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Menighetene i Os

Engådalsbua 30 år
Foto: Tor Olav Narbuvoll
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Nåde = raushet
I år er det 500 år siden Martin
Luther hang opp 95 teser på kirke-
døra i Wittenberg. Det ble starten 
på reformasjonen – en stor og om-
fattende prosess som hadde betyd-
ning for alt fra kirkeorganisering til
hvordan vi tenker om mennesket. Arven fra reforma-
sjonen er stor, og året som kommer vil gi mange 
muligheter til å reflektere over hva disse tankene har
betydd og betyr for oss i dag. 

Ett av de ordene som fikk ny betydning med re-
formasjonen, var ordet «nåde». For Martin Luther og
de andre reformatorene, ble dette ordet nøkkelen til
en ny forståelse av hvem Gud er og hva tro er.

Den katolske kirke hadde en lære om at nåden
skulle virke sammen med gjerningene. Menneskene
og Gud skulle på en måte jobbe sammen på men-
neskets frelse. Det gjaldt å forbedre seg og gjøre bot for
sine synder. 

Dermed ble nåden noe man måtte gjøre seg fortjent
til. Og en av måtene å gjøre dette, var å betale avlat til
kirken. Nåden ble til salgs, og mange gravde dypt i det
de hadde av formue for å kjøpe avlat for seg selv eller
en av sine kjære. 

Luther oppdaget at flere bibelvers som ikke passet
med avlatshandelen, blant annet dette: «For av nåde
er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men
Guds gave». (Ef 2,8). Her sies det ingenting om vår
egen innsats. Frelsen og nåden er Guds verk alene. Det
er en gave. Vi får den, uten å ha gjort oss fortjent til
den.

Her fant Luther et nytt utgangspunkt for å forstå helt
sentrale ord som nåde, tro og frelse. Og han fant det
han trengte for å gå i rette med avlatshandelen. I løpet
av drøye tretti år var avlatshandelen avsluttet, som
følge av Luthers gjenoppdagelse av noen sentrale bi-
belvers.

Det viktige begrepet for Luther var ordet «nåde». På
gresk heter det «gratia» – og er i slekt med det norske
ordet «gratis». Det handler om å gi for ingenting, om å
vise barmhjertighet uavhengig av om mottakeren har
fortjent det.

Samtidig er det et ord som er fjernt fra vår virkelig-
het. Det brukes for så vidt om fanger som søker om be-
nådning. Og en gang var det vanlig å be om nåde når
man hadde tapt en slåsskamp, men jeg tror det har
gått helt ut av bruk – i hvert fall i skolegården. 

Men et annet ord kan antakelig like godt brukes:
raushet. Det handler om mye av det samme. Om å gi
av seg selv. Om å være romslig med andre. Om å la
hjertelag og medmenneskelighet være det viktigste. 

Derfor vil jeg bruke det kommende året til å snakke
om Guds raushet. Om at Gud har hjertelag for alle. Om
at Gud gir; uavhengig av hvem vi er. Om at Guds kjær-
lighet ikke er til salgs. Den er gitt for alle. Og at Gud er
raushetens kilde.

Kanskje kan vi også lære oss å være litt rausere med
hverandre?

Stig Johnsbråten

Os familiekor
Os familekor er et kor for alle: enkeltpersoner, familier, «halve»
familier, et sted å ta med barnebarn, for alle som liker å synge...
Vi synger barnesanger/gospelsanger, og har øvelse i Apollon på
Os skole fra kl. 10.30 til 12.30 en lørdag i måneden.
Fellesskapet i koret er godt, og på hver øvelse har vi i tillegg til
sangen; ord for dagen, lek og matpause. Etter matpausa får
ungene leke mens vi voksne øver litt mer.
I tillegg til øvelsene blir det 3 opptredener.

Her er øvelsene resten av våren:
• 18. februar • 25. mars • 22. april • 20. mai

Velkommen til gla'sang!

Kirkemiddager
Os menighetsråd inviterer til kirkemiddag for små og store en
gang i måneden. 
Vil du slippe å lage middag en dag? Treffe andre? 

Kirkemiddagene skal være et møtested for alle – uansett alder
og uavhengig av om man har bodd i Os bestandig eller har
kommet hit fra et annet sted eller et annet land. 

For å vite hvor mange vi skal lage i stand til ber vi om påmeld-
ing (se nedenfor). Og vi er behjelpelige med skyss hvis du
trenger det – gi beskjed ved påmelding.

Sted: Kirkestua  kl. 16:00-18:00. 
Middagen serveres fra kl. 16:30-17:30.
For de som ønsker det, blir det en felles avslutning kl. 17:30
Middag følgende datoer: 16. februar, 16. mars, 20. april, 
11. mai og 8. juni: 
Pris: voksen kr 50.-, barn kr 25,-

Påmelding senest fredagen før middagen til 
e-post kirkekontoret@os.kirken.no 
eller ring/send SMS til Bjørn Frydenborg tlf. 901 05 597  

Hjertelig velkommen!

Os familiekor i full sving under Barnas dag på Røros. 
(Foto: Yomilye Tesfay)



3Menighetsblad nr. 1/2017

Min salme
Vi har spurt Per Jostein Nygård om et bidrag 
til Min salme, og svaret var ikke vanskelig.

– Min favorittsalme er «O store Gud», sier Per
Jostein.  

Denne salmen er basert på et dikt skrevet av
Carl Gustav Boberg i Sverige i 1885, og  publisert
første gang i 1886. Melodien er en svensk folke-
melodi. Det er flere som har oversatt sangen til
norsk, og den mest brukte er Knut Josef
Andersens tekst. Sangen har blitt sunget av
mange kjente musikere, blant annet Elvis
Presley, som kalte den sin «favorittsalme».

– Som 9-10 åring hørte jeg denne salmen på
radio, i ønskekonserten, og det var først og fremst me-
lodien som gjorde inntrykk på meg da, forteller Per
Jostein. – Jeg ville skaffe frem teksten på denne, men det
var ikke bare å google frem den midt på 70-tallet. 

– Det var den første salmen jeg lærte meg å spille på or-
gelet hjemme. Gammeltante, Anna Marie Enge, som
bodde i Oslo og kom på ferie hver sommer, hadde med
seg teksten til meg. Hun sang i kor i Oslo og hadde vært
solist med denne salmen. Da sang hun, mens jeg spilte
orgel – da var det høytidsstund. Siden har jeg brukt denne
i mange forskjellige sammenhenger, og teksten har fått en
større plass etter hvert. Aller helst liker jeg å spille den på
trekkspill med Olav Brynhildsvoll med hans finurlige og
rentklingende akkorder, avslutter Per Jostein.

Konfirmanter 
i Os 2017
Dalsbygda kirke 3.06. kl. 11.00
Erlend Gjelten
Ronja Campasas Gjelten
Gyda Westvold Hansen
Ronja Østby Lunden
Henrik Rønningen
Bergljot Sæthern
Ingrid Tingstad
Andreas Gundersen Tuveng
Marius Tuveng

Os kirke 4.06. kl. 11.00
Bjørn Bertinius Ellevold Aas
Anja Langbekkhei
Ida Narjord
Thomas Narjord
Iver Oshaug
Johannes Ryen
Sondre Rønning
Synne Aurora Øyan Skaarseth
Marcus Westum 
Eskil Stenseth Øyen

O store Gud, når jeg i undring aner,
hva du har skapt i verden ved ditt ord.
Ser universet med de mange baner,
og vet alt liv oppholdes ved ditt bord;

:/: Da bryter lovsang ifra sjelen ut,
O store Gud, o store Gud! :/:

Når jeg i skriften ser de mange under,
som Gud har gjort fra første Adams tid.
Og ser hvor trofast Herren alle stunder
har ført sitt folk igjennom livets strid.

Refr.

Når jeg så vet at Kristus lot seg føde,
Ja, at han gikk omkring og gjorde vel.
Inntil han sonet verdens synd og døde,
og oppsto for å frelse hver en sjel:

Refr.

Når så til slutt hvert tidens slør må falle,
og troens mål er nådd, så jeg får se.
Vil evighetens klokker sjelen kalle
for tronen mellom skaren hvit som sne:

:/: Da bryter lovsang ifra sjelen ut,
Takk, store Gud, takk, store Gud :/:

Kirkeskatteposer i kirkene
For barn som er med i kirken, kan det
være godt å ha noe å ta i og holde på med
når de er med på gudstjeneste. Det er
allerede barnekrok i både Os og Dalsbygda
kirke. Og nå kommer det kirkeskatteposer
til de minste i alle kirkene.

Kirkeskatteposene kan dere hente når dere
kommer i kirken, og så kan barna ha dem med
der de sitter sammen med foreldrene i kirken. Vi
tror mange kan sette pris på denne muligheten.

I posene finner barna ulike bøker og figurer
som de kan kikke på og holde på med. Det er ulike farger på
posene og innholdet varierer med fargen på posen. En liten plakat forteller
hvilken aldersgruppe de ulike posene er tiltenkt, og selvsagt kan man også
velge en annen farge for å få variasjon neste gang man kommer. Figurene og
bøkene har tilknytning til ulike bibelfortellinger, og det kan være en god an-
ledning til å gi barna en liten innsikt i noen sentrale deler av Bibelen. Spør
gjerne presten eller noen andre i kirken hvis dere lurer på hvilke bibelfortell-
inger de ulike tingene er knyttet til.

Posene finnes der dere går inn i kirken. Kirkevertene kan finne fram kirke-
skatteposene hvis dere ikke finner dem. De kan selvsagt også brukes ved
gravferd og vigsel, hvis dere ønsker – ta i så fall kontakt med kirketjeneren
hvis de ikke står framme. Og det er fint om dere ser over at alt er i posen når
dere legger den tilbake i kurven.



Menighetsblad nr. 1/20174

Engådalsbua 30 år
Etter flere ønsker fra hytteeiere, turister og faste innbyggere på
Narbuvoll om ett mål å gå mot, sommer som vinter i fjellet,
besluttet Narbuvoll Grunneierlag å søke Os kommune om å
få sette opp ei kvilebu i fjellet. Det ble holdt befaring for å
finne en egnet tomt og valget falt tilslutt på Engådalen. Etter
tomteutvelgelse ble søknad sendt kommunen og da positivt
svar derfra forelå høsten 1985 var det bare å sette i gang.

Grunnsteinen ble lagt ned 30. november 1985 og den 21.
februar 1986 ble det oppstart på reisverket. Dugnadsinn-
satsen var det ikke noe å si på og aktiviteten var stor utover
februar og mars mnd slik at bua kunne delvis taes i bruk i
1986. Men da det stod igjen litt lakkering, beising og en del
andre små/store detaljer ble det holdt offisiell åpning først 
20. februar 1987. Da var det lagt ned ca 400 dugnadstimer
blant grunneierlagets medlemmer, og vi fikk også dugnads-
hjelp utenfor grunneierlaget, noe vi satte virkelig stor pris på.
Grunneierlaget mottok også gaver i form av penger og gjen-
stander fra folk med tilknytning til Narbuvoll.

Engådalsbua har gjennom 30 år blitt flittig brukt, noe som
utskrevne hyttebøker vitner om. Her er det små og store his-
torier fra fornøyde gjester som har tatt en rast i løpet av fjelltur-
en sin, til fots eller på ski. Gjennom årene har vi hatt sportsan-
dakter, kaffe/vaffelsalg, og også ved flere anledninger ble det
solgt suppe til ivrige skiturister som Narbuvoll fjellstue sørget
for. Vi håper fortsatt at bua blir flittig brukt og ønsker alle som
ferdes forbi og tar  en rast på sin ferd i fjellet velkommen inn.

Narbuvoll grunneierlag i samarbeid med Narbuvoll menig-
hetsråd ønsker å markere buas 30. års jubileum og den 19.
mars kl. 12:00 blir det sportsgudstjeneste med påfølgende
salg av suppe, kaffe og kaker i/ved bua. Det vil bli mulighet for
scooterskyss for de som ikke har muligheter til å gå på ski,
parkering ved kirka og Betel, og godt oppkjørte/merkede
løyper.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å være med oss på
markeringen.

I høst startet kirke-
tjenerne med opp-
pussing av klokke-
tårnet i Narjordet.
Tanken er å lage et
«stille rom» som kan
stå åpent i sommer-
sesongen. Det som
tidligere ble lagret
der er nå flyttet over
i uthuset ved 
parkeringsplassen.
Inne legges det pa-
nel på deler av vegg-
ene, og gamle krans-
er, som tidligere ble
brukt i begravelser,
skal henges opp. 
På nordveggen
ønsker vi oss et tek-
stil, åkle eller lign-
ende, som skal fungere litt som en «altertavle». 
Kanskje er det noen som har noe liggende som kunne
egne seg, eller som har lyst til å lage noe til klokketårnet?

Ta gjerne kontakt med kirkekontoret om du har noe eller
har ide til noe som kan lages.

Rehabiliteringen av 
Os kirke fortsetter
I 2008 ble det utarbeidet
en grundig tilstandsana-
lyse for Os kirke. Den viste
at det var behov for omfatt-
ende rehabilitering for å få
kirka opp på vanlig ved-
likeholdsnivå. Blant annet
var det angrep av ekte hus-
sopp. I alle årene etter har
det vært utført arbeider på
kirka, bl.a. sanering av
råteskader, reparasjon av
panel, oppgradering av
varmeanlegget og omlegg-
ing av hele hovedtaket. Tårnet er nå ferdig restaurert og malt,
men det står igjen mye på resten av kirka.
Det er bygget et nytt teknisk rom i forlengelsen av bårehuset
som rommer ny hovedtavle (sikringsskap) for kirka. Dette er
gjort for å redusere risikoen for brann. I år er målet også å få på
plass et brannvarslingsanlegg inne med direkte oppkobling mot
110-sentralen. Videre skal det monteres varmestyringssystem,
lynvernanlegg og nye renner og kummer for nedløp. 
Hele bygget trenger skraping og vasking før vi kommer i gang
med utvendig maling. Det er ikke realistisk å få malt hele kirka i
år, men vi håper å komme godt i gang. For å få utført mye av
dette arbeidet trengs det sikring, så til våren kommer det opp
igjen stillas på deler av kirka.

Innvendig oppussing 
av Narjordet klokketårn

Engådalsbua i bruk under en av Tufsingdal IL sine utflukter i 2016. 
(Foto: Dag Meli)

Tavla inne i
Engådalsbua
er laget av 
Jens Nygård.
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– Vannet smaker mye bedre, og klærne er mye renere enn
før, sier Richard Wilson, før han tar en ny slurk av vannet
fra landsbyens nye brønn. Nå er livet enklere, friskere og
morsommere for Wilson.

Før kunne Wilson bruke mange timer på å hente vann til
familien. Køen ved brønnen kunne være lang, og for hvert
minutt med venting, ble det ett minutt mindre med fotball-
spilling sammen med vennene. For en 13 år gammel gutt
er det hardt å akseptere.

Men vann må familien til Wilson ha, og å skaffe vann er
hans ansvar. Og det er et tungt ansvar, bokstavelig talt. Fire
kanner med vann skal fraktes fra brønnen og hjem, og når
kannene er fulle er vekten på 80 kilo. Det er god trim for en
13-åring, kanskje litt for mye av det gode, tenker mange.
Men vann må familien ha.

Den gode nyheten er altså at det nylig har skjedd endr-
inger i landsbyen Ikonda, der Wilson bor. I landsbyen har
flere brønnbyggere fått opplæring, og en ny brønn er på
plass. Den har gjort køen ved brønnen kortere og vannet
renere. Sykdommer som diaré og urinveisinfeksjon er det
også mye mindre av.

– Før kunne det gjøre vondt å tisse, og jeg hadde mye
vondt i magen. Men nå er det mye bedre. I framtiden håper
jeg at vanntilgangen vil bli enda bedre, og at folk sin helse
også blir bedre, sier Wilson, som nå også har bedre tid og
helse til å spille fotball – slik 13 år gamle gutter skal gjøre.

Det er i år 50. gang Kirkens Nødhjelp gjennomfører
Fasteaksjonen. I 50 år har altså menigheter over hele land-
et bidratt til at millioner av mennesker har fått den hjelpen
de har rett på. Rent vann og tilgang på mat er en rett alle
mennesker har, og Kirkens Nødhjelp kan aldri få gitt nok
takk til de som har støttet aksjonen trofast gjennom 50 år.

Bøssebærerne kommer
Tirsdag 4. april kommer konfirmantene rundt for å samle
inn penger til årets fasteaksjon. Det er mulig både å gi 
kontanter i bøssa og å overføre penger til Kirkens nød-
hjelps konto. Vi håper alle tar vel i mot bøssebærerne når
de kommer. Innsatsen de gjør er viktig for å finansiere
Kirkens nødhjelps arbeid i
hele verden. 

Bli kjent med Eyvind Skeie
og Martin Luther
Søndag 5. mars kl 19.30 får
Narbuvoll kirke besøk av teolog-
en, forfatteren og salmedikteren
Eyvind Skeie. Skeie er en av de
største bidragsyterne i den nye
salmeboka vår, og har 
skrevet kjente og kjære salmer
som «Tenn lys» og «En stjerne
skinner i natt». Vi tok en telefon
for å høre om han kunne svare på
noen spørsmål som introduksjon til besøket.
Vi vet at  Martin Luther og reformasjonsjubileet skal

stå i fokus denne kvelden. Hva var det Luther gjorde som
er verdt å jubilere for i dag, 500 år etter?

– Martin Luther representerte noe helt nytt og markerte
et vendepunkt både når det gjaldt tro og salmediktning.
Heretter skulle salmene skrives på språk som folk forsto og
bli lettere tilgjengelig. Folk flest forsto jo ikke latin.
Luther skrev mange salmer som fortsatt er i bruk. Har

han vært til inspirasjon for deg i  din salmediktning?
– Ja, det har han, og det skal jeg snakke om på Narbuvoll.

I foredraget mitt skal jeg presentere en ny salme som skal
vise hvordan vi i dag opprettholder tradisjonen etter
Martin Luther. Jeg skal prøve, på en inspirerende måte, å
snakke om hva som er spesielt med hans salmediktning,
og også se litt på hans liv og hans samtid.
Har du en yndlingssalme?
- Ja, det har jeg. Den heter «Vår Gud han er så fast en

borg», og er skrevet av Martin Luther.
Vi gleder oss til salmekveld. Velkommen til Narbuvoll

kirke! 

Møteplan for Os
Normisjon våren 2017

Mandag 20. februar  kl. 19.00:   
Møte hos Kjellaug og Magne Nyvoll.
Reidun Woie Klevland deltar.
Tirsdag 28. februar kl. 19.00: Ledersamling for Nord-
Østerdal og Røros på Tron  ungdomsseter.  Inger Brit
Rødberg deltar.
Mandag 27. mars   kl. 19.00:Møte hos Gudrun og John
Ryen. Astrid Breivold  deltar.
Tirsdag 25. april    kl. 19.00:  Møte hos Astrid og Inge
Ryen. De har ansvar for møtet.
28. - 30. april: Regionårsmøte på IMI Stølen.
Tirsdag 23. mai kl. 19.00: Møte hos Kjellaug og Magne
Nyvoll.Stig Johnsbråten deltar.
Lørdag 10. juni   kl.  16.00: Familiemøte på hytta til
Astrid og Inge Ryen i  Narjordslia. John Ryen jr. deltar.

Alle er velkommen til møtene!

Det tas forbehold om endringer i møteplanen.



Menighetsblad nr. 1/20176

Det er i 2016 avholdt 7 møter og be-
handlet 36 saker i menighetsrådet.  

Gudstjenester
I soknet er det avviklet 23 guds-
tjenester, 16 av disse i kirka. Flere av
gudstjenestene har vært felles for alle
3 menighetene i kommunen. På de
23 gudstjenestene har det vært et
oppmøte på 2074 personer, et snitt på
90 personer.

Kirkelige handlinger
6 døpte, 12 konfirmanter, 1 vielse og
10 begravelser.

Trosopplærings/konfirmantarbeid
Lørdag 12. mars ble Fjellgospel ar-
rangert for 1 gang. 75 konfirmanter
fra hele prostiet var samlet i Oshallen
til korseminar og konsert sammen
med Nittedal gospelkor.  

Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp
ble gjennomført 15. mars, og konfir-
mantene det ble samlet inn kr 11996.
Etter god innsats fikk de servert 
boller og kakao på Frivilligsentralen.

Helga 16. og 17. april ble det arrang-
ert tårnagenthelg for alle menighet-
ene. Atten 3. og 4.- klassinger møtte
opp i kirka lørdag ettermiddag.
Søndagen startet med agentfrokost i
kirkestua.  Agentene sørget for vel-
lykket gudstjeneste med dramatiser-
ing, sang og forbønn.  Opplegget ble
avsluttet med agentsaft/kaffe, kaker
og bildefremvisning i kirkestua.

Søndag 23. oktober var det mini-
musikal med fireåringene og Os 
familiekor. 
4 fire-åringer fikk min kirkebok
denne dagen.

Øvrige arrangement
Menighetsrådet fikk tildelt kr 8 500 i
OVF-midler til prosjektet «Det gode
møte». Målet er å skape gode møte-
plasser mellom flyktninger og nord-
menn, og det ble arrangert kirkemid-
dag i Fensal 14.september.  Det vil bli
flere kirkemiddager utover i 2017. 

Åpen kirke i sommer
Kirka var åpen hver dag i tidsrommet
27.06-14.08. Takk til de som sørget for
åpne dører.

Fra og med 1. januar 2017 er Den
norske kirke et eget rettsubjekt –
og en kirke adskilt fra staten.
Men hva innebærer det egentlig?
Her er noen kortfattede svar på
hva endringene innebærer for
kirkens medlemmer og ansatte.

Hva skjer 1. januar – når Den norske
kirke fra staten?
1. januar opprettes Den norske kirke
som et selvstendig rettssubjekt og er
ikke lenger en statlig etat. Det betyr at
kirkens valgte organer overtar det 
ansvaret som staten, nå sist ved
Kulturdepartementet, har ivaretatt på
kirkens vegne. Blant annet gjelder dette
ansvar for økonomiforvaltning og 
arbeidsgiveransvaret for prester, prost-
er, biskoper og ansatte på bispe-
dømme-kontorene og i Kirkerådet.
Disse får nå det nye rettssubjektet som
arbeidsgiver. I realiteten betyr dette lite
nytt for den enkelte som stadig skal for-
holde seg til sin nærmeste leder og sitt
bispedømme. Det er Kirkemøtet som
formelt overtar de fleste oppgavene fra
staten og som delegerer videre. 
Hvorfor skjer dette?
Skillet er en konsekvens av kirkeforliket
i 2008 som førte til grunnlovsendringen
i 2012 som endret kirkens status i
grunnloven fra statskirke til folkekirke.
Denne endringen blir ofte omtalt som
en forfatningsreform. 10. mai 2016 ved-
tok Stortinget endringer i Kirkeloven.
Disse endringene oppretter formelt
Den norske kirke som eget rettssubjekt
fra 1.1.2017 (se punkt 1) og dermed kan
man snakke om en forvaltningsreform.
Hvorfor er Kirkemøtet fornøyd med
endringene?
Det har vært to viktige hovedgrunner til
at både kirken og staten har ønsket
dette skillet velkomment:
1 Hensynet til religionsfrihet og like-
stilling mellom tros- og livssynssam-
funn
2. Hensynet til selvstendighet for Den
norske kirke, dvs. at det er kirkens egne
organer, ikke statens, som fatter beslut-
ninger på kirkens vegne
Hvordan forandrer kirken seg – for
medlemmene?
Endringene i lovverket og avtalene
kommer ikke til å gi merkbare endring-
er for de som henvender seg til kirka.
Det vil fortsatt være de samme ansatte

du møter lokalt, og prestenes og de 
andre ansattes ansvarsområder er ikke
endret. 
Det som kan få betydning lokalt er 
finansieringen av den selvstendige 
kirken. Dersom Den norske kirke får en
inntekt som ikke dekker dagens 
aktivitetsnivå, må Kirkemøtet finne
inndekning for dette i sine budsjetter.
Det kan ha betydning for kirkens aktiv-
itet lokalt, men er altså ikke en nød-
vendig konsekvens av endringene i lov-
verket som gjelder fra 1. januar 2017.
Og hva blir annerledes for ansatte?
Ansatte som ikke omfattes av virksom-
hetsoverdragelsen (ansatte i fellesråd-
ene, dvs. kirkeverger, organister, kirke-
tjenere mm.) vil ikke påvirkes.
De ansatte som virksomhetsoverdras
(prester, proster og biskoper, samt
fagrådgivere på bispedømmekontorene
og i Kirkerådet), vil få ny arbeidsgiver
og dermed nytt avtaleverk som reguler-
er ansattes betingelser (hovedavtale,
hovedtariffavtale, særavtaler osv). Det
nye avtaleverket ble formelt vedtatt 
3. januar, og viderefører i all hovedsak
de bestemmelsene som gjaldt før virk-
somhetsoverdragelsen.
Den gruppen som vil merke mest er de
ansatte ved bispedømmekontorene og i
Kirkerådet som jobber med økonomi,
lønn og personal. Disse får helt nye sys-
temer og rutiner de må jobbe med, da
kirken ikke lenger kan benytte seg av de
statlige styringssystemene.
Vil medlemmene nå måtte betale for å
være medlem i kirken?
Nei, det er ingen planer om medlems-
avgift nå. Men på sikt kan dette endre
seg. Regjeringen jobber med en helhet-
lig rammelov for tros- og livssynssam-
funn som skal ut på høring nå i 2017, og
denne vil også inkludere forslag til
fremtidige finansieringsmodeller. Det
vil dermed være opp til Stortinget om
det skal innføres medlemsavgift i Den
norske kirke.
Vil vi fortsatt ha de samme helligdag-
ene med fri fra skole og jobb?
Ja!

2017 – Hva skjer med kirken? Årsmelding for 
Os menighet 2016
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Frivillig arbeid
Os Familiekor, med i overkant av 30
medlemmer fra alle bygdene i kom-
munen. Ragnhild Ryen Dirfeldt er diri-
gent for koret. Barneforeninga Vårsol i
Narjordet samles 1 gang pr måned i
skoleåret og har fokus på frilufts-aktiv-
iteter. Ei tverrkirkelig husfellesskaps-
gruppe.

Arbeid kirkegårder og kirke
På kirka og bårehuset er følgende arbeid
utført:
• Hovedtaket er ferdig restaurert 
• Hovedtavle for elektrisk anlegg og
varmestyring er flyttet fra kirka til nytt
teknisk rom.
• Brannpost, med brannslange, på
nordsida av kirkebygget.
• Mur på bårehuset er reparert og det
påført et strøk med maling
• Kirkespiret og klokketårnet i Narjordet
er påført et strøk med tjære

Prioritert fremover:
• Få ferdig «stille rom» i Narjordet, 
med utstilling av gamle kranser og ut-
smykning.
• Sette opp ny portal inn til Os-kirka
• Montere nytt varmestyrings-system i
kirka.
• Brannvarslingsanlegg i kirka
• Skifte ut gelender på trappene.
• Blikkenslagerarbeid, lynvernanlegg og
forberedning til utvendig maling. 

Sluttord
Vil til slutt takke alle frivillige som har
hjulpet til og stilt opp med tekstlesing,
sang og musikk og servering i forbind-
else med gudstjenester og andre 
arrangement i kirka, kirkestua og kirke-
middag. Takk til dere som har møtt opp
på kirkegårdsdugnader og til ledere for
frivillig barne- og ungdomsarbeid. 

Erling Nylend, 
leder Os Menighetsråd

Det ble i 2016 avholdt 3 møter og 
behandlet 11 saker i menighetsrådet. 
Videre arrangerte vi fellesmøte for 
menighetene i Os. 

Gudstjenester
Det ble holdt 13 forordnede guds-
tjenester i soknet, og i tillegg var det
seks fellesgudstjenester for alle menig-
hetene i Os. Nytt av året var at alle 
7-åringer i Os kommune ble invitert til
blomstergudstjenesten i Dalsbygda. På
Listuvollen i Mastukåsa ble setermessa
arrangert 07.08.16. Takk til familien
Olav Egil Nyaas.

Øvrige arrangementer:
Vi sang inn jula 18.12.16. Der deltok
kulturskolen med elever under ledelse
av Gro K Solli. Videre deltok presten og
hans datter Vilde Johnsbråten med
musikalske innslag. Vi arrangerte sang-
kveld 24.04.16, hvor Aud og Inge Kroken
delte sine sanger og historier med oss. 

Trosopplæring:
Lys Våken ble arrangert i Dalsbygda
kirke lørdag 29.10 til søndag 30.10. Da
ble alle 11- og 12–åringer i kommunen
invitert til å delta, og vi endte opp med
13 deltagere og 3 konfirmanter som
medhjelpere. Det var spennende å 
overnatte i kirka!

1 fireåring har mottatt «Min kirkebok»,
4 sjuåringer har mottatt «Barnebibel
aktivitetsbok»
6 elleveåringer har mottatt «Godt Nytt».

Kirkelige handlinger:
I Dalsbygda sokn var det 1 barnedåp og
4 begravelser i 2016.

Kapellet og kirka:
Det ble satt inn nye vinduer i våpen-

huset i juli 2016. Tårnet på kapellet har
fått et nødvendig strøk med tjære. Den
gamle altertavla er endelig ferdig 
restaurert og er tilbake i kapellet.
Restaureringsarbeidet er utført av 
malerikonservator Anne Milnes. Takket
være gaver til menighetsrådet har dette
kostnadskrevende prosjektet vært mulig
å gjennomføre. 

Åpen kirke:
En gjennomgang av gjestebøkene viser
at det er skrevet 144 helsinger i kirka og
159 helsinger i kapellet. Vi takker alle
som har bidratt til at vi kan gjennomføre
dette.

Dugnadsinnsats i menigheten:
Som tidligere år har vi veldig mange
som har bistått med dugnad og frivillig
arbeid. Vi takker for innsatsen til alle
som har bistått oss gjennom året, også
de som har tatt på seg oppgavene som
tekstlesere og kirkeverter.

Kirkens Nødhjelp «Fasteaksjon»:
Årets konfirmanter samlet inn kr 9 602,-
fra Dalsbygda.

Planer og tiltak 2016
• Fortsette og ferdigstille arbeidet med
ny plassering/flytting av gjerde rundt
kirkegården
• Fortsette og ferdigstille arbeidet med
fjerning av korskillet
• Starte arbeidet med nytt gulv i båre-
rommet

Marit Bakken Nygård,
leder Dalsbygda menighetsråd

I Dalsbygda
dekker vi lang-
bord i kirka
med god server-
ing og hyggelig
fellesskap. Det
gir en ekstra
trivelig ramme
rundt årsmøtet.

Årsmøter
Nytt år betyr også gjennomgang av det
gamle året. Det begynte med årsmøte i
Dalsbygda 22. januar, og fortsatte i Os og
Narbuvoll de neste søndagene. Når
dette skrives har Dalsbygda og Os be-
handlet sine årsmeldinger. Et utdrag fra
årsmeldingene finnes nedenfor. Og på
nettsidene våre kirken.no/os-hedmark
kan du lese årsmeldingene fra alle sokn
i sin helhet.

Årsmelding for Dalsbygda menighet 2016
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Martin Luther (1483-1546)
er en av de mest inn-
flytelsesrike personer i den
vestlige verdens historie. 
De 95 tesene hans ble start-
skuddet til den protestant-
iske reformasjonen, som
endte med en splittelse av
den vestlige kirken.

Barndom og ungdom
Martin Luther ble født i 1483 i byen
Eisleben øst for Harzen, men allerede
da han var et halvt år gammel, flyttet
familien til Mansfeld, hvor Luthers far
forpaktet en del av en koppergruve.
Martin var en begavet gutt, og gruven
skaffet familien nok penger til at han
kunne begynne på latinskolen og siden
på universitetet.

Skulle være jurist
Martins far, Hans Luther, betalte for ut-
dannelsen hans. Derfor var det også far-
en som bestemte hva sønnen skulle
studere. Hans Luther mente at jusstudi-
et gav gode karrieremuligheter også for
folk som ikke var av fornem familie.
Derfor begynte Martin i 1505 å studere
jus ved det velrennomerte universitet i
Erfurt.

Luther går i kloster
Luther hadde bare studert et par må-
neder da en voldsom opplevelse fikk
ham til å skifte spor. Mens han var på
vei hjem for å besøke foreldrene sine,
ble han overrasket av et voldsomt tord-
envær. Tanken på å dø uten å ha gjort
seg fortjent til en plass i himmelen,
gjorde ham skrekkslagen. Han falt på
kne og bad til Sankta Anna, og han lovet
å bli munk hvis han slapp levende fra
uværet. Til sin fars store ergrelse holdt
Martin Luther sitt løfte, og noen få uker
seinere ble han medlem av presteord-
enen Augustiner-eremittene i Erfurt.

Livet som munk
I juli 1505 sluttet Luther sig til munke-

ordenen Augustiner-eremittene i Erfurt.
Augustinerne var en lærd orden, og
klosterlivet inneholdt teologiske studier
og vitenskapelig arbeid. Det var en
såkalt presteorden, dvs. at munkene
også ble presteviet når de avla munke-
løftet sitt. Luther avla løftet i april 1507
og ble samtidig viet til prest.

Kvaler i klosteret
Som de fleste andre på den tida trodde
Martin Luther at frelsen for sjelen hans
var avhengig av hvor mye han selv bidro
med. Derfor gjaldt det å gjøre så mye
godt som mulig. Luther strevde så hardt
med å oppfylle munkeløftene til punkt
og prikke at hans fysiske og mentale
helse led under det. Likevel følte han
ikke at anstrengelsene brakte ham
nærmere Gud.

Bibelstudier hjalp ham videre
Som predikant og lærer skulle Luther
tolke Bibelen, og særlig gjennom 
arbeidet med Davids salmer og brevene
til Paulus lykkes han med å overvinne
sjelekvalene sine. Det gikk opp for ham
at frelsen ikke var avhengig av hva han
selv kunne utrette, men ene og alene av
Guds nåde.
Denne erkjennelsen gjorde munketil-
værelsen mer meningsfylt for Luther,
men seinere ble den også årsak til
bruddet med den katolske kirken.

Wittenberg
Luther tok en doktorgrad i teologi i
1512, og året etter ble han ansatt som
professor i bibeltolkning ved universi-
tetet i Wittenberg. Han ble mer og mer
overbevist om at man ikke blir frelst ved
å gjøre gode gjerninger, men ene og al-
ene ved å tro på Kristus.

Oppgjør med avlatshandelen
For å skaffe penger til oppførelsen av
Peterskirken i Roma, hadde Pave Leo X
satt i gang en omfattende handel med
avlatsbrev. Et avlatsbrev var et doku-
ment som ettergav straff på jorda og i
skjærsilden. Da dominikanermunken
Johann Tetzel i 1517 begynte å selge av-

latsbrev nær Wittenberg, kastet Luther
seg ut i en teologisk diskusjon om avlat.

Tesene på kirkedøra
Høsten 1517 skrev Luther på latin de be-
rømte 95 tesene mot avlat. De ble slått
opp på døra til slottskirken i Wittenberg.
Den gang var det en alminnelig måte å
innby til akademisk debatt på. Tesene
ble oversatt til tysk, og takket være den
nye boktrykkerkunsten ble de lynraskt
spredt over mesteparten av Tyskland.

Luther nekter å tilbakekalle
Tesene vakte voldsom røre, og i 1518 ble
det innledet en kjetterprosess mot
Luther. Han ble forhørt på riksdagen i
Augsburg av kardinal Cajetan, som for-
langte at han skulle tilbakekalle skrift-
ene sine. Det ville ikke Luther.
Derfor utstedte paven den 15. juni 1520
en bannbulle, hvor han gav Luther 60
dager til å tilbakekalle, ellers ville han
bli utestengt av kirken. Luther reagerte
den 10. desember samme år med å
brenne bullen offentlig. Få uker seinere
bannlyste paven ham fra den katolske
kirken.

Luthers liv

Portrett av Martin Luther, malt av Lucas
Cranach, Lutherhaus Wittenberg.
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Bannlyst og fredløs
Å være bannlyst av kirken var alvorlig.
Det betød at Luther kunne henrettes
som kjetter, og bøkene hans skulle
brennes. Han hadde ikke krav på noen
verdslig rettergang. Men mange følte, 
at han hadde rett i at kirken hadde bruk
for å reformere seg. Der var et inne-
stengt Roma-hat i befolkningen og blant
flere tyske delstatsfyrster. Det kom
Luther til gode.

Riksdagen i Worms erklærer
Luther fredløs
Den innflytelsesrike kurfyrsten Fredrik
den vise av Sachsen sørget for at Luther
kunne få lov til å forsvare seg på
Riksdagen i Worms i april 1521. Luther
reiste til Worms i triumf, og folk
strømmet til for at få et glimt av den be-
rømte munken. På riksdagen fastholdt
han at han ikke ville tilbakekalle noe, og
resultatet ble at han og tilhengerne hans
ble erklært for fredløse. Enhver hadde
nå plikt til at pågripe ham og utlevere
ham til myndighetene.

Luther skjuler seg på Wartburg 
På hjemreisen arrangerte kurfyrst
Frederik et fingert overfall på Luther,
slik at Luther forsvant. Bare noen få
visste at han var blitt ført til fyrstens
borg, Wartburg, hvor han i knapt et år
skjulte seg under dekknavnet Junker
Jörg. Mens han bodde på Wartburg, ov-
ersatte Luther hele Det nye testamentet
fra gresk til tysk og utarbeidet en prek-
ensamling på tysk. De to verkene førte
til at Luthers tanker ble spredt til mange
tyske byer og delstater.

Reformasjonen vokser
Luther leverte en skarp kritikk av
Romerkirken i skriftene sine. Men noen
av kollegene hans i Wittenberg mente at
Luther ikke var hard nok i kritikken av
Roma. Mens Luther i 1521-22 skjulte seg
på Wartburg, kom Andreas Karlstadt til
å stå som leder av reformasjonen i
Wittenberg.
Under hans lederskap ble kirker rasert,
«malte avguder» som helgenbilder og
krusifikser ble ødelagt, og oppgjøret
med kirkens misbruk fikk i det hele tatt
mer karakter av revolusjon enn re-
formasjon.

Bildestorm og bondeopprør
Da Luther fikk vite hvordan det stod til,
forlot han tilfluktsstedet sitt og flyttet til-
bake til Wittenberg. I daglige prekener
tok han avstand fra Karlstadts
bildestorm og radikale tanker, og det
lyktes ham i noen grad at få gjenopp-
rettet ro og orden.
Luther ønsket bare reformer i kirken.
Han ville ikke bruke evangeliets ord til å
revolusjonere samfunnet. Denne hold-
ningen forklarer også at Luther tok sterk
avstand fra bondeopprøret i 1525.

Bibel og gudstjeneste på tysk
Luther ønsket at folk selv skulle ha 
mulighet til å lese Bibelen på morsmålet
sitt, så de ikke var avhengige av å høre
pavekirkens utlegging av Skriften.
Derfor oversatte han selv i årene fra
1521 til 1534 hele Bibelen fra grunn-
språkene til tysk. Inntil da hadde 
den stort sett bare vært tilgjengelig i 
latinsk oversettelse, og bare for et fåtall

mennesker. I flere og flere kirker 
begynte man fra ca. 1523 å holde guds-
tjeneste på tysk i stedet for latin.

Ekteskap
I 1525 giftet Luther seg med Katharina
von Bora, den ene av ni nonner som
hadde flyktet fra et cistercienserkloster.
Ekteskapet mellom en tidligere munk
og en tidligere nonne ble en offentlig
markering av at de regnet seg som fri fra
klosterløftene.

Splittelse og avklaring
Da folk fikk adgang til å lese Bibelen i
Luthers tyske oversettelse, begynte de
også å tolke den selvstendig. Mange
trosretninger oppstod, og noen av dem
stod fjernt fra Luthers kristendom.
Døperbevegelsene aviste barnedåpens
gyldighet. De såkalte spiritualister på-
beropte seg en indre inspirasjon fra Den
hellige ånd ved siden av Bibelens ord.
Og endelig var det radikale krefter som
ønske å fremme Guds rettferdighet på
jorda med sverd i hånd. Luther kalte
disse ytterliggående reformatorer ned-
settende for svermere.

Den augsburgske bekjennelse
Politiske faktorer kom til å spille en 
viktig rolle i reformasjonens historie.
Keiseren og fyrstene i delstatene lå i
strid om hvilken tro som skulle følges,
og reformatorene måtte forsvare seg på
verdslige riksdager.
Viktigst var riksdagen i Augsburg i 1530
hvor Luthers tilhengere la fram sitt 
teologiske syn i Den augsburgske 
bekjennelse, skrevet av Philipp
Melanchton. Her er de reformatoriske
grunnideene framlagt kort og klart.
Sammen med Luthers lille katekisme
ble denne bekjennelsen et viktig red-
skap når de lutherske reformatorene
skulle forklare seg og avgrense seg i for-
hold til andre reformatoriske retninger,
så vel som til den katolske kirken.

Luthers siste år
I sin alderdom var Luther plaget av dår-
lig helse og tilbakevendende depresjon-
er. Likevel fortsatte han å preke og
skrive så lenge han levde. Til sammen
utgjør forfatterskapet hans 120 bind.
Natten mellom 17. og 18. februar 1546
døde Martin Luther. De siste ordene
han skrev, var: Wir sind Betler – hoc est
verum, eller på norsk: Vi er tiggere – det
er sant. Han ble 62 år gammel.

Kilde: kirken.no

Luther står frem for riksdagen (kolorert tresnitt, 1557). Slike tresnitt ble spredd over hele
Europa, og bidro til å gjøre Martin Luthers tanker – og mot – kjent.



Gudstjenester/arrangement
første halvår 2017

Med forbehold om endringer.
Se annonse i Arbeidets Rett, 
vanligvis på fredager.

2017

19.02. kl. 12.00 Gåstjønnåshytta. Sportsgudstjeneste.
Salg av kaffe.

05.03. kl. 19.30 Narbuvoll kirke. Salmekveld med 
Eyvind Skeie i forbindelse med  
reformasjonsjubileet. Kaffeservering.

19.03. kl. 12.00 Engådalsbua, Narbuvoll. 
Sportsgudstjeneste. Kaffeservering.

26.03. kl. 11.00 Dalsbygda kirke. Gudstjeneste. Kirkekaffe.
02.04. kl. 11.00 Tynset kirke. Felles misjonsgudstjeneste 

for Nord-Østerdal.

09.04. kl. 12.00 Stormyrrabben, Tufsingdalen. 
Friluftsgudstjeneste. 
Os familiekor deltar. 
Kaffeservering.

13.04. kl. 16.00 Verjåtunet, Os. Gudstjeneste.
13.04. kl. 19.30 Narbuvoll kirke. Skjærtorsdagsgudstjeneste.

Familien Ryen/Dirfeldt deltar.
14.04. kl. 12.00 Nansenhytta, Dalsbygda. 

Langfredagsgudstjeneste. Salg av kaffe.
16.04. kl. 11.00 Os kirke. Høytidsgudstjeneste.

07.05. kl. 19.30 Tufsingdalen kirke. Kveldsgudstjeneste. 
Kirkekaffe.

17.05. kl. 10.30 Dalsbygda kirke. Familiegudstjeneste.
Os mannskor deltar.

17.05. kl. 12.30 Os kirke. Familiegudstjeneste.
Os mannskor deltar.

21.05. kl. 11.00 Os kirke. Samtalegudstjeneste 
med konfirmantene.

28.05. kl. 19.30 Os kirke. Sangkveld. 
Mine sanger v/Runa Finborud.

03.06. kl. 11.00 Dalsbygda kirke. 
Konfirmasjonsgudstjeneste.

04.06. kl. 11.00 Os kirke. Konfirmasjonsgudstjeneste.
11.06. kl. 11.00 Dalsbygda kirke. 

Blomstergudstjeneste med 7-åringer.
23.06. kl. 19.30 Langsanda, Narbuvoll. 

St. Hansgudstjeneste/sikmesse. 
Salg av mat, kaffe og kaker. Musikk. Bål.

Ca. kl. 18.00 Notdraging

Oversikt over gudstjenester finner du også på vår 
hjemmeside www.kirken.no/os-hedmark  

Menighetsblad nr. 1/201710

DØPT
Os
25.12  Oliver Nasser Dewji

DØDE (dato jordfestet)

Dalsbygda
17.11.16 Oddrun Grue f. 1927
06.01.17 Astrid Kristine Nygård f. 1932
10.01.17 Sverre Østgård f. 1941

Os
09.12.16 Aslaug Margit Mølmann Osmoen f. 1919
28.12.16 Per Eng f. 1924
13.01.17 Inge Langeng f. 1927
19.01.17 Ingeborg Bakken f. 1921
24.01.17 Brynjulv Kroken f. 1923
07.02.17 Anne Aas  f. 1925

Tufsingdalen
25.11.16 Jorunn Midtdal f. 1928
07.12.16 Astri Evelyn Gram Bakken f. 1929
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Hjem og kirke 

Utgiver: Os kirkelige fellesråd
3 nummer i året

Redaksjon: 
Modgunn Holte og Stig Johnsbråten

Sokneprest: Stig Johnsbråten
Kontortid: tirsdag-onsdag kl 10.00-14.00
Tlf. kontor: 62 47 03 42 – Mob. 971 29 711

E-post: sokneprest@os.kirken.no
Kirkeverge/daglig leder: Randi Aas

Kontortid: Man., tirs., ons., tors. kl. 9.00-14.00
Tlf. kontor: 62 47 03 43 Mobil: 913 46 878

E-post: kirkekontoret@os.kirken.no
Organist: Ragnhild Ryen Dirfeldt. Mob 90125169
Kirketjener: Kai Inge Trøan. Mob. 952 81 396
Kirketjener: Odd Myrtrøen. Mob. 908 23 499

Oppsett: NiLa Grafiske as

Menighetene i Os

Os menighetsråd er ansvarlig for drifta av kirkestua ved
Os kirke, og vi leier gjerne ut lokalet til møter for lokale lag
og foreninger, minnesamvær, dåpsselskap, gebursdager
etc. Lokalet har plass for 60-70 personer og har bra med
dekketøy.  Priser: 800 kr m/vask, 500 kr u/vask. 
Ta kontakt med Liv Vangskåsen, tlf 62 49 72 53
mob. 901 36 777, for forespørsel om å leie huset.


