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I år falt Bibeldagen på søndag 28. januar, 
Såmannssøndagen. Det Norske Bibelsel-
skap fokuserte bibelspredning i Syria og 
Irak dette året. Mange kirker i Syria er 
ødelagt og biblene brent som følge av 
krigens gru. Midlene samlet inn på Bi-
beldagen går til bibler, nytestamenter og 
kristen litteratur i Syria og og Irak; i Syria 
også til opplæring av søndagsskolelærere 
og i Irak også til bibeloversettelser til mi-
noritetsspråk. 

Litt om kristendom i Syria i den tid-
lige tid
I romersk tid ble hele området som i dag 
er oppdelt i statene Israel, Palestina, Jor-
dan, Libanon, det nordlige Irak, Syria og 
det østlige Tyrkia, kalt for «Syria.» De 
moderne statene Irak og Syria sammen 
med flere andre land i regionen fikk sine 
grenser trukket opp av Storbritannia, 
Frankrike og Russland etter 1. verdens-
krig; vestmaktene satt faktisk og fordelte 
det meste av Midtøsten seg imellom ut 
fra de respektive vestmaktenes politiske 
og territoriale interesser- og det med var-

Påsken er en såkalt «bevegelig høytid» - 
den kommer på forskjellige tidspunkt i 
forskjellige år. Mange vet nok at påsken 
beregnes slik: påskedag er første søndag 
etter første fullmåne etter vårjevndøgn. 
Vårjevndøgn dateres gjerne til 21.mars, 
men det er visstnok ikke alltid riktig. Fag-
folk snakker om den «sykliske fullmåne» 
som den som styrer påsken.  Tidspunk-
tet for påsken «styrer» da beregningen av 
fastetiden og datoene for Kristi himmel-
fartsdag  Dette passer godt med at påsken 
er kirkens aller mest sentrale høytid. 

På kirkemøtet i Nikea i 325 e.Kr. be-
stemte kirkefedrene at 1. påskedag skulle 
være første søndag etter første fullmåne 
på  eller etter 21.mars. Det var datoen for 
vårjevndøgn ifølge den julianske kalen-
der. Da man skulle beregne månefasene, 
anvendte man en fiktiv måne som avvi-
ker noe fra «den virkelige» månen.  Dette 
førte til at påsken kunne bli beregnet for-
skjellig, avhengig av om man anvendte 
den fiktive månen eller den månen man 
rent faktisk så.  – det kunne bli inntil en 
måneds forskjell. Fra kirkehistorien  vet 
vi at forskjeller i beregning av påsken 
var noe av det som skilte den romersk-
katolske og bl.a. den keltiske kirken. Det 
var en av de tingene den keltiske kirken 
ble nødt til å endre da den ble en del av 
romerkirken. 

Tidligere (og kanskje fremdeles av man-
ge) ble søndag før faste kalt Fastelavns-
søndag. Ordet kommer av det tyske 

«faseln» = å tøyse, lage spillopper, mens 
«abend»= kveld. Selve fastetiden begyn-
ner først med Askeonsdag. Forutfor As-
keonsdag kom «karnevalstiden» (ordet 
kommer fra latin: carne vale= vekk med 
kjøttet!)  Strengt tatt omfatter fastelavn 
også mandagen og tirsdagen. Mandagen 
kalles fleskemandag eller blåmandagen. 
«Fleskemandag» viser til skikken om å 
spise spesielt fet mat før fasten tok til. 
Fastelavnssøndag kunne også kalles for 
«fleskesøndag,» og en skikk skal ha vært å 
spise ni ganger i hvert hjørne av stua! Be-
tegnelsen «blåmandag» viser til at alteret i 
middelalderen ble dekket med en blå duk 
for å markere at prestene allerede hadde 
begynt fasten- prestene startet fasten tid-
ligere enn folk flest. Navnet «feitetirsdag» 
trenger vel ingen forklaring! 

Askeonsdag: onsdager og fredager var 
tradisjonelle dager for frivillig faste i old-
kirken – i begynnelsen var det bare obli-
gatorisk faste rett før hovedgudstjenesten 
i de tre store høytidene. Hvorfor akkurat 
onsdag og fredag ble til fastedager, fin-
nes det forskjellige forklaringer på. Noen 
mener at kirken valgte de dagene fordi 
jødenes fastedager var tirsdag og torsdag. 
Noen mener at det var fordi onsdag ble 
oppfattet som «forræderiets dag»n (Ju-
das), og fredag som «korsets dag.»  As-
keonsdag ble vanlig å markere fra ca. 
450 e.Kr. Navnet viser til den bibelske 
skikken med å «kle seg i sekk og aske» 
som uttrykk for anger og bot – og far-
gen fiolett i fastetiden skal formidle det 

ige virkninger.

Elva Eufrates kom til å utgjøre en skil-
lelinje mellom det romerske og iranske 
imperiet og  også mellom to forskjellige 
kulturer innenfor det syriske området. 
Under overflaten av den gresk-romerske 
kulturen i imperietiden eksisterte stadig 
et språk beslektet med aramaisk som var 
det språket Jesus snakket. Språkene fikk 
etter hvert betegnelsen syrisk og det ble 
utarbeidet ett felles alfabet for diverse 
dialekter. Da Eufrtaes ble en markert 
grense mellom den østlige og vestlige de-
len av det syriske området, utviklet det 
seg to forskjellige måter å lese syrisk på i 
øst og vest. 

De syriske kristne hadde nære forbind-
elser til jødedommen, og den syriske 
liturgien (gudstjenesteordningen) kom 
til å ha et sterkere jødisk preg enn andre 
steder. I det 5.århundre fikk man Pes-
hitta – det syriske GT som stadig er av 
interesse for moderne bibelforskere når 
det gjelder teksten til GT. I en liten hel-

samme.  I middelalderen var det vanlig at 
de troende ved gudstjenesten den dagen 
ble påført aske. 

Det vi kan merke oss i alt dette, er hvor-
dan kirkeårets dager/rytme også preget 
folks fysiske tilværelse og dagligliv. Jeg 
har i et tidligere nr. av menighetsbla-
det omtalt forskjellen i beregningen av 
fastetiden mellom de østlige og vestlige 

kirker.  Fastetidens start bestemmes altså 
av påskens plassering – og hvorvidt også 
lørdagen oppfattes som fastefri dag (søn-
dager har aldri vært fastedag i øst eller 
vest: man faster ikke på Herrens opp-
standelsesdag!). Som en begrunnelse for 
de 40 dager med faste henvises det gjerne 
til Jesus som fastet i 40 døgn i ørkenen. 

Kari prest 
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lenistisk by ved navn Dura  Europos som 
lå ved Eufrates`bredder har arkeologer 
funnet verdens eldste kjente synagoge og 
verdens eldste kjente kirkebygning. Ett 
av grensekongedømmene i Syria, Sroene 
med Edessa som hovedstad, var et svært 
viktig sentrum for kristendommen. Her-
fra stammer legenden om kong Abgar av 
Osroene som skal ha mottatt et portrett 
av Jesus fra frelseren selv og å ha korre-
spondert med ham.  Den kjente kirke-
historikeren Eusebeius fra det 4.århundre 
tok vare på denne antatte korrespondan-
sen. Legenden «vandret» etter hvert vest-
over og ble utbrodert, og enkelte forskere 
sporer en viss forbindelse mellom den og 
det berømte likkledet i Torin. 

Viktige personer i den tidlige syriske 
kirken
Tatian var en konvertitt fra Mesopotamia 
som levde i det 2.århundre og som skrev 
et sterkt forsvar for kristendommen som 
en «gammel» religion (=ingen nymotens 
oppfinnelse!) og ikke minst utarbeidet 
en harmonisering av de fire evangeliene, 
Diatessaron som stadig er interessant for 
bibelforskere. På hans tid ble de forskjel-
lige evangeliene (samt noen «evangelier» 
som ikke kom med i Bibelen)brukt i for-
skjellige menigheter, og Tatian ønsket ett 
autoritativt evangelium til bruk i guds-
tjenesten. Så han hentet «litt herfra og 
derfra»  av evangeliene. Men hans arbeid 
ble seinere fordømt. 

Bardesanes = Bar-Daisan  tilhørte gene-
rasjonen etter Tatian og kom i konflikt 
med kirken da han avviste at legemet 
oppstod fra de døde sammen med sjelen 
– og avviste Kristi  fysiske lidelser i kors-
festelsen. Men han skrev vakre hymner/

salmer som ble tatt i bruk. 

Efraim syreren regnes som en av de mest 
betydelige salme/hymnediktere i den 
syriske kirken. Han var en meget lærd 
mann som grunnla en viktig teologisk 
skole i Nisibis som kom til å et viktig 
kunnskaps/lærdomssenter i den syriske 
kirken. I forbindelse med kristenforføl-
gelser måtte han flykte og kom til Edessa 
der han skal ha ført et tilbaketrukket liv 
– og hadde en stor produksjon av preke-
ner og spesielt hymner som stadig brukes 
i den syrisk ortodokse kirke, og noen er 
en del av kirkens liturgi. 

Fra Syria har vi bevart en samling hym-
ner i samlingen «Salomos Oder» trolig 
fra det 2. århundre. En av dem inne-
holder det som oppfattes som den før-
ste referansen utenfor bibeltekstene til 
Maria Jesu mor som jomfru-mor.  Den 
syrisk-ortodokse kirke fra Edessa som 
ble kastet ut i 1920-årene og nå finnes i 
Aleppo har en distinkt form for liturgisk 
musikk i messing og salmer. Etterkom-
mere av disse flyktningene til Aleppo har 
altså med seg en levende tradisjon fra det 
som noen kaller de aller eldste kristne 
musikkframføring i kristendommens 
historie.  I den syriske «Østens kirke» 
(The Church of the East) brukes en form 
for nattverdbønn som skal være den aller 
eldste kjente sådanne i kristenheten. Den 
utgjør et sentrum i messen med nattverd 
og kirkelige handlinger som dåp og or-
dinasjon som følger liturgien til Adai og 
Mari. 

Mer følger i et seinere nummer. 
Kari prest

At du har skapt oss, er kjelda til alt godt,
at du held oss oppe

er kjelda til all velsigning,
at du tuktar oss er kjelda til all kunnskap

at du vekkjer oss opp
er kjelda til alt liv.

Eg takkar deg for di miskunn.
Di sanning 

Er mitt livs andedrag. 

Som regnet løyner stjernene, 
som haustskodda dekkjer åsane 

og skyene tek bort den blå himmelen, 
slik løyner det vonde som har skjedd, 

lyset frå ditt andlet. 
Likevel strekkjer eg hendene mine ut i mørket. 

Det er nok. 
Om eg fell, står du. 

Alvdal sokneråd og Alvdal kommune er 
enige om at det skal skje en utvidelse av 
kirkegården i løpet av 2018. Utvidelsen 
skal skje ved å fjerne hekken mot jern-
banen og ved at en stripe av arealet uten-
for hekken skal brukes til kirkegård. De 
eksisterende gravrekkene mot jernbanen 
vil dermed bli forlenget noe. Kirkevergen 
anser at dette er en midlertidig «brann-
slokking» i forhold til det prekære plass-
behovet som er nå.
 På lengre sikt må det settes i gang 

et planarbeid og en diskusjon om den 
videre utvidelse av gravplasser i bygda. 
Det må avklares om en videre utvidelse 
skal skje i tilknytning til den nåværende 
kirkegården eller om det skal planlegges 
en annen gravplass et annet sted i bygda 
og i tilfelle hvor. Kirkevergen anser at det 
er nødvendig at denne diskusjonen også 
starter nå, siden et slikt arbeid vil måtte 
ta noe tid. Dette vil være et arbeid som 
Alvdal kommune må avklare.

SRK

Av Efraim Syreren (se 
artikkel «Bibeldagen 2018 
i dette bladet), oversatt av 
Karin Reitan etter Anders 
Frostensson. 

Keltisk bønn, hentet fra 
«Den store bønneboka»
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For en tid siden hadde besøkstjenesten i 
Alvdal menighet invitert Elin Trønnes til 
å informere/gi oss tips til den beste må-
ten å møte og kommunisere med perso-
ner som har demens.  Når dette leses, har 
konfirmantene hatt besøk av Elin og fått 
høre og fått lære om hva demens er, hvor-
dan sykdommen kan slå ut og hvordan 
vi best kan møte og kommunisere med 
dem. 

Demens kan synes vanskelig å snakke 
høyt om, men jo mindre vi snakker om 
sykdommen, jo vanskeligere blir det 
både for dem som har demens og for på-
rørende. Men mange rammes av denne 
sykdommen, og større åpenhet omkring 
og mer informasjon også til yngre gene-
rasjoner kan øke forståelse og lette sam-
handling mellom menneskene som har 
sykdommen og andre.  

Det følgende er hentet fra referatet fra 
møtet i besøkstjenesten der Elin Trøn-
nes informerte og ikke minst gav tips til 
hvordan vi kan møte personer med de-
mens. 

Språk er viktig! Det betyr at vi IKKE 
snakker om «demente,» men om «perso-
ner med demens!»  Et menneske er mye 
mer enn sin sykdom!  (hvem ville ha likt 
om f.eks. sykehuspersonalet snakket om 
«kneet på rom nr. 2» eller «hofta på rom 
nr. 3» i stedet for navnet?) 

Ved besøk hos personer med demens 

som bor f.eks. på Solsida kan en gjerne 
synge med dem. Der har de musikk-
anlegg så en kan spille musikk/sang og 
synge med. Vi kan se på bilder sammen 
med dem, bruke de fotoalbum de kan 
ha; berøring kan være viktig. Det er ikke 
alltid så viktig å SI så mye!  Vet vi hva de 
har jobbet med tidligere, kan vi snakke 
om det. Har strikking eller håndarbeid 
vært viktig, kan en jo ta med sitt eget og 
snakke om det. Har personen med de-
mens språkvanskeligheter, kan vi forsøke 
å gripe tak i enkelte ord som vi oppfatter 
og forsøke å få tak i meningen. Personer 
med demens oppfatter veldig raskt hva 
slags humør vi er i, og om det er samsvar 
mellom det vi sier og kroppsspråket vårt 
– så er vi ikke i humør en dag, venter en 
med besøket til en dag humøret er bedre. 

Mange mennesker med demens er ferdige 
med å GJØRE ting. Det kan bl.a. skyldes 
opplevelser av ikke lenger å mestre det 
de før fikset. Derfor er det viktig ikke å 
mase om det. Har man felles minner å 
snakke om, bør man IKKE innlede med 
å si «husker du...» men heller bare for-
telle historien.  Det er viktig å si og bruke 
vedkommendes navn- det er et tegn på 
at «du kjenner meg.»  Vi kan ikke regne 
med å få bekreftelse på det vi forsøker å 
formidle. Det er de gode enkeltøyeblikk 
som teller,  f.eks. om vedkommende blir 
med på sangen man synger, får et glimt i 
øyet som tyder på gjenkjennelse av min-
net osv. 

Jo flere ganger man gjentar en ting over-
for personer med demens, kan det føre 
til at vedkommende tror det var hans/
hennes ide og tilegner seg den. Personer i 
beginnende demens er opptatt av å skju-
le det for andre og kan lure andre lenge. 
Det kan være knyttet mye smerte, skam 
og angst til opplevelsen av ikke å huske/
vite hva man har sagt eller gjort. 
 
Alzheimer har «vært i» pasienten lenge 
før symptomene viser seg. Det er svært få 
som har en arvelig utgave av Alzheimer. 

Alzheimer kommer gradvis. Demens 
kommer ofte etter hjerneslag. Personer 
med Alzheimer skjønner at det skjer noe 
med dem. Det er knyttet mye angst til 
overgangen til en tilstand av demens. 

Et viktig prinsipp: at vi møter mennes-
ker med demens der de er NÅ og ikke 
slik de engang var! 

Kari prest

Kirkevergen tar en pause i reiser i østerled. Kirkevergen i vesterled utenfor det skotske 
parlamentet i Edinburgh sommeren 2016.
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Lystenning i Alvdal kirke på Allehelgensdag.

I november 2017 ble det arrangert 
en såkalt «global uke» der temaet var 
kampen mot moderne slaveri. Norges 
Kristine råd har uttalt bl.a: 
 «Slaveri er ikke avskaffet, men opp-
trer i stadig nye former. Millioner av 
mennesker er offer for menneskehandel 
over landegrenser i sexhandel, tvangsar-
beid, organtyveri, tvangsekteskap. Kli-
maendringene og den globale flyktning-
situasjonen bringer nye mennesker inn i 

ulike former for utnyttelse. Noen tjener 
grovt på andres sårbare situasjon. 
 Guds kjærlighet til oss gjennom 
Jesus er et vitnesbyrd om ethvert men-
neskes verdi og verdighet. Mennesker 
skal aldri være en handelsvare! « 

En økumenisk arbeidsgruppe under Norges 
Kristne Råd utarbeidet denne bønnen – 
som absolutt «tåler» å bli brukt! 

Ung sanger på Allehelgensdag.

«Vi kommer til deg, Jesus Kristus, 
du, de undertryktes venn.

Du ser menneskenes smerte
i en verden full av vold og undertrykkelse. 

Takk at er nær alle
traumatiserte, voldsutsatte, foraktede
mennesker på flukt og i fangenskap. 

Vi ber for alle blant oss som er utsatt for vår tids slaveri:
i menneskehandel, tvangsarbeid, gjeldsslaveri

og alle andre former for utnytting.
Takk at din kjærlighet også rommer oss,

selv om vi krenker andre. 

Jesus Kristus, sett alle fri!
Gi oss mot til å ta  oppgjør med ondskapen.

Led oss på kjærlighetens vei,
Veien som går fra avmakt til handling, til håp.

Velsign alle som kjemper for frihet og rett
for  seg selv og for andre. 

La alle mennesker erfare at din rettferdige fred bryter fram
og en dag skal favne hele verden. 

Amen.»
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I februar er det satt opp ofring i Alvdal til 
KIA. Hvem eller hva skjuler seg bak den 
forkortelsen? 
 KIA står for «kristent interkulturelt 
arbeid» Det er en selvstendig kristen hu-
manitær og diakonal organisasjon, stiftet 
i 1974 og som har flere regionkontorer. 
De driver et svært viktig integreringsar-
beid av  fremmedkulturelle i Norge. De 
jobber for et godt flerkulturelt felles-
skap med stikkordene likeverd, omsorg 
og vennskap mellom alle mennesker i 

Norge uavhengig av kulturell bakgrunn, 
språk eller religion. Organisasjonen mot-
tar noe statsstøtte til sitt integrerings-
arbeid. Hovedkontoret er i Stavanger, 
og de har kontorer også i Trondheim, 
Molde, Bergen, Kristiansand og Oslo.  
Som eksempler på hva slags type arbeid/
tjenester de tilbyr kan nevnes: leksehjelp, 
fellesmiddager, kulturkafeer, kurs, gratis 
norskopplæring, integreringsbarnehage, 
kvinnegrupper m.m. 

I november 2017 avgav Helga Haugland 
Byfuglien, preses i Bispemøtet, Kristin 
Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet 
og Jens-Petter Johnsen, direktør i Kirke-
rådet en uttalelse om DNK og seksuell 
trakassering på bakgrunn av det som var 
kommet fram i mediene om og omfan-
get av seksuell trakassering i mange sam-
menhenger.  Her er et lite utdrag av deres 
uttalelse: 
 «…Kjente og ukjente kvinner som 
har stått frem og sagt «jeg også» har bi-
dratt til en sterk offentlig oppmerksom-
het på det som skjer i det skjulte. Det er 
bra- seksuell overskridende atferd bør 
snakkes i hjel og ikke omgis av taushet 
som skaper skamfølelse og ensomhet. 
 Det skal også gjelde i kirken. Det 
skal være trygt å etablere nære relasjoner 
til kirkelig tilsatte og frivillige medarbei-
dere... Trakassering er uakseptabelt i alle 
sammenhenger, og vi har nulltoleranse 
for krenkelser og overgrep. ...Seksuell 
grenseoverskridende atferd, vold og over-

grep strider mot kristen etikk. 
 Til tross for dette skjer seksuell tra-
kassering og overgrep også i kirken. Det 
beklager vi på det sterkeste. Mennesker 
skal kunne komme til kirken med sin 
sårbarhet og tillit og bli møtt med re-
spekt og verdighet… 
 Derfor har DNK lenge hatt et sys-
tematisk arbeid for å forebygge og av-
dekke seksuell trakassering og overgrep. 
Det har vært et tema på mange medar-
beidersamlinger og kurs, og det har vært 
gjort undersøkelser, samt fagutvikling 
og forskning på temaet. KA utarbeider 
hvert annet år, også på vegne av DNK, 
en rapport som dokumenterer trakasse-
ring og overgrep...  I den siste rapporten 
som dekket perioden 2014 og 2015, ble 
det innrapportert fem saker som gjelder 
overtredelse av straffelovens bestemmel-
ser...
 Vi vet at rapporten ikke gir et eksakt 
bilde av situasjonen, trolig er her mør-
ketall. Det finnes egne beredskapsplaner 

mot seksuelle overgrep på alle nivåer i 
kirken...  De aller fleste kirkelige arbeids-
givere innhenter politiattest ved tilset-
ting av medarbeidere og engasjement av 
frivillige som skal arbeide blant barn og 
unge. Men det er ikke nok som forebyg-
ging… 

 Vi tror dessverre at det stadig vil 
være tilfelles der tillit misbrukes, makt 
utøves og grenser overskrides.  Vi som 
arbeider i kirken, må kontinuerlig peke 
på at trakassering er helt uakseptabelt, at 
alle skal kunne arbeide og delta i kirkens 
mange aktiviteter.» 

I året som er gått har Alvdal sokneråd 
uttalt seg om 3 høringer. Det er utar-
beidet forslag til nye regler for valg av 
menighetsråd, bispedømmeråd og Kir-
kemøtet. I sitt møte den 11 mai uttalte 
Alvdal sokneråd seg om dette. Det er 
også kommet forskrift om Den norske 
kirkes medlemsregister som soknerådet 
har behandlet og uttalt seg om i samme 
møte. I sitt siste møte før jul så behandlet 
soknerådet utkastet til ny trossamfunns-
lov som soknerådet vedtok en lengre 
uttalelse om innholdet i. Pr i dag så er 
Den norske kirke regulert i en egen lov 
av Stortinget. I forbindelse med at Den 
norske kirke fra 01.01.2017 ikke lengre 
er en del av staten, så foreslår departe-
mentet at denne skal settes ut av kraft 
og at Den norske kirke skal avspises med 
et kapitel i en generell trossamfunnslov. 
Innholdet i denne er grovt forenklet at 
der hvor man i dag har lovregulert at kir-
ken skal ha bestemte organer og innhol-
det i deres myndighet ved lov, så sier det 
nye lovkorslaget at alt dette skal overlates 
til Kirkemøtet. Det betyr at ett av kirkens 
organer gis myndighet til å definere om 
og hvilken myndighet de andre organene 
skal ha. For eksempel står det ikke lengre 
noe om de kirkelige fellesrådene eller me-

nighetsrådenes myndighet. Dette blir det 
etter forslaget Kirkemøtet som skal de-
finere. Til alt overmål så er fellesråd-ene 
arbeidsgiver for mer enn 5000 personer 
som altså er ansatt i et organ som man 
ikke vet noe om framtiden til. At dette 
har skapt reaksjoner innad i kirken er vel 
neppe overraskende. Årskonferansen for 
kirkeverger uttalte seg om saken. Kirkens 
arbeidsgiver og interesseorganisasjon har 
uttalt seg og styret i Hamar bispedøm-
mes kirkevergelag har også vedtatt en 
uttalelse. Alvdal sokneråd har sendt en 
lengre høringsuttalelse til kulturdeparte-
mentet om forslaget.
 Alvdal sokneråd hadde i 2016 ut-
gifter på 4.113.778 kr. Regnskapet 
ble gjort opp med et regnskapsmessig 
merforbruk(underskudd) på 86.000 kr. 
Dette ble dekket inn ved bruk av fond. 
Det er vel liten grunn til å tro at situasjo-
nen for 2017 vil bli noe bedre. For 2017 
vil imidlertid både utgifter og inntekter 
bli redusert med ca. 1.000.000 kr fordi 
ansvaret for trosopplæringssamarbeidet 
i Nord-Østerdal nå ligger på Tynset og 
ikke lengre slik som i 2015 og 2016 på 
Alvdal.

SRK
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Heisann.
Her kommer en liten hilsen fra trosop-
plæreren. 
 Nå har jeg jobbet her i snart 8 
måneder og stortrives. Jeg møter så 
mange fine folk både på Alvdal og rundt 
om i prostiet. Jeg har «nedslagsfelt» i 
Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os så 
jeg blir godt kjent i området. 
 Det foregår mye rundt omkrig. Noe 
er likt og andre er lokalt. Av like arrange-
menter kan vi nevne utdeling av kirke-
bøker og Lys Våken. 
 Ellers har soknene blitt enige om 
en del fellesarrangementer som vi gjen-
nomfører. I år vil det først og fremst være 
«Det store salmeslaget» for alle konfir-
mantene. Da samles vi lørdag 10. mars 
til øving, sosialt samvær og tilslutt en stor 
konsert med alle konfirmantene. Hvert 

kull fremfører to selvvalgte salmer og vi 
avslutter med et fellesnummer. 
Et annet tiltak som gjelder alle er Noas 
Ark dagsleir som blir lørdag 9. juni på 
Tron ungdomssenter. Det er en dag for 
5-åringer og deres familier, andre kan 
også selvfølgelig delta. Her blir vi kjent 
med dyr og vern av skaperverket. Mer 
info om dette kommer. 
 Hvis det er noe dere lurer på så ta 
gjerne kontakt. Jeg er å finne på kirkek-
ontoret på Tynset, men kan også nåes på 
mail: hilde@tynsetkirke.no

Forskjellige aldersgrupper var 
godt representert ved fami-
liegudstjenesten 1. søndag i 
advent: konfirmanter, deltak-
erne fra Lys Våken den helga 
i sine Lys Våken T-skjorter og 
mange 4- og 5-åringer.  Lys 
Våken-deltakerne framførte 
«Lys Våken-sangen» som 
Halvor Riset Granrud hadde 
lært dem kvelden i forveien, 
og han akkompagnerte dem 
også ved søndagens gudstje-
neste. 5-åringene hjalp Kari 

Konfirmantene er engasjert på flere vis. 
Noen deltok med oppgaver i gudstjenest-
en 1. søndag i advent, andre med innslag 
ved temagudstjenesten om fred og men-
neskerettigheter 2.søndag i advent, og en 
konfirmant deltok med sang ved gudstje-
nesten i Strandbu rett før jul. Tidligere 
hadde noen konfirmanter deltatt med 
sang ved en gudstjeneste på Plassen skole. 
 Fotballkamp mellom konfirman-
tene i Alvdal og Folldal! 
 Sett av formiddagen lørdag 5.mai 
til en kanskje ellevill fotballkamp mel-
lom konfirmantene fra Alvdal og Foll-
dal!! Kampen skal foregå ved Grimsbu 
Turistsenter som er sånn «passe midt 
mellom» Folldalskirka og Alvdalskirka. 
Billettinntektene skal i sin helhet gå til 

Redd Barna – den organisasjonen konfir-
mantene selv har valgt. Kampen blir på 
2 x 25 min (bestemt av konfirmantene) 
med pause der en kan kjøpe seg kaffe 
etc. på Turistsentret. Målene blir hånd-
ballmål som vi får låne fra Alvdal, og en 
gruppe konfirmanter skal selv bestemme 
hva slags drakter laget skal ha, og de vel-
ger en linjemann og står for laguttak og 
reserver.  Dessuten skal de drive PR for 
kampen.  Dette er ment å være konfir-
mantenes håndslag til barn som har det 
vanskelig i andre deler av verden – så møt 
opp og støtt dem og tiltaket – i tillegg til 
at man kan få med mye moro på kjøpet!
 

prest med å dele ut «Min Kirkebok» til 
4-åringene, og en konfirmant hadde 
påtatt seg jobben med å være esel som 
en av de yngste fikk ride på – og «eselet» 
krabbet rundt altertavle og bak alteret 
med «Jesus» på ryggen – en sterk fysisk 
prestasjon! «Folkemengden» i form av 
Lys Våken-deltakere hyllet «Jesus» så det 
hørtes. 
 «Reodor» besøkte Lys Våken-gjen-
gen også i år, og nå fikk deltakerne lage et 
eget juletre og pynte det – og også pynte 
det ekte juletreet som var på plass. De 
fikk i oppgave å finne forskjellige ting og 
gjenstander i kirka, og det gjorde de med 
glans! Flere hadde vært med på fjorårets 
«Lys Våken» og husket faktisk mye av det 
de lærte da. I globen fiklk de tenne lys for 
noen de var glad i, savnet e.l, mens bøn-

nene som var skrevet på papirflyene som 
ble kastet fram mot alteret som symbol 
på bønnene våre som stiger opp til Gud, 
nok en gang viste at barn har mange 
spennende tanker og får med seg mye 
som skjer…  Dåpsutvalgets medlemmer 
hadde ordnet med pizza som ble inntatt 
på galleriet, og trofaste bakere fra Nor-
misjon og sponset pålegg fra Finden sør-
get for god frokost.  Det virket som om 
deltakerne trivdes veldig godt – og det 
gjorde vi voksne også, for det var en fin 
forsamling 10-og-11åringer å være sam-
men med. Men Kari prest kunne tenkt 
seg innkjøp av sovesofa til sakristiet i ste-
det for den ikke spesielt behagelige trese-
teren som står der nå :-)

Fra «Lys Våken» i Alvdal kirke.
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Prest

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

AlvdAl kirkekontor

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

ÅPningstider

Man - fre kl 09.00-14.00

dAglig leder/kirkeverge

Stein Roar Kvam
Mobil 902 31 341
epost: alvdalkirke0438@yahoo.com

trosoPPlærer

Hilde Gellein Løkken
Mobil 971 05 333
epost: hilde@tynsetkirke.no
 

kAntor

May Synnøve Åvik
Mobil 971 20 424

kirketjener/kirkegÅrdsArbeider

Roald Haug
Mobil 474 13 588

AlvdAl soknerÅd

Leder: Per Inge Måna
Mobil 419 25 131

egnund kAPell

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

leder i kAPellutvAlg, egnund

Dagny Straalberg Mills, mobil 922 85 655

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

Døpte:
Noora Skaret Berget
Tuva Skaret Berget
Leander Solhaug Helgeneseth

Livets gang

Døde:
Else Fiskvik
Unni Randmæl Pedersen
May-Grete Norin
Ingrid Marie Uhlen
Borgny Steihaug Johnsen

Hjemmeside: www.alvdalkirke.com

Bilde t.v.: Hellig Olav i Tylldalen kirke.
Bilde t.h.: Alvdalskonfirmanter på tur i Nord-Østerdalskirker. Her i Tylldalen kirke.

Tett ved sida mi går Jesus 
Alltid vil han vera der
Eg treng ikkje gå og ottast

Når eg fylgjer Jesus her 

Han på vegen vil meg vakta 
Så eg ikkje går meg vill 
Å, kor godt det er for barnet 
Å få høyra Jesus til.

Tett ved sida mi går Jesus 
Alltid vil han vera der 

Eg treng ikkje gå og ottast 
Når eg fylgjer Jesus her 

Han som er den gode hyrding 
Tek mi vesle veike hand 
Dag for dag han trufast leier 
Meg til himlens lyse land 

Tett ved sida mi går Jesus 
Alltid vil han vera der 
Eg treng ikkje gå og ottast 
Når eg fylgjer Jesus her 

Tett ved sida mi går Jesus 
Å, kor eg er sæl og fri 
Som kan jubla ut i lovsong 
Eg er hans til evig tid! 

Tett ved sida mi går Jesus 

Alltid vil han vera der 
Eg treng ikkje gå og ottast 
Når eg fylgjer Jesus her 
Når eg fylgjer Jesus her 
Når eg fylgjer Jesus her

Tett ved sida mi
I høst deltok jeg på en tilstelning der 
kronprinsesse Mette Marit var hoved-
gjest. Barn og unge på Høybråten hadde 
plukket epler som ikke eierne kunne 
bruke selv, leverte dem til pressing, fikk 
saft og solgte den videre. Inntekten gikk 
til miljøskapende arbeid for dem som 
trengte det mest i nærmiljøet. 
 Sammen med ungene fikk vår kron-
prinsesse fikk selv være med på epleslang 

i noen av hagene.
Men hun kom ikke alene! Fire høye karer 
fulgte henne og med vaktsomme øyne 
holdt de utkikk til alle kanter. Ingen 
skulle skade kronprinsessen!
 «Åh», tenkte jeg. »Jeg går heller ikke 
alene, for tett ved sida mi går Jesus!»
 Inni meg nynnet jeg på salmen av 
Haldis Reigstad.

Ingvild Træthaug
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1. mai: Luk.14.12-14
 Alvdal kl.10. Holte.

6. mai: 6. søn i påsketiden: Matt.7.7-12
        Alvdal. Holte. Samtale med konfir-  
 mantene.

10. mai: (torsdag) Kristi Himmelfartsdag:  
 Luk.24.46-53
 Solsida Omsorgsheim kl.17. Holte.

13. mai: søn. før pinse: JOHS.3.16-21
 Ingen gudstjeneste.

17. mai: grunnlovsdag: Matt.22.17-22
 Alvdal kl.10. Holte. 
 Familiegudstjeneste. 

20. mai: pinsedag: Johs.14.15-21
 Alvdal: Holte. Konfirmasjon. 

24. mai: (torsdag)
 Alvdal kl.19. Holte. Nattverdguds-
 tjeneste. 

27. mai: Treenighetssøndag: Luk.10.21-24
 Alvdal kl.19. Salmekveld. 

4. mars: 3. søn i fastetiden: Mark.9.17-29
 Alvdal. Holte.
 
11. mars: 4. søn. i fastetiden: Johs.3.11-16
 OBS! Allmannsstua kl.12.30. Holte.   
 Sportsandakt.

18. mars: Maria Budskapsdag: Luk.1.46-55
 Egnund kl.19. Salmekveld. Kirkekaffe.

25. mars: Palmesøndag: Matt.26.6-13
 Ingen gudstjeneste.

29. mars: Skjærtorsdag: Luk.22.14-23
 Solsida Omsorgsheim kl.17. Holte.
 Nattverd.
 Alvdal kl.19. Holte. Nattverd.
 
30. mars: Langfredag: Johs.18.1-19.42
 Alvdal kl.19. Felleskristen langfre-  
 dagssamling.

1. april: Påskedag: Matt.28.1-10
 Alvdal. Holte. Høytidsgudstjeneste.

8. april: 2.søndag i påsketiden: Johs.21.15-19
      Alvdal. Holte.

15. april: 3. søn i påsketiden: Johs.10.1-10
        Ingen gudstjeneste.

22. april: 4.søn i påsketiden: Johs.13.30-35
        Alvdal kl.19. Salmekveld.
 
29. april: 5. søn i påsketiden: Luk.13.18-21
        Bellingmo. Holte. 

Alle gudstjenester er kl. 11.00 hvis ikke annet er oppgitt. Listen 
settes opp med forbehold om endringer.
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