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En “begavet” kirke
Opp gjennom årene har bygdefolket på 
høyst synlig vis demonstrert at kirkehu-
set er viktig for dem. Tallrike er de gavene 
som er blitt gitt til kirken. Her skal det 
nevnes noen – plasshensyn gjør at det er 
umulig å få med alt. At noen nevnes er 
altså ikke til forkleinelse for andre! 

Gavene har kommet enten i form av pen-
ger – ofte til spesifikke formål/gjenstan-
der eller til anskaffelse av noe soknerådet 
har besluttet. 

Av gaver i nyere tid må vi nevne koror-
gelet som ble innviet i 2013. Det ble gitt 
av Olaug Johnsen, og av det resterende 
pengebeløpet kunne vi også anskaffe ny, 
vakker nattverdkalk. Foreninger, lag og 
privatpersoner gjorde det mulig forsokne-
rådet å anskaffe 150 eksemplarer av den 
nye salmeboka (Norsk Salmebok 2013). 
Marie Syverstrøen gav kr. 180.000 til 
glassmalte vinduer: det er hun som er gi-
veren av vinduene i farget glass over al-
tertavlen og øverst på nord-og-sørveggen 
i kirkens kor. I 1983 ble et nydelig bil-
ledteppe lagd av kunstneren Åse Johanne 
Gilleberg gitt i gave fra Ola og Solvor Fla-
ten; det henger i kirkens sakristi. Samme 
år kom en anonym gave som ble brukt 
til anskaffelse av lampetter på hver side 
av alteret i bårerommet.  Globen framme 
i koret er en gave fra Brandvoll Helselag 
til kirkens 150-årsjubileum i 2011 og er 
produsert lokalt. 

Veggteppene på hver side av altertavlen 
er tegnet av Unni Lise Jonsmoen og vevd 

av Anne Grete Stuksrud og er en gave fra 
Trygve Gjelten og bafrna, «Kristine Gjel-
ten til minne.» En vinkanne i sølv er gitt 
av distriktslege Marius Mullers arvinger. 
To trearmede lysestaker er en gave fra An-
tonie Hårdnes. Døpefonten i klebersten 
kom på plass i 1930-årene etter initiativ 
fra sokneprest Halmer. 

Flittige «bier» (foreningen Bikuben) har 
gitt kirken utrolig mye- bl.a: 2 brude-
stoler, lysekrone, gardiner, senkeapparat, 
blomsterurner, lakener til bruk ved viel-
ser, sørgeteppe, golvløper, konfirmant-
kapper, 5 høreapparater,  5 lysestaker til 
bruk på alterringen, pengegaver og halv-
parten av beløpet til ny messehakel (den 
hvite).- og dette er ikke alt! 

Den fiolette messehakelen som brukes i 
faste- og adventstiden, er en gave fra Jø-
runn Randmæl og ble anskaffet i 1977. I 
1981 gav Alvdal Husmorlag en ny mes-
seskjorte (den hvite «kappen» som ble 
brukt utenpå prestens svarte samarie/
prestekjole). Offerskålene i kirken ble gitt 
i 1971-1975 av Alvdal Bondekvinnelag 
og Strømmen og Brandvoll Bondekvin-
nelag. Hyllene til disse ved utgangsdøra 
er lagd av Asbjørn Lokken som dessuten 
gratis restaurerte organistens gamle stol 
på galleriet.  En gang i perioden 1971-
75 ble det gitt en anonym pengegave til 
2 forloverstoler som skulle være lik bru-
destolene. Ola Furustad besørget det ar-
beidet. Marit Smedheim gav kr.15.000 til 
innkjøp av piano. Det pianoet ble skiftet 
ut for bare noen få år siden; da hadde det 
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Mitt dikt - min sang

NOE DU LÆRER
av Halvor Udnesseter

Smerte
er noe du føler.

Sorg
er noe du bærer.

Tålmod
er noe som modnes,

som du møysommelig lærer.

virkelig «gjort jobben!»  Sigrid Morken 
gav en laup som hennes bestefar hadde 
kjøpt på auksjon etter gammelkirka. Lau-
pen er fra 1647 og står i sakristiet. 

Foreninger og lag gav midler til løperen 
i kirken – som ble skiftet ut for noen 
få år siden, nedslitt som den var blitt. I 
1983 kom det en anonym pengegave på 
kr.30.000 til kirken; Sigrid Morken testa-
menterte kr.20.000 til kirken. Anonyme 
givere har gitt de 6 salmesiffertavlene i 
kirka samt alteret i bårerommet, alt arbeid 
utført av Hans Hagesveen.  I 1985 kom 
det en gave på kr.20.000 fra Bertien Tron-
slien: pengene skulle brukes til oppussing 
av kirken.  I det hele tatt er det gitt mange 
pengegaver til kirken – det inkluderer 
også alle innbetalinger til «menighetens 
givertjeneste» ved giroblankettene som 
ble lagt ut i menighetsbladet. 

Alterduken som ble tatt i bruk julen 1985 
er gitt av Arbeiderkvinnelaget sammen 
med Berthe Randmæl, Sigrid Mæleng, 
Ragnhild Sagplass, Klara Uhlen og Ma-
rie Syverstrøen. Den er heklet av Solveig 
Westgård, sydd og montert av Marit 
Bakkmoen. 

Også kirkens flomlys er delvis finansiert 
ved private gaver. 

Sist, men absolutt ikke minst! Er alle bi-
drag fra enkeltpersoner og foreninger i 
innsamlingsaksjonen for det flotte pipe-
orgelet som kom på plass i 1980! 

Alt dette og mer til viser hvor viktig kir-
kebygget har vært og stadig er for svært 
mange – og vi takker hjerteligst for alle 
gaver, små og store som vitner om en fol-
ke-kirke i ordets egentligste forstand.

Kari emerita

Også i dette nummer av menig-
hetsbladet har Grete Langodden 
valgt en tekst av Halvor Udnesseter, 
(f. 1938 - d. 2001). Halvor hadde 
tilknytning til Alvdal, ved at hans 
hjertenskjær, Liv Astrid Øien, er 
her fra bygda. Han har gitt ut to 
bøker med vare dikt og fortellinger, 
som hans svoger Per Skagen har il-
lustrert. 

Til neste nummer av Menighets-
bladet utfordrer jeg Oddny og Jarle 
Bråten.  
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Salmeboka som kom “hjem” til sin familie

Kari Avlesdatter var født 1808, gift 1838 
med Lars Eriksen Nesteby f. 1810. Kari 
og Lars med familie var de siste som bod-
de i Huseian. Ett lite bruk i Huseidalen, 
som låg utafor idrettsplassen på Steimo-
egga. Sønnen Erik f. 1840 var reist til 
Bardu og stiftet familie der. 
Salmeboka er nok kommet hit med min 
bestemor Gjøran Syverine Pedersdtr. f. 
1862, for Kari Avlesdatter var fadder til 
bestemor, hun var også søskenbarn med 
mor til bestemor. 
Kari døde i 1873, så kanskje salmeboka 
var ”gave” til bestemor, som minne om 
gudmor. 

I 1990 møtte jeg til-
feldig en dame fra 
Bardu, hun og fami-
lien var på gjennom-
reise og trengte en 
overnatting. Vi kom 
i prat og hun fortalte 
at hun hadde aner 
fra Alvdal. Bygde-
bøker ble tatt frem, 
og vi fant fort ut at 
vi var fjerne slekt-
ninger. For Kari Av-
lesdatter var hennes 
tippoldemor.

Skrevet av Grete Langodden

Oppi ”postillhylla” i Østerdalsstua på 
Langodden ligg det mange gamle bøker,
deriblant låg denne salmeboka som had-
de tilhørt Kari Avlesdatter Sandeggen:

 Den Forordnede Kirke-Psalme-Bog
med hosføyede Collecter, Epistler og Evan-
gelier, og Jesu Christi Lidelses Historie

Kjøbenhavn, 1833

Etter noe tid ble salmeboka sendt til Bar-
du og ble godt mottatt av tippoldebarnet 
til første eier. 
I 2004 feiret Bardu kirke 175 år, og i den 
forbindelse var det ei utstilling, om blant 
annet innvandring av Nord-Østerdøler til 
Bardu. Der ble også denne salmeboka vist 
frem. 

Handskrevet tekst inne i permen, men 
noe er vanskelig å tyde: Salmebogen tilhø-
rer Kari Avlesdatter Sandeggen Lille Elvda-
len  
Kjøpt av min _____ Aar 1836 3 okt.
Sandeggen den 18de Desember 1836 ___
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Kantor takker av
1.august i år slutter vår 
kantor, May Synnøve 
Åvik i sin tjeneste. Hun 
kom til Alvdal sommeren 
1990 og har arbeidet her 
sammenhengende siden 
den gang, så her kan vi 
trygt snakke om en lang 
og tro tjeneste! Hun kom 
som etterfølger etter Da-
vid Robertson og startet 
opp med først koret Tri-
tonus og seinere sang-
gruppen Tonika. Hun 
har også arbeidet med 
barn/ungdom som på salmekvelder har 
opptrådt som sangsolister. Hun har arran-
gert salmekvelder og konserter i tillegg til 
kantortjenesten ved gudstjenester og kir-
kelige handlinger. Det var hun som fikk i 
gang forsangertjenesten ved en del guds-
tjenester som støtte til menighetssangen. 
Hun har gledet mange med sin traktering 
av orgelet og med sin sang- og kanskje er 
det sangen som har ligget hennes hjerte 
aller nærmest. Hun har alltid stilt strenge 
krav til egen innsats og vært profesjonell 
i ordets beste forstand i sin tilnærming til 
tjenesten. Det har aldri vært noe «slurv» 
eller «lemfeldighet» i hennes arbeid.  Ty-
pisk er den arbeidsmengden hun nedla i 
forbindelse med valg av liturgisk musikk 
i tilknytning til gudstjenestereformen og 
som gudstjenesteutvalget skulle gjennom-
gå - der gikk det med mye tid for kantor! 
Hun stilte aldri uforberedt. Hun nedla en 
betydelig arbeidsmengde i organiserin-
gen og planleggingen av salmekveldene 

Kantor med hund etter arbeidstid.

både i kirka og i Egnund kapell.! Hennes 
kirkemusikalske kompetanse har vi fått 
nyte godt av i utrolig mange år. Kvalitet 
har vært hennes «varemerke.»  May Syn-
nøve har aldri ønsket noe oppstuss om 
sin egen person, men hun får «finne seg 
i» at menigheten gjennom disse ord vil 
takke henne og uttrykke stor verdsettelse 
for hennes flotte tjeneste og alle de gleder 
og gode opplevelser hun har gitt oss både 
på orgelkrakken, med blokkfløyta og med 
sangen! Vi har vært heldige som har fått 
ha henne i så mange år og ønsker henne 
alt godt i den nye fasen i livet! 

Uten å ha spurt noen tillater jeg meg å 
takke henne på vegne ikke bare av meg 
selv som samarbeidspartner fra hun kom 
til jeg gikk av sist november, men også på 
vegne av soknerådet og hele menigheten. 
                                        

Kari emerita 
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Trosopplærer slutter
Trosopplærer Hilde Gellein Løkken slut-
ter i sin stilling 01.august i år for å vende 
tilbake til lærergjerningen. Stillingen er 
utlyst og hadde søknadsfrist 15. mai. 

Vi vil takke Hilde for innsatsen: hun fikk 
orden på planen for trosopplæring og 
sendt den inn (mye arbeid!); hun kom 
med fine innspill til f.eks. Lys Våken og 
var med på gjennomføringen av dem og 
ordnet med barnesider til menighetsbla-
det, og hun sto for konfirmantunder-
visningen her i tida mellom Kari prests 
avgang og den nye sokneprestens an-
komst- bare for å nevne noe. 

Hilde var også med på dagsturen til 
Trondheim med konfirmantene i mai i år. 

Vi takker henne for innsatsen, for alle fine 
innspill og ideer og ønsker henne lykke til 
i hennes nye jobb! 

Kari emerita 

Menneske, du som har 
kunnskap...

Menneske, du som har kunnskap,
Jorden er gitt deg i gave,’
en vev uten sømmer, en helhet fra Gud,
riv ikke veven i stykker. 

Menneske, bruk dine sanser.
Kjenn hvordan alt bærer til deg
Den hellige duften fra skapelsens gry.
Alt skal du verne og elske. 

Menneske, all denne skjønnhet
Eier sin rikdom alene,
Så stans på din grådige råvarejakt.
Alt skal forvaltes ærbødig. 

Menneske, selv er du innfelt
I denne jordiske orden.
Du har det du fikk og må gi når du går,
alt er et lån og en gave. 

Menneske, kjemp for det gode,
Slik at rettferdighet seirer,
For jorden, vår mor, bærer nok for enhver.
La ikke fattigdom råde. 

Menneske, jorden er truet,
veven blir revet i stykker!
Menneske, hør gjennom alt som er skapt, 
kall til et liv i forsoning. 

Tekst: Eyvind Skeie. 
Salme nr. 726 i 

Norsk Salmebok 2013

RETTELSE

I forrige nummer kom jeg i skade 
for å skrive at en gaveblankett som 
hadde pleid å være lagt inn i vår-
nummeret av menighetsbladet gikk 
til kirkegården. 
Det riktige er at den har pleid å gå til 
kirke og menighet med eget bank-
kontonr: 1822.34.75023. 
Jeg beklager.

SRK
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Kirkevalget 2019
Kirkevalgene avholdes på Aukrustsent-
eret i kinosalen søndag 8. september 
kl. 14-18 og mandag 9. september kl. 
12-20.
Du kan forhåndsstemme på Alvdal kir-
kekontor i kontorets åpningstid i tids-
rommet 10. august – 30. august. 
 Kirkemøtet har bestemt at det f.o.m. 
dette valget skal det være to forhånds-
stemmemottakere til stede når stemmen 
avleveres. Du kan derfor risikere å måtte 
vente noe for å få avlevert din forhånds-
stemme.
 Det er mulig å få sjekket om man står 
i det kirkelige manntallet ved å komme 
på kirkekontoret mellom 10. august og 2. 
september. Godt valg!

Hvem har stemmerett?
- Du må være medlem av Den norske  
 kirke.
- Du må fylle 15 år i løpet av valgåret  
 eller være over 15 år.
- Du må være folkeregisterført som  
 bosatt i Alvdal kommune.

Nedenfor er kandidatlisten til soknerådet 
og deretter informasjon om de 3 listene 
ved bispedømmerådsvalget:

Menighetsrådsvalget 2019 for Alvdal sokn. 
Nominasjonskomiteens liste:
 1. Vidar Steigen, f. 1953
 2.  Anette Friis Pedersen, f.1968
 3.  Eva Tronsli, f. 1955
 4.  Georg Heinrich Korban, f. 1947
 5.  Aase Trønnes, f. 1953
 6.  Maria Wilhelmina Eggen, f. 1957
 7.  Øyvind Randen, f. 1969
 8.  Marit Sonja Holmen, f. 1968
 9.  Inger Anne Follmoen Rønningen, f. 1958
 10.  Oddny Åsheim, f. 1960
 11.  Unni Thoresen Bjørn, f. 1961
 12.  May Kristin Holøien, f.1959
 13.  Gunn Beate Dahlen, f. 1952
 14.  Anne Marie Dalen, f. 1962
 15.  Anita Nerli, f. 1968
 16.  Jane Gjermunds Thorshaug, f. 1969
 17.  Liv Margrete Sølna, f. 1966

Valg til Hamar bispedømmeråd og Kirkemøtet
Til høsten skal det velges nytt bispedøm-
meråd i Hamar bispedømme for 4 år. 
Det skjer samtidig med valg av nye me-
nighetsråd, samt nye kommunestyrer og 
fylkesting. Bispedømmerådet består av 7 
leke medlemmer, 1 lek kirkelig ansatt, 1 
prest og biskopen. Nominasjonskomite-

ens liste for valg av leke medlemmer er en 
prioritert liste, uten mulighet for kumula-
sjon, basert på forslag fra menighetene i 
bispedømmet, ungdomsrådet og nomina-
sjonskomiteens egne medlemmer.  

   Se liste neste side.
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Nominasjonskomiteens liste:
Følgende 14 kandidater utgjør Nomina-
sjonskomiteens liste:
 1. Inger Kragh Nyhus, f. 1961, 
  psykiater fra Kapp, Toten prosti
 2. Trond Enemo, f. 1975, 
  kommunikasjonsrådgiver fra Stange,  
  Hamar domprosti
 3. Iselin Vistekleiven, f. 1983, ordfører i 
  Vågå, Nord-Gudbrandsdal prosti
 4. Bjørn Tore Grutle, f. 1958, lensmann
  i Tynset, Nord-Østerdal prosti
 5. Elin Gravdal Øvrebotten, f. 1957,  
  lærer/adjunkt fra Jaren på Gran, 
  Hadeland og Land prosti
 6. Solveig Brekke Skard, f. 1951, 
  spesialrådgiver fra Brumunddal,  
  Ringsaker prosti
 7. Per Anders Håvelsrud, f. 1998, 
  musikkstudent fra Dovre, 
  Nord-Gudbrandsdal prosti
 8.  Reidar Åsgård, f. 1943, småbruker/
  pensjonist fra Engerdal, Sør-Østerdal
  prosti
 9. Sidsel Offergaard Jevne, f. 1950,  
  pensjonist fra Ryfoss i Vang, Valdres  
  prosti
 10. Toril Kristiansen, f. 1961, førskole-
  lærer fra Gjøvik, Toten prosti
 11. Gunder Nordgården, f. 1996, 
  musikkstudent fra Gausdal, 
  Sør-Gudbrandsdal prosti
 12. Alf Bjørge N. Aschim, f. 1971, 
  rektor fra Hamar, Hamar domprosti
 13. Amalie Myrvang Lund, f. 1994, 
  pedagogstudent fra Engerdal, 
  Sør-Østerdal prosti
 14. Torstein Lerhol, f. 1986, avdelings-
  leder fra Vang, Valdres prosti

Lista gjenspeiler stor geografisk bredde, 
variert yrkesmessig bakgrunn og kirkelig 
erfaring og deltakelse, samt god spredning 
i alder og kjønn. Faktisk har vi 50:50 på 
kvinner og menn. Kravet om minst 20% 
unge under 30 år er godt ivaretatt med 
tre av kandidatene (nr. 7, 11 og 13) To 
av kandidatene har tidligere sittet i bispe-
dømmerådet (nr. 8 og 10).  

Med denne lista vil vi i nominasjonsko-
miteen mene å ha svært representative, 
kvalifiserte og dyktige kandidater for et 
nytt bispedømmeråd og kirkemøte.  De 
utgjør grasrota i våre menigheter, og er 
samtidig kapable til å delta aktivt og for-
målstjenlig på framtidige kirkemøter. På 
nettstedet https://kirken.no vil Nomina-
sjonskomiteens liste m/faktaopplysninger 
bli lagt ut, sammen med andre lister.

Kirkemøtet 2016 vedtok likestilling av 
ekteskap mellom mann og kvinne og li-
kekjønnede. Vi har således utfordret kan-
didatene på hvordan kirken bør arbeide 
videre for å styrke likestilling og likeverd. 
Svarene på dette og på andre spørsmål, 
bl.a. hva de vil prioritere av saker, frem-
tidig finansiering av kirken og hvordan 
kirken kan ha en kritisk stemme i sam-
funnet, vil en etter hvert finne svar på en 
egen nettside som kandidatene sjøl vil ha 
ansvar for. 

Åpen folkekirkes liste
Vi som stiller til valg for Åpen Folkekirke 
ønsker å styrke og utvikle Kirken til nett-
opp det, en åpen folkekirke som er åpen 
for alle, som fremmer menneskeverdet og 
motarbeider diskriminering. Vi ønsker en 
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kirke som ser på alle som likeverdige og 
fremmer likebehandling, uavhengig av 
for eksempel kjønn, seksuell orientering, 
etnisitet, alder og funksjonsevne. Vi vet at 
det er krefter innen Kirken som ønsker 
å reversere ordningen med vielse av like-
kjønnede par. Vi tror at kjærligheten mel-
lom to mennesker skal kunne få kirkens 
velsignelse, uavhengig om det dreier seg 
om ekteskap mellom mann og kvinne, el-
ler om det handler om likekjønnede par. 
For størst av alt er kjærligheten.

Vi vil også være med på å videreutvikle 
demokratiet i Kirken, blant annet ved å 
forsvare ordningen med at kirkevalgene 
skjer samtidig og i umiddelbar nærhet til 
kommune- og fylkestingsvalgene.
Vi ønsker en kirke som er åpen og tilgjen-
gelig for alle i hvert lokalsamfunn. 

Slik ser valglista vår ut:
 1. Gunhild Tomter Alstad, Hamar
 2. Finn Ragnvald Huseby, Elverum
 3. Lisbeth Sydbøge, Gjøvik
 4. Lars Erik Flatø, Brandbu
 5. Kristin Storbråten Stadsvold, Dokka
 6. Marta Bjørnøy Lalim, Vang i Valdres
 7. Ivar Bae, Brumunddal
 8. Frøydis Angard Ulateig, Lillehammer
 9. Njål Slettemark Føsker, Nord-Odal 
 10.  Borgny Skansen Sletten, Vinstra
 11. Trond Gellein Løkken, Tolga
 12. Christine Caroline Munkebye 
  Aarnes, Lesja
 13. Sander Vestby, Hov i Land
 14. Kjersti Drtina Øversveen, Elverum
 15. Håkon Gulliksen Furuset Karlstad,  
  Skreia

 16. Hege Bjerkestrand Midthun, 
  Elverum
 17. Lars Erik Hyllvang, Engerdal
 18. Ole Midthun, Hamar

Bønnelista:
Kirken trenger gode ledere – hvem vil du 
gi din stemme?
Kirkevalget er to valg. Menighetsrådet og 
bispedømmerådet. Bispedømmerådet er 
ansettelsesorgan for prestene i bispedøm-
met og er representantene i Kirkemøtet, 
den norske kirkens «storting» i perioden 
2019 – 2023. I år er det tre lister i Hamar 
Bispedømme. 

Her er en kort presentasjon av en av dem:
Bønnelista ønsker å bidra til å styrke lo-
kalmenighetene i Den norske kirke, og 
det gode arbeid som gjøres rundt om i 
menighetene. Vi ønsker også å være til 
hjelp og støtte for dem som står i arbei-
det, og å kunne bistå med undervisning 
og motivering for dem som trenger det, 
ved hjelp av Guds ord. 

Vi vil videreføre den bibelske tro og tradi-
sjon som Den norske kirke har vært tuftet 
på siden reformasjonen. Alle avgjørelser i 
kirken må være i tråd med Bibel og be-
kjennelse - kirkens grunnlag. Vi ønsker 
en fornyet kirke der medlemmene blir 
utfordret til å ha Jesus som Herre og som 
søker Gud i bønn og tilbedelse. Vi ønsker 
en ledelse som er ledet av Guds hellige 
Ånd og som oppmuntrer alle til å tjene 
Gud på forskjellig vis. Vi ønsker selvstyre 
i de lokale menighetene. 

Du kan bli kjent med listekandidatene 
på www.bonnelista.no. 
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Bak glemselens slør

Menighet og misjon

Det er godt jeg ikke minnes – 
som så mange andre gjør.
Det er godt at mangt blir borte
bak min glemsels tette slør.

Det er godt jeg kunne glemme
hva hun heter, hvor hun bor,
hennes dype, brune øyne,
hennes såre avskjedsord . . .

Det er godt jeg ikke husker 
vakre Gerd i nummer fem
som jeg mange sommerkvelder
lykkesvimmel fulgte hjem.

Gud-skje-lov at jeg har glemt det:
hennes lille rare hatt
og det rappe kast med hodet
når hun nikket sitt god natt.

Det er bra jeg ikke bærer
som et ekko i mitt sinn
hennes unge lyse latter,
hennes føtters lette trinn.

For mange år siden samlet flere menighe-
ter i prostiet vårt seg om å støtte prosjek-
tet «Nord-Østerdal hjelper Nordøst-Thai-
land.»  Det var i samarbeid med NMS` og 
et uttrykk for at misjon er en helt sentral 
del av kirkens og menighetenes liv. Bl.a. 
støttet man opprettelse av bøffelbank til 
hjelp for bøndene i Nordøst-Thailand. 
Mens det prosjektet for lengst er avslut-
tet, har Alvdal menighet fornyet sin sam-
arbeidsavtale med NMS, og  bl.a. skal det 

Jeg er ferdig med det hele,
det kan gud og hvermann se.
Nei, jeg husker ikke lenger 
hennes fine, runde kne . . .

Jeg har glemt de brune øyne,
hvert et ord og hver en ting,
hennes røde øredobber,
hennes gylne vennskapsring.

Takk og pris at jeg er rolig
og tar alt med sunn fornuft
-  så jeg nesten ikke husker
hennes hanskers søte duft.

Men hva er det, kjære hjerte?
Hvorfor banker du så slemt?
Du må tåle at jeg minnes
hvor fortrinnlig jeg har glemt!

årlig ved en eller flere gudstjenester være 
ofring til misjonsprosjektet som bl.a. 
omfatter støtte til skole og til omsorg for 
vanskeligstilte kvinner. Hamar hadde en 
misjonær i Thailand i 11 år, Arve Hansen 
Haugland, som arbeidet for den luther-
ske kirken der. Han arbeidet for NMS til 
2005 og ble i 2014 innsatt som sokne-
prest i Loddefjord menighet. 

 Arne Paasche Aasen
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I anledning 25 års-jubileet for Samarbeid 
menighet og misjon (SMM) har Bispe-
møtet og SMM samarbeidet om en artik-
kel til landets menighetsblad til bruk for 
eksempel i høstnummeret 2019. Menig-
hetene står fritt til å bruke deler eller hele 
artikkelen og til eventuelt å bruke den på 
menighetens nettside.

Skapt - Døpt – Sendt - 
SMM 25 år

Døpt til å dele!
Når vi døpes får vi del i et lokalt, men også 
et grensesprengende globalt felleskap med 
samme oppdrag. Korset presten tegner på 
den som døpes ved døpefonten gir en dyp 
tilhørighet, til Kristus og den lokale me-
nighet, men også til hele den verdensvide 
kirke. Vi blir del av noe større enn oss selv 
som også gir retning for livet vårt. Vi sen-
des ut av våre komfortsoner for å bety en 
forskjell i verden.

I samarbeidet mellom Den norske kirke 
og misjonsorganisasjonene (som kalles 
SMM) har det utkrystallisert seg et øn-
ske om å styrke vår kristne identitet som 
Skapt – Døpt – Sendt: Hvert enkelt men-
neske er skapt i Guds bilde unike og umis-
telige. Døpt til å tilhøre Jesus Kristus i liv 
og død. Og sendt til våre medmennesker 
og verden for å bety en forskjell og dele 
den kristne tro i ord og handling.

Kirken - et delefolk
Noen forbinder ordet misjon med kultu-
rimperialisme og tvang til tro. Egentlig 
betyr det «sendelse» (latin: missio).

Den norske kirke sier i sin visjon at vi er 
en misjonerende kirke.

Men hvorfor beholde misjonsordet når 
det kan gi feil assosiasjoner?

For å holde fast ved at vi som kirke og 
døpte faktisk har del i noe som er for alle. 
Den kristne Gud er Gud for alle, ikke 
bare for noen bestemte folk, grupper el-
ler miljø. Gud er universell. Også for å 
minne oss om at vi ikke har rett til å holde 
det for oss selv - tvert imot blir vi sendt 
for å dele i ord og handling. Vi er som 
døpte – et delefolk. Sendt for å dele både 
det vi har av materielle goder og de dype 
skatter vi har i vår tro: Forsoning, tilgi-
velse, rettferdighet etc.! Det handler om 
at vi som kirke ikke kan være oss selv nok, 
det handler om gjestfrihet, om å invitere 
inn i åpne felleskap- Så handler det om og 
gå ut, ofte utenfor vår egen komfortsone. 
Kirken er både et «kom» og et «gå», slik 
Ungdommens kirkemøte har sagt det.

Samarbeid menighet og misjon - SMM 
25 år
Samarbeidet mellom Den nor-
ske kirke og misjonsorganisasjonene                                      
Samarbeid menighet og misjon – SMM 
- feirer 25-års jubileum i år (1994-2019).                                                      
Pr. i dag har 955 av Den norske kirkes 
1200 menigheter misjonsavtale med en 
eller flere av de syv SMM-organisasjonene 
(se mer kirken.no/smm). Det er strålende! 
Dette har vi fått til sammen!

SMMs visjon som har stått seg i disse 25 
årene lyder: Sammen om misjonerende me-
nigheter hvor evangeliet frigjør og utruster 
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mennesker til å dele troen i handling, nær-
vær og ord, lokalt og globalt.

Samarbeid i over 40 land
Gjennom samarbeidet med SMM-or-
ganisasjonene har norske menigheter 
dermed et konkret tilknytningspunkt til 
det globale kirkefellesskapet. Misjon blir 
ofte sammenlignet med et vindu. Med et 
åpent vindu får vi både frisk luft inn og 
syn ut. Det er noe befriende og sunt med 
et åpent vindu. Vi blir ikke innestengt i 
vår egen lille virkelighet, men åpner opp 
for verden. Gjennom samarbeid med de 
sju misjonsorganisasjonene og deres part-
nere og søsterkirker har vi mottatt impul-
ser og relasjoner som har skapt noe nytt 
hos oss.

Men i dagens situasjon trenger vi i enda 
større grad å se oss som døpt inn i den 
verdensvide kirke med et felles oppdrag! 
Menighetene oppfordres til å la denne 
identiteten prege trosopplæring, gudstje-
nesteliv og måten vi er kirke på. Hva gjør 
din menighet og lokalmiljø ut av denne 
muligheten?

De sju organisasjonene i SMM er:
NMS, Normisjon, Misjonsalliansen, Israels-
misjonen, Stefanusalliansen, HimalPartner, 
Areopagos

Mer info på www.kirken.no/smm

Det var den gang

Flinke elever ved 
Plassen skole 
under visitasen i 
2015.

Kirkekaffe i 2012.
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Visste du
at betegnelsen «bispedømme» ble fjer-
net ved reformasjonen i Norge (1536-
1537) og erstattet med ordet «Stift»? 
Sånn ville kongen (Christian III av 
Danmark-Norge) markere at den 
gamle (katolske) og bispestyrte kirken 
var borte. I stedet kom en kongestyrt 
kirke. «Stift» ble betegnelsen på en re-
gion – og i spissen stod IKKE en geist-
lig) men kongens «befalingsmann,» 
lensherren. 

at Hamar Stiftsdireksjon som ble ned-
lagt i 1997, hadde røtter tilbake til 
Kirkeordinansen av 1539 og da hadde 
navnet «Kirkens Forsvar?» I sin mo-
derne form bestod Stiftsdireksjonen 
av fylkesmann og biskop i hvert bispe-
dømme og avgjorde saker som gjaldt 
kirkebygg, kirkegårder, prestegårder- 
og tidligere også hadde tilsynsansvar 
overfor skolene? 

at den første søndagsskolen sies å være 
opprettet i England i 1780 beregnet 

på fattige barn som skulle få opplæ-
ring i elementære fag og religion, og 
at søndagen ble valgt fordi det var den 
eneste dagen ungene hadde fri (fra ar-
beid) og at den første organiserte søn-
dagsskolen i Norge ble startet i Stavan-
ger i 1844 av en kjøpmann der som 
hadde vært i England og sett den der? 

at det var Alvdal Indremisjon (nå Nor-
misjon Alvdal) som startet den første 
søndagsskolen her i 1927 med Per Lil-
leeng som lærer? MEN noe tyder på 
at det kan ha vært en søndagsskole 
tidligere. 

at i 1881 kostet kirkelige handlinger 
følgende: barnedåp: kr.160, vielser kr. 
300, jordpåkastelse og likpreken kr. 
06. 

at et menighetsmøte i Alvdal i 1906 
stemte slik på et forslag fra Alfred 
Eriksens forslag om å fjerne bispeem-
betet: 26 stemte for og 21 mot dette. 

•

•

•
•

•

•

Konfirmanter i Tyholttårnet i 2008. Kjent dame på besøk 
under Lys Våken i 2015.
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Redaksjonskomiteen ønskeR alle en god høst!
Stoff til neste nummer av bladet må være levert innen 14. oktober 2019

PRest

Kristine Berg
keb@kirkene.net
Telefon 416 95 754

alvdal kiRkekontoR

Besøksadresse: Dalseggen
Alvdal kommunehus
Postadresse: Gjelen 4, 2560 Alvdal
Telefon 62 48 90 55

ÅPningstideR

Man - fre kl 10.00-13.00

daglig ledeR/kiRkeveRge

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

tRosoPPlæReR

Trond Gellein Løkken

kantoR

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

hjemmeside: www.alvdalkirke.com

Livets gang
Døde:
Rolf Borgeteien
Ingebjørg M. Wagenius
Kjellfrid Kveberg
Ole Arne Kveberg
Reidun Grøtting
Marit Persheim

Døpte:  
Ella Tannåneset Fjeldberg
Vera Gjermundshaug Lien
Ingeborg Eggen Tronsmoen
Ola Steihaug Nyvoll
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Lørdag 7. september kl 17.00. 
Gudstjeneste for 50 års-konfirmanter. Alvdal kirke.

Søndag 15 september kl 11. 
Høsttakkefest. Alvdal kirke.

Søndag 22. september kl 11. 
Gudstj. med konfirmantpresentasjon. Alvdal kirke.

Søndag 29. september
Ingen gudstjeneste.

Søndag 6. oktober kl 11. 
Gudstjeneste Alvdal kirke.

  Salmekveld Egnund kapell kl 19.

Søndag 13. oktober kl 11. 
Gudstjeneste Alvdal kirke.

Gudstjeneste  i Strandbu kl 19.
GUDSTJENESTE MED VEKT PÅ MUSIKKEN.

Søndag 20. oktober 
Ingen gudstjeneste i Alvdal.

Søndag 27. oktober
Ingen gudstjeneste i Alvdal.

Søndag 3. november kl. 11 – 
Allehelgensdag, minnegudstjeneste i Alvdal kirke.

Søndag 10. november kl. 11  
Gudstjeneste i Alvdal kirke.

Søndag 17. november kl. 19 
Gudstjeneste i Alvdal kirke.

Søndag 24. november  
Ingen gudstjeneste i Alvdal.

Søndag 1. desember – 1 søn advent kl. 11 – 
Familiegudstjeneste i Alvdal kirke.

Torsdag 5. desember kl. 1700 
Nattverdgudstjeneste på Solsida.

O
pp

se
tt

: S
ol

he
ll

in
ga

 F
ol

ld
al

 A
S 

/ T
ry

kk
: H

am
ar

 M
ed

ia
 A

S

Gudstjenester

Listen settes opp med forbehold 
om endringer.


