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Vår felles kirke!
Det begynner å nærme seg et års tid siden jeg begynte
som fast prest i Åmot. Det har vært en spennende tid for
meg. Jeg har truffet mange hyggelige mennesker, og hatt
gode samtaler, og jeg vil si at jeg opplever at åmotingene
har tatt vel imot meg!
Vi lever i en tid med store endringer, på mange fronter,
det skal noe til å holde tritt. Ikke minst gjelder dette
kirken. Vi har akkurat levert høringsuttalelser om hva
slags kirkeordning vi ser for oss i fremtidens Norge.
Spørsmålet høres stort ut, og det er det, samtidig er
det nettopp et spørsmål som bør stilles og kanskje
gjennomtenkes, om ikke besvares, av så mange som
mulig, også dem som ikke reker i kirkedørene hver dag.
Hva slags kirke er det egentlig vi vil ha? Hva kan
kirken bidra med for å høyne livskvaliteten til Åmots
innbyggere? Hva slags muligheter gir kirkerommene
våre, kirkegårdene og de ulike tiltakene og aktivitetene
som foregår?
Et av svarene vi gav i høringsuttalelsen om kirkeordningen
handler om et veldig viktig spørsmål; kirken skal være

der for alle. Kanskje ikke alle vil ha den, eller liker den,
eller føler at den passer. Men vi verken kan eller vil være
en interesseorganisasjon eller medlemsorganisasjon
som kjemper for fordeler til sine medlemmer. Det er
IKKE å være kirke. Samtidig har vi i Åmot lett etter nye
arbeidsformer og nye måter å tenke på og nye måter å
bruke kirken på, og i viss grad har vi lykkes med dette.
Men vi vil gjerne ha innspill og tanker omkring dette!
Vær frimodige, og ta kontakt. Det er ikke så mye vi MÅ.
Evangelion er et gresk ord som betyr «godt budskap». Å
bidra til å skape håp, optimisme og inspirasjon hos alle
innbyggere i Åmot er slett ikke et teoretisk mål, men ER
det vi ønsker å medvirke til gjennom arbeidet som gjøres
i tilknytning til kirken.
Kirken er ikke eiendommen til noen få, verken byggene
eller organisasjonen. Den er en base for det gode
budskapet om håp, om verdighet og om kjærlighet, som
kan bidra til å styrke livsfølelsen og livsgleden hos alle
Guds skapninger, både i Åmot og over hele verden.
Vidar Brekke

Et viktig valg!

Den 13 og 14. september skal det holdes valg til nye
menighetsråd og bispedømmeråd i Den norske Kirke.
Stortinget valgte å beholde denne paragrafen i Norges
grunnlov «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk
kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som
sådan av staten»(16), og dette innebærer at selv om mangt
og mye skal endres i kirken, så ser man likevel for seg en
riksdekkende kirke som er både lokalt preget men som
også har en delvis enhetlig og gjenkjennelig struktur i fra
sted til sted. Vi er nå midt i prosessen med å utrede, og ta
inn over oss hva alle disse endringene betyr, og hva slags
konsekvenser de vil få.
Menighetsrådene, Fellesrådene og Bispedømmerådene

vil ha stor innflytelse på hvordan sluttresultatet blir, eller
litt enkelt sagt «Hva slags kirke vi får». Derfor HAR
det betydning at medlemmene engasjerer seg, slik at vi
ikke ender opp med en kirke som er toppstyrt eller hvor
maktfordelingen ikke oppleves riktig og rettferdig, og
ikke minst at vi ikke ender opp med en situasjon som gjør
at folk ikke føler seg inkluderte og velkomne, som noen
sier det: «At de mister kirken sin». Kirken er ikke et sted
hvor man bare har til hensikt å fremme egne politiske
meninger; da kan man melde seg til et parti, og gå på
partimøte. Samtidig berører vi etiske problemstillinger
som også tøtsjer borti politiske diskusjoner og da må
vi våge å være med på det også. Det skal ikke være slik
at man må være «venstrevridd» eller «konservativ» for å
være en del av kirken.
I Åmot, Deset og Osen har vi nå satt opp lister til det
kommende valget, og alle som er døpt og bor i våre
områder kan komme og stemme. Vær med og bruk
denne muligheten! Det vil komme nærmere informasjon
om dette i et senere blad.
Her er et par lenker på internett som dere kan kikke på:
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/
kirkevalget/10-gode-grunner/
http://apenfolkekirke.org/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Hamar/
nyheter/kirkevalg-2015/
Kandidater til årets valg finner du på:
http://www.kirken.amot.no

TRONDHEIMSTUR FOR
KONFIRMANTENE!
Den 24-26. april var Åmot-konfirmantene på besøk i
Trondheim. Et av temaene under turen var vestveggen på
Nidarosdomen. Hver av konfirmantene sa noen ord om
vestveggens figurer. Blant noen av figurene var engelen
Gabriel, Eva og Adam.
I tillegg til noen ord om figurene på Vestveggen, fikk
konfirmantene komme inn i Nidarosdomen for å se på
den flotte innsiden av kirken.
Besøk i Vår Frue Kirke stod også på planen for dagen.
Der fikk konfirmantene lære litt om det flotte arbeidet
som utføres av de frivillige.
Som en avslutning på lørdagen var konfirmantene på restauranten i Egon Tårnet. Der fikk de servert deilig pizza.
Tårnets gulv snurret langsomt rundt, og de fikk se hele
Trondheim i løpet av en time. Dette var en fin avslutning
på en flott dag.
Konfirmantene var også med på samtalegudstjenesten til
konfirmantene i Nidarosdomen på søndag. Der fikk de
oppleve et flott kor og orgelmusikk. Dette var en flott
opplevelse for alle.
Maria Gjems French og Silje Ekeberg

Ruths ønskedikt:-)
Og det er juninatta
høgt over skog og fjell
og det er grøne lunder
der mørke itte fell
og itte får je sova
og itte vil je hell.

DUGNAD PÅ DESET KIRKEGÅRD
Det er et sikkert vårtegn hver vår – dugnadene rundt
omkring på kirkegårder, skoler og barnehaver
På Deset Kirkegård pleier det bestandig å være mange
som møter opp, ca 20 – 25 stk.
De fleste er pensjonister og utflyttede Desetinger. Men
også noen av de unge møter opp, og det er veldig bra.
Etter at vi er ferdig er det servering av kaffe, vafler og
brus for de minste.
Det er veldig sosialt, alle skravler med hverandre,
og man får høre siste nytt om stort og smått rundt
omkring. Bildene er fra 2013, men det er stort sett de
samme som møter opp hver gang.
Dette året ble det et voldsomt regnvær akkurat da vi ble
ferdige. Derfor ble serveringen flyttet inn i kirken.
Årets dugnad har jeg ingen bilder fra, men vi var nesten
20 stk i år også.
Tekst og foto
Kirsti Marit Mykleby

Og det er midnatt-stønna,
som har så luftig lin
og stryk i lyse enger
og dynker dem med vin.
Og alle blømer anger,
og alle auger skin.
Og itte kan je lover,
og itte vet je bud
for alt som gror og yrer,
syg saft og fanger skrud.
Je bare lever i det
og kjem på namnet Gud.
Einar Skjæraasen

SAMMEN I KIRKEN –
trosopplæring i Åmot
Elin og Synnøve, kirkeforteller og prest møttes til et intervju om
kirkefortellerens (les: trosopplærer, men det er et ubrukelig begrep
mener begge) år på Rena.
S: Hva har gjort mest inntrykk på deg som kirkepedagog
de årene du har vært her?
E: Enkeltepisoder med barn. Når du ser at de tenker på
noe viktig, og myndig ønsker noe, insisterer på å ta del...
Jeg har for eksempel hørt tøffe gutter si: ”Kan vi ikke
møtes i kirka hver uke, på denne måten”? Jeg tror barn
er på jakt etter en hjerterytme, etter det hellige, en annen
ro, et hjerteslag som går dypere.
De vil gjøre ting på ordentlig.
S: På hvilken måte har du gjort en forskjell?
E: Jeg tror at jeg har sett ting i sammenheng, sett kirka
i et helhetlig perspektiv. Og jeg har forsøkt å se barnas
møte med kirka i samme perspektiv. Trosopplæring er
sentral i kirkas liv, og jeg har bidratt til å tenke og skape
denne helheten.
S: Hva venter deg på hjemstedet ditt nå når du flytter
tilbake?
E: Jeg skal hjem og telle mine får! - en saueflokk på
20 sauer og 23 lam. Jeg skal komme nærmere nevøer,
familie, sette i stand hus mm.
S: Har du et tips til din etterfølger?
E: Ja! Se og respekter det enkelte barns selvstendige
inntreden i kirkas rom og hva akkurat det barnet vil med
kirka, slik at de kan beholde sin myndighet. Samarbeid
godt med prester, organist, kirketjenere, stab og råd og
andre.

S: Hva har Åmot gjort med deg i de to periodene du har
bodd her?
E: Alt. Nei da:-). Åmot har gitt meg pusten igjen. Folk
her gir hverandre rom til å finne seg selv, finne tilbake,
finne fram. Slik har jeg opplevd Åmot. Det har vært
riktig for meg å være kirkeforteller akkuratt disse tre
årene av mitt liv.
S: Noen sier du kommer tilbake til Rena for tredje gang.
Stemmer det tror du?
E: Ha ha. Det ble spådd sist også...!
De som kikker i kula, vet muligens svaret på det...
S: Hva er det beste som kan skje med kirkene i Åmot sett fra ditt hjertes ståsted?
E: At folk finner og gjenkjenner sitt livs godhet, godt
plantet i kirkerommene og situasjonene. Hvis ikke er jo
ikke kirkene kirker...

Synnøve Heggem

Kjærlighet er lysets kilde,
kjærlighet er livets rot.
Derfor er Guds råd så milde,
derfor er Guds Ånd så god.
Jesus har den selv forklaret,
Ånden har den åpen baret,
Den kan kjennes i Guds fred
og det håp vi trøstes ved.

Det ble for første gang gjennomført
“TÅRNAGENT light” i Åmot kirke.
Det var åtteåringer som fikk invitasjon.
Vi var en spent gjeng som gikk på oppdagelsesferd til
kirketårnet. Hvor vi fikk fart på den hellige Ånd ved å slå
i klokkene. Pinse var tema for samlingen.
Vel nede i kirkerommet lagde vi magnethjerter. Sang og
utforsket kirkerommet. Vi avsluttet rundt globen hvor vi
tente lys til salmen “må din vei komme deg i møte”.
Neste års tårnagenter vil utvides med en påske samling
i tillegg til pinsesamlingen. Da er planen og gi tilbudet
også til 7 - åringene.
Takk for opplevelsen og takk til deg Maiken for stødig
tilstedeværelse.
Elin Wood

BYGG OG ANLEGG

Restaurering av gamle Osen kirke
Etter pinse startet det etterlengtede arbeidet med å
legge nytt tak på «gamlekjerka». Østlendingen hadde et
kort innslag i vår om at prosjektet ikke var fullfinansiert.
Dette stemmer ikke. Åmot Kirkelige fellesråd søkte
Norsk Kulturminneråd om tilskudd til taket i 2013, og
søknaden ble nå behandlet i mars 2015, hvor det rett
nok er riktig at vi fikk avslag på. I mellomtiden har Åmot
kommune gitt et tilskudd på 800 000 kroner til taket og
prosjektet er dermed fullfinansiert. Disse opplysninger
ble ettersendt til Norsk Kulturminneråd, sammen med
en mengde bilder av det dårlige taket. Dessverre ble ikke
dette lagt med saken når den ble behandlet og dermed
fikk vi avslag. Vi har klaget vedtaket innen fristen og den
skal behandles i departementet til høsten, og håper det da
blir et positivt svar.
Jobben med å legge taket blir gjort av Alvdal Skurlag
AS ved Materialbanken. Materialene som brukes er av
malmfuru og av beste kvalitet. Vi håper arbeidet går som
planlagt og at det blir ferdig til Osendagene 25-26 juli.
Etter at taker er ferdig lagt skal det i sommer-høst has
på et lag med tjære som skal trekkes godt inn. Neste vår
blir et nytt lag med tjære sett inn, og siden hvert 5 år
fremover, slik det ble gjort i gammel tid for at det skal
vare i over 100 år. Det er nok slik det gamle taket fra 1770
ble behandlet, så nå kommer gammel kunnskap til heder
og verdighet igjen.

Vi takker igjen gavmilde giverne: Laila Ådahl, Anne Britt
Lilleholm, Åmot Kommune og Åmot Arbeiderparti,
samt Elverum Motorforum AS for de flotte gavene som
gjør det mulig å få gjort denne jobben.

Planering på Osen kirkegård
Det er et område på den ny kirkegården (ved uthus)
som har sunket veldig mye ned, det dreier seg om ca
50 gravstøtter. Her har alle støttene blitt GPS merket,
tatt ned for siden å bli satt opp igjen på sine respektive
steder etter at området er planert opp. Alle graveiere er
kontaktet. Vi håper at området blir finere og håper på
forståelse for at dette måtte gjøres.
Berit Bøhn

DUGNAD – OSEN KIRKEGÅRD.
Torsdag 7. mai var det dugnad på kirkegården i
Osen. Som vanlig var det stort oppmøte.
20 personer med godt humør og dugnadsvilje
møtte opp med river og annet nødvendig utstyr.
Sogneprest Vidar Brekke og kirketjener Willy
Olsen var også med. Per P. Aas hadde rakt 2 dager
på forhånd så mye var allerede gjort.
Torhild Øien og Tove F Stener serverte kaffe og
kaker. Stor takk til alle.
Osen menighetsråd v/ Knut Stener.

KIRKETJENERNES HJØRNE
Vi har lenge lengtet etter sol og sommer og nå ser det
ut til at den kommer for fullt. Det gjør at utearbeidet
også er i full gang. Vi synes det er hyggelig at så mange
folk kommer for å stelle gravene sine som igjen gjør at
kirkegårdene blir velstelte og fine. Vi snakker både med
unge og eldre, dette er noe vi gleder oss over. Vår felles
”diakoni”.

Maling Deset Kirke
Deset Menighetsråd fikk testamentarisk gave fra Lise Sjøli
som skulle brukes til forskjellige ting ved Deset Kirke.
Noe er brukt på nytt toalettanlegg og vann i sidebygg.
Det som står for tur nå er maling av kirken. Kirken ble
sist malt utvendig i 1994. Dette ble langt ut på anbud i
vår, uten at noen meldte seg. Vi er nå i forhandlinger med
et firma, som vi håper kan få gjort arbeidet i sommer og
høst. Riksantikvaren laget etter befaring en rapport med
beskrivelse av hvordan arbeidet skal utføres slik at alt blir
gjort rett.
Berit Bøhn

Info om tidspunkter og sted for nedsettelse av urner.
Vi kirketjenere tar kontakt med festeren av gravstedet,
hvor vi blir enige om tidspunkt og sted hvor urnen skal
settes ned. Tidspunkter for urnenedsettelse kan variere
på kirkegårdene. Derfor er det bestemt at vi setter ned
urner på følgende tidspunkt på hverdager.
Rena mellom
Deset.
Osen.

Kl. 08.00 - 14.30
Kl. 08.00 - 14.00
Kl. 08.00 - 14.00

Vennligst hilsen
Kirketjenerne i Åmot.

Rena
Begravelsesbyrå as

•

Gravmonumenter
og skrifthugging

•

Tlf.: 62441129 - Mob.: 951 35 650
arve-jo@online.no
www.renabegravelse.no
Bregneveien 10, 2450 Rena

Konfirmantene som dugnadsgjeng i Åmot
Takk for flott innsats til store å små. Gode vafler stekt
av Anita Bue og god innsats fra konfirmanter og andre
fremmøtte. Kirkegården ble flott.

Vi leverer alt innen selskaper, bryllup,bursdager,
minnestunder, dåp, konfirmasjon, bedriftsarrangementer,
catering, kurs og konferanser.
Ring oss på: 62 44 35 88
post@osenadventure.no
www.osenadventure.no

BYGD OG ÆTT
Døpte Åmot kirke
Sindre Trønnes
Borg Darell Møller
Aksarapon Pomsuwan

22.03
19.04
14.05

Døpte Osen kirke
Sebastian Floden
Daniel Heggem
Johanne Håheim

04.04
10.05
10.05

Døpte Deset kirke
Ada-Josefine Johnstad-Kolby

06.04

Vigde Åmot kirke
Tove Bjørsland og Frank Haugen
22.04
Gunhild Ludvigsen og Jonny Brænden 30.05
Ella Marita Stensberg Karlsen og
Mads Grøndalen
06.06
Døde Osen kirke
Palma Kristine Roseth

24.04

Døde Åmot
Tore Roland
Stig Andre Vikan Johansen
Ingeborg Haftorn
Anne Helene Lillemor Uthus
Sverre Jansen
Aslaug Bergstrøm
Bergljot Hauge
Marie Thingstad
Borghild Pedersen

06.03
12.03
09.03
17.03
19.03
27.03
31.03
14.04
28.04

Simon Knut Johannes Nes
Frank Haugen
Karen Pettersen
Kjellaug Evensen
Gunvor Sylvia Larsen
Astrid Helene Holen
Jan Oddvar Nordseth
Martin Blix

30.04
30.04
05.05
15.05
28.05
02.06
09.06
12.06

GUDSTJENESTER
Deset kirke
26. juli kl 11.00 Vandringsgudstjeneste
omkring Deset kirke
30. august kl 11.00 Gudstjeneste med
presentasjon av nye konfirmanter.
Høsttakkefest.
Osen kirke
21. juni kl 11.00 Sørlistøa. Gudstjeneste med
barnedåp. Fløterfestival.
12. juli kl 11.00 Gudstjeneste
9. august ca kl 13.00 Munkbetsætra.
Sætermesse (ring kirkekontoret for
veiforklaring)
20. september kl 11.00 Presentasjon av
konfirmanter. Høsttakkefest
Åmot kirke
28. juni kl 11.00 Gudstjeneste
5. juli ca kl 13.00 Fjellmesse på
Hemmelfjelltoppen
19. juli kl 19.00 Kveldsmesse på Nesvangen
(værforbehold)
2. august kl 11.00 Gudstjeneste
16. august kl 11.00 Gudstjeneste
30.august kl. 13.00 Gudstjeneste med dåp
6. september kl 11.00 Gullkonfirmanter.
Høsttakkefest. Nye konfirmanter
13. september kl 11.00 Gudstjeneste

