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Kristi Himmelfartsdag og pinse
Den engelske betegnelsen på Kristi Himmelfartsdag angir bedre hva som er denne
festdagens motiv: Ascension Day = oppstignings/opphøyelsesdag. Ordet «himmelfart» kan lett gi feil assosiasjoner- som
da en forsker i sin tid «lekte» med tanken
(fritt formulert her) at Jesus kunne ha
brukt romskip! Dagens motiv er Jesu tilbakevending til Gud, hans opphøyelse til
Herre. Trosbekjennelsen uttrykker det
samme motivet med ordene «sitter ved
Faderens høyre hånd, skal derfra komme
igjen for å dømme levende og døde.» Uttrykket «høyre hånd» indikerer maktposisjon. Kort og godt: dagen markerer at den
døde og oppstandne Kristus vender tilbake dit han kom fra = fra Gud og har andel i
Guds eget herrevelde, makt og myndighet.
Hos evangelistene Matteus, og Markus
(og på en spesiell måte Johannes) oppfattes Jesu oppstandelse og opphøyelse
som sammenfallende, som EN altomfattende hendelse. Men Lukas i sitt dobbeltverk evangeliet og Apostlenes Gjerninger
skildrer to separate hendelser: først Jesu
oppstandelse, deretter (40 dager seinere)
Jesu himmelfart. Hos Lukas blir dermed
tiden mellom oppstandelse og himmelfart
en disippelundervisningstid. Son kirkelig festdag omtales dagen første gang på
300-tallet- da utviklingen av et sammenhengende kirkeår var godt i gang.

apostlene som var samlet i Jerusalem og
mottok Den Hellige Ånd, noe som førte til
den første kristne forkynnelse som skapte
den første menigheten, og til misjonsforkynnelse. Derfor sies pinsedag ofte også å
være «kirkens fødselsdag.» Den oppfatningen deles av protestantiske kirker, men
f.eks. ikke av de østlige kirkelige tradisjon.
I den østlige kirke markeres pinsehøytiden
langt mer omfattende enn i protestantisk
og spesifikt luthersk tradisjon.
Pinsedag/pinsehøytiden var også en stor
dåpstermin. Et av de engelske ordene for
pinse, «Whitsun» er en påminnelse om
det, for det er en henvisning til de hvite
dåpsklærne som brukt. På nynorsk har
man ordet «Kvitsundag» som betegnelse
for pinsedag.
Pinse og konfirmasjon. For mange år siden vedtok Alvdal Sokneråd å gjøre pinsedag til fast konfirmasjonsdag. Det synes
å ha fungert veldig bra. Argumentene var
litt forskjellige: noen påpekte at 2. pinsedag da ble reisedag for tilreisende, slik
at de slapp å dra på selve konfirmasjonsdagen; andre mente det da ville være litt
mer vårlig ute, mens noen påpekte at da
ville alle/de fleste være ferdige med lammingen. Men i de årene pinsen kommer
før 17.mai, legges konfirmasjonsdagen til
siste søndag i mai, ifølge vedtaket. Konfirmasjonsdagene har variert sterkt i Alvdal i
tidligere tid.

Pinsen er en av kirkens tre store høytider og kanskje den mest «bortgjemte.» Ordet
kommer fra det greske ordet for «femti» og
sier at denne høytiden kommer 50 dager
etter påske. Pinsedag viser spesifikt tilbake
til Apostlenes Gjerningers fortelling om

Kari
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Noen tanker i koronatider
I det siste har jeg tenkt mye på alt som er
smått, tenkt på de små tinga og på hvor
mye de betyr for oss.

Soknepresten
Men på samme måte som angriperen er
liten, finnes kanskje mulighetene våre i de
små tinga. Når et lite virus kan endre verden, hvor mye mer kan ikke da et støvkorn
kjærlighet gjøre det samme. Jesus snakket
om sennepsfrøet. «Hvis dere har tro som
et lite frø, kan dere flytte fjell,» sa han. Vår
lille tro kan nok ikke fjerne viruset. Men
forandre virkeligheten, det kan troen og
kjærligheten vår likevel gjøre.

Det er kanskje ikke så rart. Et virus, covid
19, så lite at vi knapt kan forestille oss det,
har dukket opp. Det har snudd verden på
hodet. Det bitte-, bittelille viruset stenger
flyplasser, truer bedrifter og setter dagsorden verden over.
Det er krisetider. På kinesisk består tegnet
for krise egentlig av to tegn – tegnet for
fare og tegnet for mulighet. Og i disse dager har jeg lurt på hvor holdbart det er å
tenke slik om kriser. Er det kanskje klisjeaktig, har jeg spurt meg. Respekterer man
virkelig folks angst og fortvilelse, tar man
virkelig inn over seg kaoset og redselen
som hersker nå, hvis det er mulighetene
man setter i fokus. Dessuten – hvem har
rett til å si til folk som må leve med sår etter alvorlige krenkelser at de skal vokse på
det de har vært gjennom. En slik ordbruk
kan lett tolkes som en oppfordring til ofrene om å tie stille og ikke snakke om uretten som er begått. Å oppfordre folk til å
vokse på problemene sine, kan lett brukes
som en spissfindig metode for å skyve ansvaret over på offeret. «Det er ofrene som
skammer seg» har et klokt menneske sagt.

Nå på vårparten liker jeg å gå i skogen. Og
der, i vårskogen, viser maurtuene meg at
naturen våkner til liv. Først våkner tuene
lengst nede, så følger de lenger oppe i åsen.
Straks isen slipper taket i dem, begynner
mauren å røre på seg. Liten er mauren,
men sammen med sine med-maur bygger
den maurtuer, rydder stier gjennom den
veldige skogen og spiller en viktig rolle i
økosystemet.
«Gå til mauren og bli vis,» står det i Bibelen. Kanskje er det ikke bare maurens
arbeidsglede og flid vi skal se etter. Kanskje handler det også om at alt begynner
i det små. Livet er som det er - sjeldent
perfekt. Men midt oppi alt kan det dukke
opp noe helt nytt - et blaff av kjærlighet,
et nanosekund av håp, et snev av sannhet.
Å sende noen et kjærlig blikk er virkelig
kjærlighet. Et øyeblikks glede er ordentlig
glede. Og når to øyne møtes, møtes virkelig to mennesker, om så bare der og da.
Kanskje må vi begynne i det små. Men en
liten tanke er også en tanke. En liten time
i karantene kan åpne for noe nytt. Vi har
tid nå, til å tenke og lete, tid til å søke, be
og reflektere.

Like fullt – kanskje er det sant at en krise
rommer både en fare og en mulighet. For
muligheter finnes det vel over alt, også i
krisetider. Og tar vi inn over oss det som er
vanskelig, blir det kanskje lettere å se mulighetene også. Krisa vi møter nå er merkelig, for fienden denne gangen vanskeligere
å få øye på, er bare et lite, usynlig virus.

Jesus sa: «Let, så skal dere finne.»
Søker vi ham, lar han seg finne.
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Fra Normisjonens historie (2)
I 1936 ble forsamlingshuset Fredly innviet. Til innvielsen skrev Inga Eggen følgende
(til melodien «Gjør døren høy»):
Gud være lov eviundelig
nu er den drøm blitt virkelig
Et bedehus på hjemlig grunn
det fryder mig på hjertebunn.

Jeg hilser venneflokken her
som kjent og ukjent er mig kjærGud signe eder en og hver
stå fast til strid mot satans hær.

Hvor gjerne jeg i dag var
på festen som I laget har,
Dog tanken flyver raskt og lett
Og finner plass i benken lett.

Ja, fylle slik med Jesu sinn
at mange drages til ham inn
og finne ly fra livets larm
i Herrens sterke frelserarm.

La ordet lyde klart og rent
om ham som til vår jord er sendt
Må lys og liv og sjelefred
få bringes her på dette sted.

Gud give dette bedehus
sin egen ånds den stille sus
at bygden- ja i slekters ledd
sig finne her et stille sted.

Jeg er usikker på om «Inga Eggen» faktisk
er Inga Eggen, f. Grøtting og andre hustru til sokneprest H.A.Eggen, men antar i
utgangspunktet at så er tilfelle. Om noen
kan bekrefte eller avkrefte det, ta gjerne
kontakt med undertegnede! I 1923 flyttet Inga og ektefelle til Hamar, og sangen
viser at Inga ikke kunne være tilstede. Eggen var i Alvdal i 1934 der han bl.a. skrev i
Kallsboka. Så kontaktene var der – i tillegg
til at Ingas slekt var her. Det vil komme
stoff om Inga i et seinere nr. Om dette virkelig er skrevet av Eggens hustru, er det et
godt eksempel på hva mange prestekoner
betydde i det lokale menighetsliv: de deltok kristelige foreninger i bygda (og noen
ganger startet dem! Det er tydelig at Inga
har kjent sterk tilknytning til Indremisjonen og Fredly.

er det vel en del som kan se henne for seg:
myndig og tydelig, med en herlig humor,
en dame som arbeidet utrettelig for å formidle sin kristne tro til nye generasjoner.
I 1942 startet Normisjon opp et Yngreslag- også det ledet av søster Inga.
Med nye tider kom behovet for nye arbeidsformer. Iallfall før 1975 ble «Juniorklubben» startet opp som et tilbud til litt
eldre barn. Normisjon drev den fram til
1979 da pinsemenigheten overtok – i god
økumenisk samforståelse. Den virksomheten ble flyttet fra Fredly til Misjonshuset,
og klubben ble i flere år drevet av Annar
og Hilde Avlesen.
Høsten 1977 hadde soknerådet startet
opp søndagsskole på Plassen. På det tidspunktet hadde soknerådet en sivilarbeider i sin tjeneste, Bjørn Kåre Salvesen,
og sammen med Kari Sandvik ledet han
arbeidet. Sandvik var såkalt «ett-åring;» en
«ett-åring» var og er en person som vier
ett år av sitt liv til tjeneste for Normisjon.

I forrige nr. berørte jeg så vidt Normisjonens barne- og ungdomsarbeid, oppstart
av søndagsskole m.m. I den sammenheng
var Inga Sørhuus, eller «søster Inga» som
hun hette i omtale, et begrep! Fremdeles
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Ettåringer ble sendt ut til Normisjonsforeninger/menigheter rundt om i landet
og også utenlands. De hadde gratis kost
og losji og lønnes. Ettåringer i Norge lønnes i dag med 40% av lønnstrinn 24 pr.
1.5.2017. Ettåringer drev ofte med barneog-ungdomsarbeid og også med evangelisering. Normisjon Alvdal var vertskap for
flere slike ettåringer. Noen av dem var også
med i kirkas konfirmantarbeid, f.eks. som
ledere på konfirmantleirer på Tron Ungdomssenter.

stor oppslutning med ca. 50 barn. Det
var Marit Langen og Ingvild Træthaug
som drev Barneringen, mens Arne Nordal
spilte trekkspill. På søndagsskolen/Barneringen var barna delt inn i 2 grupper med
aktiviteter. Juletrefesten 2.juledag var fast
innslag: Da var Fredly fullt- og det huset
rommer ganske mange! Da søndagsskolen/
Barneringen startet opp, var barnehageutbyggingen ennå ikke kommet ordentlig i
gang, og det var få tilbud til ungene. I en
Normisjons- og DNK-sammenheng bør
særlig 3 personer i nyere tid framheves for
sin utrolige innsats i arbeidet for og med
barn og ungdom: Marit Langen, Ingvild
og Bård Træthaug- og i samme åndedrett
også Hilde og Annar Avlesen og Liv Korban. Hva hadde det kristne barnearbeidet
vært uten dem i bygda vår i nyere tid?

Av ettåringer som virket i Alvdal kan foruten Kari Sandvik nevnes: Berit Basmo
1981, Ingun Barstad 1982, Ola Hansen
1983, Christian Faarlund1984, Margit
Sæland 1985.
På begynnelsen av 1980-tallet skjedde det
igjen endringer av arbeidsformer i barneog-ungdomsarbeidet. Søndagsskolen gikk
over til «Barneringen» som møttes fredag
ettermiddag i stedet for søndag. Det var

Mer om både deres innsats og annet fra
Normisjonens historie i neste nr.
Kari

Drop-in dåp
”Drop-in dåp er et tilbud for alle fra
0-100 år, forteller sokneprest i Gjøvik,
Ole Jacob Nyhus Han mener det kan
være mange ulike grunner til at folk vil
bli døpt uten for mye oppmerksomhet...

Kirka stiller med faddere om nødvendig.
Når du er døpt, blir du automatisk medlem av Den norske kirke.”
Hentet fra Hamar bispedømmes hjemmeside.

Tynset kirke har drop-in dåp 21. mai.
En drop-in dåp kjennetegnes av at ingen
forberedelser er nødvendig. Du møter
opp i kirka i det aktuelle tidsrommet og
har med deg legitimasjon. For små barn
trenger vi fødselsnummer på barnet og
samtykke av foresatt som eventuelt ikke
er med. Du bare «dropper innom,» har
en samtale med presten, undertegner
et skjema og blir døpt. Du kan komme
aleine eller i følge med faddere og andre.

Undersøk gjerne med
kirkekontor og sokneprest
i Alvdal om mulighet
for dette!
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En salme fra Brasil
(Info om salmen hentet fra 8. marshefte Reformasjonen førte til forandring både i
2017 av DNK)
kirke- og samfunnsliv- og for kvinner og
menn. Denne sangen handler om kallet til
«Det er ikke ofte en sang blir til på samme å skape forandring, slik at fred og forandmåte som denne. Både tekst og melodi ble ring kan få fotfeste der utrett hersker...»
laget som et gruppearbeid på et seminar i
Brasil i 1983. Hensikten med seminaret Det er et godt tema også for pinsen som
var å skape evangeliske sanger som brukte på mange vis handler om livets fornyelse,
elementer fra brasiliansk kultur. Det var både i natur og menneskeliv og om å bære
seks komponister og teologer med i grup- «Åndens frukter» i et liv i gjensidig omsorg
pa, og alle bidro aktivt i utformingen av for hverandre og i motarbeidelse av urett
denne sangen. Musikken er laget i sjange- og umenneskelighet. Det er ikke minst et
ren Marcha-Rancho, som særlig blir brukt kall til kirkefellesskapet.
under karnevalsparader...
Det finnes et hellig kall til å forandre
og skape fred med ansvar for hverandre.
Hvor en satt ensom og redd, har underet skjedd:’
Nå styrkes, støttes det svakeste ledd.
Refr: Velkommen inn! Gud som har kalt oss, 		
har bruk for enhver.
Du er verdifull og viktig. Velkommen inn! 		
Gud som har kalt oss, har bruk
for enhver. Du er verdifull og viktig her.
Det fins en hellig tro som trosser farer,
som bryter is og skaper liv som varer.
Der vi var splittet fra før og stengte vår dør,
Har vi fått erfare hva fellesskap gjør.
Refr. Det fins en hellig kraft i alt som spirer,
Som rydder vei for rett og aldri firer.
Vi har Guds levende ord, det setter sitt spor
I hjerte og tanker hos alle som tror.

Salmen er å finne i
Norsk Salmebok 2013, nr. 541.
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- Musikken tar over når orda ikke strekker til
Intervju med den nye organisten i
Alvdal, Tore Reppe.

Hva er det som er så fint med musikk?
Musikken er liksom språket som tar over
når orda ikke strekker til lenger. Jeg er ikke
så glad i å prate, så for meg er det bedre å
spille. Jeg tror også at musikken er en stor
del av livet til veldig mange, hadde man
tatt bort den hadde det vært vanskelig å
være til. Mange har nok et spesielt forhold
til kirkemusikken også, og stemningen
som skapes. Jeg glemmer sjøl aldri følelsen
av å komme inn i Nidarosdomen og høre
kirkeorgelet der for første gang.

Kan du fortelle litt om deg selv, Tore?
Ja, jeg har alltid vært et spillende menneske. Jeg husker ikke anna enn at jeg har
spilt hele livet. Når jeg vokste opp var det
mye el-orgel i stuene, vet du, og jeg satt
mange timer og spilte ved et av dem. Men
når jeg skulle utdanne meg, var orgel liksom ikke en mulighet, så da ble det piano,
først ett år på Gauldal folkehøgskole, før
jeg fortsatte med piano på videregående.
Etter ett og et halvt år der, fikk jeg muligheten til å begynne å spille munnspill. Når
videregående var ferdig, prøvespilte jeg for
musikk-konservatoriet og så ble det veldig mye munnspill i fire år, med Sigmund
Groven som lærer. De neste til åra jobba
jeg som freelancemusiker i Trondheim, og
det var på den måten jeg ble kjent med
kirkeorgelet. Det er jo veldig mye fin musikk som er laget for kirkeorgel. Akkurat
nå jobber jeg som lærer på Nord Østerdal
videregående skole og er en aktiv musiker,
i tillegg til jobben som organist i Alvdal.

Hva er det du gleder deg mest til som ny organist i Alvdal?
Jeg får jo spille på det fine orgelet i Alvdalkirka, det er et veldig bra instrument. Så
gleder jeg meg til å spille med andre musikere i kirka vår, for i Alvdal er det et veldig
rikt musikkliv. Sjøl er jeg utdanna klassisk
musiker, men som pianist spiller jeg også
mange andre genre. Jeg håper jeg jeg kan
ta med litt av alle disse genrene inn i kirka,
det er kanskje min greie.
keb

Tore Reppe i kjent positur
- med orgel og munnspill.
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Mitt dikt - min sang
Visa di kom til meg som eit linnver ein vår.
Ho syng i meg i heile mi tid.
Eg får sovne om kvelden i suset frå ein song.
Og eg vaknar med visa di.
Du er bålet som brenn kvar gong kvelden blir kald.
Du er stjerna som skin på min sti.
Ja, så lenge du syng, vil eg leva mitt liv
inni låten frå visa di.
Visa di er som sol over vegar eg går.
Ho er handa som kviler i mi.
Ho er løkta som lyser når skyminga fell,
og i kveldsvind læt visa di.
Når september syng songar om hausten som kjem,
ser eg grågåsa ploge forbi.
Kvar gong fuglane fer til ei varmare strand,
kvitrar dei vers av visa di.
Du har sunge, du song og skal synge åt meg
heilt til sjelene får flyge fri.
Når dei jordiske songane har stilna av,
- då skal eg høyre visa di.
Dikt av Bjørn Øyan fra Os
valgt av May Kristin Holøien.

Konfirmanter 2020
Benedicte Hegen Bergseth
Louise Lopez Eng
Maren Furuli
Ylva Strypet Halvorsen
Tor Emrick Sørhage Haugrud
Lone Holmseth Iversen
Siw Anita Kløvstad
Eivind Inderberg Langodden

Mathias Ledang
Thea Løkken
Oda Dølplass Morønning
Solveig Haldos Nyvoll
Tuva Røen
Ylva Skaret Røsten
Aurimas Sakalys
Asgeir Spigseth
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Simen Tharaldsteen
Ida Tveråen
Mathilde Wevang-Måna
Kornelia Kleffelgård Aaeng
Vegard Skomakerstuen Åsen
Marte Eline Sølna-Haugli

Mangelfull Kirkevei fra Strand og Barkald
Utdrag av søknad til kommunen i 1865: Til
Indvaanere af Lille-Elvdalen og Tønset Sogn.

kunde have bekostet en linie optaget af Vejbestyrelse. Uagtet der var vist mange som
indsaae Billigheden af vort Forlangende, da
vi lod dem vide at vor hensigt var at bestride oparbeidelsen selv, ble det dog afslaaet.

Trangen til en Kjørevej langs Stranden ud til
disse Gaarde, føles mer og mer. Opsiddernes antal forøges, og Behovet og Samfærdselen med det øvrige Sognets Beboere stiger
dermad Aar for Aar. Ad hvilken daarlig Vej
denne mer Samfærsel skal foregaa, er nok
for de fleste noksaa vel bekjendt. Dette er
ogsaa vor Kirkevej. Hvor beklagelig er det
ikke, at en hel Deel Menighetslemmer skal
paa en saaledes Vej kravle sig frem til Kirke.
Noget aldrende og svage Folk maa ladde
det være som en Hændelse at søge Herrens
Huus, da det ikke paa alle Stæder engang
er Ridevej. At Hænte Lægen, Jordmoderen,
besørge Lig til Graven og mer saadant, er
saaledes forbundet med de største Vanskeligheder og Besværligheder.
For at erholde en nogenlunde farbar
Vej, ville vi gjøre de største Opofrelser, men
vi indser godt paa forhaand ar vore Materieller Kræfter aleene ikke vil strække, da
Afstanden er for lang. Dertil kommer, at
det nytter lidet at begynde med et bedre
Anlæg, uden en Linie bliver optagen af en
kyndig Mand, og vi indgav derfor for et Aar
siden en Ansøgning til Kommunebestyrelsen om gunstigst at blive tilstaaet et saavidt
stort Honorar af Kommunens Midler at vi

Ørsjøbekken og Urstrømmen i
Lille-Elvdalen den 23. Desember 1865.
Brynjul N. Ørsjøbekken.
Peder Pedersen Ulstrømmen.
Mer historikk:
1865: Søknad om å få stukket veilinjen
Bukkhammeren (ved Nyegga) - Aursjøbekken. Strekningen fra Bukkhammeren til
Langodden er straks etter opparbeidet. Fra
Steibrua til Bukkhammeren var det rodelagt vei fra 1828.
1869: Ny søknad om veianlegget Langodden - Aursjøbekken. Men Herredstyret kan
ikke innlade seg på dette, da «herredet nu
for tiden lider av saavidt økonomisk trykk».
1891: Enda en søknad om vei Langodden
- Aursjøbekken. Vedtatt i Herredstyret at
veien blir opparbeidet i 2,5 m bredde, ved
pliktarbeid av Kveberg, Steien, Baugen og
Plassen veiroder. Men av ymse årsaker ble
veien ikke bygget nå heller.
1902: Endelig blir det veibygging, og er ferdig omlag 1905.
GL.

Trivelig samvær på Solsida
Mandag 17. februar inviterte besøkstjenesten atter en gang til sosialt samvær slik man
har gjort i mange, mange år. I likhet med
fjoråret ble også dette samværet holdt på
Solsida. Da samlingen ble åpnet, var vi ca.
30 personer. Samlingen ble innledet med
sang og musikkinnslag ved Elin Trønnes,
sang, og vår nye organist Tore Reppe, og det
slo åpenbart godt an! «Gamlepresten» Kari

fortalte litt om den mangesidige virksomheten til en av sine forgjenger, H.A.Eggen som
bl.a. startet sparebanken, og vi tok oss god
tid til kaffe, mat og prat. Besøkerne hadde
nemlig ordnet med mat og kaker, så ingen
behøvde å kjenne seg sulten etter samværet!
Vi takker Solsida for at vi fikk ha arrangementet der – og det kan absolutt skje at vi
spør igjen.
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Lag og foreninger i Alvdal: Alvdal Husflidslag

Fredly.
Toril Sølna, kan du fortelle hvordan du ble
med i Husflidslaget?
- Jeg hørte om det via bekjente, og så er
jeg veldig interessert i håndarbeid og glad
i å lære nye ting. Da ble det husflidslaget,
her har jeg vært med i 8-10 år nå og er
nestleder.

lokale for organisasjoner som speideren.
Huset har nok betydd mye for mange, og
vi legger stor vekt på at huset blir bevart
som det var.
Møtesal og talerstol er nå byttet ut
med vevstoler, symaskiner, garn, nål og
tråd.
På Fredly har vi studieringer, og da går
det veldig mye i skinn-søm, veving, strikking… Men vi gjør jo alt, vet du, vi har
kurs i bunadssøm og mange andre kurs. Vi
har strikkekafe og temamøter. Og så har vi
ei gruppe, Ung Husflid, der barn og ungdom kan lære tradisjonshåndarbeid. Men
vi gjør også nye ting og bruker både gamle
og nye teknikker.
Hva er planene framover?
Utover våren har vi planlagt kurs i laging
av sopelimer og rismatter. Strikkekafeen
fortsetter vi også med, og på temamøtene

Hva driver Husflidslaget med?
- Alvdal husflidslag er en gammel organisasjon som ble stiftet i 1889. Vi er tilknyttet Norges Husflidslag. Vi skal jo fremme
tradisjonshåndarbeid slik at gamle teknikker ikke skal gå i glemmeboka.
Høsten 2008 kjøpte vi vårt eget hus,
Fredly, av Normisjonen. Huset har en lang
historie, og har tidligere brukt til blant
annet søndagsskole, hvor jeg gikk. Her
var det også kirkekaffe, minnesamvær i
forbindelse med begravelser, forsamlings10

snakker vi blant annet om kvitsøm, makrame og stell av bunad.
Høstens og vinterens aktiviteter
er under utarbeidelse i disse dager.
Til slutt – hva er det artigste med
å være med i Husflidslaget?
- Grunnen til at jeg trives så
godt, er at det er veldig sosialt.
Det er alltid noen som kan det
jeg ikke kan, vi hjelper hverandre og derfor lærer du nye teknikker. I håndarbeid er det ikke
minst mye fellesskap!
					
keb

Renning av vev.

80 års minne: Morgon 17. mai 1940

av Trygve Gjelten

Ein morgon lys og fager,
ein solvarm maidag,
og livet brusar mot meg
med djupe, sterke drag.

No vil eg helse dagen
som kjem så ung og ny.
Da --- susar gjennom lufta
dei svarte bombefly.

Sjå jorda ligg og ventar
på grev og harv og plog.
Eg kjenner kor det angar
frå eng og lauvkledd skog.

Ein dødens fugleskare
på jakt og røvarferd,
som spreier død og redsle
ikring seg kvar dei fer.

Frå tusen norske heimar
stig tanken tung og sår:
Det ringer visst til likferd
for fedredagen vår.
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Det var en gang...

Tradisjonell
presteskyss
på tur fra
Allmannsstua.

Før setermessen i Lomsjødalen starter.

Fra Follandsvangen 2014 i forkant av Tonika 2010.
barnedåp.
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Soknerådets hjørne

SRK
Alle gudstjenester og kirkelige arrangementer, utenom kirkelige handlinger, anbefales fortsatt avlyst fra sentralt kirkelig
hold. Ved ønske om en kirkelig handling,
så anbefales dere å kontakte kirkeverge
eller sokneprest på vanlig måte for å beramme tid for dette. Under den kirkelige
handlingen, så må reglene for sosial distansiering( 2 meter) opprettholdes. Deltakere til kirkelige handlinger oppfordres
så langt som mulig til å unngå å ta på
overflater.

Menighetens givertjeneste
Vi minner om at det tas mot med takk
gaver til menighetens givertjeneste. Givertjenesten har ett eget kontonummer
1822.34.75023.
Alvdal sokneråd har opprettet en egen facebookside som man kan følge med på.
Der legges det ut informasjon og andakter.
Korona
Vi avlyste kirkegårdslørdagen i år p.g.a
Korona. Vi oppfordrer heller folk til å ta
en tørn med å pusse opp der når det passer den enkelte. Vi ønsker alle velkommen
til å besøke Alvdal kirkegård, men ber om
at man tar visse forhåndsregler. Vi ber om
at man bruker håndsprit eller hansker ved
berøring av søppelkasser, vannkraner og
kanner. Vi oppfordrer også hvis mulig at
den enkelte har med egen vannkanne og
redskap. Vi minner om at man også på
kirkegården bør holde 2 meters avstand
til andre.

Barnedåper og vigsler kan altså gjennomføres, men med et makstall på tilstedeværende i kirken.
Gravferder har vært gjennomført hele tiden, men også her er det begrensninger
på hvor mange som kan være tilstede.
Så får vi alle prøve å ta vare på hverandre
og nyte sommeren som best vi kan!

Utdrag fra Alvdal sokneråds årsmelding for 2019:
Soknerådet har behandlet følgende saker i 2019:
01/19
02/19
03/19
04/19
05/19
06/19

Konstituering (FR og MR)
Budsjett 2019(FR)
Årsmelding 2018(FR)
Valg 2019(MR)
Eventuelt (FR og MR)
Innsettelsesgudstjeneste Kristine
Berg 7. april(MR)
07/19 Offerliste(MR)
08/19 Liste over komiteer(MR)
09/19 Eventuelt (FR og MR)

10/19 Regnskap for Alvdal sokneråd
2018(FR)(MR)
11/19 MVA- kompensasjon 		
2018(FR)
12/18 50- årskonf.fest 2019(MR)
13/19 Eventuelt (FR og MR)
14/19 Stillingsinstruks for daglig
leder(FR)
15/19 Utlysning av 			
kantorstillingen(FR)
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16/19
17/19
18/19
19/19
20/19
21/19
22/19
23/19
24/19
25/19

Eventuelt(FR og MR)
Revisjonsberetning 2018(FR)
Regnskap pr. 31.05(FR)
Stillingsutlysning kantor(FR)
Uttalelse til reguleringsplan/
utvidelse Alvdal kirkegård (FR
og MR)
Eventuelt (FR og MR)
Overføring fra blomsterfondet
til Egnund kapellutvalg(MR)
Allehelgensdag- kirkekaffe(MR)
Overføring av informasjon til
det nye soknerådet.(MR)(FR)
Årshjul(MR(FR)

26/19
27/19
28/19
29/19
30/19
31/19
32/19
33/19
34/19
35/19

Tertialrapport regnskap(FR)
Revisjonsberetning(FR)
Eventuelt(MR(FR)
Tertialregnskap pr. 31.08(FR)
Budsjett 2020(FR)
Handlingsplan 2020- 2023(FR)
Overføring av ferie til 2020(FR)
Eventuelt(FR)(MR)
Ansettelse av kantor(FR)
Årshjul samt dialog mellom
gammelt og nytt råd(FR)		
(MR)
36/19 Eventuelt(FR)(MR)

HENDELSER I ÅRET SOM GIKK:

• Alvdal nye sokneprest Kristine E. Berg hadde sin innsettelsesgudstjeneste
søndag 7. april.
• Vår kantor gjennom mange år May Synnøve Åvik tok ut pensjon fra 1. august.
• Det var valg av nytt sokneråd og bispedømmeråd den 8. og 9. september.
Soknerådet var som vanlig både valgstyre og nominasjonskomite for den nye
valglista til soknerådsvalget og forhåndsstemmegivningen foregikk på
kirkekontoret.
• Utvidelsen av Alvdal kirkegård skjedde heller ikke i 2019. Kirken var lovet
at utvidelsen av Alvdal kirkegård skulle skje i 2019, men det skjedde ikke denne
gangen heller. Imidlertid ble det tatt ut en åpning i hekken, slik at noen allerede
tilrettelagte gravplasser kunne frigis til bruk.
• På høsten ble det gjennomført ansettelsesprosess for å få ansatt ny kantor.
Ansettelse ble foretatt i siste møte før jul.

STATISTIKK:

Gudstjenester: Det ble holdt 36 (43) gudstjenester med totalt ca. 2050 (2121)
deltakere i 2019.
Vigsler: Det var 3 (4) kirkelige vigsler i Alvdal i 2019. I tillegg var det 1 vigsel i
Egnund med mannskap fra Alvdal fordi brudeparet var hjemmehørende i Alvdal.
Barndåper: Det var 16 barndåper i Alvdal i 2019, samme som året før.
Konfirmasjoner: Det var 18(19) personer som ble kirkelig konfirmert i Alvdal
kirke i 2019.
Gravferder: Det var 22 (26) gravferder i Alvdal etter Den norske kirkes liturgi i
2019.								
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Livets gang
Døde:
Torbjørn Sølna
Liv Randi Samuelshaug
Helga Dæhlie
Gudrun Elise Urstrømmen
Rune Aaeng
Magny Palma Wahlstrøm

Døpte:
Amelia Thoresen Tannåneset
Leander Øien Trøan
Jørgen Skogli Dalsheim

Stoff til neste nummer av bladet må være kommet
til kirkekontoret innen 7. juni 2020
Prest
Kristine Berg
keb@kirkene.net
Mobil 416 95 754

Organist
Tore Reppe, mobil 916 33 837
tore.reppe@gmail.com
Kirketjener/kirkegårdsarbeider
Roald Haug
Mobil 474 13 588

Alvdal kirkekontor
Besøksadresse: Dalseggen
Alvdal kommunehus
Postadresse: Gjelen 4, 2560 Alvdal

Alvdal Sokneråd
Leder: Marian Eggen
Mobil 413 09 358

Åpningstider
Man - fre kl 10.00-13.00

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

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

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

Trosopplærer
Trond Gellein Løkken
Epost: trond@tynsetkirke.no
Mobil: 971 16 679

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

Hjemmeside: www.alvdalkirke.com
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Gudstjenester
7. juni

Ingen gudstjeneste.

14. juni
kl. 11.00 Husantunet. Kristine Berg.
21. juni
kl. 11.00 Egnund kapell.Jon Olav Ryen.
kl. 19.00 Alvdal kirke. Kristine Berg.
26. juni Ingen gudstjeneste.
5. juli

Ingen gudstjeneste.

12. juli
kl. 19.00 Alvdal kirke. Kristine Berg.
26. juli
kl. 12.00 Alvdal. Setermesse Meløya i Egnunddalen på setra til 		
Storsteigen vgs. Jon Olav Ryen.
2. august
kl. 11.00 Alvdal krk. Jon Olav Ryen.
9. august
kl. 12.00 Døllia (Einunndalen, setra til Husom). Setermesse.
Jon Olav Ryen.
16. august
NB: kl 11.00 Alvdal. Setermesse Romsdalsetra (Einunndalen, 		
setra til Gunn og Johan Arne Kjølhaug). Jon Olav Ryen.

30. august Ingen gudstjeneste.
Det er usikkert om de oppsatte gudstjenestene vil bli gjennomført p.g.a koronasituasjonen.
Gudstjenester t.o.m. 15 juni er avlyst. Folk bes orientere seg
via hjemmeside, facebookside eller plakater om hva som vil bli
gjennomført.
Gudstjenester i kretsene: Soknerådet har vedtatt at de fleste av
gudstjenestene framover skal foregå i Alvdal kirke.
Det medfører at antallet gudstjenester i grendene går noe ned,
men gudstjeneste i Strandbu blir det fortsatt hvert år.
16opp med forbehold om endringer.
Listen settes

Oppsett: Solhellinga Folldal AS / Trykk: Hamar Media AS

23. august
kl. 12.00 Alvdal. Setermesse Kloppbekkmovangen, Høstdalen, 		
setra til May Sand. v/ Kristine Berg.

