ble utviklet, 
og en del av dem som ble ansatt var også lærere og 
pedagoger fra samfunnslivet for øvrig.

Trosopplæringen er stadig under utvikling, ikke 
minst her i Åmot hvor vi bor, og vi har hatt en del 
vellykkede prosjekter i den senere tid, og vi fort-
setter å lete etter nye muligheter og nye løsninger, 
og best mulig tilpasning til befolkningen i Åmots 
behov og ønsker, samtidig som vi også ønsker å 
formidle den rause og romslige folkekirken her i 
distriket.
Vi har flinke folk i aksjon, vi har fleksibilitet og 
mye kreativ energi. Men det er også veldig viktig at 
dere der ute engasjerer dere, og blir med og tar litt 
ansvar innimellom, deltar og melder dere! Gode 
idéer mottas med takk, og engasjement med enda 
større takk!

            

Kirkens “logo” for trosopplæringsarbeidet



Småbarnstreff   
Hver onsdag i uke 36 – 46 er det småbarn-
streff  i Åmot kirke for alle hjemmeværen-
de barn med foreldre. Vi synger kjente 
og kjære sanger, spiser lunsj, og har en 
hyggelig stund sammen.

Trolltrall
Hver mandag i uke 36 – 46 fylles Åmot 
kirke av aktive barn med foreldre. Da er 
det vilter lek, fortellingsstund, sang og 
lystenning. Det serveres et enkelt varmt 
måltid.

Lys Våken
Alle 10- og 11-åringer får invitasjon til 
arrangementet Lys Våken som går første 
helga i advent. Vi overnatter i kirka, og 
avslutter med gudstjeneste på søndag. Følg 
med! Dette blir spennende! 

Adventssamling Åmot og Deset
I løpet av høsten får alle 5- og 6-åringer 
invitasjon til Adventssamling i Åmot kirke. 
Samlingen blir knyttet til gudstjeneste 
4.desember. Alle barn på Deset får invitas-
jon til adventssamling i Deset kirke med 
juleverksted. Dato er ikke fastsatt.

Barnas Dag i Osen
Det blir barnas dag i Osen kirke i 
tilknytning til Høsttakkefesten 18.9.

TROSOPPLÆRINGSTILTAK
i Åmot, Osen og Deset

Kirkegang i Åmot: Glad latter, 
pølser og Jesus-esel
Intervjuer med familier som har vært med på Trosopplæring-
stiltak i Åmot:

Stella og Hannah
Kirkebladets utsendte møtte Stella (10) og Hannah 
(11) i Åmot kirke. Du ser bilde av dem på forsiden 
av bladet. De forteller at de synes det er gøy å være 
i kirka. De sier at de har lyst til å være med på Lys 
våken i november. Da skal de sove i kirka.
Hvorfor er det gøy å være i kirka?
Vi får leke, og vi lærer nye sanger. Og så får vi mat. 
En gang fikk vi hjelpe til med å ringe med klokkene 
til gudstjenesten. De forteller at i Åmot kirke ringer 
man med klokkene ved å dra i et tau. Det er mye 
morsommere enn å bare trykke på en fjernkontroll.

- Fint å se barna i aktivitet
Jeanett Fristad er mor til tre barn i alderen 0-6 år 
som har vært med på Trolltrall i vår, og på Barnas 
dag i kirka 18.august. Hun forteller at barna deltar i 
skuespill, fortellingsstund, sang, musikk og lek. 

- Barna får være i aktivitet, sier hun. Det passer 
veldig godt for mine aktive gutter. Det er flott at de 
får være med og bestemme hva som skal skje, sier 
hun videre.  For henne selv er det positivt med fel-
lesskapet med andre familier. Man skaper relasjoner 
og bygger nettverk, sier hun.

Hørt i Åmot kirke under Trolltrall:
- Nå er det min tur til å være Jesus!



Lukas, Andrea og Eila
Vi møtte en glad og munter gjeng som var på 
Barnas dag i Åmot kirke og parken torsdag 18.au-
gust. Det er Lukas (7), Andrea (8) og Eila (8). De 
forteller at de har spilt skuespill, og lekt ballong-le-
ken. Andrea forteller at hun har malt ansiktsmaling 
på de mindre barna. De synes det aller morsomste 
er å leke «fjompehest-løp». Da hopper de rundt i 
parken på oppblåsbare dyr. Vi lærer mange sanger 
også, forteller de. En av dem er «Vi tar hverandres 

hender». De vil gjerne komme tilbake til kirka flere 
ganger, for å leke og synge.
Jesus-esel
I kirka finnes det nå mange ulike leker for store og 
små barn. Det blå oppblåsbare dyret på bildet er 
kanskje den mest populære. Noen kaller den for 
“Fjompehest”, og andre for “Jesus-esel”. Sistnevnte 
navn dukket opp da 4-åringene dramatiserte 
Palmesøndagsteksten i Åmot kirke.

fra Åmot Menighetsråd: 
Onsdag 21.september kl 19.30 avholdes

ÅRSMØTE
for Åmot menighet i Åmot kirke.

Årsmelding og årsregnskap for 2015 legges fram 
for årsmøtet. Kirkevergen informerer om «Grønn 

menighet» og andre aktuelle saker.
Dokumenter for møtet er tilgjengelig i kirka, på 

kirkekontoret, og på vår hjemmeside 
http://www.kirken.amot.no/



 

7.august var det dåpsgudstjeneste på Munkbetseter 
hos Toril og Harry Øien, og det var Torils oldebarn 
som skulle døpes. Denne kombinerte tur- og gud-
stjenesteopplevelsen har blitt en tradisjon i Åmot/
Osen gjennom mange år, også etter at seterdriften 
ble avviklet i 2012. Ettersom både dåp og turgåing 
fortsatt er populært er det ingen grunn til å legge 
dette bort nå. Det som var spesielt i år var at det 
skulle holdes dåp på setervollen, på 878 m.o.h, og 
at dåpsbarnet og hans tippoldemor begge var tilst-
ede samtidig. Og ikke nok med det; dåpsfatet som 
barnet ble døpt i, var et kinnekar som ble brukt til å 
lage smør her på Munkbetseter i riktig gamle dager.
Det var en skokk som hadde møtt opp i tillegg til 
dåpsfamilien, som fikk seg en fin tur, i riktignok litt 
regntung skog; - men da gudstjenesten og dåpen 
gikk av stabelen, tørket det opp, og solen stakk 
seg frem en tur mellom vindkastene. Etter dåpen 
var det kirkekaffe på setervollen, og oppbudet av 
kaker og godsaker var formidabelt, slik Osen har 

5 generasjoner samlet på 
Munkbetseter

lange tradisjoner for. Lars Otto spilte seljefløyte ved 
inngangsmarsjen, ellers var det kun sangen som bar 
denne samlingen, en lett blanding av kjente salmer 
og folkemelodier, og god stemning. 

19.juni var det duket for Fløtermesse på Sørlistøa, 
utenfor kaféen/butikken på museet. Som i fjor 
var det også i år dåp under Fløtermessa, som ble 
holdt  samtidig med Fløterfestivalens avslutning, og 
musikken ble skapt av sang, trekkspill og gitar. Kir-
ketjener Willy hadde laget et eget prosesjonskors 
for anledningen, knyttet sammen av to avbrukne 
årer. Det var et dusin oppmøtte i tillegg til dåps-
familien, og det var også gjester fra Rena. 
Lars og Vidar fremførte en tonesetting til diktet 
«Fløterne og Fuglen» av Hans Børli. Etter messa 
var det mulig å få kjøpt seg kaffe og vaffel i butik-
ken, eller ta seg en tur med  den gamle fløteskøyta 
«Trysil-Knut» som lå til kai ved museet. Fløter-
messa er for hele Åmot, og andre interesserte, og 
absolutt verdt å få med seg!

Dåp på Sørlistøa

Den gamle fløteskøyta “Trysil-Knut” lå til brygga på Sørlistøa. 
Skuta ble brukt til å slepe tømmer på langs av Osensjøen. Man 
kan kjøe billett til en tur på forespørsel



Åpen kirke i Åmot - 
en suksésshistorie

Olsokmesse i Osen Gamle Kirke
Tradisjonen tro ble 
det holdt Olsok-
messe i gammelkirka 
den 29.juli, under 
Osendagene. 50 
frammøtte fikk en 
interessant histo-
rietime om mid-
delalderens kirke- og 

samfunnsliv, språk og musikk.
Vi sang flere melodier fra Olavs-musikken (fra 
1100-tallet) og det ble lest fortellinger fra den 
såkalte «Passio Olavi», samlingen av under-
fortellinger knyttet til Olav den Helliges grav i 
Nidaros, skrevet en gang på 1150/60-tallet av 
biskop Øystein Erlendsson, en olsok-tradisjon 
som visstnok går meget langt tilbake i norsk 
historie.                                                Ingrun Jule

Menighetsrådet i Osen åpner dørene i gamlekirka for 
dem som ønsker det. I sommer har 87 personer skrevet 
seg inn i gjesteboka her. Dette kommer i tillegg til de 
90 som besøkte kirka i løpet av vårhalvåret. Leder 
i menighetsrådet, Anne Marit Strand, forteller at de 
gjerne vil ha kirke åpen så mye som mulig, og mange 
ringer og spør om å få komme på besøk. For å kunne 
imøtekomme dette har menighetsrådet sett seg nødt til å 
ta betalt for omvisninger. Det koster kr 50,- pr person, 
men da får de også omvisning i begge kirkene. 
Historien om de to kirkene på Osnesset gir viktig inn-
blikk i historien om hele bygdesamfunnet i Osen.

Frivillige i Åmot menighet har gjort en formida-
bel innsats for å holde kirkedørene åpne i som-
mer. I 49 dager i løpet av skolens sommerferie 
har kirkedørene stått åpne, slik at fastboende og 
turister har kunnet stikke innom den vakre tøm-
merkatedralen vår. 973 personer besøkte kirka 
disse ukene, da er ikke gudstjenester, begravelser 
og andre arrangementer telt med. 

Mange fastboende og utflyttede Åmotinger kom-
mer for å se figurene til julekrybba. Disse er blitt 
en attraksjon. Men mange vil se kirkerommet, og 
flere sier at rommet har en spesiell stemning – et 
godt sted å være. Gjesteboka vår viser at mange 
turister kommer innom, både nordmenn og 
utlendinger. Selv om de fleste er europeere, har vi 
også hatt besøk fra både USA og Thailand for å 
nevne noe.

Kirka er også et kjærkomment hvilested for birke-
beinere på ski og sykkel, og holdes åpen under 
arrangementet. I skrivende stund kjenner vi ikke 
besøkstallene for sykkelbirken, men 150 besøkte 
kirka under birkebeinerrennet i mars..

Besøk og Omvisning i Osens kirker:



                                  

Min Salme

Denne populære kristne barnesangen som vi har 
lånt fra våre brødre og søstre i Sverige er skrevet 
av den svenske salmedikteren Margareta Melin, 
som også er kjent for flere andre salmer som f.eks. 
Gud bor i et lys, og Oppstått er Jesus, Hurra, hurra. 
Hun ble født i 1935 og studerte teologi, men på 
det tidspunktet da hun var ferdig var det enda ikke 
åpnet for kvinnelige prester i Sverige. Hun utgav 
flere diktsamlinger, og den mest kjente av disse er 
samlingen “Kärnord”, og mange av hennes tekster 
er tonesatte av musikeren Lars-Åke Lundberg, som 
også står bak melodien over. Salmen er oversatt til 
norsk av Liv Nordhaug.
Det fine med denne sangen er at den har et vidt og 
bredt perspektiv; den uttrykker vilje til å bli ven-
ner med alle verdens mennesker. Det er en viktig 
påminnelse for vår tid, og ikke minst, ettersom 

denne salmen brukes i sammenhenger med barn, 
for å plante gode holdninger hos de unge, og sørge 
for at det bibelske synet på mennesket, hvor alle er 
like mye verdt uavhengig av status, stilling og hud-
farge, blir tydelig kommunisert i dagens 
forbukersamfunn.

   Vi tar hverandres hender og setter oss i ring
   Vi er en masse søsken, oss skiller ingenting.

   For Gud er Far til alle, og jorden er vårt sted
   Og alle verdens mennesker, de er vi venner med.

   Takk gode Gud for jorden og menneskene der,
   Gjør en familie av oss den stund vi lever her.

                                     Trine Nygaard/Vidar Brekke



Som annonsert i forrige blad, skulle vi den 5.juni 
samle det  legendariske dansebandet «Virus» i 
kirka i Åmot, til en konsert/gudstjeneste basert på 
musikeren Bjørn Eidsvågs mangfoldige produksjon. 
Kirken var godt besøkt denne kvelden, og Virus og 
presten vekslet på å introdusere ulike musikalske 
numre, fra rene «pop-sanger» til liturgiske ledd, 
og presten tok oss igjennom en del av Eidsvågs 
produksjon og utvikling som musiker, mens Virus 
fulgte opp med fremføringer etter alle kunstens 
regler, med fullt band, trommer, bass og koring. 
Noen sanger ble også sunget som allsanger, og det 
var god sang i kirka. Mange opplevde dette som en 
interessant kveld, og for den litt mer voksne garde 
var gjenforeningen og gjensynet med Virus både 
hjertelig og fornøyelig.

Viruset slo til i Åmot kirke!

Evenementet hadde tittelen “Gammal drøm”, noe som hen-
spiller på både Lars Ottos drøm om å samle Virus i kirka, 
men og på den gamle Grand Prix-låten som Bjørn Eidsvåg 
fremførte i 1985 og som raskt ble en viseklassiker. De over 
50 kom i hu sine ungdomsår på dans på Rena.
(foto: Anita Bue)

Syng med oss i Åmot kirke!
Etter ønske fra mange, inkludert oss som 
jobber i kirka, vil vi arrangere en «Syng med 
oss» kveld, én gang i måneden. Dette er til alle 
som vil være med å synge, og oppleve allsang: 
barnesanger, viser, musikal-sanger, 60-70 talls-
pop, folketoner, gamle og nye salmer. Alle kan 
også komme med ønsker som vi kan prøve å 
etterkomme. Det er mange fine sanger som står 
i sang og visebøker som vi nesten ikke synger 
eller hører lenger. Vi legger opp til at hele fam-
ilien kan være med, da innholdet spenner fra 
enkle barnesanger til sanger for de godt vok-
sne.  Allerede 6.9 kl 18.00, har vi første sang-
kveld i Åmot kirke.  Vi holder på en ca times 
tid med noen ord og mye sang.  Merk også 
11.10 og 22.11 i Åmot kirke. 27.9 har vi «Syng 
med oss» i Osen kirke kl 18.00. Korsangere 
og musikere har også ytret ønske om å være 
med, så det kan bli mange flotte sang kvelder 
fremover. Det koster ingen ting å delta. Ta bare 
med sangstemmen og hele familien, så blir 
dette bra.  Organist, prest og folk fra stab og 
menighetsråd vil lede det hele. Alle velkommen!                             
Lars Otto Sørhus
                                                   

 



Døde Deset kirke

Døde Nordre Osen kirke

              

                          

 

Pilgrimsvandring i Åmot

Den 26.juli startet en pilegrimsvandring fra Rena 
mot Nidarosdomen. De gikk en uke – til Rendalen. 
Det blir nye ukesvandringer i 2017 og 2018. I 2018 
skal de etter planen komme fram til Trondheim. 
Tone Hulbækmo holdt konsert denne kvelden, i 
god pilegrimsånd. Med humor, lekenhet og livsvis-
dom tok hun oss med på en reise gjennom musik-
ken, naturen og livet.(foto: A.Bue) 

Deset kirke - god som ny!

Konsert med Tone Hulbækmo
- musikalsk start på pilgrimsvandring til 

Nidaros

26.juni startet vi med gudstjeneste i Deset kirke. 
Kirkekaffen tok vi ved Løpsjøen. De som ikke lot 
seg skremme av dystre værmeldinger fikk en flott 
spasertur ned til Nesvangen. Der ble vi møtt med 
varm grill og pilegrims-quiz Dagen ble avsluttet 
med en enkel gudstjeneste i vandringens tegn. 
Deset - Rena er motsatt vei av leden, men vi skal 
huske på at pilgrimmene skulle jo hjem igjen også, 
og da stoppet de som regel på de samme stedene.
                                                           Ingrun Jule

Ruths ønskedikt:-)

                 Høstvise
Min elskede! Jeg har en vise å synge
Når bladene faller og fuglene drar
Det sukker i skog efter sang som forstummet,
det mørkner i muld efter grøde som var
En blekere årstid skal røre vår tinning
med hastige vinger og drivende løv.
September skal gå over jorden og kalle
dens ånde til stillhet, dens hjerte til støv

En sommer er borte og ringeren ringer
og vinteren venter bak visningens port
Vi også skal møte vår høst og forarmes
vår styrke skal trenges tilbake – og bort
Og sneen skal falle så stille så stille
og stemmene dempes i far og i foss
Og engang- en vårdag-skal knoppene springe 
og heggen skal ange, men ikke for oss

Vi er hos hverandre mens dagene vendes
mot fjernere himmel og lavere ild
Og alt som har feste og hjem under solen
er med i det store mysteriespill
jeg favner din favn og jeg kysser din panne
og har deg med ømmere tanke enn før
Min elskede: Jeg har en vise å synge
Når fuglene flokkes og trekker mot sør
                                  
                              Einar Skjæraasen



BYGD OG ÆTT
Døpte Åmot kirke

Døpte Deset kirke
Lone Amalie Mikkelsen Kolby     26.06

Døpte Sørlistøa
Ella Østerhus Asmyhr                  19.06.

Døpte Munkbetsetra
Jolly Matheo Brenna                     07.08.

Vigde Åmot kirke Deset kirke har 
sett mange fine 
oppjusteringer 
denne sommer-
en, og flere skal 
det bli. Ta en 
tur og se selv, og 
meld deg gjerne 
til dugnad!

Kine Rekkseth og Stian Smebøle                              
13.08.

Paul Martin Wiik                       07.06.
Gunnar Lervang                 01.07..
Ivar Myhre                          20.07.
Leif  Luvåsen                        11.08.
Finn Bjørgås                        25.08.

Deset kirke

foto: Odd-Ivar Søberg

Erik Haug Sørensen                    12.06.
Lilly Edith Engevik-Dreyer         12.06.
Thea Sofie Fagerli Østby            12.06.
Pål Anders Sander                        03.07.
Ella Gillerholtmoen Rødsåsen       03.07.
Oscar Mæhlen                              03.07.
Trym Grøndalen                           03.07.
Ida Marie Skøien                          03.07.
Emil Nilsson Holmsen                 17.07.
William Tangen Tollefsen              14.08.
Erling Steig Ottesen                     14.08.
Jakob Bergland Fjeldavli              14.08.

Espen Glæserud og Chris Andre T. Hansen  
11.06.
Caroline Velve Søgård og Tom Arne Furali             
16.07.
Tina Renate Larsen og Håvard Nordhagen             
23.07.
Pernille Tollefsen og Per Erik Edvardsen                
30.07.

Vigde Nordre Osen kirke

Døde Åmot kirke
Karen Velten                                03.06.
Maj-Britt Strømstad                     10.06.
Bjørn Reidar Rødsdalen               17.06.
Gudbjørn Magnar Setervang      17.06.
Grehte Evensen                            12.07.
Svein Gunnar Berg                       24.06.
Asbjørg Løkken                             21.07.
Nils Roland                                    26.07.
Astrid Lund                                    04.08.
Endre Seljelid          23.08
Døde Nordre Osen kirke



GUDSTJENESTER
Deset kirke
• 25.september kl.11.00 Høsttakkefest, 

konfirmantpresentasjon og utdeling av 4-årsbok
• 23.oktober kl.18.00 Aftensang. Kirkekaffe
• 6.november kl.14.00 Allehelgensmesse.
• 23.desember kl.18.00 Vi synger jula inn!
 

Osen kirke
• 18.september kl.11.00 Høsttakkefest, 

konfirmantpresentasjon og utdeling av 4-årsbok
• 27.september kl.18.00: Syng med oss!
• 6.november kl.11.00 Allehelgensmesse
• 11.desember kl.18.00 Vi synger jula inn!
• 24.desember kl.14.00 Julaftengudstjeneste

Åmot kirke
• 25.september kl. 18.00 Aftensang
• 2.oktober kl.11.00 Familiemesse, 4-årsbok
• 11.oktober kl.18.00 Syng med oss!
• 16.oktober kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
• 23.oktober kl.11.00 Kulturgudstjeneste med lokale 

innslag
• 30.oktober kl.18.00 Gospelmesse med korsang
• 6.november kl. 18.00 Allehelgensmesse
• 13.november kl.11.00 Folketonemesse m.nattverd
• 22.november kl.18.00 Syng med oss!
• 27.november kl.11.00 Adventsmesse med 10- og 

11-åringer. Kirkekaffe.
• 27.november kl.18.00 TennLys-konsert
• 4.desember kl.11.00 Adventsgudstjeneste.
• 11.desember kl.11.00 Julesanger for små og store
• 18.desember kl.18.00 Julekonsert med Rena Janitsjar
• 24.desember kl. 16.00 Julaftengudstjeneste
• 25.desember kl.11.00 Høytidsgudstjeneste 


