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Menighetene i Os

Det var mange blide ansikter i kirken
da Os familiekor lagde mini-musikal
om Den barmhjertige samaridtan
sammen med fireåringene.

Les mer på side 3



Ihøst kom jeg over
en bok om spise-
forstyrrelser. Det

var egentlig ganske tilfeldig.
Boka kom opp med anbefal-
ing fra andre lesere når jeg
bladde i bøker jeg kunne låne
som e-bok via biblioteket i Os.
I første omgang var det tittel-
en på boka, «Hvis jeg for-
svinner, ser du meg da?», som
fascinerte meg. Men så snart jeg be-
gynte å lese i den, var det fortellingen
og innholdet som engasjerte mest.

For en som alltid har hatt et godt for-
hold til mat, var det en sterk opplevelse
å lese historien til ei som etter hvert fikk
et svært anstrengt forhold til mat og sin
egen kropp. Gjennom enkle hverdags-
hendelser fikk hun fram logikken bak:
hvordan det ene bygget på det andre,
hvordan forakten for egen kropp var en
naturlig konsekvens av ting hun hadde
opplevd tidligere, hvordan hun etter
hvert følte at hun manglet verdi i seg
selv og måtte jobbe stadig hardere for å
fortjene å bli sett og verdsatt av andre,
hvordan andres omsorg hadde stadig
vanskeligere for å nå inn og de
nærmeste ble stadig mer maktesløse.

Så gikk det ikke lang tid før avisopp-
slag viste med all tydelighet at dette er
noe som rammer flere. Og at det kan få
svært tragiske utfall. 

Det er unektelig et stort paradoks: vi
har aldri hatt det så bra – materielt sett.
Samtidig er det registrert et voksende
antall unge med depresjoner og andre
relaterte problemer. Er det noe med
samfunnet vårt – som bygger opp und-
er at mennesker kan føle seg mindre
verd? 

Ved nærmere ettertanke kan det nok
være det. Vi ser stadig bilder av vellykk-
ede mennesker, i magasiner og på sosi-
ale medier. Der er det helst glansbild-
ene som vises, og gir inntrykk av at alle
andre får til. Da er konklusjonen fort at
jeg ikke er like bra som dem. Vi er også
utsatt for en kontinuerlig påvirkning fra
reklamebransjen. Og den kan trekke i
samme retning: Når folk flest egentlig
har alt de trenger – hvordan skal man
da få dem til å kjøpe mer? En mulig
strategi er å lage reklame med følgende
budskap: Du er bra – men ikke bra nok!
Det er en effektiv måte å få oss til å
kjøpe nye skjønnhetsprodukter, stilige
klær og andre gjenstander med høy
signalverdi. Vi viser vår verdi med det
vi kjøper. Og langsomt blir mennesket i
seg selv mindre verd.

«Hvis jeg forsvinner, ser du meg da?

»Spørsmålet rommer
en smerte. Et livs-
prosjekt som ikke kan

ha noen lykkelig slutt. Et
menneskes liv som er i ferd
med å knekke sammen under
vekten av ens egne forvent-
ninger til seg selv.

Det er ikke så lett å vite hvor
man skal begynne. Noen
ganger er situasjonen så alvor-

lig at det må inn en fagperson som kan
se problemene og møte dem på en god
måte. Men vi kan også bety en forskjell
om vi bidrar til at mennesker rundt oss
føler seg elsket og verdsatt – som den
de er. 

I den kristne tro er vi båret. Av noe
som er større enn oss selv. Gud gikk inn
i verden, inn i vårt sted. Gjennom død
og oppstandelse viser Jesus hvor stor
Guds kjærlighet til oss er. Gjennom
hans liv blir tilgivelse og håp gitt til oss.
Vi kan se oss selv som elsket av Gud,
med alle våre feil og mangler. Påsken
viser en kjærlighet som møter det ned-
brutte livet og skaper nye muligheter,
den kjærligheten som er sterkere enn
døden.

Kunsten er å bringe denne kjærlig-
heten inn der hvor livet er i ferd med å
bli så vanskelig at gode ord nesten ikke
trenger inn. Da kan møtet med den
oppstandne i påsken gi håp om at 
kjærligheten vil vinne fram, og ha mot
til å gå på enda en dag. 

Kjærligheten vises gjennom de
mange små tingene vi gjør: at vi bryr
oss om hverandre og viser oppriktig
interesse for hvordan den andre har
det. Og ikke minst: at vi er rause og gir
hverandre rom til å ha våre feil og
mangler: at vi gjennom ord og handl-
ing forteller hverandre at «Du er bra
nok». Uten forbehold av noe slag. At vi
alle har slike småting vi gjerne kunne
ha ønsket annerledes, men som egent-
lig ikke betyr så mye. Eller som Per
Fugelli sier det: «Mennesket er med-
født feilvare. Det er bra nok!»

Og kanskje skal vi som har omsorg
for tenåringer være ekstra nøye på å
fortelle våre unge at vi er glad i dem. 
At du ikke trenger være perfekt. At en
dårlig prøve på skolen ikke betyr at du
er mindre verdt. At verdien din ikke
ligger i noe du skal bli en gang der
fremme, men i den du er i dag. At 
gleden over at du er til er større enn alt
annet. At du er elsket. Og at den 
kjærligheten er sterkere enn alt annet.

Stig Johnsbråten
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Prestetanker

Kirkeskatteposer
Alle kirkene i Nord-Østerdal får i vår
kirkeskattesposer for barn. Dette er
poser med aktivitetsleker, som bøker
med kjente bibelfortellinger, bibel-
figurer, dyr fra Noahs ark og et gripe-
kors. Aktivitetslekene lager lite lyd, og
kan brukes i gudstjenesten uten at man
trenger å bekymre seg for at det for-
styrrer andre. 
De fleste kirker i prostiet har en barne-
krok. Men for de minste, som ofte føler
seg mer trygge i nærheten av familien
sin, er kirkeskatteposen et godt alter-
nativ. Da kan de sitte sammen med for-
eldre/foresatte samtidig som de har
noe å holde og se på. 

Konfirmanter 
i Os kirke
15. mai kl. 11.00
Maya Stenvold Hegseth
Torleif Dalbakk Myre
Eirik Fredheim Nygård
Maren Bakken
Kasper Ramlo
Håkon Dimitrij Sundmoen
Runa Myre Johaug
Eirin Meli Narjord
Kristian Lysgård Moseng
Martin Fremstad
David Heidtmann

Konfirmanter
i Dalsbygda kirke 
28. mai kl 12.00
Mikkel Mylius Kroken
Liv Maria Berg Lingsell
Eline Grue
Jenny Elia Dalbakk
Lars Kristian Akeren
Erik Johnsen
Eilen Aamo
Oliver Lillebakken
Erle Sofie Ryen
Per Gunnar Westvold
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Det har lenge vært tradisjon å invitere fireår-
ingene til å komme i kirken og få Min kirke-
bok. I år fikk fireåringene en mer aktiv rolle i
gudstjenesten enn tidligere. For de var med
på å framføre fortellingen om den barm-
hjertige samaritan som en liten musikal.

Først ble de invitert med på en øvelse
sammen med Os familiekor på Apollon en
lørdag. Der lærte fireåringer og foreldre
noen sanger som skulle brukes i musikalen,
og vi øvde oss litt på å lage en dramatisering
av fortellingen. Det ble også tid til leker og til
saft, kaffe og kaker.

Deretter ble mini-musikalen framført i
kirken på søndagen der fireåringene skulle
få boka si. I Os kirke var Os familiekor med.

Både fireåringer og barn fra familiekoret
hadde roller i dramatiseringen. Familiekoret
ledet sangen underveis, og dyktige konfirm-
anter bistod fireåringene i rollene deres. Det
ble en gudstjeneste med mye liv og godt
humør, og glade fireåringer som kom fram
og mottok kirkeboka.

I Dalsbygda kirke ble også musikalen
framført. Her var det konfirmantene som tok
ansvar for de fleste rollene i fortellingen,
mens fireåringene fikk lov til å være det de
hadde mest lyst til: røvere. Menigheten ble
lært opp i sangene på forhånd og tok rollen
som kor i musikalen. Det ble en glad og god
gudstjeneste med engasjement fra alle som
var til stede.

Mini-musikal med fireåringene

Her har mannen som er på vei til Jeriko akkurat blitt angrepet av røvere, og trenger hjelp.

Stolte fireåringer fikk Min kirkebok, og tusen takk for innsatsen i musikalen.

16.-17. april
I 2015 arrangerte vi for
første gang Tårnagenthelg
i Os kirke – med stor 
suksess. Derfor gleder 
vi oss til å invitere nye
tårnagenter til Os kirke,
denne gangen 16. og 17.
april. Alle årets ni- og
tiåringer får invitasjon 
i posten.

Tårnagenthelga er to 
dager med ulike agent-
oppdrag, leker og 
fortellinger i kirkerommet
og på kirkestua.
Mer kan vi ikke fortelle –
det er hemmelig og 
forbeholdt de som melder
seg som tårnagenter i
april!

Fjorårets tårnagenter i full
gang med en av oppgavene –
å lage et menneskelig tårn.
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«Han stod opp før dagen demret; død-
ens dype natt tok slutt. Kristus lever,
han har seiret; dødens mørke makt er
brutt. Sol og måne, jord og himmel, dyr
og fugler, gress og trær; alle ser og alle
jubler: Han er oppstått, Gud er her!»

Denne vakre salmen setter ord på det
dyptgripende og altomfattende som
finnes i påskebudskapet. Skaperverket,
med all sin skjønnhet, strekker seg opp i
glede med løftende hender og jublende
lepper. For i og med første påskedag
skjer det noe nytt; noe gjennomgrip-
ende annerledes; graven kunne ikke
kneble Herren! Kjærligheten seiret, og
livet vant. Jesus Kristus stod opp før
dagen demret, og brakte håp til menn-
esker i generasjoner etter generasjoner.
Vår erfaring med døden og det vonde
fikk en helt ny dimensjon; døden hadde
ikke lenger siste ordet. Livet vant, dets
navn er Jesus! 

«Han stod opp for dem som brakte
blomster til hans tause grav. Han stod
opp for sine venner, dem han elsket og
holdt av. Graven kunne ikke kneble han
som er Guds skaperord. Kristus lever, vi
gir stemme til en sang om håp på jord»

I påsken ble håpet født. Og alle
mennesker trenger håp – vi trenger noe
å orientere oss mot, noe som viser vei
igjennom det mørke som vi alle en eller
annen gang må besøke. Budskapet fra
påskedag kan være det lyset som til sist
seirer og leder oss ut. Vår oppgave, som
kirke og mennesker, er å gi en stemme –
slik at alle kan synge sangen om håp på
jord; og dette gjør vi gjennom vår dag-
lige oppmerksomhet på menneskene
rundt oss. For hvem vet hva slags mørke
menneskene vi møter befinner seg i?
Men vi vet vi kan bringe lys inn i verden
– for eksempel ved å bruke våre blikk til
å anerkjenne, glede og smile til de vi
møter på vår vei. Lyset kan formidles på
så mange måter – og det kan vi alle bi-
dra til.  

«Han stod opp, hans venner fryktet
jordens mørke, dødens natt. Han stod
opp da troen sviktet, da de trodde seg
forlatt. Fylt av mismot var vi alle til han
delte vin og brød. Kristus lever, vi skal
leve, det er døden som er død!»

Vi trenger stadig påminnelse om
Kristi seier. Det er lett å mistet motet i
en verden som mange ganger kan synes

å mangle barmhjertighet. I kirkens fell-
esskap, i ord og sakrament, kan vi
minne hverandre på at livet har et
holdepunkt, et sentrum. I møte med
Kristi oppstandelse møter vi et budskap
som har sprengkraft til å gjøre tvil til tro,
mismot til håp, mørke til lys. 

Påsken er tiden for å glede seg over
det store underet; Guds kjærlighet til
oss mennesker er så stor at selv ikke
døden kunne stå imot. Og det skjedde
da dagen demret på påskemorgen – da
alt det skapte jublet over Herrens kjær-
lighet for hele skaperverket! 

«Han stod opp før dagen demret; ut
av natt brøt lyset frem. Kristus lever,
han har seiret; evig lever vi med ham.
Han er her og han vil skape liv der natt
og mørke bor. Kristus lever, vi skal
bære, Herrens seiertegn på jord.»
(NoS nr 214)

En riktig velsignet
påskehøytid til dere
alle!

Leif Jørn Hvidsten
fungerende biskop

Heidi Smith-
Solevåg er ut-
dannet
musikkpeda-
gog og har
variert erfar-
ing som
vokalist, korist
og dirigent.
Etter at hun tok over som diri-
gent for Nittedal gospelkor i 2011
har hun videreutviklet sounden
til koret, og flere av låtene koret
fremfører bærer både hennes
arrangementer og signatur.

Kristian
Kloster
Andresen
spiller piano
og diverse tan-
genter, og har
bakgrunn fra
rytmisk linje
ved musikk-
konservatoriet i Agder. Han jobber
som musikkpedagog og freelance-
musiker, og er fast ansatt ved
musikklinja på Gjøvik VGS. 

Biskopens påskeandakt til menighetsbladene i Hamar bispedømme 2016

Nittedal gospelkor byr på gospel og soul med popelementer, lekent
arrangert av dirigent Heidi Smith-Solevåg og pianist Kristian Kloster
Andresen. Koret består av et tyvetalls sangere med talent og formidlings-
glede, og holder 2-3 konserter i året.

Lørdag 12. mars møtes konfirmanter fra hele
Nord-Østerdal for å lage gospelkonsert i
Oshallen sammen med Nittedal gospelkor.
Her blir det glade melodier og fengende
rytmer, og vi kan love en konsert med mye god
musikk og (nesten garantert) noen du kjenner
på scenen. Konserten er en del av program-
met for VinterVukku 2016 og er åpen for alle!
På formiddagen er det sangseminar med

Nittedal gospelkor for alle som vil være med å
synge. Konfirmanter fra hele prostiet vil være
med, og det er plass til andre som ønsker å
delta også. Konserten starter kl. 19.00, og 
det er salg av kaker og kaffe i forkant av
konserten.
Billettene koster 150,- kr per person og

250,- kr per familie (barn/unge under 16 år
går gratis).
Vil du være med og synge? Ta kontakt med

Stig Johnsbråten på tlf. 971 297 11.
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Min salme
I vinter har
jeg gått og
nynnet på
en ny salme-
melodi
lenge. Det
begynte
med at jeg
kom over en
spennende
salmetekst av Audun
Opland. Og siden den ikke
hadde noen offisiell melodi
ennå, var det ekstra spenn-
ende å se om jeg kunne
finne noen toner som
kledde teksten hans og
samtidig var sangbart. Etter
et par kvelder var melodien
der, og den har ligget i 
bakhodet siden. Så nå vil
jeg gjerne dele den med
menighetsbladets lesere.
Teksten trykkes i sin helhet.
Og de som har glede av å
lære melodien, kan ta en
titt på notene også. 
Med ønske om at salmen
skal bli til glede for flere.

Stig Johnsbråten

Hjelp oss, Gud, å se med troens blikk
at bakom verdens hverdag ligger riket
hvor all vår sorg og straffedom må vike,
og Rakels gråt forvandles til musikk;
at blant planeters og atomers baner
det er vår herre Jesu kors vi aner,
vevd inn i universets genetikk.

Gi oss nåde til å vandre frem
til barnet, født i verden av en kvinne
og i hans sorte barneøyne finne
en avglans fra et nytt Jerusalem.
Ja, vis oss, Hellig Ånd, at denne stallen
så mørk og trang, så sliten og forfallen,
i natt er blitt Den høyes fødehjem.

Hjelp oss Gud, å se at han som rir
på eslets rygg, en fattig langveisfarer
han rir i spissen for Guds engleskarer,
Han er Guds Ord som binder og befrir!
For han er ett med Gud, men òg forskjellig!
La folk og engler synge: Hellig, hellig,
treenig Gud, som var og er og blir!

På korset åndet en forbryter ut,
mens vennene forlot ham, alle sammen.
De så kun dødens tap, den nakne skammen.
En mann forbannet etter lovens bud.
Men vi vil stå her, hjelp oss se forbi det!
Få se at skjult i alt han måtte lide
er livet gjemt. På korset henger Gud!

La oss se den sannhet vi har glemt:
Vår Gud handler fortsatt som han handlet
da han ble kjød, og verden ble forvandlet
og vi ble frikjøpt, som det var bestemt.
La hjertet høre ropet når han kaller
så våre øynes dunkle skjell nå faller:
I ord og brød og vin er frelsen gjemt.

Hjelp oss Gud, å se med troens blikk
at gjemt i brød og vin er nådens kilde,
og gjemt i nestens ansikt er ditt bilde;
at bak all synd er troen som vi fikk
da du i Ånd og sannhet lot oss døpe
slik du en dag i jorden lar oss svøpe
og våkne opp i lyset fra ditt blikk.

Savner du noe av dette?
I kirkene våre ligger det fra tid til annen igjen en del
votter, luer, skjerf mm. Nå tenkte vi at vi skulle gjøre
et forsøk på å gjenforene noen av tingene med sine
tidligere eiere. Hvis du kjenner igjen noen av gjenstand-
ene på bildet, eller savner noe annet som kan ligge igjen 
i kirken, så ta kontakt med kirkekontoret!
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Konsert med 
Marianne Pentha i Os kirke
På en mandag kveld like
før jul, kom Marianne
Pentha til hjembygda si
for å skape julestemning
sammen med sanger-
kollega Øyvind Boye. De
er begge kjente artister fra
flere TV-programmer og
konserter rundt omkring,
og var ute på juleturné til
flere kirker med konsert-
en «Mens vi venter». 
Folk kjente sin besøkels-
estid, og Os kirke var full-
satt da konserten startet.
Framføringen av «Pie Jesu» var nydelig og satte standarden. Duetter og
soloinnslag avløste hverandre, og kjente og mer ukjente julesanger ble
fremført. Publikum fikk også delta i «Deilig er jorden», og følte nok at
julestemningen kom sigende. Flere snakket om at dette var noe de 
håpet å oppleve senere også, så vi får håpe at Marianne og co. kommer
snart tilbake!

Vi synger jula inn

OS MENIGHETSRÅD
14. september var det kirkevalg, med valg av repre-
sentanter til bispedømmeråd og menighetsråd. Til
valget i bispedømmet ble det avgitt 248 stemmer og
til menighetsrådet 285 stemmer. Det gir en valgopp-
slutning på hhv 28,4 og 32,6 %. 

Det ble holdt et fellesmøte for alle menighetsråd-
ene i Tufsingdalen 18. mai. Temaet for møtet var
høringsuttalelse om veivalg for fremtidig kirkeordn-
ing. 

7. juni var det avskjedsgudstjeneste for  prost Knut
Nordhaug, som avsluttet sin tjeneste 30. juni. Han
ble takket av rådene i kommunen for godt samar-
beid. Fra 1. november ble Simen Aalvik Simensen
ansatt som ny prost i Nord-Østerdal prosti. Vi ønsker
ham lykke til i tjenesten.

Trosopplæringsutvalget har startet på arbeidet
med en lokal trosopplæringsplan. Menighetsrådene
skal i løpet av 1. halvår 2016, ha utarbeidet et plan-
utkast, som skal innsendes til biskop for godkjen-
ning. De ansatte medarbeiderne i prostiet, Solveig
Elgevasslien og Tina Solbakken har bistått arbeidet i
trosopplæringsutvalget. 

Et praktisk resultat av arbeidet var tårnagenthelga
18.-19. april. Vel tjue 3.- og 4.-klassinger møtte opp i
kirka lørdag ettermiddag. Opplegget besto av utdel-
ing av agentkofferter, skattejakt rundt i kirkerommet,
besøk i tårnet, øving på tårnagentsang og dramati-
sering av evangelietekst, varmmat i kirkestua, male-
oppdrag m.m.  Søndagen startet med «agentfrokost»
i kirkestua, før en vellykket gudstjeneste der ungene
var med på planlegging og gjennomføring.
Arrangementet ble gjennomført i et godt samarbeid
mellom ansatte og frivillige og fikk mange positive
tilbakemeldinger.

Kirka har vært utleid til 7 konserter: Nyttårs-
konsert til Tolga/Os Janitsjar m/Nidarosdomens
guttekor, konsert i vintervukku med Kirsti Sæter og
Rebekka Haagaas Attramadal,  kirkekonsert UKM
fylkesfinale,  musikkstevne i regi av Tolga/Os
Janitsjar, 30 års konsert for Os kuturskole, morgen-
konsert med Os mannskor m/solister og konsert
med Marianne Pentha og musikere. Totalt var det et
publikum på 1464, på disse 7 konsertene.

Os familiekor, med i underkant av 40 medlemmer
i alderen 3 til 80 år, fra alle bygdene i kommunen.
Ragnhild Ryen Dirfeldt er dirigent. De opptrådte i
kirka på gudstjeneste 17. oktober og på lysmessa 
29. november. Os Familiekor sammen med Bjarte
Leithaug hadde konsert i kirka, 25. april. Ellers har
koret hatt flere opptredener i  Os/Røros. De var også
medarrangør av «HalloVenn» i verket på Røros. 

Barneforeninga Vårsol i Narjordet har samling en
gang pr måned i skoleåret. De arrangerte et karneval
i Solvang, med stor oppslutning. 

Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp ble holdt 
24. mars. Konfirmantene gjorde en god innsats og
samlet inn kr 14 518,-. 

Det var vårdugnad på Os kirkegård 9. mai og på
Narjordet kirkegård 15. mai. Begge steder var det
god oppslutning og rådet sørget for servering  til
dugnads-folket. Ellers har følgende arbeid blitt utført
på dugnad: Stakittgjerdet på øversida av kirkegården
ble malt i løpet av et par kvelder i juni.  I september

Årsmeldinger 2015

Lars Jorde i duett med Rebekka Haagaas Attramadal. I bandet deltok også
Andreas Galaaen Bredalslien, Johan Mylius Kroken og Stig Johnsbråten.

I løpet av uka fra tredje til fjerde søndag i advent var det Vi synger jula
inn i alle sokn i Os. Først ute var Dalsbygda kirke søndag 13. desember.
Her deltok både Os familiekor og Lars Jorde med band. Os familiekor
var også med i Narbuvoll kirke 16. desember, mens Os skolemusikk var
med i Os kirke søndag 20. desember. Dette ble triveligekvelder, med alt
fra gamle julesanger til nyere musikk knyttet til jula. 
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ble stakittgjerdet foran granhekken tatt
ned og erstattet med et trådgjerde. Os
hagelag har sørget for utplanting og stell
på en del gravsteder, mot godtgjøring fra
kirkelig fellesråd, som administrerer
denne overfor festere av gravsted.

I juni ble gangveien opp til kirketrappa
opprustet. Arbeidet ble utført av Ramlos.
På bårehuset er det ordnet med ny dren-
ering rundt huset og det er satt opp et til-
bygg på vel 20 m2, som skal inneholde
teknisk rom med plassering av hoved-
tavle og styringssystemer, samt lagerplass
for redskap til bruk på kirkegården.
Arbeidet ble satt ut på anbud og det er ut-
ført av Trangvik Maskin og Byggmester
Stein Nygjelten.

På kirka har det blitt gjort mye i løpet
av året.  Den gamle spona på tårntaket er
fjernet og det er lagt på ny spon, som er
tjærebredd.  Hele tårndelen av bygget er
skrapet og malt. Nye takrenner er mont-
ert.  Det resterende av hovedtaket er und-
er ferdigstillelse med skiferstein. Prioritert
arbeid fremover er å flytte ut elektriske
styringssystemer, montere brann og lyn-
vern-anlegg, samt skraping og maling av
kirkebygget. Fremdrifta i dette er avheng-
ig av nødvendige bevilgninger.

Vi vil til slutt takke alle frivillige som
har hjulpet til under forskjellige gudstjen-
ester, arrangement, dugnader, kirkevalg
og nominasjonsarbeid, samt ledere for
frivillig barne og ungdomsarbeid. Takk til
sokneprest og kirkeansatte for godt sam-
arbeid og god støtte i rådets arbeid. En
spesiell takk for godt samarbeid og god
innsats til medlemmene av rådet som
gikk ut etter valget i fjor høst. Ønsker det
nyvalgte rådet lykke til med arbeidet.

Narjordet 16. januar 2016
Erling Nylend, leder Os Menighetsråd

NARBUVOLL MENIGHETSRÅD
Det er blitt avholdt 11 gudstjenester/
messer i kirkene våre. På Narbuvoll har
det vært arrangert to konserter: en sang-
kveld med Johan Sundberg m/flere med
nesten hundre besøkende, og en konsert
med Os blandakor i romjula med ca. 60
tilstede. Mange var med oss og sang inn
jula, da var det Familiekoret som gledet
oss med sin vakre sang. Setermessa ble
flytta til kirka pga regn. Palmesøndags-
gudstjenesten ble også i kirka, dette på
grunn av snø og vind. Vi prøver igjen
neste år. 

Det var 10 gudstjenester med ofring,
hvorav 3 til eget arbeid. Takk for kjær-
komne gaver.

Gudstjenestene/messene ble besøkt av
654 personer.

Kirkegårdsdagen/kvelden samlet også
i år veldig mange dugnadsvillige folk 
på begge steder. Vi hadde besøk av
blomsterbil fra Alvdal til begge kirkene.
Menighetsrådet serverte kaffe. Takk til
alle som hjelper til med å holde det 
vakkert rundt våre kirker.

I Tufsingdalen har det blitt pussa opp
og malt i kjelleren. Utvendig arbeid
mangler. Dette bør taes til våren. Arbeidet
er gjort etter befaring av arkitekt. En stor
takk til Arve Røsten som nok en gang
stiller opp og tar det som dugnad. Vi har
fått på plass høyttaleranlegg, sist på høst-
en fikk dessuten kirketaket et nytt tjurru-
strøk. Det er blitt pussa opp ved den
gamle raskhaugen. Narbuvollkirka har
fått brannvarslingsanlegg. 

Vi hadde også i år åpne kirker i to
måneder. Tusen takk til alle dere som var
med å åpne og lukke dem slik at dette var
mulig for oss.

Takk til alle som har bidratt slik at vi
har kunnet ha våre gudstjenester ute og
inne i kirkene våre. Kan nevne tekst-
lesere, kakebakere, bondekvinnelag,
Narbuvoll utviklingslag og Tor Olav
Narbuvoll m/flere som bidrar med
ringing ved kirkene ved behov. 
Takk til Rebekka som gleder oss med mye
fin orgelmusikk og til den som tar vikar-
oppdrag. En stor takk til Helge Grue som
tok på seg arbeidet med å installere høyt-
taleranlegget; og til kirketjener Kai som
alltid har oversikt og ordner opp. Takk til
vikar Odd også. Takk til sogneprest Stig
for gode ord i sorg og glede og for å være
med oss på menighetsrådsmøter og
gudstjenester gjennom året.

Moen Nordre, 9. februar 2016
Marian S. Holøien

DALSBYGDA MENIGHETSRÅD 2015
Det er i 2015 avholdt 4 møter og behand-
let 28 saker i menighetsrådet. I forbind-
else med gjennomføring av kirkevalget
14.09.2015 er det avholdt flere møter. Fra
Dalsbygda menighet ble det avgitt 145
stemmer. Dette gir en valgdeltagelse på
34% til menighetrådet og 28% til bispe-
dømmerådet.

Menighetsrådene i Os hadde felles-
møte i Tufsingdalen i forbindelse med
høringsuttalelse for ny kirkeordning.
Trosopplæring:
Trosopplæringsutvalget for menighetene
i kommunen har hatt 4 møter i løpet av
året. Utvalget har startet på arbeidet med
lokal trosopplæringsplan.
Menighetsrådene skal i løpet av 1. halvår
2016 ha utarbeidet et planutkast, som
skal innsendes til biskop for godkjenning. 

Samarbeidet resulterte i at menighet-
ene arrangerte i fellesskap tårnagenthelg
18. og  19. april. Der deltok 7 unger fra
Dalsbygda.
• 4 fireåringer har mottatt «Min kirkebok»
• 4 sjuåringer har mottatt
«Godnatthistorier fra Bibelen»
• 6 elveåringer har mottatt «Godt Nytt»
Kapellet og kirka:
Utvendige trapper er utbedret for å gjøres
mer brukervennlig for alle. 
Muren på kapellet er pusset opp.
Innkomne minne- og pengegaver:
Det er i løpet av 2015 innkommet
minnegaver for til sammen kr 63 700,-.
Videre har vi mottatt kr 500,- i pengegave.
Vi takker alle givere for gavene til
Dalsbygda menighet.
Sommerens besøk til åpen kirke:
Gjestebøker ligger i kirken og kapellet fra
20.06.15 til 16.08.15 – 56 dager.

Det er skrevet 151 helsinger i kirka og
152 helsinger i kapellet. Dette er en ordn-
ing som folk setter pris på. Som tidligere
år gis det tilbakemeldinger på at vi har en
velholdt kirke og kirkegård. Vi takker til
alle som har bidratt til at vi kan gjennom-
føre dette.
Dugnadsinnsats i menigheten:
I 2015 har også mange igjen vært med på
dugnad og frivillig arbeid i menighetens
tjeneste.  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»:
Konfirmantene våre deltok på
«Fasteaksjon» med innsamling i bygda
23. og 24. mars. Det innbrakte kr 8 011,50.
Planer og tiltak 2016
• Ny plassering/flytting av gjerde rundt
kirkegården
• Fjerning av korskillet

Dalsbygda menighetsråd, 18.01.2016
Marit Bakken Nygård

leder

På nyåret er det tid for årsmøter i menig-
hetene, og søndag 24. januar var det
årsmøte i Dalsbygda menighet. Etter guds-
tjenesten ble det satt fram langbord i midt-
gangen i kirka, og de frammøtte ble traktert
med kaffe og gode kaker. Det kom et ønske
om å synge om igjen en ny salme som Stig
Johnsbråten har satt tone til og som ble
sunget under gudstjenesten , «Hjelp oss,
Gud, å se med troens blikk,» og årsmelding
og regnskap ble gjennomgått. Leder i
Dalsbygda menighet, Marit Bakken Nygård,
orienterte om planer og tiltak for 2016, bl.a.
om fjerning av korskillet i kirka.
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Brannalarmanlegg 
i Narbuvoll Kirke
Vi har nå installert brannalarm i Narbuvoll kirke, med direkte oppkobling
til 110-sentralen i Trondheim. Før oppkoblingen hadde vi et par feilalarm-
er, og vi har hatt én etterpå. Vi fikk da testet at alarmen gikk til 110-sentral-
en, kirketjenerne samt brannmannskapene på Røros, Os og i Tufsingdalen
Utskifting av den ene sensoren fører forhåpentligvis til at falske alarmer blir
redusert eller faller bort.

Aldri før har vi sett så mange store hum-
anitære kriser på en gang. Kirkens
Nødhjelp er i katastrofen med rent
vann. Nå trenger de din hjelp.  Akkurat
nå er millioner av mennesker rammet
av katastrofer – verden over. Det siste
året har Kirkens Nødhjelp gitt rent vann
til blant andre flyktninger i Sør-Sudan,
Nord-Irak og Syria, flomofre i Malawi,
tørkerammede i Etiopia og jord-
skjelvofre i Nepal. 
I Etiopia har værfenomenet El Niño
skapt den verste tørken på 30 år. Ifølge
etiopiske myndigheter vil 10,2 millioner
være truet av kritisk matmangel i 2016.
Mer enn halvparten av disse er barn. 
5,8 millioner mennesker er i akutt
mangel på vann. Blant dem som er
hardt rammet, er bøndene i Ankober-
distriktet. 66-åringen Dagne i landsbyen
Washa har sjelden sett en verre tørke
gjennom sine 40 år som bonde. 
– Jeg har vært gjennom vanskelige peri-
oder i livet mitt. Det har skjedd før at
regnet ikke har kommet og vi har prøvd
å overleve med det lille vi har. Men

dette er noe av det vanskeligste jeg har
opplevd.  Hver eneste dag må hele fam-
ilien stå over måltider for å spare på
maten, forteller nibarnsfaren. 

Enorm mangel på vann
Tørken har skapt enorm vannmangel,
ubrukelige avlinger og utarmede beite-
marker. Bøndene mister dyrene sine og
dermed livsgrunnlaget sitt. Det lille
regnet som har kommet, har ikke vært
nok til å gi avlinger.  For å klare seg, må
bøndene selge dyrene som har overlevd
så langt i tørken. De blir tvunget til å
selge kyr som har sørget for verdifull
melk til barna i familien. Nå har mange
snart verken dyr eller penger igjen.
Dagne håper fortsatt på regn, men er
bekymret for hvordan han skal klare å
drive jorda uten oksene sine. 
– Vår eksistens avhenger av dyrene
våre. Uten dem, blir det vanskelig for
oss å overleve. Jeg vet ikke hva jeg skal
gjøre, sier Dagne fortvilet. 
Kirkens Nødhjelp er til stede i Ankober
og flere andre av de verst rammede om-

rådene i Etiopia. Behovene er akutte, og
Kirkens Nødhjelp sørger for rent vann
og trygge sanitære forhold. 
– Vi er i gang med nødhjelpsarbeidet og
har allerede jobbet forebyggende i flere
måneder. Men når omfanget er så stort,
trenger vi all den hjelpen vi kan få, sier
generalsekretær Anne-Marie Helland i
Kirkens Nødhjelp. 

Du kan hjelpe
I kriser er vann kritisk. Derfor er vann
noe av det aller første Kirkens Nødhjelp
stiller med i katastrofer. De sørger for
rent vann og mulighet til gode sanitær-
forhold der alt er ødelagt. Samtidig
jobber de sammen med folk i utsatte
områder for å forebygge den neste na-
turkatastrofen. Kirkens Nødhjelp jobber
også med å påvirke politikere og andre
beslutningstakere til å stanse klima-
endringene.  
Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp for å
hjelpe. 13.- 15. mars går Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon 2016 av stabelen.
Dette er menighetenes egen aksjon. Ditt
bidrag gjør det mulig for Kirkens
Nødhjelp å være der med rent vann når
katastrofen rammer. Derfor håper vi du
vil støtte fasteaksjonen i «fyll inn din
menighet», enten ved å stille som
bøssebærer eller med penger i bøssa. Vi
oppfordrer deg også til å bruke stemm-
en din i fasteaksjonens klimakampanje
og slik bidra til å stoppe klimakrisen.

Til tross for dårlige avlinger dette året,  jobber Dagne i åkeren for å forberede den tørre jorda
på regnet han håper vil komme. (Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp)

Den knusktørre jorda gjør det umulig å få
avlinger som kan selges videre på markedet.
(Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp)

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016:

I kriser er vann kritisk
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Dalsbygda
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(dato jordfestet)
Os
10.12.15 Johan Magne Meli født 1934
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22.01.16 Erna Alice Westum født 1946
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Menighetene i Os

Gudstjenester/arrangement
første halvår 2016

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

12.03 kl. 19.00  Oshallen. FjellGospel. Konsert med 
                                Nittedal gospelkor og  konfirmanter 
                                fra hele Nord-Østerdal prosti. 
                                Salg av kaffe/kaker fra kl. 18.00.
13.03 kl. 11.00  Os kirke. Gudstjeneste. Nattverd.
20.03 kl. 12.00  Stormyrrabben, Tufsingdalen. 
                                Friluftsgudstjeneste. Kaffeservering. 
                                Parkering v/Tufsingdalen kirke.
24.03 kl. 16.00  Verjåtunet. Gudstjeneste. Nattverd.

kl. 19.30   Narbuvoll kirke. Gudstjeneste. Nattverd. 
                                Kirkekaffe.
25.03 kl. 12.00  Nansenhytta, Dalsbygda. 
                                Langfredagsgudstjeneste.
27.03 kl. 11.00  Os kirke. Høytidsgudstjeneste. Nattverd.
10.04 kl. 11.00  Dalsbygda kirke. Gudstjeneste. Nattverd.
17.04 kl. 11.00  Os kirke. Familiegudstjeneste.
                                Avslutning på tårnagenthelg.
24.04 kl. 19.30  Dalsbygda kirke. Sangkveld.
01.05 kl. 11.00  Tufsingdal kirke. Gudstjeneste. Nattverd. 
08.05 kl. 19.30  Os kirke. Samtalegudstjeneste med 
                                konfirmantene.
15.05 kl. 11.00  Os kirke. Konfirmasjonsgudstjeneste.
17.05 kl. 10.30  Dalsbygda kirke. Familiegudstjeneste. 
                                Os mannskor deltar.
17.05.kl. 12.30  Os kirke. Familiegudstjeneste.
                                Os mannskor deltar.
28.05 kl. 12.00  Dalsbygda kirke. 
                                Konfirmasjonsgudstjeneste.
12.06 kl. 11.00  Dalsbygda kirke. Blomstergudstjeneste. 
                                7-åringer får bok.
12.06 kl. 11.00  Tufsingdalen kirke. Gudstjeneste. Nattverd.
18.06-19.06        Os kirke. Sangerstevne.
                                (Se oppslag senere om tidspunkter)
19.06 kl. 11.00  Os kirke. Gudstjeneste.
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.os.kirken.no  
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