Velkommen til
Bispevisitas i Åmot
24.-29.april 2018

«Blådansen» av Målfrid Sandbeck

Hør som livselva går

Biskop Solveig Fiske besøker Åmot 24.-29.april 2018, og skal ha fire
innholdsrike dager med besøk i skoler, sykehjem, bedrifter, kommuneledelse
med mer. Det blir mange muligheter for folk flest til å møte biskopen.

«Kirken angår ikke bare oss selv»
Mål for visitasen:

Sokneprest Vidar Brekke

Gjennom bispevisitasen ønsker vi å:
 Legge til rette for gode møter mellom folk og biskop.
 Videreutvikle kirkens tilbud til Åmots befolkning;
i glede og sorg, høytid og hverdag.
 Skape en himmel over livene til Åmots innbyggere.

Hør som livselva går
er valgt som overskrift for visitasen. Den er første strofe i refrenget i Vidar
Sandbecks sang Blådansen. Strofen «Hør som livselva går» skal minne oss om:
 Kirkens rolle og betydning gjennom folks liv
 Kirkens rolle og betydning i lokalsamfunnet gjennom historien
 Elvenes betydning for livsgunnlaget i Åmot, og for opprinnelsen til
kommunenavnet – Åmøtet.
 Sangskatten fra Åmot og Sandbecks 100-årsjubileum i 2018

Program:
Programpostene under er åpne for alle:

Åpning av visitasen
Åmot kirke 24.april kl 09.00
Velkommen til Åmot. .

Salig blanding
Deset kirke 24.april kl 19.00
En enkel gudstjeneste med mye musikk og sang.

Morgensang med Osen oppvekstsenter
Osen kirke 25.april kl 09.00
Osen oppvekstsenter har i samarbeid med prester og organist forberedt en morgensang i
kirka. Rett etterpå forflytter vi oss opp i gammelkirka hvor leder i Osen menighetsråd, Anne
Marit Strand, forteller om kirkas historie og inventar.

Trolltrall
Åmot kirke 26.april kl 16.00
Pølsespising, lek, sang og fortelling. Dette er et ukentlig tiltak rettet mot barnefamilier i
Åmot. Denne gangen blir biskopen også med! Påmelding til menighetspedagog Helene
Engevik eller til kirkekontoret.

Kulturkveld
Åmot kirke 26.april kl 19.00
Kulturkveld med mange innslag fra ulike kulturaktører i Åmot.

Kveldsmat for frivillige – «Grill en biskop»
Åmot kirke/kapellet 26.april kl 20.00
Etter kulturkvelden samles vi til kveldsmat og samtale. Hva vil du spørre biskopen om?
Frivillige er spesielt invitert. Påmelding til kirkekontoret, tlf: 960 13 258.

Gudstjeneste og kirkekaffe med visitasforedrag
Åmot kirke 29.april kl 11.00
Vi starter dagen med gudstjeneste i Åmot kirke. Etterpå er det kirkekaffe i Høgskolens
kantine. Biskopen holder sitt visitasforedrag med inntrykk og opplevelser fra dagene i Åmot,
og hennes utfordringer til menighetene og de ansatte her.

Fullstendig program for visitas 24.-29.april:
Tirsdag 24.april:
09.00
Åpning av visitas i Åmot kirke
10.00
Møte med Åmot kirkelig fellesråd
12.00
Møte med kommunens politiske og administrative ledelse.
13.45
Møte med ansatte i Den norske kirke, Åmot.
17.30
Desettunet
19.00
Salig blanding. Enkel gudstjeneste med mye sang og musikk i
Deset kirke.
20.00
Møte med Deset menighetsråd
Onsdag 25.april
09.00
Morgensang i Osen kirke. Osen oppvekstsenter deltar.
Omvisning i gammelkirka i Osen.
10.15
Osen pensjonistheim
11.15
Lunsj i kirkesalen
13.15
Møte med 10.klasse Åmot ungdomsskole
14.15
Konfirmantundervisning
15.30
Ottershagen gårdsbarnehage
18.00
Møte med Åmot menighetsråd
20.15
Møte med Osen menighetsråd
Torsdag 26.april
08.30
Høgskolen Innlandet avd. Rena
10.10
Bedriftsbesøk Åmøtet Vekst
11.00
Ryslingmoen sykehjem
12.00
Rena leir
14.45
Flyktningetjenesten
16.00
Trolltrall – lek og sang for barnefamilier
i Åmot kirke.
19.00
Kulturkveld i Åmot kirke.
20.00
Kveldsmat for frivillige i Åmot kirke.
Fredag 27.april
14.00
Tacofredag for u-skole-elever
i Åmot kirke
Søndag 29.april
11.00
Gudstjeneste i Åmot kirke
12.00
Kirkekaffe med visitasforedrag.

