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Årgang 66

Det hende i nattstille stunder,
I æveleg austlands ro,
Eit sælt og useieleg under,
Snart to tusund år sidan no.
Herolder frå himmelen helsar.
Å høyr dette herlege kvad:
«I dag er det fødd dykke ein frelsar,
Ein konge i David sin stad!»
Mi sjel, ogso du treng ein frelsar
På vegen frå vogge til grav.
Og difor velkomen eg helsar
Den gåva som himmelen gav.
			

kaler så nært kirken! Konfirmantene fikk
utdelt hver sin refleksvest; trafikksikkerhet er viktig, og soknerådet har i mange
år gitt en slik vest i gave til hvert konfirmantkull.

Med høsten kommer nytt konfirmantkull og 50-årskonfirmantjubileum.
I år er det 20 ungdommer som følger
kirkens konfirmantundervisning, med
konfirmasjon i pinsen 2017. Nytt av året
blir kirkebesøk i Kvikne, Tolga og Tylldalen kirke der de vil få omvisning og på
Tolga treffe konfirmantene der. Dette er
lagt inn i en «halvdagstur» i høst. Konfirmantene ble presentert for menigheten
ved gudstjenesten 18. september. Kirkekaffen etterpå var lagt til pinsemenighetens lokaler der lensmannskontoret var
tidligere – det er flott å kunne bruke lo-

50-årskonfirmantene
markerte sitt jubileum i begynnelsen av
oktober. 22 jubilanter var samlet til gudstjeneste i kirken. Deretter la de blomster
på gravene til to avdøde i kullet, og dette ble etterfulgt av middag og samvær i
Nordihaugan. Og selvfølgelig ble de fotografert!

Trygve Bjerkrheim

Salmen «Folkefrelsar, til oss kom» som
står under «adventstiden» i vår salmebok,
er den eldste kristne salmen som ennå
synges. Den er skrevet av biskop Ambrosius av Milano, død 397 e.Kr. og ble
oversatt til tysk av Martin Luther, mens
Bernt Støylen stod for norsk oversettelse
i 1905. Biskop Ambrosius skal ha vært
sterkt medvirkende til at kirkefaderen

Augustin som har påvirket teologisk
tenkning i kirkene i hundrevis av år, ble
kristen, og det var Ambrosius som døpte
Augustin i 386 e.Kr. Han skal også ha
vært den første som brukte betegnelsen
«messe» om nattverdfeiringen. Salmer
og hymner var et viktig virkemiddel for
ham til å nå ut til «folk flest.»

Folkefrelsar, til oss kom,
Fødd av møy i armodsdom!
Heile verdi undrast på
Kvi du såleis koma må.

Frå Gud Fader kom han her,
heim til Gud hans vegar ber,
ned han for til helheims land
oppfor til Guds høgre hand.

Herrens under her me ser
ved Guds Ande dette skjer.
Livsens ord frå himmerik
vert i kjøt og blod oss lik.

Du som er Gud Fader lik,
ver i vanmakt sigerrik!
Med din guddoms velde kom,
styrk oss i vår armodsdom!
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Forrige års kull på tur til Nidaros.

3

Bønn for andre dag i bønneuka for kristen enhet:
«Bønneuka for kristen enhet» er et begrep
som kan være ukjent for mange! Tradisjonelt har denne uka vært holdt 18-25.
januar. I 1908 ble disse dagene foreslått
av Paul Wattson fordi de ligger i tiden
mellom festdagene for (apostelen) Peter
og Paulus. Fader Paul Wattson (f.1863 i
Maryland, USA,) ble ordinert til episkopal prest i 1886. I 1908 grunnla han det
som fikk betegnelsen «bønneuke for kristen enhet» i den tro at ved å sette av tid
til bønner og seminarer ville dette fremskynde kristen enhet. Han så for seg en
enhet mellom den anglikanske og romersk-katolske kirke, og hadde tidligere
stiftet organisasjonen «The Society of
Atonement» («Forsoningens samfunn)
som skulle arbeide for kristen enhet. I
1909 var dette den første organisasjonen
som kollektivt ble opptatt i den romerskkatolske kirke, og Fader Wattson gikk
selv inn i den katolske kirke og ble ordinert til katolsk prest i 1910.
Bakgrunnen for denne uka ligger i navnet: man ønsker enhet mellom
kristne som i dag er «skilt» i forskjellige
kirkesamfunn og i denne uka bes det spesielt for at enheten mellom kristne skal
bli en synlig realitet. Det utarbeides også
materiell til egne gudstjenester, bibelstudier m.m.
I 2017 fokuserer man naturlig nok
på temaer knyttet til reformasjonen
(500-årsjubileum for reformasjonen som
startet i 1517) og følgelig også Tyskland.
Her er noe av det som står angående
bønneuka 2017:
«I 2017 er det 500-års jubileum for

denne skjellsettende hendelsen. Men
reformasjonen har vært et kontroversielt
tema i forholdet mellom kirkene i Tyskland, ikke minst i de siste årene...
Etter omfattende og noen ganger
krevende diskusjoner har kirkene i Tyskland blitt enige om å lage en økumenisk
minnemarkering av hendelsene i 1517 i
form av en Kristusfest, en feiring av Kristus. Om vekten blir lagt på Jesus Kristus og hans forsoningsverk, da kan alle
de økumeniske partnerne til EKD (den
evangeliske kirke i Tyskland – red. anm):
romersk-katolske, ortodokse, baptister,
metodister, mennonitter og andre – være
med på minnemarkeringen.
Når vi vet hvordan reformasjonshistorien skapte dype, bitre skillelinjer, kan
vi også ane hvor bemerkelsesverdig et
slikt samarbeide er.»
Det er den tyske komiteen som har
formulert temaet for bønneuka for kristen enhet 2017 med utgangspunkt i bibelteksten 2.Kor. 5.14
«Kristi kjærlighet tvinger oss til å
be, men også til å skape enhet mellom
de kristne. Kirker og menigheter trenger
det livets kildevell som Gud gir gjennom
forsoningen. Men fremfor alt trenger de
det for sitt vitnesbyrd til verden: «Må
de alle være ett, slik du Far, er i meg, og
jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for
at verden skal tro at du har sendt meg.»
Johs. 17.21.»
Det er opp til hver enkelt menighet
og kristne organisasjoner om og hvordan
man vil markere bønneuka for kristen
enhet.
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Gud, vår Far, i Jesus Kristus har du satt oss fri
til et liv som handler om mer enn oss selv.
Led oss ved din Ånd, og hjelp oss til å leve livet som søsken i Kristus
Han levde for oss, led, døde og stod opp igjen for oss
Og han lever og råder nå og i all evighet. Amen.
Bønn for femte dag i bønneuka for kristen enhet:
Treenige Gud, du åpenbarer deg for oss som Far og Skaper,
som Sønn og frelser og som Ånd og livgiver, og likevel er du en.
Du bryter gjennom våre menneskelige grenser og fornyer oss.
Gi oss et nytt hjerte, så vi kan overvinne alt som truer vår enhet i deg.
Vi ber i Jesu Kristi navn ved kraften av den hellige Ånd. Amen

Fra hvilken kirke er dette? Svaret finnes på side 12.
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- at sokneprest Hans J. Grøgaard (som for øvrig var medlem av Eidsvollforsamlingen i 1814) fant det nødvendig å utgi en brosjyre med tittelen «Om nogle
Usømmeligheder i Kirken» der han tok for seg menighetens relativt respektløse
opptreden i kirken? Han omtaler høylytt snakk midt i den kirkelige handling, at
folk rusler inn og ut mens handlingen pågår, og «endog
midt under Velsignelsen under Bønnen i Kordøren,» og at folk på galleriet
«spytte ned i Kirken, hvorved Mennesker er blevne bespyttede af dem, som
tygge Tobak;»
- at den samme prest i Bergen advarte mot å «sitte i gjestgiverier» før og etter
gudstjenesten, og at en biskop klagde til departementet over at hunder «paa
Hundemaneer kaste deres Vand paa Alteret, hvad jeg ofte har seet.»
- at i liturgien fra gravferd i alterbøkene av 1889 og 1920 nevnes ikke avdøde med
ett ord?
- at man på enkelte steder på Vestlandet brukte spesielle «gråtekoner» ved
begravelser?
- at menigheten gjerne nynnet eller messet med når presten messet sine «ledd» i
liturgien – og at menigheten ofte kunne overdøve presten- også når de brukte
andre messetoner enn presten?
Det er ikke alltid at «alt var så mye bedre før...»

studenter som hadde blitt dømt til syv
års fengsel for å ha skålt for friheten på
en kafe. Benenson bestemte seg umiddelbart for å skrive brev til den portugisiske
regjeringen for å protestere mot dommen, og kreve at de to studentene skulle
bli løslatt.
Ett år senere stod artikkelen hans «De
glemte fanger» på trykk i avisen «The
Observer.» Der tok han til orde for løslatelse av mennesker som verden over var
fengslet for sine meninger eller tro. Han
kalte dem samvittighetsfanger.
Responsen var enorm, og snart var
Amnesty International en realitet... Amnesty ble etablert under den kalde krigen
der motsetningene og spenningene mel-

Ved gudstjenesten i Alvdal kirke på kirkens freds- og menneskerettssøndag, 2.
søndag i advent, har ofringen i mange år
vært til Amnesty International. Mange
kjenner nok navnet, men hvordan ble
Amnesty International til?
Det følgende er hentet fra hjemmesiden til
Amnesty International:
«Det startet med en engasjert advokat
som skrev et brev. Over et halvt århundre
senere har Amnesty International tre millioner medlemmer over hele verden.
Skrev i protest
I 1960 leste den britiske advokaten Peter
Benenson en artikkel om to portugisiske
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lom øst og vest var store. Derfor ble det
viktig for Amnesty å plassere seg på det
politiske kartet som en nøytral observatør.
Amnesty-grupper skulle til enhver
tid arbeide med tre enkeltsaker fra ulike
deler av verden. På den måten ble det

tydelig markert at menneskerettighetene
gjelder uavhengig av politisk ståsted.»
Amnesty fikk Nobels fredspris i 1977.
Organisasjonen har bidratt til at over
50 000 samvittighetsfanger er blitt løslatt
fra fengsel.

Kirkebygg inneholder mange budskap
om sentrale trossannheter i kristendommen, både gjennom sin utforming (korsformet kirke, langskipet kirke, åttekantet
kirke) og sitt inventar og utstyr – og
plasseringen av inventaret. Det enkelte
kirkebygg rommer også mye historie fra
menigheten hvis kirke bygget er.
Både for å formidle noe av det og for
at konfirmantene skulle få oppleve andre
kirkerom enn Alvdal kirke var de på en
halvdagstur til Kvikne kirke, Tolga kirke
og Tylldalen kirke i høst. I Tolga fikk de
dessuten treffe presten og konfirmantene der som fortalte dem om kirka si.
Vi startet i Kvikne kirke Vi fikk en interessant orientering av guiden vår fra
Kvikne, og de fikk se seg omkring i det
«smykkeskrinet» den kirken er. Deretter
fulgte Tolga kirke med den nevnte orienteringen fra konfirmantene der. Både

Alvdals- og Tolgakonfirmantene dro så
til Malmplassen for lunsj, og deretter
gikk turen til Tylldalen kirke, der Lars
Eggen hadde lagd et flott opplegg med
litt aktivisering av tenåringene. Og innimellom, på vei fra sted til sted – var det
skravling.
Det er første gang vi har gjort dette
i konfirmantsammenheng, og målet er
å gjøre dette til en fast del av opplegget.
Det er en halvdagstur, og takket være de
geografiske avstandene vil tidsrammen
bestemme hvilke kirker det kan være aktuelt å besøk fra et år til et annet.
Vi vil takke de dyktige guidene ved
de forskjellige kirkene og ikke minst Tolgakonfirmantene, for at de ville stille og
fortelle om kirkene sine! Alvdalskonfirmantene skal ha ros for flott framferd og
engasjement!

Alvdalskonfirmanter på Kvikne.

Tolgakonfirmanter.
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I år blir «Lys Våken» arrangert helgen
26.-27. november, altså i tilknytning til
første søndag i advent. Trosopplæringsutvalget (TOU) ser for seg at deltakerne
også kan delta og aktiviseres i forbindelse
med familiegudstjenesten den søndagen,

der 4- og 5-åringene er invitert og mottar henholdsvis kirkebok og dvd. Det har
vært god oppslutning de årene vi har arrangert Lys Våken og håper på det samme også i år!

For første gang ble det holdt setermesse
på Finktrøvangen, og det ble en opplevelse! Ingen kan si at været var spesielt på
«vår side,» for det pøste ned, men vertskapet hadde ordnet med stort telt, bord
og benker og til og med planker som bl.a.
presten kunne balansere på for å unngå
søle på gudstjenesteklærne! Det skulle

også være dåp, og det var godt med folk
i teltet da messen tok til. Det ble en veldig fin «stund» med god sang, høytidelig barnedåp – og kort vei til kaffebordet
etterpå! Vi takker både dette vertskapet
og vertskapet ved de andre av årets setermesser for stor gjestfrihet og for at vi fikk
komme!

Siden 1983/-84 har Alvdal menighet
hatt en besøkstjeneste der mange gjennom årenes løp har utført en uvurderlig
tjeneste ved å besøke personer som har
ønsket å få slike faste besøk. Besøksvenner undertegner en taushetserklæring; de
avtaler selv med dem de besøker, når de
skal komme. Mange av dem som besøkerne kommer til, bor på sykehjemmet,
og det betyr ofte at de hilser på og prater
med flere av beboerne i tillegg til den de
besøker. Tjenesten arbeider slik at personer forespørres om de ønsker besøk og
hvem de kan tenke seg å få besøk av. Vi
mener det er viktig at besøkeren og den
besøkte kjenner hverandre fra før. Besøkerne møtes en gang i kvartalet, og ofte
har vi invitert en fagperson som innleder
om et spesielt tema som er relevant for
tjenesten. Nylig deltok Elin Trønnes fra

hjemmetjenesten med innledning om
demens og hvordan vi «bør» forholde
oss til personer med demens. Mange kan
være litt usikre på hva en skal si, hvordan en skal opptre osv. Det ble en svært
interessant og lærerik samtale. Men nå
begynner flere av besøkerne selv å «dra
på årene,» og flere har vært med i utrolig mange år. Derfor stiller vi spørsmålet:
Kan du selv tenke deg å bli besøksvenn?
Vi ønsker jo å videreføre tjenesten som
har virket i så mange år og er så viktig
for mange! Mer informasjon kan du få
ved å kontakte Kari prest eller noen besøkere du kanskje kjenner. Besøkstjenesten samarbeider med sykehjemmet i den
forstand at institusjonen tar kontakt med
oss dersom det er noen der som ønsker
besøk av en besøker.
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2. søndag i advent er kirkens freds- og
-menneskerettssøndag. I mange menigheter, inklusive Alvdal, markeres denne
dagen med en spesiell temagudstjeneste
som skal belyse utfordringene menneskerettene utsettes for og minne oss om vikigheten og betydningen av å kjempe for
å bevare dem.
I år er mottoet for dagen:
Retten til et liv uten vold
Følgende trostekst er utarbeidet av Kirkelig Ressurssenter: Jeg tror på en Gud
som kommer menneskene i møte. Jeg tror
på en Gud som tåler å se, høre og vite.
Jeg tror på Jesus som ble utsatt for overgrep
og svik. Jeg tror på Jesus som gir oss del i sin
seier over ondskapen og døden.

Jeg tror på Den Hellige Ånd som håper for
oss når vi ikke håper selv. Jeg tror på Den
Hellige Ånd som frigjør oss til å handle og
å hvile.
Vi tror at kirken trenger å høre vår stemme.
Vi tror at kirken vil kjempe mot urett.
Hustavlen fra Kirkelig Ressurssenter:
Krenkes et medmenneske
krenkes Gud.
Ingen skal bære alene.
Vi vil støtte.
Vi vil tro på.
Vi vil skape trygge rom.
Kirkene står sammen
mot vold og seksuelle overgrep.

Interessen for kristen litteratur er større
enn noen sinne blant norske syns- og lesehemmede. Lydbiblioteket til Kristent
Arbeid Blant Blinde (KABB) har mer
enn doblet utlånet av lydbøker.
KABBs lydbibliotek har gjennom
40 år spesialisert seg på å produsere lydutgaver av aktuell kristen litteratur. Biblioteket er offentlig godkjent på linje med
det statlige Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.
- Vi leser inn ca. 100 bøker i året,
forteller biblioteksjef i KABB, Heidi
Vestbye. – De fleste er utgivelser fra de
kristne forlagene, men vi produserer også
bøker fra andre forlag, dersom tematik-

Stadig flere lesehemmede låner lydbøker
via internett, men biblioteksjef Heidi
Vestbye i KABB har likevel hendene fulle
med å gi lånere personlig veiledning
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ken ligger innenfor vårt formål. Vi tilbyr litteratur i alle sjangre, fra lettleste
romaner til tyngre teologiske verker, sier
Vestbye, som likevel medgir at mange av
boklånerne foretrekker bøker av den lettere typen.
- De smalere titlene lånes ofte av
folk som trenger dem i forbindelse med
jobb eller studier. Derfor er det viktig at
også slike bøker er tilgjengelige, selv om
de ikke leses av så mange.

Også for lesehemmede
KABBs lydbibliotek ble startet som et tilbud til blinde og svaksynte, men alle som
strever med å lese trykt tekst kan bruke
biblioteket.
- Det gjelder for eksempel dyslektikere, funksjonshemmede som ikke kan
holde eller bla i en bok, mennesker med
konsentrasjonsvansker, og mange andre,
sier Heidi Vestbye.
Tre prosent av alle nordmenn er
synshemmede og 5-7 prosent har alvorlig dysleksi. Dermed er minst hver tiende
nordmann helt avskåret fra å lese trykte
bøker. Langt flere har generelle lese- og
skrivevansker, og kan ha nytte av et tilbud om lydbøker.
- Vi opplever at svært mange som
kunne ha nytte av oss ikke kjenner muligheten av å bruke lydbiblioteket. En
av utfordringene med å informere disse
gruppene er jo nettopp at de ikke leser
trykt informasjon, derfor er vi avhengige
av at pårørende eller fagfolk gjør dem
oppmerksomme på bibliotektilbudet. Vi
får veldig mange tilbakemeldinger om at
lydbøkene gir brukerne en ny og bedre
hverdag, forteller Vestbye.

Lett tilgjengelig
I løpet av et drøyt år har utlånet av bøker
fra KABBs bibliotek økt med mer enn
100 prosent, og fortsetter å stige. Noe
av årsaken er at KABB og Norsk- lyd og
blindeskriftbibliotek nå har felles utlånssystem, slik at boklånerne har tilgang til
alle bøker fra begge bibliotekene, og at
lydbibliotekene har tatt i bruk ny teknologi. Siden det nye systemet for utlån ble
tatt i bruk i fjor, har KABB registrert 230
nye boklånere.
- Lånerne kan fortsatt få tilsendt bøkene våre som CD i posten, men stadig
flere velger å streame eller laste ned lydbøkene i en app eller på internett. Slik
får de umiddelbart tilgang til de bøkene
de ønsker seg, forteller biblioteksjefen.
Tilbudet er gratis, i likhet med andre offentlige biblioteker.

Brødrene Sundberg får
seg en velfortjent kaffe.

Olov Ingvild Tømte.

For mer informasjon om KABBs lydbibliotek: Heidi Vestbye, tlf. 69 81 69 81

En besøksvenn på Solsida ved navn Bamse
finner en hånd for å
bli klappet.
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Normisjon Alvdal har møter fortsatt –
sjøl om de ikke eier bedehuset Fredly
lenger.
Vi samles til Bibel- og samtalemøter
i hjemmene ca. annenhver tirsdag. Det
hender vi bytter sted, derfor er det greit å
ringe leder Johanne Nordal, tlf. 62 48 73
51.
Ca. 2 ganger i semesteret får vi besøk
av forkynnere fra Normisjon Trøndelag.
Da er møtene felles med Normisjon Folldal. Møtene er enten på INTO i Alvdal
eller i Kirkestua Folldal.
Alle møtene er åpne, og alle er
hjertelig velkommen !

Alvdal sokneråd har mottatt brev om en
testamentarisk gave på 5.000 kr fra Live
Goro Valle til Alvdal menighetsblad.
Vi takker så meget for gaven som
kommer godt med i driften av menighetsbladet for Alvdal.
Samtidig vil jeg benytte anledningen
til å takke andre som bidrar med gaver til
støtte for driften av menighetsbladet og
dermed bidrar til å dekke underskuddet
på menighetsbladet.
						
SRK

Dalen kyrkje ligg i Folldal
kommune i Nord-Østerdal
prosti. Ho er bygd i tre og blei
oppførd i 1933. Kyrkja har langplan og 252 sitjeplassar.
Arkitekt: Ing.Einar Landmark.

Cecilie Enger: Himmelstormeren
Biografisk roman om Ellisif Wessel som
kom ut i 2007.Hun levde fra 18661949 og var doktordatter fra Dovre, født
Müller. Ser vi på Müllerslekta finner vi
Rasmus Hansen Müller som kom til
Kvikne kobbergruve i 1724. Han giftet
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seg med Anna Elisabeth Sophie Irgens
(bergmesterdatter, Røros) og deres sønn
var Brostrup Müller, som altså er forfar
til de som ble brukere på Berget-Kjernmoen i Alvdal, midt på 1800 tallet.

delskole for piker og her treffer hun sin
fetter Andreas Wessel. De forelsker seg
og gifter seg 4.mars 1886. Han er åtte
år eldre henne og nyutdannet lege. De
reiser til Kirkenes hvor han har fått jobb
som distriktslege. Det blir en stor forandring for ei jente som har levd blant de
bedrestilte og komme dit til fattigdommen blant bønder, fiskere og samer. Hun
blir gravid og hun aborterer og møter da
en streng håndhevelse av kirkens regler,
et udøpt barn får ikke gravlegges i vigd
jord. Tuberkulosen herjer i Finnmark og
i 1904-05 er det SULT. Andreas prøver å
få gehør hos sentrale styresmakter om at
noe må gjøres, men han får liten støtte.

er på navnet hennes vil du finne mange
av bildene. Hun fikk besøk og hjalp
mange russere i 1907 og utover bl.a. var
Trotskij hos dem, og hun hadde kontakt
med mange av de radikale rundt i Norge
og Europa.
Så skjer det som hun kanskje kunne gjort
annerledes. I desember 1913 blir Oscar
Aasheim drept i Kristiania, og det blir
ropt om straff, for det er et rovmord.
Han ble drept for noen usle kroner. Ellisif skriver en artikkel i”Ny Tid” hvor hun
på en måte unnskylder morderen, og det
er nå alle snur ryggen til henne. Hun får
ikke inn artikler i aviser og hun blir kaldt
morderengelen fra Sør-Varanger. Hun
blir kalt ned til Kristiania for å stå til rette
for det hun skrev. Johan Falkberget ble
en god venn, og han skrev bl.a. i 1916:
«Hun hører framtiden til. Om Ellisif
Wessel så seg tilbake, ville hun se sin vei
overstrødd med kastesteiner som hennes
motstandere forgjeves forsøkte å ramme
henne med».

Fra 1901 kommer gruvedrifta i gang og
da får Ellisif mye å kjempe for. De som
starter vil jo tjene penger, og ikke ta hensyn til gruvearbeiderne. Hun får i stand
den første fagforeningen i Kirkenes:”
Nordens klippe” og hun blir valgt til
sekretær. Hun blir en meget viktig person for dem som ikke har det så greit, og
etter som åra går blir hun mer og mer
radikal.

De siste årene av livet bodde hun i Pasvikdalen. Da kong Håkon besøkte SørVaranger like etter krigen ønsket han å
besøke denne markante kvinnen, men
det ville ikke hun. Hun ville ikke gå ned
trappa fra andre etasje for å hilse på han.
Det handlet ikke om han personlig sa
hun, men om prinsippene. Hun var fortsatt både republikaner og kommunist.

Da hun giftet seg fikk hun et fotoapparat. Fotoapparatet ble viktig for Ellisiv i
hennes dokumentasjon om hvordan livet
var i Sør-Varanger og Finnmark. Hun
skrev mange avisinnlegg i både lokalpresse og hovedstadsaviser. Bilder taler
mer enn skrift og da det dukket opp i
hovedstadsaviser fikk de pengestøtte og
hjelp. Dersom du går ut på nettet og søk-

Anbefalt av Britt Steien Rasmussen

Ellisiv reiser til Kristiania for å gå mid13

Livets gang
Døde:

Døpte:

Marie Lovise Lillestrøm
Inga Betsy Furuli
Jon E. Aaseng
Arve Oddlien
John Asbjørn Dahlen
Sigmund Bihaug
Reidun Stokdal

Martin Samuelshaug
Mathilde Svenningsen Sørhus
Linus Hagard Reinertsen
Ingeborg Trøen
Mia Lagmannsveen Meisal
Nora Westerfjell Nørdsti
Kevin Steihaug Dahlstrøen

Stoff til neste nummer av bladet må være innlevert innen 17. januar 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: Dalseggen, 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.alvdal.kirken.no
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Det tas forbehold om endringer. Om ikke annen tid er oppgitt,
begynner gudstjenestene kl.11.

20. nov Domssøndagen/Kristi kongedag: 		
		 Johs.9.39-41
Ingen gudstjeneste.

2017:

27. nov 1. søn i advent: Matt.21.1-11
		
Alvdal. Holte. Fam.gudstjeneste.
		
Utdeling til 4- og 5-åringene.

15. jan 2. søn. i åpenbaringstiden: 		
		 Matt.3.13-17
		
Plassen skole. Holte.

4. des

2. søn. i advent: Johs.14.1-4
Alvdal. Holte. Kirkens freds- og
		 menneskerettsdag.

22. jan 3. søn. i åpenbaringstiden:
		 Johs.2.1-11
		
Alvdal kl.19. Salmekveld

11. des 3.søn i advent: Matt.11.2-11
Ingen gudstjeneste.

29. jan 4.søn i åpenbaringstiden: 		
		 Luk.18.35-43
		
Ingen gudstjeneste.

15. des (torsdag)
Solsida Omsorgsheim. Holte.

8. jan
		

Kristi åpenbaringsdag: Matt.2.1-12
Alvdal. Holte.

5. feb 5.søn. i åpenbaringstiden: 		
		 Mark.2.1-12
		
Alvdal. Holte.

18. des 4. søn i advent: Luk.1.46-55
Bellingmo. Holte.
24. des Julaften, Luk.2.1-20
Egnund kl.11.00. Holte. Fam.gudstj.,
Solsida Omsorgsheim kl.13.30. Holte
Alvdal kl.15.00. Holte. Fam.gudstj.
25. des 1.juledag: Johs.1.1-14
Alvdal. Holte. Høytidsgudstjeneste.

12. feb Såmannssøndagen: Luk.8.4-15
		
Felleskristen gudstjeneste på Bibel		
dagen. Om sted: se plakater.
19. feb Kristi forklarelsesdag: Matt.17.1-9
		
Alvdal. Holte.
26. feb fastelavnssøndag: Johs.17.20-26
		
Ingen gudstjeneste.

26. des 2. juledag: Matt.2.16-23
Ingen gudstjeneste.
31. des nyttårsaften: Luk.13.6-9
Alvdal kl.18.00 Gudstjeneste ved 		
		
årsskiftet. Holte.

Redaksjonen ønsker
alle bladets lesere
en velsignet julehøytid
og et godt og fredfylt nytt år!

5. mar 1. søn. i fastetiden: Matt.4.1-11
		
Allmannsstua kl.12.30: Holte.
		 Sportsandakt.
12. mar 2. søn. i fastetiden: Matt.15.21-28
Ingen gudstjeneste.
19. mar 3.søn. i fastetiden: Luk.11.14-28
		
Alvdal. Holte.
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26. mar Maria Budskapsdag: Luk.1.26-38
		
Egnund kl.19.00. Salmekveld.

Oppsett: Solhellinga Folldal AS / Trykk: Ide Trykk, Hamar

Gudstjenester

17

