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Årgang 67

Morgonsola varmar kjærleg
sigersfjell med lys og brann.
Alle sorger, all bekymring,
alt som tynga oss forsvann.
Kom nå, alle himmelfuglar,
pust og fly i sommarvind.
Syng nå, alle glade lerker,
kom og syng ein sommar inn.

Fuglar syng av lyst og glede,
her er sommarluft og fryd,
biene har nettopp vakna,
alt blir fylt med sommarlyd.
Livet syng og sæla lyser
Klart frå Kristi kyrkje nå.
Sommarsola over krossen
viser kven me ventar på.

I 1529 utgav Martin Luther et skrift som
kom til å få enorm betydning for befolkningene der den lutherske kirke ble innført – og kanskje ut over det også. Skriftet var «Luthers lille katekisme.» Den er
blant vår egen kirkes bekjennelsesskrifter;
den er altså blant de skrifter som definerer vår kirkes lære.

Nå har siste stormen stilna,
vinteren har reist sin veg.
Snøskyer og frost er borte,
tåka har sagt takk for seg.
Blada brest på bare kvistar,
kvite roser står i knopp,
mild sørvestvind varmar hjartet,
opnar sommarporten opp.

Nådepusten fyller brystet,
gråten stilnar, alt blir fred.
Her er lys, og her er stille,
sommarlufta strøymer ned,
strøymer mildt mot oss frå Kristus
tvilen teier, håpet sviv.
Ein gong skal eg reisa herfrå,
heim til vår og evig liv.

Katekismen er beregnet til bruk i undervisningen av barn, og den omhandler de
10 bud, den apostoliske trosbekjennelse,
Fadervår, dåpen, nattverden og skriftemålet. Det kom til å bli «kjerneemnene»
også i katekismer som ble utgitt seinere
av andre kirker, f.eks. den katolske og
den reformerte kirke. Katekismen har
form av en dialog mellom lærer og elev
der læreren stiller spørsmålet, og eleven
skal komme med svarene.

Tekst: Leonard Tyyppo (1902) oversatt fra finsk til kvensk av Terje Anonsen, og til
norsk av Heidi Strand Harboe: Norsk Salmebok 2013 nr. 846

Hvor er dette?
Svaret finner du på
side 14.
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time og gjennomgang av katekismen en
tilsvarende halvtime.
Flere katekismer og om bruken av dem
Etter hvert kom det ganske mange forskjellige katekismeutgaver – ikke minst
i ortodoksiens tid (1600-tallet). Opplæring av ungdommen i kristentroen ble
stadig viktigere og katekisasjon i kirkene
ble oppfattet som en av prestens viktigste oppgaver, og det var det biskopene på
visitas var mes opptatt av å kontrollere.
Det kom også bestemmelser om katekismeundervisning ved gudstjenestene og
også klokkeren skulle undervise i katekismen, opprinnelig bare på søndagen for
den sistnevnte, men etter hvert også en
virkedag. Da ordningen med lekmannsmesser ble innført fordi prestene ikke
kunne rekke over alle kirker med regelmessige gudstjenester, kom klokkeren til
å lede lekmannsmessen- og der var en av
hans oppgaver å gjennomgå katekismen.
Husholdningene var pålagt å ha husandakter- det kom faktisk offentlige forordning om detaljer for dem (1630) og ivrige biskoper kom også med innspill. Og
katekismen var en del av husandakten.

Da reformasjonen ble innført i Norge i
1537, kom også katekismen. Mens Bibelen opprinnelig var den eneste læreboka i skolesammenheng, kom katekismen ganske raskt i bruk, og både prest
og klokker skulle besørge undervisning
av barna – etter hvert ble barna samlet i
kirkerommet etter gudstjenesten der de
fikk sin undervisning, og når biskopen
kom på visitas, skulle han katekisere barna. Det var viktig å innarbeide den nye
troslæren, og katekismen var et effektivt
virkemiddel til det.

Fra å utlegge katekismens innhold overfor menigheten gikk utviklingen etter
hvert mer i retning av å katekisere en
mindre gruppe ungdommer etter gudstjenesten- eller etter prekenen. I 1737
kom Erik Pontoppidans forklaring til
Luthers lille katekisme, og i Norge var
den i bruk i undervisningen av barn og

Kirkeordinansen bestemte for gudstjenesten at prekenen skulle vare en halv
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unge – ikke minst konfirmanter like
fram til inn på 1900-tallet. Katekismen
med Pontoppidans forklaring har derfor
vært med på å forme mange generasjoners oppfatning av evangelisk luthersk
kristendom. Også i mange lærebøker
beregnet på konfirmantundervisning
like fram til vår egen tid har Luthers lille
katekisme vært med, enten som et slags
tillegg eller som grunnlag for organiseringen av lærebokas innhold, selv om en
kan regne med at moderne konfirmantundervisning ikke anvender katekismen
direkte som lærebok.

nåde» vil Den Norske Kirke og den lutherske kirkefamilie løfte fram den gode
kjernen i arven etter Luther. Hans forståelse og formidling av evangeliet om Guds
betingelsesløse nåde og barmhjertighet.
Dette er et godt budskap også for mennesker i vår tid. Mange, ikke minst ungdom, lever under store krav. Vi kjenner
presset fra egne og andres idealer om
kropp, utseende og sosial status. Tilværelsen blir et strev for å lykkes på alle
arenaer. Fokuset rettes mot egen innsats
og enhver er sin egen lykkes smed. Dette
svarer på mange måter til Luthers utgangspunkt i kampen for å komme i et
rett forhold til Gud. For mennesker som
opplever livet slik, er evangeliet om nåden et budskap som gir frihet...

Katekismens betydning
Som innføring og opplæring i evangelisk luthersk kristendom har Luthers lille
katekisme og diverse forklaringer av den
hatt enorm betydning for mange generasjoner her i landet. Men selve katekismeformen fikk også betydning for andre
kirkesamfunn som selv begynte å utgi
katekismer som en pedagogisk og enkel
måte å formidle kjernepunktene i deres
tro og lære. I religionsstridighetene som
oppstod i forbindelse med reformasjonen ble det viktig å «utruste» folket med
kunnskaper om egen kirkes tro, så man
ikke skulle la seg «forføre» av dem som
kirken stod i motsetning til.

Vi kjenner ødeleggende krefter både
i våre egne selvsentrerte liv og i verden
rundt oss. Mange holdes stadig nede i
fattigdom og urettferdighet... Men Kristus har ved sin død og oppstandelse forsonet oss med Gud. Guds nåde er den
kjærlighet som tilgir og som kan gjenopprette det vår ondskap og unnfallenhet har ødelagt.
Denne nåden er uten betingelser. Den er
en gave som vi får ta imot i tro og tillit...
Det viktigste i livet er ikke det vi får til,
men det vi får.

GUDS NÅDE SETTER FRI
Utdrag fra en uttalelse fra bispemøtet ved
500årsmarkeringen av reformasjonen:
I 2017 er det 500 år siden Martin Luther
skrev sine 95 teser mot avlatshandelen.
Hendelsen utløste den rekken av begivenheter som vi kaller reformasjonen.
Under overskriften «Frigjort ved Guds

Som biskoper i Den Norske Kirke erkjenner vi at kirken som institusjon og
i møte med enkeltmennesker ikke alltid har representert trygghet, respekt
og kjærlighet for alle. Reformasjonsåret
2017 gir oss mulighet til å fornye for4

midlingen av Guds nåde og barmhjertighet både i ord og handling... For oss som
kirke betyr det å hold fram:
- At hvert menneske er skapt, sett og
elsket av Gud; menneskets verd er
ukrenkelig.
- At vi ved dåpen og troen på Kristus får
tilgivelse for våre synder, forenes med
vår himmelske Far og blir hans barn.
Frelsens grunnlag er Guds nåde alene,
- At Guds barmhjertighet overfor oss
innebærer et kall til å leve ut den

samme barmhjertighet i møte med
medmennesker og i ansvar for
skaperverket.
Vi ser derfor frem til en markering av jubileumsåret i den kristne enhetens tegn.
Vår bønn er at denne markeringen vil
bidra til å gi nåden og barmhjertigheten
større rom både i kirken og i samfunnet.
Bispemøtet januar 2017

dekke underskuddet med midler fra
Blomsterfondet.
Det er i dag en årlig frivillig kontingent på kr 120. Denne vil bli foreslått hevet til kr 150. Men like viktig er at enda
flere betaler kontingenten! I dette nr.
vedlegges en kontingent til «menighetens
givertjeneste,» og disse midlene vil i år
settes til side med tanke på å kunne utgi
5 nr i 2018, mens giroen for innbetaling
av kontingent som vanlig vil komme i
adventsnummeret.
For å få til et bedre økonomisk
grunnlag for bladet, særlig med 5 utgivelser årlig, tillater vi oss å invitere glade
givere til en ekstra gave til bladet:-)
Det gjøres oppmerksom på at ingen
bidragsytere eller redaksjonskomitemedlemmer mottar godtgjøring for det de
gjør: alle utgifter går direkte på layout og
ikke minst distribusjon.

Redaksjonen vurderer om vi skal utvide
antall nr. av menighetsbladet fra 4 til 5
nummer årlig, slik det var før økonomien førte til at vi reduserte antall utgivelser
til 4 årlig. Den reduksjonen medførte at
det ikke lenger utkom et nr. i tilknytning
til hver høytid (jul, påske og pinse) – for
at utgivelsene skulle fordeles noenlunde
jevnt gjennom året. Dette har i sin tur
medført at mottatte bidrag som til dels
er knyttet opp mot høytidene, ikke kan
tas inn før den aktuelle høytid for lengst
er over. Noen ganger – som når bidrag
fordeles på flere nr- blir det veldig lang
tidsavstand mellom delene, slik at forbindelsen lett kan gli ut av syne.
Redaksjonen ønsker derfor å kunne
utgi enda et nummer, men økonomien
pr. i dag begrenser det. Også med 4 nr
årlig er menighetsbladet et solid «underskuddforetakende», med ca kr 20 000
årlig (hvert nr av menighetsbladet koster ca. kr 12.000). Soknerådet har valgt
å opprettholde utgivelsen av bladet og

Redaksjonen
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jobb hun ser fram til å ta fatt på. Hun har
fram til nå jobbet som lærer ved Alvdal
ungdomsskole, og hun sier at det har vært
en god arbeidsplass og en jobb hun har
trivdes utrolig godt i. Men så kom annonsen om ledig stilling som trosopplærer og
hun tenkte: Dette er en sjanse jeg ikke får
igjen, jeg må søke!
Hilde har gått lærerhøyskole på Elverum og har rukket å jobbe som lærer
i 12 år. Blant annet har hun undervist i
RLE-fag i mange år. Det har vært slitsomt
å måtte være så nøytral hele tida, sier hun,
og nå slipper jeg det!
Av annen utdanning har hun tatt realfag og religionsvitenskap i Trondheim.
Tidligere yrkeserfaring har hun fra lærerjobber, først tre år i Kvalsund i Finnmark og siden tre år i hjembygda Rissa.
Der kjøpte hun seg hus og belaget seg på
å bli der. Så traff hun mannen og planene
måtte legges om!
Hun kommer altså fra Rissa og mannen er fra Ringsaker. Begge har vokst
opp på gard, har alltid følt en tilknytning til landsbygda og var enige om at
Nord-Østerdal var et flott distrikt med
passende avstand til begges hjemplasser.
Familien har hytte på Savalen, og hun har
venner fra Nord-Østerdal fra studietida
på Elverum. Så hun var langt fra ukjent
her da hun kom. Det har blitt 6 fine år
og familien angrer ikke på noen måte på
valg av bosted. Sitt samfunnsengasjement
har hun blant annet brukt på politikk. I
Kvalsund satt hun i kommunestyret, og
hun har vært med i styret for Tolga Senterparti.
Noen kirkelige stillinger eller verv
har hun ikke hatt før. Men hun vokste

Som mange kanskje vet, har de to tidligere
trosopplærerne Solveig Elgevasslien og
Tina Solbakken sluttet i sine stillinger.
Tina er nå konstituert sokneprest i Tynset.
Det er nå tilsatt ny trosopplærer som
i likhet med sine forgjengere vil ha
mesteparten av prostiet som sitt arbeidsområde. (Folldal har trukket seg ut
av samarbeidet). Trosopplærer skal assistere og inspirere de lokale TOU (trosopplæringsutvalg/dåpsutvalg) i deres virksomhet.
Den nye trosopplæreren heter Hilde
Gellein Løkken, bor på Tolga og jobber på
Alvdal Ungdomsskole. Hun er utdannet
allmennlærer med fordypning/grunnfag i
religion. Fra og med 1. mai d.å begynner
hun i sin nye stilling. Hun vil ha kontor
på Tynset.
Trosopplærer som gleder seg til å
komme i gang
Nå får menighetene i Nord-Østerdal prosti felles trosopplærer i form av en nyansatt
person i hel, fast stilling. Hilde Gellein
Løkken har takket ja til jobben, og fra 1.
mai 2017 vil hun være på plass.
Vi møter Hilde hjemme Telneset. Der
bor hun på småbruk så vidt innafor Tolgagrensa, i et stort og hyggelig hus, med
mann og to små barn på tre og fire år. Her
har hun bodd i 6 år og har blitt godt kjent
i grenda og i Tolga ellers. Ungene går i
Øyan barnehage, så bedre kan det ikke
bli, formidler hun.
Det er februar og vinter når vi snakker med henne, og hun er helt uten erfaring som trosopplærer. Men hun gleder seg
til mai og legger ikke skjul på at dette er en
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bli kjent rundt om i alle menighetene, få
oversikt, finne ut av ulike behov og etter hvert utforme stillingen. Fra skolen
er hun vel vant med å dokumentere og
evaluere det hun driver med, og det vil
hun fortsette med. Slik kan hun vise at
jobben som trosopplærer betyr noe. Hun
er ansatt av Fellesrådet og kirkevergen på
Tynset blir hennes nærmeste leder. Kontor vil hun få på kirkekontoret på Tynset.
Et kjempestort distrikt som prostiet er,
skremmer ikke. Alt skal jo ikke gjøres på
en dag, tenker hun.
Jeg er systematiker, liker orden og at
ting er på stell, sier hun. Og hun tilføyer
at hun er veldig arbeidsglad! Hun er ganske sikker på at det ikke blir noe problem
å fylle stillingen. Ukurant arbeidstid tror
hun også at hun vil håndtere bra. Å måtte
jobbe når det er behov, hører læreryrket
til, så det er hun vant til. Men litt orden
på arbeidstida må det også være.
Overfor Vegens utsendte levner hun
ingen tvil. Dette er en dame med et stort
engasjement som virkelig er glad for sin
nye jobb. Vi ønsker henne lykke til!

Ny trosopplærer: Hilde Gellein Løkken.
opp med søndagskole og barneforening i
det lokale misjonshuset. Jeg var ofte med
bestemor på møter, så salmene kan jeg!
smiler hun.
Hun vet ikke veldig mye om den
nye jobben, men det er noe av det mest
spennende med den. Det er laget en trosopplæringsplan for Den norske Kirke og
den skal følges. Ellers ser hun fram til å

BS
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Kirkemøtet har på sitt møte i januar
vedtatt ny dåpsliturgi som skal innføres i menighetene seinest innen 1.september 2017.

Nytt er at henvendelsen til fadderne om
deres ansvar nå kommer FØR selve dåpshandlingen, mens den i gjeldende liturgi
kommer ETTER.

Hva er likheter og forskjeller i forhold til
den gjeldende dåpsliturgien – som faktisk også er relativt ny?

Etter forsakelsen og trosbekjennelsen følger som nå: helling av vann i døpefonten, en bønn som delvis er omskrevet i
forhold til den næværende.

Det innledende «I Faderens og Sønnens
og Den Hellige Ånds navn» kan utvides
med tilføyelsen «Vår skaper, frigjører og
livgiver.» De innledende ord for øvrig er
strammet inn noe. Nytt (og noe omdiskutert) er at Johs.3.16 («den lille bibel»)
nå «kan» leses; det er altså ikke obligatorisk lesning.

Som nå går man fram til døpefonten.
Spørsmålene ved døpefonten er de samme som i dag, og det samme gjelder ordene ved korstegnet og den avsluttende/
bønn/velsignelse
Nytt er at nå skal barnet vendes mot
menigheten eller løftes opp – dette finnes ikke i gjeldende liturgi, selv om det
er blitt praksis i flere menigheter. Og
følgende skal sies: «Dette er NN, Guds
barn, døpt inn i vår menighet og Kristi
verdensvide kirke.»

Markus 10.13f («La de små barn komme
til meg») skal stadig leses.
Bønnen som i begge liturgier følger
umiddelbart etter lesningen av Mark.10
har fått en helt annen ordlyd, og man
kan ikke lenger velge mellom to bønner.
Den nye bønnen: «Evige Gud, du som
gir liv til alt som lever og har skapt oss i
ditt bilde: Vi takker deg for NN. Hun/
han/de er dyrebare i dine øyne. Omslutt
henne/ham/dem med din kjærlighet og
gi henne/ham/dem et hjem i din kirke.
Amen.

Nytt er også plasseringen av lys-tenning,
for nå skal dåpslyset tennes etter hver dåp
og ikke etter at alle er døpt (når det er
flere dåp i samme gudstjeneste). Så kan
liturgen si: «Et lys er tent for NN» etter
hver dåp og presentasjon.
Ny er en påfølgende bønn for det døpte
barnet- der kan man velge mellom 3 forskjellige.

Nytt er også at presten her kan si noe
om dåpshandlingen. Dåpssalmen kan
følge her, eller komme i forkant av hele
dåpshandlingen, eller man kan ha annet
sang/musikkinnslag her.
Deretter følger dåpsbefalingen.

Dåpshandlingen avsluttes med Fadervår
og lesning av 1.Pet.1.3 «Lovet være Gud,
vår Herre Jesu Kristi Far…..»
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Konfirmasjonsgudstjenesten holdes i
Alvdal kirke pinsedag 4. juni kl. 11.00,

og samtalegudstjenesten holdes søndag
28. mai kl. 11.00 i Alvdal kirke.

Gutter
Ola Gjermundshaug (konfirmeres på
Rena 29. mai)
John Patrick Grensbråthen
Henrik Ledang
Richard Aaeng Næsteby
Johannes Randen
Lars Neslund Samuelshaug
Tor Olav Sandli
Jørgen Thoresen Tannåneset
Brynjar Thorshaug
Eirik Skomakerstuen Åsen

Jenter
Andrine Stenhaug Furuli
Mari Helene Holmen
Leni Evensplass Håseth
Nora Ruud Lilleeidet
Ane Korsane Oddlien
Andrine Storinset Tanem
Ragnhild Straalberg
Anne-Line Engebretsen Sørensen
Tirill Skare Ulvund
Mona Sølna Uvsløkk
Av Terje Vedum

Nedenfor følger siste del av Terje Vedums
bidrag om Meløyen Sæter.
Oline Måna forteller videre:

itte noe til premien.
I Egnunna og Mæla fiska me ørret med
mark og krok. Så kokte me rømgrøt attåt.
Det var mye såmmårgjester i Mæløy`n,
og me var så kje`mang en gong tå alt ekstrastrevet.

Lokking
Ei lokka kvar mårrå, framover, innover eller oppmed Mælun, alt etter som
veret var. Klokka fem kom Stei-kua att
og gjekk så ikring vangen en times ti`og
klokka seks batt me inn og mjølka. Søm
ku vart seignare i honddåggåom, men
Stei-kua var like griog da også, ho.
Rulkinna var stor og tung. Ei av oss
heldt i kinnestolen, og den andre drog.
En gong skulle gjeterguten vårrå med`å
dra, men han datt på knea. Johan Steien hadde mye ti`legber ku, så det vart
mange smørstamper før høsten kom. På
utstillinga fekk Johan Steien 1.premie for
smør og gammelost, men me budeier så

Mot slutten av seteroppholdet og flytting hjem
Det var fint i Mæløy`n, og når det
lei`til sist i september var me leide for at
såmmår`n var slutt. Men vinter`n nærma
seg. Snøen lå alt på toppen av Giun og
Langhø`n, og det var itte anna å tenkje
på enn å fløtte hematt. En høst sette det
inn med uver, og krøttera strøk åt bygden, og ei vart att mo alene, for ei måtte
vårrå att for å sette alt i stand. Det var ei
trist natt, og ei lydde etter mange gonger om ei itte skulle høre det skrangla ti
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kjerrun når hemfolka kom kjøran over
Mæla.
Me var oppe hele natta før hemresedagen. Det var så mye som skull`gjårrast:
siste rømdal`n løt kinnast, kveldsmålet tå
mjølken kokast til gubb og koksøll, og
så måtte ei vaske og sette i stand over alt
før mer este. Ti`leg om mårrån – det var
enda skymt – løste me kua og ho visste
vel kva som var i ventom, og me sa farvel
til setra, og med vemod i bringa skunda
me oss etter kua som alt var langt på veg
mot Dalseter`n. Det var best å fløtte når
det var månløst. Seint på eftan kom me
på Steia. (Heimfløttinga tar til vanleg 12
timer), og det var stor stas. Me hadde
me`så døm smkå setermaten – nykinna
smør, gubb, koksøll, skjørostsøll, myssmør og nøkkelost – og sjølve fekke me
dram og biteti.

Konklusjon…
En fekk itte ligge på latsia før i tia. Arbesdauen var lang, og strevsamt var det
mang en gong, men med trivdest med
det og visste itte tå noe anna, og gammel
vart ei av alt slitet. Ei vet mest itte kor
gammel ei er. Døm sei ei e`100 år. Det er
forgale å bli så gammel som ei e`, men det
var fint i Mølya,» slutter ho, og det er lett
å merke at det er minnene fra 16 somrers
seterstell i en av landets vakreste og mest
storfelte seterdaler som rår i minnet. Alt
det andre som er opplevd i de siste 65
år, er for det meste gløymt. «Vi ha glømt
det,» seier ho når det blir spørsmål om
ett eller anna i denne tia, men når talen
kommer inn på Mæløya, lyser ansiktet
opp, øynene får meire liv og varme, og
disse minnene vil følge henne livsdagen
ut, et vitnemål om det gamle seterstellets
store åndelige verdi.

Planter noen ord på papiret,
vil de skal rime og gli,
bli til noen små vers tilsammen
som vokser til stor poesi.
Vil det skal bli mest som et dikt
lagd av Lina Sandell,
der orda gis kraft som ei sol attom fjell!
- Skrive om stort og om smått,helst om en sommer i smilandes blått!

Planter et ord her i margen,
prøver å gi det en sjans,kanskje det treffer noen strenger som
rører et sinn og en sans.
Vil at ordan skal gli mest som til en
kjent melodi,der det “Livnar i lundar og lauvast i li“.
- Skrive om ting og om tang,og med ett var det blitt til en sang!
Ole Johan Utgaard
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kesveien hun valgte. Hun og Per nedla
en stor arbeidsinnsats på gården, og
så lenge hun bare kunne, ville Eldrid
gjerne gjøre en innsats og følge med
på gardsdriften. Hun var et virkelig arbeidsmenneske! De var 4 søsken, og
tre av dem var nære naboer, og det var
heller ikke all verdens avstand til den
fjerde, så søsknene kunne ha god og
nær kontakt. Særlig Magny og Eldrid
hadde en tett relasjon.

Onsdag 15. februar ble Eldrid Kjernmoen gravlagt fra Alvdal kirke. Enda
en av lokalkirkens solide støttespillere
har gått bort. Eldrid satt i det soknerådet som bidro til at jeg kom til Alvdal,
og det tok ikke lang tid før jeg fant
veien til henne og Per og kaffekoppene der- ledsaget av mange spennende
og artige diskusjoner om både kirke
og samfunn, teologi og politikk – og
alt mulig annet! Eldrid var en stimulerende og engasjert samtalepartner i
alle år. Hun var med i menighetens
besøkstjeneste i mange år – og typisk
for Eldrids samfunnsengasjement var
hvordan hun på et av de siste møtene
hun var på, leste fra en avisartikkel om
spørsmål knyttet til miljøproblematikk og forbruk- og hun var virkelig
opprørt! Hun var også med i det jeg
vil kalle for en ganske «avansert» bibelgruppe der deltakerne fikk et solid
innsyn i «moderne» bibelvitenskap og
til dels «tunge» teologiske tema. Et av
de fineste minnene jeg har med meg,
er da Eldrid ringte meg simpelthen
for å takke for godt vennskap, for fine
samtaler og hvor stor pris hun satte
på det, alt sammen.. Det var som en
slags avskjed- det ble det også, for det
var siste gang jeg snakket direkte med
henne…

Eldrid var i mange år med i Alvdal
blandetkor og var dessuten dirigent
for koret. Hun var også aktiv i Sivilaamatøran, så sang og musikk var viktig
for henne.
Eldrid hadde et sterkt samfunnsengasjent – et engasjement som ikke minst
inkluderte spørsmål tilknyttet miljøproblematikk, internasjonale spørsmål
og spørsmål som gjaldt rettferdighet
(den internasjonale fattigdomsproblematikken). Hun leste seg opp på ting
og var svært godt orientert.
Alvdal menighet vil på denne måten
takke Eldrid Kjernmoen for hennes
innsats også i lokalkirkelig sammenheng, og jeg vil takke henne for et
godt vennskap gjennom mange år med
mange inspirerende og artige meningsutvekslinger og diskusjoner. Jeg savner
henne.
Kari prest

Eldrid var lærerutdannet og underviste
på ungdomsskolen i mange år. Hun
hadde også gått på Stabekk, men hustellærerutdanningen ble ikke den yr11

Soknerådets representanter på Bibeldagen
2017.

Spreke gutter.

Stabsmedlemmer
med åpen munn.
Ingen overraskelse det!
Bilde over:
Fra besøkstjenestens
samvær for eldre.

Kø ved kaffebordet på
Bibeldagen.
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To menn med l
ivserfaring.
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Jeg er blitt utfordret til å komme med
et dikt eller en sang til Menighetsbladet.
Det er mye å ta av.Det er mange sangtekster og diktstrofer som har betydd
mye for meg opp gjennom livet. God
lyrikk kan formidle mye som vanskelig
kan formidles på andre måter.
I denne sammenheng ønsker jeg å
trekke fram et dikt av Hans Børli:

Ett er nødvendig

For meg sier dette diktet noe om at vi må
våge være til stede i sjøl, blankpusse vårt
indre lys slik at det skinner ut til andre
som er på søking. Flukten ut fra seg sjøl,
fører lett til rotløshet og heimløshet. Du
er bra nok for både Gud og mennesker!
Ja, du er skapt i Guds bilde og du har en
indre lampe som kan kveikes.
Jeg utfordrer Embret Mellesmo til
neste gang.
Rolf Langen

Ett er nødvendig – her
i denne vår vanskelige verden
av husville og heimløse:
Å ta bolig i seg selv
Gå inn i mørket
og pusse sotet av lampen.
Slik at mennesker på veiene
kan skimte lys
i dine bebodde øyne.

Bildet på side 2 er fra Øvre Rendal kirke.
Den er bygget i tre og ble oppført i 1759.
Kirken har korsplan og 280 sitteplasser.
Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850). Arkitekt: ukjent.
Øvre Rendal kirke fra 1761 er en
laftet korskirke med tårn over inngangspartiet. Kirken ble utvendig panelt i
1881, og i 1900 ble det lagt skifertak. I
1919-22 ble interiøret restaurert ved arkitekt Carl Berner. Altertavlen fra 1680
har toppstykke og vingepartier i bruskbarokk stil og fire utskårne evangelist-

figurer.
Hovedbildet viser Kongenes tilbedelse,
og øverste midtbilde er en kalvariegruppe, det vil si Jesus på korset og Maria og
Johannes ved korsets fot. I tillegg er det
fire bilder med gammeltestamentlige scener. 		 På alteret står et lite alterkors fra
middelalderen, men Kristusfiguren mangler. Altertavlen er flankert av to obelisker som tidligere har vært en del av det
opprinnelige korskillet.
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Dette er en fortsettelse av serien med
orientering om de enkelte organisasjoner
etc som får innvilget sine søknad om ofring ved en gudstjeneste i Alvdal
Ved gudstjenesten 1. mai har gudstjenesteutvalget innvilget ofring til Norsk
Folkehjelp. Hvem er de, hva gjør de?
De skriver om seg selv at de er «fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon». Organisasjonen har ca 14 000
medlemmer og ca 2.200 ansatte som
arbeider i 33 land. Organisasjonen konsentrerer seg om to hovedområdet: «rettferdig fordeling av makt og ressurser» og
«vern om liv og helse.»
I Norge er Norsk Folkehjelp ikke
minst engasjert i ulykkesforebygging og

redningshjelp, antirasistisk arbeid, drift
av asylmottak , mens man internasjonalt
bl.a. er engasjert i arbeidet med å fjerne
miner…
Organisasjonen ble stiftet i 1939.
Det var tidligere helsedirektør Karl
Evang som tok et initiativ overfor LO
hvis sekretariat vedtok opprettelsen av
Norsk Folkehjelp. Organisasjonen kom
til å yte humanitær hjelp både til det borgerkrigsrammede Spania og til Finland
(Finlandskrigen som brøt ut i 1940).
I 1941 forbød den tyske okkupasjonsmakten organisasjonens virksomhet
etter først å ha beslaglagt deres midler,
men Norsk Folkehjelp dro i eksil og fortsatte virksomheten.

Til høsten skal det være guttekortreff i
Kristiansand, 3. - 5. november. Da kommer det guttekor fra hele Norge (blant
annet Sølvguttene) og synger i ett stort
kor. I fjor var det 120 gutter med! Her i
Nord-Østerdalen er det ingen guttekor,
men det er mulig å være med likevel.
Hvis du vil være med, får du tilgang
på en øvings-app, og da kan du se notene
samtidig som du hører din stemme synges. Du kan også velge om du vil høre
musikken og de andre stemmene. Du
må altså være innstilt på å øve på egen
hånd, med appen. I tillegg til dette, kan
vi i Nord-Østerdalen ta et par øvelser og
gå gjennom stemmene. Prisen for å være
med på guttekor-helga, er kun 500 kr!
Det er Mozarts requiem og Alle-

helgensmesse av Egil Hovland som skal
framføres henholdsvis lørdag kveld og
søndag formiddag på guttekor-helga.
PS: På korsommerskole på Mjuklia
i Berkåk 26.-31. juli, blir det guttekorseminar der de skal øve på blant annet
stoff til guttekorhelga. På korsommerskole kommer det over 100 barn, og det
blir delt inn i aldersgupper. En god gjeng
ungdommer er med som ledere utenom
dirigenter og musikanter.
Prisen er 2700 kr. Dette dekker
full kost og losji i 5 dager, (bad på hvert
rom), aktiviteter (blant annet klatring,
kanopadling, taubane), og sist men ikke
minst en dagstur til Trondheim der korsommer-skola skal synge i Nidarosdomen.			
forts. neste side
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Både guttekortreffet og korsommerskola, er det organisasjonen Ung Kirkesang som arrangerer. Se mer info på deres
sider: www.sang.no
Meld deg på så fort som mulig!

Har du noen spørsmål, kan du ringe
organist i Os, Ragnhild Ryen Dirfeldt
på tlf 901 25 169 (Jeg har en sønn som
har vært med på begge deler, og han er storfornøyd!)
Ragnhild Ryen Dirfeldt

Tun har bodd mesteparten av livet i et
lite skur utenfor gjerdet og utenfor samfunnet. Folk har ropt etter ham og kalt
ham for søppel. Nå har han møtt Guds
kjærlighet og fått en ny familie.
– Første gang jeg traff ham satt jeg
bare ved siden av ham: Jeg smilte og han
smilte tilbake, forteller Jeed Phochan,
misjonær for NMS i Nordøst-Thailand,
og fortsetter, – etter en stund begynte vi
å prate litt. Han fortalte hva han hette og
hvor gammel han var. Navnet var Tun og
han var 71 år gammel. Han hadde ingen
familie, foreldrene ble skilt da han var
liten og han vokste opp med moren inntil hun døde. Etter det hadde han levd
alene.
Jeg kalte ham Da Tun, noe som
betyr morfar Tun, selv om han ikke har
barn eller barnebarn. Det er en vanlig
måte å tiltale eldre menn på i Thailand,
forklarer Jeed.

land, jeg er vant med at folk overser meg
og ser ned på meg, fortalte han. – Jeg er
nærmeste nabo til kirken, men det er
ikke mange som bryr seg.
Ny familie
– Jeg har blitt glad i morfar Tun, selv om
han i begynnelsen luktet vondt og folk
kalte ham for søppel. Vi har pratet mye
sammen og blitt godt kjent med hverandre. Jeg fikk lov til å vaske ham, og flere
ganger har han vært med familien min på
tur. Når jeg ber for ham, renner tårene fra
øynene hans.
– Du er familien min nå, sier han.
Neste liv
– Morfar Tun kaller meg for datteren
sin, og en dag sa han at han håpet at jeg
skulle bli hans ekte datter i hans neste liv
(buddhistisk tankegang om gjenfødelse).
– Vi har bare dette livet, Jesus har gjort
alt og betalt vår skyld. Det har han gjort
av kjærlighet. Han er glad i meg og han
er glad i deg. Jeg tror ikke det er tilfeldig at vi skulle møtes, sa jeg, og fortalte
masse om Jesus.
Den dagen tok Tun imot troen og ble et
Guds barn. Neste søndag stadfestet han
det samme i kirken, - på andre siden av
gjerdet!

170 kroner i pensjon
I Thailand får alle over 60 år en liten pensjon fra det offentlige, men det er bare
170 kroner i måneden. Det strekker ikke
langt, så morfar Tun overlever stort sett
av matrester og ting han finner i søppeldunkene i området.
– Uten penger er du ingenting i Thai-

13/16 Eventuelt.
14/16 Regnskap 2015 for Alvdal sokneråd (FR).
15/16 Referat oppfølgingsmøte visitas
(MR)(FR)
16/16 50 årskonfirmantfest (MR)
17/16 Kaffeservering under gudstjeneste på Husantunet under Midtsommerdagene (MR)
18/16 Eventuelt
19/16 Vertsfellesråd (FR)
20/16 Revisjonsberetning av årsregnskap 2015 (FR)
21/16 Pris på kort i blomsterfondet.
(MR)
22/16 Presentasjon av konfirmanter
(MR)
23/16 Eventuelt.
24/16 Handlingsplan 2017 - 2020(FR)
25/16 Overføring av ferie til 2017(FR)
26/16 Overføring av vertsfellesrådsfunksjonen i trosopplæringa nov.- des.
2016 (FR)
27/16 Servering ved tilstelninger som
soknerådet har ansvaret for (MR)
28/16 Eventuelt (FR)(MR)
29/16 Driftsregnskap for Alvdal sokneråd pr. 31.08.16
30/16 Kirkevergens jobb (FR)
31/16 Budsjett 2017 (FR)
32/16 Samarbeidsavtale for Trosopplæringen i Nord- Østerdal (FR)(MR)
33/16 Eventuelt (FR)(MR)

Soknerådets organisasjon:
Per Inge Måna, leder, Knut Magnar Holmen, nestleder, Guri Ligård Thoresen,
Turi Steihaug Ligård, Tove Stormoen
Strømshoved, Marit Kroken Lagmannsveen, Liv Margrethe Sølna, Bjørg Olov
Skjæret.
Kommunal representant: Ole Arne Sandli,
Arbeiderpartiet.
Sokneprest Kari Holte er biskopens representant i soknerådet.
Kirkevergen er sekretær og saksbehandler
for soknerådet.
Soknerådet har i 2016 hatt 7 møter
hvor det ble behandlet 33 saker.
Soknerådet har behandlet følgende saker:
01/16 Blomsterfondet. Nedsettelse av
komite i forhold til ny layout (MR).
02/16 Dato for menighetens årsmøte
(MR)
03/16 Årsmelding (FR og MR)
04/16 Eventuelt (MR)(FR)
05/16 Informasjon om trosopplæringsprosjektet- orientering (MR).
06/16 Organiseringen av trosopplæringsprosjektet (FR)
07/16 Gravstell Alvdal kirkegård. Avtalen med Alvdal hagelag (FR)
08/16 Orienteringer.
09/16 Revidert lokal grunnordning
liturgi (MR).
10/16 Trosopplæringsplan Alvdal sokneråd (MR).
11/16 Gave til pinsemenigheten?(FR).
12/16 Ny konfirmanttur(FR).

Kirkens hjemmeside:

http://alvdalkirke.com

Av: Jeed Phochan og Eivind Hauglid
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gjennomfører utvidelsen som et prosjekt
av kommunen og at det gjennomføres i
løpet av 2018. Årsaken til at prosjektet
ikke gjennomføres før, er at enhet for
kommunalteknikk som må planlegge
prosjektet er opptatt med bygging av ny
felles barneskole.

Hendelser i året som gikk:
• Tynset overtar som vertsfellesråd for
Trosopplæringssamarbeidet i Nord- Østerdal.
• Det har i året som er bak oss vært en del
turbulens i forhold til hvem som skulle
være vertsfellesråd for trosopplæringen.
Tynset kirkelige fellesråd ønsket tydeligvis å ta dette tilbake til seg. Det ble derfor truffet et vedtak i styringsgruppen for
trosopplæring om at dette skulle skje fra
01.09. Seinere måtte styringsgruppen gå
tilbake på dette, blant annet etter uttalelse fra Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
om at dette ikke var klarert med fellesrådene.
Å overføre vertsfellesrådsmyndigheten midt i et år skapte også utfordringer
regnskapsmessig. Resultatet ble at vertsfellesrådsansvaret ble overført fra Alvdal
til Tynset 01.11, men at trosopplæringen
for Nord- Østerdal ligger i Alvdal sokneråds regnskap ut 2016.

Fra daglig leders almanakk:
• Årsmøte i Hamar bispedømmes kirkevergelag.
• Hver vår arrangerer Hamar bispedømmes kirkevergelag årsmøte hvor alle kirkevergene i Hamar bispedømme inviteres. I år ble årsmøtet holdt på Gjøvik og
kirkevergen i Alvdal ble valgt inn i styret
som representant for Nord- Østerdal.
Som en følge av dette har kirkevergen
deltatt på 3 styremøter i kirkevergelaget
samt etterfølgende kontaktmøter med
biskop og stiftsdirektør.
• «Sammen om å lede»
Møte mellom kirkeverger og proster i
Hamar bispedømme.

• Fra 01.01.2017 ligger alt ansvar for trosopplæringsprosjektet på Tynset kirkelige
fellesråd.

• Det var møte på Hamar mellom kirkevergene og prostene i Hamar bispedømme. Et av hovedpunktene var framtidig
organisering av Den norske kirke. Kirkevergen i Alvdal deltok.

• Møte vedr. framdriften av kirkegårdsutvidelsen.
• 11. oktober i fjor ble det gjennomført
et møte etter initiativ fra kirkevergen
med Alvdal kommune om framdriften i
utvidelse av kirkegården.
Til stede var kirkevergen fra soknerådet og ordfører og rådmann fra
kommunen. Resultatet av møtet var
at partene ble enige om at kommunen

Livets gang
Døpte:
Ailo Nytrøen Engeth
Nathaniel Moan Ytterhus
Håkon Vaa Vangen
Agnethe Dølplass Bondal
Elvin Maana Sandeggen

Døde:
Ola Mikael Strømsøyen
Edel Synnøve Sørhuus
Eldri Kjernmoen
May Elin Enget
Margit Tordis Lilleeidet
Borghild Haug
Solveig Steien
Birgun Emilie Tveråen
Gunveig Marie Sandeggen
Ingeborg Johanne Brandvoll
Jon Follstad

Stoff til neste nummer av bladet må være innlevert innen 27. juni 2017

Prest
Sokneprest Kari Holte.
Prest kontaktes direkte på hjemmekontor
Telefon 412 77 058
kariholte@hotmail.com
Fri på mandager og tirsdager

Kirketjener/kirkegårdsarbeider
Roald Haug
Mobil 474 13 588
Alvdal Sokneråd
Leder: Per Inge Måna
Mobil 419 25 131

Alvdal kirkekontor
Besøksadresse: Dalseggen
Alvdal kommunehus
Postadresse: Gjelen 4, 2560 Alvdal
Telefon 62 48 90 75

Egnund kapell
Kontakt kirkevergen i Folldal.
Administreres fra kirkekontoret i Folldal,
telefon 62 49 10 00

Åpningstider
Man - fre kl 09.00-14.00

Leder i kapellutvalg, Egnund
Dagny Straalberg Mills, mobil 922 85 655

Daglig leder/kirkeverge
Stein Roar Kvam
Mobil 902 31 341
epost: alvdalkirke0438@yahoo.com

Kontonummer for gaver/innbet. til:
- kirke og menighet: 1822.34.75023
- menighetsblad, 1895.08.07748, ref. 10
- kirkegård, 1895.08.07748, ref. 20
- kirkemusikk, 1895.08.07748, ref. 30

Kantor
May Synnøve Åvik
Mobil 971 20 424
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Hjemmeside: www.alvdalkirke.com
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Gudstjenester

Det tas forbehold om endringer. Om ikke annen tid er oppgitt,
begynner gudstjenestene kl.11.

4. juni: pinsedag: Johs.20.19-23
Alvdal. Holte. Konfirmasjon.

20. aug 11. søn i treenighetstiden: Matt.23.37-39
Setermesse et sted i Einunnddalen. 		
kl 12.00. Holte.

7. juni (torsdag):
Alvdal kl.19. Holte. Nattverd.
Konfirmantfest.

27. aug 12. søn i treenighetstiden: Ef.2.1-10
Ingen gudstjeneste.

11. juni treenighetssøndag: Matt.28.16-20
Husantunet: Holte.

3. sept

13.søn i treenighetstiden: Matt.25.14-30
Alvdal. Holte.

18. juni 2. søn i treenighetstiden: Matt.3.11-12
Alvdal. Holte.
25. juni 3. søn i treenighetstiden: Luk.14.15-24
Ingen gudstjeneste.
2. juli

4. søn. i treenighetstiden: Mark 10.17-27
Alvdal. Holte.

9. juli

5. søn. i treenighetstiden: Jer.23.16-24
Setermesse kl 12.00. Sted ikke bestemt.
Ryen.

23. juli 7. søn. i treenighetstiden: Luk.15.1-10
Uppigard Streitlien kl 11.00.
30. juli 8. søn. i treenigheten: Matt.6.19-24
Ingen gudstjeneste.
6. aug

9. søn. i treenighetstiden: Matt.11.28-30
Alvdal. Holte.

13. aug 10. søn.i treenighetstiden: Luk.5.27-32
Folldal. Holte.
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Oppsett: Solhellinga Folldal AS / Trykk: Ide Trykk, Hamar

16. juli 6. søn. i treenighetstiden: Luk.5.1-11
Setermesse kl 12.00. Sted ikke bestemt.
Ryen. Folldal kl 19.00. Ryen.
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