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Menighetene i Os

Foto: Stig Johnsbråten

God jul!
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Bispetanker
julen 2016

Det var sent da
Maria og Josef 
ankom den lille
byen Betlehem.
De slitne føttene
fikk endelig hvilt
seg da de fant
husrom i den
enkle stallen. De
hadde reist langt
- ja, nesten hele 150 km til fots. Den
unge Maria var gravid, og kanskje var
det ikke helt enkelt å hanskes med et
esel heller. Men da stjernen kom opp
på himmelhvelvingen og  tonene fra
englesangen hørtes ble nok utslitt-
heten fylt av glede over det lille barnet
som ble født. Da Maria og Josef  la i vei
for å la seg innskrive i manntall, visste
de ikke at de satte i gang en bevegelse
som spredte seg fra denne lille byen og
ut til alle verdens hjørner. En bevegelse
som også nådde oss her i nord.  Denne
bevegelsen fortsetter å berøre, utfordre
og avdekke. Det er en bevegelse fyllt av
budskapet om barmhjertighet og
nestekjærlighet som kaller oss til å 
formidle dette i ord og handling.

Mange av dem som har utsmykket
kirkene rundt om i verden er også
tydelig berørt av fortellingen om den
lille hellige familie. Øverst på mange
altertavler finner vi engler; og det er
derfor treffende at det er fra alteret at
nettopp ordene «Ære være Gud i det
høyeste» lyder i våre gudstjenester.
Dette er med på å understreke lyset og
stemmen fra evigheters evighet, og slik
holde fast på at evangeliet alltid er
større enn det vi fatter dybden av. Dette
er det godt å ha med seg inn i høytiden
og inn i det nye året.

Nederst i en krybbe i en stall er det
lille Jesusbarnet: Guds kjærlighet.
Englene synger fortsatt: «Frykt ikke»!
De vet at vi trenger det mer enn noen
gang.

Velsignet julehøytid og godt år 2017!

Solveig Fiske
Biskop

Ny nettside for menighetene i Os
Vi arbeider nå med en helt ny nettside for fellesrådet og menighetene i Os.
Planen er at den skal være oppe å gå fra årsskiftet. Malen blir den samme som
Den norske kirke sentralt bruker, og vi håper den blir godt mottatt. Kom
gjerne med tilbakemeldinger og innspill på stoff vi bør legge inn. 

Ny julekonsert med 
Marianne Pentha 
og Øyvind Boye
Marianne Pentha ønsker å gjenta 
fjorårets suksess. Sammen med
Øyvind Boye kommer hun tilbake 
til Os kirke for å synge julen inn
mandag 19. desember kl. 19.30. 
De har med seg musikerne 
Torgeir Koppang (piano), Geir 
Kristian Breivik (kontrabass) og 
Per Erik Tørfoss (trommer). 
Billetter kan kjøpes på ticketco.no. 

Konsert med Guren Hagen
En av våre fremste visekunstnere,
Guren Hagen, holder konsert i
Narbuvoll kirke 2. des. 2016.

Guren er vel etablert innen
sjangeren viser/pop og har tatt
vare på tradisjonene innen sitt felt.
Han har en rekke plateutgivelser
bak seg og har bl.a. mottatt
Prøysen-prisen og dialektprisen.

Vi ønsker alle hjertelig vel-
kommen til en trivelig førjuls-
konsert med Guren Hagen.
Arr. Narbuvoll
menighetsråd/Narbuvoll 
grunneierlag
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Min salme
Nå har jeg hatt
noen dager på
meg til å tenke på
salmer, synge
salmer og lytte til
salmer.
Vi har en rik skatt
av mange fine
salmer, så det har
ikke vært noen
lett oppgave å
plukke ut én. Men
når det er sagt så dukker det stadig opp
én i mine tanker, og det er «Så ta da
mine hender».
Årsaken til det er nok at jeg har mistet
mange nære opp gjennom årene, så det
har vært noen begravelser, og der 
dukker denne salmen gjerne opp.
Første gangen var da jeg mistet min
bestemor som var klippen i mitt liv.
Siden jeg er glad i sang prøvde jeg så
godt jeg kunne å synge med, og det er
nok derfor jeg husker den så godt.

Torill Jensvold

Så ta da mine hender
og før meg frem
inntil jeg salig ender
i himlens hjem!
Jeg kan ei gå alene,
nei, intet sted.
Hvor du meg fører ene,
jeg følger med. 

La intet mer meg skille
fra nåden din,
og gjør meg ganske stille,
o Jesus min.
Ved dine føtter ene
er barnet trygt,
på deg, på deg alene
min tro er bygt.

Selv om jeg ei fornemmer
din sterke hånd,
min salighet dog fremmer
din gode Ånd.
Så ta da mine hender
og før meg frem
inntil jeg salig ender
i himlens hjem.

Tekst: Julie von Hausmann
Oversettelse: Peter Waage
Musikk: Friedrich Silcher

LysVåken i Dalsbygda kirke
I mange år har 11-åringene fått Det nye testamente. I år ble de
invitert til å prøve noe nytt: å overnatte i kirka! Invitasjon
hadde gått ut til alle 11-åringer i kommunen, og det var
en spent gjeng med årets 6. klassinger som møtte opp i
Dalsbygda kirke lørdag 30. oktober med sovepose og madrass og var klare
for overnatting.

Lørdagskvelden var det diverse leiker for å bli kjent i kirkerommet, 
gudstjenesteverksted, kveldsmat med pizza og lørdagskino med «Narnia –
Løven, heksa og klesskapet» (med masse popkorn til). Etter kveldsandakten
var det på tide å finne seg en fin soveplass foran i kirkeskipet. 

På søndagen ble vi vekket med orgelmusikk, før vi stelte oss og gikk for å
spise frokost på Samfunnshuset. Så gikk vi tilbake til kirka for å gjøre de siste
forberedelsene til gudstjenesten. 11-åringene hadde øvd inn en dramatiser-
ing av liknelsen om den bortkomne sønnen, og skrevet forbønner til guds-
tjenesten. Det ble en veldig fin gudstjeneste med flinke barn i mange ulike
roller. Underveis i gudstjenesten fikk de boka «Bibelen – en vandring gjenn-
om den store fortellingen» (modernisert og utvidet utgave som også har
med tekster fra Det gamle testamente), og vi avsluttet med kirkekaffe. 

Takk til alle som stilte opp: menighetsråd, trosopplæringsutvalg og 
konfirmanter! Ikke minst takk til 11-åringene for veldig god innsats!

LysVåken-deltakerne fikk bok: Sander, Magnus, Ola, Emil, Emma Kristine, Paul
Andreas, Gard, Carina, Simon, Thea, Melvin og Mathias.

11-åringene dramatiserte fortellingen om den bortkomne sønnen, og lagde skikkelig
feststemning når sønnen sløste bort arven sin «i et vilt liv i et land langt borte».

Når sønnen kom
hjem, tok faren
han imot med en
hjertelig klem. Her
blir han kledd i
den fineste stas,
for nå skal det
holdes fest!
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Brannsikring 
av Os kirke 
I arbeidet med brannsikring
av Os kirke er det nå kommet
på plass en brannpost.
Dermed kan det startes 
slukking før brannvesenet er
kommet fram. Samtidig er
hovedtavlen for det elektriske
anlegget, samt varmestyring-
en, flyttet fra kirken til et nytt
teknisk rom i et tilbygg til
bårehuset. Dette gir også økt
brannsikkerhet. Videre vil det
bli fokus på en oppgradering
av brannalarmanlegget og
lynvernet.

Nye betalingssatser for kirker og kirkegårder i Os
Os kirkelige fellesråd har gått igjennom betalingssatsene for kirker og kirkegårder i Os. Det
ble gjort noen endringer i gjeldende satser, og i tillegg er det nå fastsatt pris på oppretting
og montering av gravstøtte. Endringene gjelder fra 1.12.16 og en fullstendig oversikt kan du
se under.

Type arrangement Os kirke og Dalsbygda kirke og
Narbuvoll kirke Tufsingdalen kirke

Arrangement med billettsalg 20 % av billettinntektene 20 % av billettinntektene 
eller kollekt inkl. 1 øving Minimum kr 1 500 Minimum kr 1 000 

Maksimum kr 10 000 Maksimum kr 5 000
Ekstra øving Kr 500 Kr 300
Arr. uten billettsalg eller kollekt Kr 1 000 Kr 750

Vielse utenbygdsboende (verken brud eller brudgom står i folkeregisteret for Os)
Normal sats inkl. organist Kr 2 500 Kr 2 000
Vielse utenbygdsboende (verken brud eller brudgom står i folkeregisteret for Os)
Sats på helligdag og høytidsaften 
inkl. organist Kr 3 500 Kr 3 000

Begravelse utenbygdsboende (gjelder når den avdøde ikke står i folkeregisteret i Os)
Begravelse med seremoni i kirken 
og kistegrav, inkluderer organist Kr  4 000
Bisettelse (seremoni i kirken) Inkluderer organist Kr  2 500
Kistenedsettelse Kr  2 500
Urnenedsettelse Kr  1 500
Alle utenbygdsboende betaler festeavgift fra dag 1 dersom graven ikke er festet på
forhånd (ingen frigravperiode)

Kirkegård
Festeavgift – pr.grav for 5 år Kr    500
Gravstellavtale – pr. grav/år inkl. leie av plantekasse (obl.) Kr    850
Oppretting av gravminne Kr    300
Montering av gravminne Kr 1 000

Fredningtid/frigravperiode for innenbygdsboende: 40 år
Nye satser vedtatt i sak 11/2016. Endringene gjelder fra 1.12.16

Det nye tekniske rommet er i et tilbygg til bårehuset, 
skjult bak steinmuren.

Kai Inge Trøan viser fram den nye 
brannposten.

Eyvind Skeie 
til Vintervukku
Søndag 5. mars blir det 
salmekveld i Narbuvoll kirke
med Eyvind Skeie. Han er kjent
for sin rike produksjon av 
tekster, og har skrevet for alt fra
barne-TV til sanger som fanger
livets store alvor. I Vintervukku
vil han ta oss med på en 
vandring gjennom noen av 
våre viktigste salmer og gi oss
et innblikk i den fornyelsen av
salmesangen som skjedde med
reformasjonen.
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Presentasjon av 
årets konfirmanter
I år hadde vi konfirmanter å presentere i
alle sokn i Os. Som vanlig hadde konfir-
mantene tatt med seg noen kurver med
markens grøde til å pynte i kirken med. I
tillegg hadde bygdekvinnelagene stilt opp
med både pynt og servering på kirkekaff-
en etterpå. I Tufsingdalen var vi òg så
heldige å ha med sanginnslag med Sarah
Malee Bakken. 

På kirkekaffen hadde vi «amerikansk
auksjon» der kurvene som konfirmantene
hadde med ble solgt til inntekt for et 
misjonsprosjekt. Konfirmantene hadde
valgt ut prosjektet Barn og unge i Thai-
land som drives av Det norske misjons-
selskap. Pengene til prosjektet går til å gi
fattige barn mulighet til skolegang og ut-
danning uavhengig av inntekt.

Årets konfirmanter i Dalsbygda: Andreas, Ronja, Ronja, Marius, Ingrid, Henrik,
Gyda, Erlend og Bergljot.

Aud Grue ledet auksjonen, og latteren satt løst –
særlig når det som auksjoneres bort likner et hode
og har pannelugg!

Sarah sang blant annet
«Sommerfuggel i vinterland» av
Halfdan Sivertsen.

Utgangsprosesjon med markens
grøde (til amerikansk auksjon i
Kirkestua): Thomas, Eskil, Ida,
Johannes, Bjørn Bertinius, Marcus og
Sondre.

Kai Inge Trøan ledet auksjonen, og det var godt
humør rundt bordene – og alltid spennende å se
hvem som fikk tilslaget.

Anja og Iver ble presentert i Tufsingdalen kirke
(begge skal konfirmeres i Os kirke til våren).

Menighetsrådet hadde sørget for at det var rikelig med
gevinster, og auksjonen ble ledet med høyt tempo og
godt humør av Roar Kvilvang.
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Musikal med fireåringene
og Os familiekor
I fjor begynte vi et nytt tiltak i menighetene i Os: musikal
med fireåringer. Det ble en spennende og fin opplevelse for
fireåringene, og selvsagt måtte vi følge opp dette i år. 

Fireåringene ble invitert til å øve noen sanger og et lite
rollespill sammen med Os familiekor. I år var det liknelsen
om sauen som gikk seg bort som fireåringene skulle være
med og framføre. 

Til framføringen fikk de god hjelp av Os familiekor, som
sørget for den musikalske tråden gjennom fortellingen.
Fireåringene var med og passet på saueflokken, og – ikke
minst – lette etter den ene som hadde gått seg vekk. Det var
også to barnedåp i gudstjenesten, og det var mange små
som ville være med rundt for å lete. 

«Min kirkebok 4»  ble delt ut til fireåringene sammen
med et arbeidshefte de kan bruke hjemme. Etter guds-
tjenesten var det kirkekaffe for alle på Kirkestua.

Os familiekor stod for musikken i musikalen, og sang også noen egne sanger senere i gudstjenesten.

Og selvsagt måtte boka kikkes i med en gang! Der fant fireåringene
også historien om sauen som gikk seg vill.

Det er ikke så mange fireåringer i år, men det la ingen demper på 
gleden over å få fireårsboka.

Letingen etter den bortkomne sauen har tatt oss rundt nesten hele
kirkerommet, og her er det like før de første barna får øye på den. 
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Fireårsbok i Dalsbygda
I familiegudstjenesten i Dalsbygda kirke
søndag 16.oktober var det 4-åringen Esten
som var midtpunktet. Han deltok ivrig i
inngangsprosesjonen sammen med store-
søster, og var senere i gudstjenesten med i
musikalsk dramatisering av salmen «Her
går en trofast gjeter». Her var Esten gjeter-
en som lette etter det bortkomne lammet,
og som heldigvis fant det! Esten fikk også
utdelt «Min kirkebok 4» som han syntes så
så spennende ut at han ville bla litt i den
med en gang sammen med Stig prest.
Maria Sæther Tømmerhol deltok i guds-
tjenesten med å synge med sin klare, fine
stemme «Vise for gærne jinter» og  «Må Gud
velsigne deg».

Underet det skjedde
ei lita snøkvit hand
ble lagt på mammas mage.
Hjerter satt i brann.
Ei helt ny, ærlig stemme.
Et handtrykk trygt og klart.
En latter fylt av glede.
Et blikk så rent og klart. 

To store, blåe auer 
og fine bollekinn.
Sterke, gode hender
og mage tjukk og trinn
Hjertet har blitt større.
Det har fått et ekstra rom.
For inn i livet kom det
en gut så fin og grom.

Framtida ligg åpen.
En graskledt landevei.
En stor og fager himmel
som viser riktig lei.
På veien har du følge
av tusen gode ord.
En hærskare av varme.
Et nært og vakkert kor.  

To store, blåe auer 
og fine bollekinn.
Sterke, gode hender
og mage tjukk og trinn.
Hjertet har blitt større.
Det har fått et ekstra rom.
For inn i livet kom det
en gut så fin og grom.

Kirsti Sæter

Kirkeveismarsj, 
barnedåp og en ny sang

Det var grått og høstlig da kirkeveismarsjen i Narbu-
voll gikk av stabelen i høst. Vi var omkring 15 personer
som møtte opp og gikk marsjen fra Kvilvangen til
Narbuvoll. Men det var godt vær å gå i, og høstløv og
lav lyste opp mot den gråfargede himmelen.

Vel framme i kirka, hadde menighetsrådet stelt i
stand god lunsj til oss. Noen tok den inne i kirka,
mens andre syntes det var godt å sitte ute – det var
nesten så sola tittet fram gjennom skylaget da vi
spiste.

På gudstjenesten var det barnedåp for vesle Jens
Sønvis, og Kirsti Sæter hadde skrevet sang for
anledningen. Den ble framført av Vegard Dahl 
og Jo Ryen, og rørte nok ved mange hjerter i guds-
tjenesten.

Vi har vært så heldige å få lov å gjengi teksten her.
Kanskje er det flere som kjenner seg igjen? 

Her har Esten fått boka, og det er selvsagt spennende å finne ut hva som
står i den.

Her var det inngangsprosesjon med et stort smil!

Marias stemme fylte
kirken med vakker
sang. Guten
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Jubileumshelg lørdag 27/8 –
søndag 28/8 2016

I mai 1966 ble 37 gutter og jenter kon-
firmert av prest Bertelsen. Av dem er én
gått bort. Nå var det gått 50 år, og en
dyktig komite hadde planlagt og satt
sammen program for jubileumshelga,
der alle detaljer var gjennomtenkt.

Vi møttes lørdag kl 10 på skyss-
stasjonen: det var første høydepunkt!
Ville vi kjenne att hverandre? Ville vi ha
noe å prate om…? Det var som å kjøre
en gammel film, der den ene etter den
andre ankom. Plutselig var 50 år siden
som i går. Utrolig artig. Rolf Krog var
dagens sjåfør, Oddveig H. Eggen ønsket
oss velkommen og kom med en del
praktiske oppysninger.

Vi kjørte buss til Tufsingdalen, der vi
åt lunsj på Fæmundshytten. En busstur
var et utrolig bra utgangspunkt for å
gjenoppfriske bekjentskaper. God tid til
prat der alle var samla. Landskapet i
høstfarger var en vakker ramme for 
turen. Mye latter, mimring og gode
historier preget turen.

Vel fremme ved Fæmundshytten ble
vi tatt imot av vertsfolket der. Det var
mye vær denne dagen. Båten i rute var
innstilt og vi kom oss innadørs fortest

mulig. En spennende fortelling om
stedets historie og dagens drift ble
fortalt av dagens driver. Et krevende,
men rikt liv.

Etter en «luftig tur» opp til slagg-
haugene og ned til sjøkanten og årestua
trakk vi inn i «fjøset». Der ble vi servert
kortreist og nydelig tradisjonskost, med
påfølgende kaffe og wienerbrød.

Tilbaketuren gikk innom skitrekket/
TOS arena og hyttefeltet. På denne del-
en av turen var Per Martin Rønningen
med. Vi ble presentert for planer og ut-
vikling av området, og kjørte en runde
oppi hyttefeltet. Beliggenhet og utsikt
var det ikke noe å si på.

På Os parkerte Rolf bussen og vi dro
videre til Dalsbygda i privatbiler.

Kjerkegarden med kjerke og kapell
ble neste stopp. Stein Kåre satte ned
blomster på grava til Gudbjørn. Inne i
kjerka satte vi oss ned og beundret
oppussingsarbeidet. Der ble det en
spontan salmestund. Henry Hodal 
overrasket alle med å traktere orgelet på
en profesjonell måte, og resten av for-
samlingen sang med.

Dagen ble avsluttet på Rønnings-
lemmen. Et sted som anbefales! Der var
det sjel og atmosfære. Vår husstell-
lærerinne Eva Inger E. Langen var 

invitert til å være med på kvelden. Det
var veldig artig å treffe att henne, mange
av historiene vi husker var fra skole-
kjøkkenet.

Rolf ledet kvelden og krydret med
opplesning fra referatboka fra elev-
kveldene på Framhaldsskola. Der var
det mange morsomme historier.
Menyen var lam, stek og kjøttkaker, med
godt tilbehør, og pannakotta med
bærsaus til dessert.

Søndag var det gudstjeneste i Os
kirke kl 11. Vi møttes i god tid, alle i sin
fineste stas, mange i bunader. Det var
også barnedåp denne dagen. Det ble en
fin prosesjon inn i kirken, til musikk
komponert av Arnold Langøien.
Gudstjenesten ble feststemt – en flott
prest, Os blandakor og et overraskende
sanginnslag av tre femtiårskonfirmanter
gjorde sitt til det.

Etter gudstjenesten var det fotograf-
ering av jubilantene. I kjerkestua ventet
det kaffe og kaker, servert av to av neste
års jubilanter. Odd Gynhild oppsum-
merte jubileumshelga på en utmerket
måte ved avslutningen av kaffen. Vi var
alle så enige med han om at dette har
vært ei minnerik, begivenhetsrik helg,
og han takket komiteen for godt arbeid. 

Eli Tillerås Urset

Minnerik feiring for 50-årskonfirmantene

1. rekke: Aase Unni
Utstumo, Gunn Moseng,
Oddveig Horten Eggen,
prest Stig Johnsbråten,
Oddveig Johanne Nyaas
Østgårdsgjelten, Marie
Kristine Berg Nyborg og
Erna Karin Lilleeide
Ulverud.
2. rekke: Liv Paula Aas,
Inger Lise Langøien,
Ragnhild Marie Borren
Broen, Eli Tillerås Urset,
Eva Eng Røe og Bjørg Mona
Dahlgren.
3. rekke: Rolf Egil Krog, Eilif
Myre, Geir Vidar
Sundmoen, Erik
Vangskåsen og Leif Olav
Nordvang.
4. rekke: Stein Kåre Holte,
Odd Gynnild, Ivan
Pasjkurov, Inge Hallstein
Breen, Henry Hodøl, Stein
Åge Tuveng og Magnar
Nyvoll.

Foto: Galleri Galåen - Røros
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Konfirmanter 1966:

Første rekke: Eli Tillerås Urset, Inger
Lise Langøien, Oddveig J. Nyaas
Østgårdsgjelten, prest Bertelsen, Anne
Kverneng Waage, Oddveig Horten
Eggen, Erna Langøigjelten
Strømskag.
Andre rekke: Gudbjørn Rygjelten,
Gunn Moseng, Marie Kristine Berg
Nyborg, Karen Elisabeth Bakken
Solvang, Ragnhild M. Borren Broen,
Erna Karin Lilleeide Ulverud, Toril
Bakken.
Tredje rekke: Bjørn Broen, Aase Unni
Utstumo, Grete Johnsen, Eva Eng Røe,
Mona Dahlgren , Liv Paula Aas, Leif
Olav Nordvang, Rolf Egil Krog.
Fjerde rekke: Magnar Nyvoll, Nils
Harjo, Eilif Myre, Odd Gynnild, Arne
Magnar Holøien, Stein Åge Tuveng,
Kjell Jarle Aamo, Geir Vidar
Sundmoen.
Femte rekke: Magne Ingar Bakos,
Ingulf Os, Ivan Pasjkurov, Inge
Hallstein Breen, Henry Hodøl, Erik
Vangskåsen, Iver Østvang.
Ikke med på bildet: Stein Kåre Holte.

Gjensyn med Thomas prest
Det er alltid hyggelig å møte igjen gamle kjente. Og i
sommer var Thomas Midtsund på gamle trakter og
forrettet friluftsgudstjenesten på Oddentunet søn-
dag 10. juli. Lille Nora ble døpt, Jo Ryen var organist
– med trekkspill, og Kirsti Sæter bidro med sang.
Omkring 150 mennesker hygget seg ute i det fine
sommerværet.

Setermesse i Maustukåsa
Søndag 7. august var det setermesse på Listuvollen i Mastukåsa.
Olav Egil Nyaas, som leier setra, ønsket velkommen og fortalte
litt om stedet og dets historie. Rundt 60 personer var møtt fram
til setermessen, og sjøl om dagen var litt hustrig, varmet prestens

ord, fine salmer og ikke
minst de flotte omgivels-
ene. 

Til avslutning spilte
Andreas Galaaen
Bredalslien sin helt egne
variasjon over Dalsbygd-
songen. Stemningsfullt og
helt nydelig! Etter guds-
tjenesten var det kaffe og
gode kaker som Rønnaug
og Olav Egil med familie og
seternaboer spanderte.

Olav Egil Nyaas fortalte om historien
til Listuvollen.

Listuvollen ga en fin ramme om gudstjenesten, og folk hadde heldigvis
kledd seg etter været.
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DØPT
Os
10.07.16 Nora Dragmyrhaug  

(Oddentunet)
28.08.16 Johannes Grue Nyaas
23.10.16 William August Sjølien
23.10.16 Leander Thomassønn 

Henningsmo-Grue
Narbuvoll
04.09.16 Jens Sønvis Brennhaug

VIET
Os
09.07.16 Gunhild Mørch Simensen og

Knut Høsøien Simensen

DØDE (dato jordfestet)

Dalsbygda
22.07.16 Agnes Meli f. 1935
13.09.16 Hildur Elfrida Akeren f. 1923

Os
16.06.16 Oddrun Alise Nonstad f. 1920
19.09.16 Oddlaug Nøren f. 1929
11.10.16 Arvid Bakos f. 1932
04.11.16 Per K. Langøien f. 1944
08.11.16 Kellaug Nyvoll f. 1949

Forsidebildet tegnet
av Jon Arne Moseng 
og viser:

Os kirke 
Dalsbygda kirke 
Tufsingdalen kirke 
Narjordet klokketårn
Narbuvoll kirke 

Kortet selges til inntekt
for Os kirkelige fellesråd
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3 nummer i året

Redaksjon: 
Modgunn Holte, Marian Sønmør Holøien 

og Stig Johnsbråten
Postadresse: 2550 Os i Ø

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

Gudstjenester/arrangement
vinteren 2016-2017

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

2016
02.12  kl. 19.30 Narbuvoll kirke. Konsert. 

Adventsstund med Guren Hagen
04.12  kl. 11.00 Dalsbygda kirke. Gudstjeneste.
13.12  kl. 19.30 Os kirke. Vi synger jula inn.

Gløgg og pepperkaker.
14.12 kl. 19.30 Tufsingdalen kirke. Vi synger jula inn.

Gløgg og pepperkaker.
18.12 kl. 19.30 Dalsbygda kirke. Vi synger jula inn.

Gløgg og pepperkaker.
19.12 kl. 19.30 Os kirke. Mens vi venter – en julekonsert 

med Marianne Pentha og Øyvind Boye
21.12 kl. 09.30 Os kirke. Skolegudstjeneste. Åpen for alle.
21.12 kl. 12.00 Dalsbygda kirke. Skolegudstjeneste. 

Åpen for alle.
23.12 kl. 16.00 Verjåtunet. Førjulsgudstjeneste. 

Åpen for alle.
24.12 kl. 12.00 Narbuvoll kirke. Julaftensgudstjeneste.

kl. 14.30 Dalsbygda kirke. Julaftensgudstjeneste.
kl. 12.00 Os kirke. Julaftensgudstjeneste.

25.12 kl. 12.00 Os kirke. Høytidsgudstjeneste for alle 
tre menighetene. Os mannskor deltar.

29.12 kl. 20.00 Os kirke. Konsert med musikere og sangere
fra Nord-Østerdal

30.12 kl. 19.30 Os kirke. Romjulskonsert med Os blandakor.
31.12 kl. 23.00 Narbuvoll kirke. Midnattsmesse.

kl. 22.30 Fakkeltog fra Narbuvoll fjellstue

2017
22.01 kl. 11.00 Dalsbygda kirke. Gudstjeneste. 

Menighetens årsmøte.
29.01 kl. 11.00 Os kirke. Gudstjeneste.

Menighetens årsmøte.
05.02 kl. 11.00 Tufsingdalen kirke. Gudstjeneste. 

Menighetens årsmøte.
12.02 kl. 12.00 Tron ungdomssenter. Ung messe 

med konfirmantene.
19.02 kl. 12.00 Gåstjønnåshytta. Sportsgudstjeneste.
05.03 kl. 19.30 Narbuvoll kirke. Salmekveld med

Eyvind Skeie.
19.03 kl. 12.00 Engådalsbua, Narbuvoll. Sportsgudstjeneste.
26.03 kl. 11.00 Dalsbygda kirke. Gudstjeneste.

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

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. Ta kontakt med Liv Vangskåsen, 
tlf 901 36 777, for forespørsel om å leie huset.


