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Menighetene i Os

Foto: Stig Johnsbråten

Det var skikkelig fjellvær da 
Nidarosdomens guttekor gjestet Os kirke
sammen med Tolga-Os janitsjar.
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Det er flere inntrykk som sitter igjen
etter året som har gått. Det har
vært et begivenhetsrikt år, der mye har
skjedd   bispevisitasen inkludert. Noen
av inntrykkene har blitt ekstra viktige for
meg. Et par av dem er fra tiden like før
nyttår.

Det ene er fra Grefsen kirke i novem-
ber. Det er gravferd for far. Kirka er full
av gamle kjente. På ett tidspunkt må jeg
slutte å hilse og klemme på alle jeg ser
bakover i benkene, og sette meg ned i ro
der framme. Gravferden skal begynne
snart. Så jeg tenker jeg skal «ta min egen
medisin», dvs. skru av mobiltelefonen
så den ikke ringer midt i begravelsen.
Og siden omtrent hele slekta er tilstede,
slår jeg telefonen helt av.

Mens jeg sitter der og hører kirke-
klokkene ringe, får jeg en sterk følelse av
å stå innfor evigheten. Der – i møte med
døden – er evigheten tilstede. Ikke evig-
heten som noe fjernt og tomt, men 
som noe trygt og tilstedeværende. Det
kjennes godt, midt i sorgen og savnet,
og gir en god ramme til avskjeden med
en jeg er veldig glad i.

Det andre inntrykket kommer en 
måneds tid senere. Det er høytidsguds-
tjeneste første juledag i Os kirke. Os
mannskor har tatt med seg Kirsti Sæter
og synger «Julenatt» av Bjørn Øyan og
Jo Ryen. Det låter varmt og vakkert, og
fyller hele kirkerommet. Den som aldri
har vært i Os kirke på første juledag, 
anbefales å benytte sjansen neste gang –
og få med seg julefreden og høytiden
slik det får prege denne dagen.

Sangen går videre:
«Over klokketårn og grav 
høres lydløs gjenklang av 
englesangen, evig ny 
båret hit fra Davids by». 

Brått er evigheten tilstede igjen. Og
knytter sammen mitt eget møte med
evigheten med det som skjedde i
Betlehem for to tusen år siden. Båret ut i
kirkerommet gjennom vakre toner. En
påminning til alle oss som har stått i
klangen fra kirketårnet med blikket
festet på en åpen grav.

Det finnes rom og dybder i hverdag-
en, som vi kanskje ikke ser så lett. Også
for en prest kan det gå en forbi i det van-
lige – opptatt som man er av alt man
skal gjøre. Så kommer det slike små
øyeblikk; der det uventede bryter
igjennom, griper tak i oss og gir oss noe.
Midt i en verden der det vonde og van-
skelige kan ta oppmerksomheten vår, er
det gode tilstede. Der vi føler at tiden tar
slutt, er evigheten nær. 

Dette kan vi ta med oss på mange
måter. Gjennom ord og toner. Gjennom
smil og vennlighet. Gjennom ro og still-
het. Og for noen av oss er det kanskje
lurt å våge å koble av mobilnett og tråd-
løsnett en gang i blant. Så stillheten og
roen kan nå oss. Og fylle oss. Og vise at
Guds evighet er tilstede hos oss. Alle
dager.

Prestetanker

En nærmere kikk på statistikken over antall besøkende, 
viser at kirkene i Os kommune har vært godt besøkt i 
desember.

Det begynte med innsynging av jula i Tufsingdalen kirke
midtveis i desember.

At hele 50 stk fant veien til kirka en fredagskveld etter en
dag med begravelse i samme kirke, er gledelig. I Dalsbygda
var det også meget godt frammøte på innsynginga av jula.
Der deltok elevkoret fra Dalsbygda skole med de samme
sangene som de hadde sunget på «Salmeboka minutt for
minutt», og det var minst like stor opplevelse å høre dem
«live» som å se dem på TV.

Skolegudstjenestene er godt besøkt av elever og lærere. 
I Dalsbygda er bygdefolket flinke til å møte opp på skole-
gudstjenesten, mens det ikke har vært så mange som har
gjort det i Os. Men skolegudstjenestene er åpne slik som alle
andre gudstjenester. Oppfordringen er: Kom og delta, alle er
velkommen!

Andakten på Verjåtunet lille juleaften samler noen bebo-
ere, ansatte og pårørende. Ei trivelig høytidsstund for dem
som møter opp.

Julaften fant 140 personer veien til Narbuvoll kirke. Det
var første gang kirketjeneren måtte bære inn ekstra stoler
der på julaften. Tufsingdalen musikkorps deltok. I Os kirke
var det litt mindre folk en vanlig, men ei blåsegruppe gledet
folk med fine toner. I Dalsbygda var det også litt færre på be-
søk i år; kanskje mange hadde kommet godt i julestemning
allerede da vi sang jula inn? Men med hele 470 personer

innom kirkene på julaften, tilsvarer det omtrent en fjerdedel
av befolkningen. 

Høymessa på Os første juledag var veldig godt besøkt i
fjor. I år var det mer på det normale, og godt og vel tretti
kuldegrader kan ha vært medvirkende årsak til at det ikke
var flere. Men her kunne menigheten glede seg over vakker
sang fra Os mannskor og Kirsti Sæter, og en julegudstjeneste
med høytid og julefred.

Os blandakor hadde konsert i Os kirke i romjula, og minst
60 personer fant veien dit. Nyttårsaften var det tradisjonen
tro godt med folk i kirka på Narbuvoll. Og statistikken viser
at det har vært i alt 1240 besøkende i kirkene våre fra midt i
desember og ut året. Selv om man tar høyde for at noen kan
ha vært tilstede flere ganger, har likevel rundt halvparten av
innbyggerne i Os kommune vært innom ei kirke minst en
gang i løpet av desember.

Godt besøk i kirkene i jula

Foto: Åse Karin Langbekkhei
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Konfirmasjon
i Os 2015
I år er det konfirmasjonsgudstjeneste i
Dalsbygda kirke lørdag 23. mai (pinseaften) 
kl. 12.00 og i Os kirke søndag 24. mai kl. 11.00
(1. pinsedag). 

Årets konfirmanter i Dalsbygda:
Anna Brynhildsvoll
Ane Beate Gjerstad Brynhildsvoll
Maria Elisabeth Dalbakk
Ragnhild Jorde
Mathilde Sæthern
Trond Kjetil Odden Enge
Erik Lillebakken
Ragnar Stenseth

Årets konfirmanter i Os:
Jorun Bækken
Rina Finborud Resberg
Alexandra Wagenius
Kim Magnus Galåen
Eirik Horten
Martin Person Lian
Eivind Oshaug
Jørgen Solhaug Sæter
Filip Østgårdsgjelten Sørum
Eskil Skogås Vangskåsen

Konfirmant i Hosanger kyrkje 26. april:
Lena Josefine Alme Loftås

Hva får du om du tar en herlig gjeng blide, interesserte 
og nysgjerrige unger, en kirke og et klokketårn, bibel, lomme-
lykt og forstørrelsesglass, engasjerte voksne og en godlynt menig-
het?  
Jo, en riktig vellykka tårnagenthelg!
I Folldal har det blitt arrangert Tårnagenhelg for 3.
og 4. klassingene i flere år, og nå får også barna i
Os mulighet til å være med på dette. En tårnagents
oppdrag er å løse mysterier og utforske kirke,
klokker og tårn. Som agent må en bruke alle sans-
er, og kirka blir saumfart fra golv til tak og skatter
skal finnes.
Nedenfor kan dere se glimt fra tårnagenhelg i
Folldal kirke. Temaet for helga var: Aldri alene.
Gjennom ulike oppdrag, et stort maleri, felles mål-
tider og dramatisering av bibelteksten om den gode
gjeteren, fikk agentene kjenne på dette. På søndag
fikk menigheten feire en annerledes og spennende
gudstjeneste, der tårnagentene var svært delaktige i det som skjedde – til
stor glede for store og små!

Øving på prekenteksten til søndag.  

Tårnagenthelg i Os 18.-19. april

Vi synger jula inn 
i Tufsingdalen

Hele femti personer hadde funnet veien til ei
juletrepyntet Tufsingdalen kirke 12. desember.
Der skulle vi synge inn jula i lag med Os «mini»
mannskor og dirigent Jo Ryen. Selv om de var få
og noen av dem forkjølet, gledet de oss som van-
lig med mye fin sang. Sognepresten overrasket
med en sang- og musikkandakt. Allsangen vår
ble denne kvelden forsterket med mange
mannskorstemmer og da fyller vi kirkerommet.
Kvelden ble avsluttet med gløgg og pepperkaker
og mye prat.

Konsert i Vintervukku
Tirsdag 3. mars kl 20.00 blir det aftenkonsert i Os kirke. Vår nytilsatte
organist Rebekka Haagaas Attramadal har med seg Kirsti Sæter.
Denne kvelden byr de på en god blanding av sang- og orgelmusikk,
både klassiske stykker og nyere musikk. Konserten er en del av
Vintervukku og billettene koster 150 kroner.

Sangøving: «Kom, kom, kom å få en himmel over livet».

«Uten mat og drikke,
duger tårnagenten
ikke».

I gang med maleriet.
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Salmeboka minutt for minutt
Det var mange sommerfugler som flaks-
et rundt i magene de siste timene før vi
skulle opptre direkte på NRK, for det var
litt skummelt å tenke på. Derfor var det
fantastisk artig at det gikk så bra!
Mellomtrinnselevene våre var kjempe-
flinke, og høydepunktet var «Salige viss-
het» som vi sang sammen med Os
mannskor.

Klokka 20.35 var vi i gang med vår
første salme i en fullsatt «Vår Frue kirke»
i Trondheim. Men vi hadde hatt en inn-
holdsrik dag før vi kom så langt. Klokka
13.00 stod koret og sang de samme
salmene i Meierigarden i Dalsbygda.
Det var et stort publikum som trosset
det sure været for å være med på jule-
grantenninga, og som fikk høre korets
første opptreden den dagen.

Klokka 14.00 dro bussen fra
Dalsbygda skole, og nå fikk vi litt for
mye tid til å tenke på det vi skulle være

med på. Nervene steg og sank nærmest
i takt med svingene nedover Gauldalen.
På Tiller hadde vi en times stopp for å
spise middag på McDonalds, før vi
kjørte siste etappe inn til Trondheim.
Allerede utenfor kirka kom vi inn i NRK
sitt rike, for der var det rigget opp til kor
som skulle synge ute. Hele plassen var
fylt med en stor scene, masse lyd og lys,
kamera og storskjerm. De siste forbe-
redelsene hadde vi i en skole som ligger
rett ved siden av kirka. Det ble to lange
timer i et lite klasserom for 30 spente
aktører.

«Ingen er så trygg i fare» fikk vi lov til
å synge med Per Jostein på trekkspill.
Det var kjent og trygt, så vi fikk en god
start. Salme nummer to var «Blott en
dag», og den sang vi sammen med or-
ganist Knut Anders Vestad. Ganske
spennende, siden det var første gang vi
sang sammen med han, direkte på TV!

Til slutt sang vi altså «Salige visshet:
Jesus er min» sammen med Os
mannskor. Det hadde vært favoritt-
salmen vår i hele øvingsperioden, og vi
hadde hatt skikkelig trøkk på den lenge.
Derfor håpet vi at vi skulle få til det når
det gjaldt som mest også, og det ble det
til gangs! Den løftet nesten taket på «Vår
Frue kirke», og ble belønnet med en av
de sjeldne applausene i løpet av de 900
salmene som ble sunget! Organist Knut
Anders Vestad sa på radioen mandagen
etter at dette hadde vært hans høyde-
punkt i løpet av hele helga! I ettertid har
Dalsbygda skolekor fått mange gratula-
sjoner og lovord fra fjern og nær for sin
opptreden. I tillegg har vi blitt omtalt i
aviser og blad, så vi ble lagt merke til. En
ting er i hvert fall sikkert, og det er at vi
kommer til å huske dette for resten av
livet.

Geir Moseng

Det ble i 2014 avholdt fire møter og be-
handlet 25 saker i menighetsrådet Det
har vært to møter med de andre 
menighetsrådene i kommunen, og
flere planleggingsmøter angående
bispevisitasen. 

I løpet av året ble det holdt 13 guds-
tjenester, samt fem
fellesgudstjenester på Os i samarbeid
med de andre menighetene. Åtte 4-år-
inger, fire 7-åringer og ni 11-åringer
har mottatt bøker.

Det var en barnedåp, ti konfirmant-
er og sju gravferder i 2014. 

Mellomtrinnet ved Dalsbygda skole
deltok i NRK sin direktesending den
29. november, med 3 salmer fra den

nye salmeboka. Det samme «koret»
gledet oss også ved innsyngingen av
jula, og i denne anledningen fikk skol-
en fem eksemplar av den nye salme-
boka i gave fra menighetsrådet.

På kirka er grunnmuren pussa opp
og trappa til sakristi-inngangen er re-
parert. Buskvegetasjonen langs kirke-
veggen er fjernet og heller lagt på.

Kapellet er malt utvendig og taks-
ponen på tårnet er tjærebredd.  Det
ble holdt et møte med eldre personer i
bygda for å få vite noe om den opp-
rinnelige innredningen av kapellet.    

Vi fikk i løpet av 2014 minnegaver
for til sammen kr 39.700 kroner og
12.000 kroner til innkjøp av den nye

salmeboka. Vi takker alle givere for
gavene til Dalsbygda menighet.
Samtidig vil vi takke alle som stiller
opp på dugnad og som tekstlesere,
kirkeverter, kaffekokere og kakebakere. 

Ved åpen kirke har 160 skrevet i
gjesteboka i kapellet og 144 i kirka.
Tilbakemeldingen fra besøkende er at
vi har en velholdt kirke og kirkegård.
Det er også nevnt at vi har ei særdeles
vakker altertavle.

Astrid Myklebust Ryen har ledet
barnekoret. Våren 2014 var de med på
musikalen med Familiekoret.
Synkende oppmøte gjør at det ikke
lenger er grunnlag for å fortsette med
barnekor. 

Utdrag fra årsmeldinga for Dalsbygda menighetsråd 2014
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MIN SALME
I den nye salmeboka finnes mange vakre
salmer, og det er ikke lett å finne fram til
en spesiell. Valget mitt falt på salme nr.
734 i den nye salmeboka. Dette ble «min
salme» fra første gang jeg hørte den.
Salmen er fra 1968 og teksten er skrevet av
en svensk forfatter som het Anders
Frostenson med melodi av Åke Lundberg.
Den ble oversatt til norsk av Alfred Hauge
i 1973.

I denne salmen møter vi en kjærlig Gud som gir oss frihet
til å velge. Her er ingen hevet pekefinger der budskapet er «du
skal/skal ikke». Den gir rom for tro og tvil. Den gir oss mulig-
het til å realisere drømmer og bruke evner og krefter og bli
sjølstendige mennesker. Den gir oss et ansvar for å forvalte
jorda og den rikdommen den gir på best mulig måte slik at
«tre og blomar kan slå rot».

Den stiller også spørsmål ved egne holdninger. Kanskje er
det fordommer og mangel på åpenhet som skaper avstand og
mangel på nestekjærlighet og toleranse. I global forstand
legger forfatteren vekt på at Guds kjærlighet omfatter all 
verdens nasjoner, og det ligger nær å tenke på motsetninger
mellom de forskjellige religioner som ofte skaper konflikter.

Til syvende og sist er vi sjøl ansvarlig for våre handlinger på
godt og vondt. Da kan det være godt å vite at en allmektig 
Gud tilbyr oss tilgivelse gjennom sin sønn som sonet for våre
synder.

Ragnhild Berg

Guds kjærleik er som stranda og som graset, 
som vind og vidd og jord og allheims rom. 
Vi fridom fekk å bu der, gå og koma,
å seia ja til Gud og seia nei.
Guds kjærleik er som stranda og som graset, 
som vind og vidd og jord og allheims rom.

Vi vil ein fridom der vi er oss sjølve,
ein fridom vi kan gjera noko av,
der ingen tomleik finst, men rom for draumar, 
ei jord der tre og blomar kan slå rot.
Guds kjærleik er som stranda og som graset, 
som vind og vidd og jord og allheims rom.

Og endå er det murar oss imellom,
og gjennom sprinkelverk vi tøyer hand. 
Vårt fangerom er murt av redsle-steinar,
og fangeklede er vårt stengde eg.
Guds kjærleik er som stranda og som graset, 
som vind og vidd og jord og allheims rom.

Å døm oss, Herre, frikjenn oss i domen! 
I di forlating fridom finst og von.
Den rekk så vide som din kjærleik vandrar, 
til folk av kvar ein rase og nasjon.
Guds kjærleik er som stranda og som graset, 
som vind og vidd og jord og allheims rom.

T: Anders Frostenson 1968 
O: Alfred Hauge 1973
M: Lars Åke Lundberg 1968

Fireåringer i Dalsbygda
Søndag 25. oktober var det familiegudstjeneste i Dalsbygda
kirke. På programmet sto utdeling av Min kirkebok til 4-åring-

ene, og det var 9 forventningsfulle og blide 4-åringer som
møtte opp for å motta boka. Både foreldre og besteforeldre
deltok, så kirka var fullsatt. Etter gudstjenesten var det saft,
kaffe og kaker.

Foto: Gunnhild Ryen
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Lørdag 10. januar hadde Tolga-Os janitsjar fått med seg
Nidarosdomens guttekor på konsert i Os kirke. Utenfor kirka
var det snøvær og vind, men de som var inne i kirka fikk seg
en storslått musikkopplevelse.

Første del av konserten spilte Tolga-Os janitsjar et variert
utvalg av vakker musikk, bl.a. utdrag fra «Drottningholms-
musikken», «Bring him home» fra «Les Miserables» og
«Magnum mysterium». Det hele ble bundet sammen av kon-
feransier Tone Hulbækmo, som også sørget for å gi de frem-
møtte litt av bakgrunnen for musikken som ble framført.

Deretter ble gulvet ryddet for å gi plass til Nidarosdomens
guttekor. Hulbækmo kunne ønske koret velkommen til Nord-
Østerdalen. Været hadde også gjort sitt for å vise at de nå var
kommet på fjellet, slik at koret for en gang skyld gjorde entré
med ytterjakker utenpå korkåpene. Men de var raskt i gang

under ledelse av dirigent Bjørn Moe, og med musikalsk støtte
av Erling W. Åsgård på orgel.

Reportoaret bestod av både salmer og julesanger, samt
noen meget flotte korverk. Koret var på konsertturne i
Tyskland før jul, og det var derfor en del tyske komponister på
programmet. Underveis sang koret både som samlet kor
foran i kirken, og som to korgrupper som sang mot hverandre
– en foran i kirken og en mindre nede i midtgangen. Deretter
gikk de sammen igjen til ett stort kor. Klare guttestemmer
smeltet sammen med voksne tenorer og basser og fylte kirke-
rommet med storslått klang.

Konserten ble avsluttet med «Deilig er jorden» som felles-
nummer, under ledelse av janitsjarens dirigent Morten
Tømmermo.

Storslått nyttårskonsert

14. september er det igjen valg til menighetsråd og bispe-
dømmeråd. Bispedømmerådene i Norge utgjør
Kirkemøtet, som er Den norske kirkes høyeste organ.
Skillet mellom stat og kirke betyr at Kirkemøtet blir det 
viktigste organet og har avgjørende innflytelse på hvilken
kirke vi skal ha framover. Det er derfor viktig at alle med-
lemmer også stemmer ved valget til bispedømmeråd!

Vil du bidra i den lokale kirka i Os?
Menighetsrådene trenger aktive medlemmer som vil gjøre
en innsats for kirkene og menighetene i Os. Ønsker du å bi-
dra kan du melde fra til din menighet eller kirkekontoret. 

Leder i Os menighetsråd: Erling Nylend
Leder i Dalsbygda menighetsråd: Arne Grue
Leder i Narbuvoll menighetsråd: Marian Sønmør Holøien

Nominasjonslistene skal være ferdige senest 1. mai.

Stille egen liste?
Menighetsrådene setter ned nominasjonskomiteer som
foreslår kandidater til valget. Nytt i år er at en gruppe på
minst 10 stemmeberettigede kan stille egen liste til menig-
hetsrådsvalget. Listene skal ha minimum 11 kandidater i
Os menighet og minimum 9 i Dalsbygda og Narbuvoll. 
Frist for levering av listen er 1. mai.

Ta kontakt med kirkekontoret om du ønsker mer informa-
sjon om kirkevalget. 

Tlf. 62470343 eller e-post: kirkekontoret@os.kirken.no.

Felles avslutningsnummer under ledelse av MortenTømmermo.

Dirigent Bjørn Moe ledet koret med stødig hånd
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Til høsten er det valg til de kirkelige organene sammen
med kommunevalget. Dette valget er viktig for kirka, og
valgresultatet fra kirkevalget 2015 vil ha mye å si for hva
slags kirke vi får i framtida.

Vi har etter hvert fått ganske god deltakelse ved valget til
menighetsråd. Mange tar seg tid til å stemme på menig-
hetsrådet samtidig som de stemmer ved kommunevalget.
Det er gledelig – og nødvendig for demokratiet i kirken. 
Det mange ikke er klar over, er at det sammen med menig-
hetsrådsvalget også er mulig å stemme ved bispedømme-
rådsvalget, og at det er gjennom dette valget mange av de
viktig veivalgene for kirken blir tatt.

Når kirken nå blir skilt fra staten, får kirkemøtet en stadig
viktigere rolle. Og kirkemøtet velges gjennom bispe-
dømmerådsvalget: Det er alle medlemmene av bispe-
dømmerådene i Norge som til sammen utgjør kirkemøtet.
Når staten overlater til kirken å gjøre sine egne valg og 
prioriteringer, vil mye av dette bli avgjort av kirkemøtet. 

Det er mange viktige saker som skal behandles i løpet av
den neste valgperioden. Her er noen eksempler:

1) Spørsmålet om hvorvidt homofile skal få gifte seg i
kirken, kommer etter all sannsynlighet opp igjen, ettersom
det på Kirkemøtet 2014 ikke ble flertall for noen av forslag-
ene som var oppe til votering. Dermed blir det valgresultat-
et ved kirkevalget 2015 som vil avgjøre saken. 

2) Kirka må få på plass en ny organisasjonsstruktur, nå

som ikke staten v/kirkedepartementet styrer kirken. Dette
gjelder hvordan kirken skal organiseres og finansieres,
hvilke råd som skal ha hvilken myndighet, hva slags 
pensjons- og lønnsordninger skal det være, og så videre.
Men like viktig er det at organiseringen av kirken også vil
bety mye for om den vil bevare folkekirkepreget den nå har,
eller om kirken vil få et større preg av kirke for de aktive 
og bevisst troende. Det er krefter som trekker i begge 
retninger, og oppslutningen de ulike standpunktene får ved
kirkevalget vil bety mye for hvilke veivalg kirkemøtet vil ta.

3) Utnevning av biskoper er også overført til kirken ved
kirkerådet. Siden kirkerådet velges av kirkemøtet, vil valg-
resultatet ha mye å si for hvilke biskoper kirken får fram-
over. Kirkedepartementet hadde som praksis å utnevne en
blanding av «konservative» og «liberale» biskoper, og sørget
for at det var både kvinner og menn blant biskopene. På
denne måten skulle bispekollegiet gjenspeile bredden i
folkekirken. Hvis denne praksisen skal videreføres av kirke-
rådet, må det være flertall i kirkemøtet for dette.

Ved kirkevalget til høsten kan vi altså velge «Hamar-
benken» til kirkemøtet, slik vi ved stortingsvalget velger
hvilke politikere som skal representere fylket vårt på
Stortinget. Sommernummeret av menighetsbladet vil inne-
holde mer stoff om valget, slik at det skal være lettere å
sette seg inn i hvem man ønsker å stemme på.

Fireåringene (fra venstre): Stina, Amund, Hedda og Anja. Foto: Marianne Elven

I år var ikke kullet med fireåringer i Os så stort. Likevel møtte fire blide fireåringer opp til
en hyggelig stund i kirka, og fikk med seg fireårsboka hjem.

Derfor bør du stemme ved kirkevalget

Fireåringer i OsGravstell   
endring
av priser
De som fester grav på kirke-
gårdene våre kan inngå 
avtale om stell av gravene. 
Os hagelag utfører arbeidet
for oss, og prisene på disse
avtalene har ikke vært endr-
et på om lag 20 år.
Fellesrådet har derfor be-
stemt at fra 2015 vil prisen
endres fra kr 500 pr. grav til
kr 850 pr. grav.
Samtidig vil alle blomster
bli plantet i selvvannings-
kasser, for å lette arbeidet.
Prisen inkluderer løv på
graven til 17. mai, blomster,
planting, jord, luking og
vanning om sommeren og
lyng på høsten.
Administrasjonsutgifter og
leie av plantekasse er også
inkludert.
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50-årskonfirmanter 2014

Helga 30.-31. august 2014 ble ei strålende helg. Både været og
selskapet viste seg fra sin beste side, da vi som ble konfirmert i
1964 møttes til samling for 50-årskonfirmantene 2014. 

Forberedelsene kom i gang tidlig våren 2014. Komiteen har
bestått av Lars Magne Langøien, Sigmund Ryen, Jon Holm
Lillegjelten, Inger Østgårdseggen, Magni Trøan, Kellaug
Nyvoll og Bjørg Dagny Sæter. I løpet av fem møter ble det
mimra og ledd mye, programmet planlagt og alt lagt til rette
for et hyggelig treff i august. Påmelding ble sendt ut, og til
sammen var det 34 stykker som meldte sin ankomst til 
jubileet. Kun noen få var forhindra, i tillegg til at to stykker
dessverre har avgått ved døden. 

Helge Ytterhaug var en av 50-årskonfirmantene som møtte
opp denne helga, og vi var heldige som fikk han til å stille som
bussjåfør for oss andre. Allerede kl 09.00 lørdag morgen møtte
vi opp på Os skysstasjon. Det ble mye klemming og prating
oss i mellom. Mange hadde sett hverandre gjennom årenes
løp, men det var også noe kikking på hverandre for å se om vi
klarte å kjenne igjen de vi ikke hadde sett på ei stund. 

Da alle var vel inne på bussen, og praten allerede var livlig i
gang, dro vi i vei. Helge kjørte oss opp Korbakken og over
gammelveien til Dalsbygda. Vi fikk etter hvert god utsikt over
den vakre bygda, med gamle, kjente gårder og grønne jorder.
Turen gikk til kirka, hvor vi la ned blomster på grava til Ulf
Bakken og lærer Harald Peder Johnsen. Også Terje Breen,
gravlagt i Folldal, fikk en blomster. 

Tilbake mot Os kjørte vi over Mosengen. Gjennom Os
sentrum fikk vi høre om utviklinga som har skjedd i bygda de
siste årene. Vi snakka om gammelbanken, Dølgård, og Os

landhandel. Vi så Os skole, Os hallen og kunstgressbana. Jon
Holm Lillegjelten guida oss hele turen, med sin lune stemme
og sin enorme kunnskap om det meste som har skjedd på Os
opp gjennom tidene. 

I Narjordet ble vi møtt av flagget som vaia i vinden ved
Solvang, noe som minna oss om hvilken høgtidsdag
konfirmantjubileet var.  Vi fikk se den gamle skolen, hvor flere
av oss gikk, og vi fikk servert kaffe, lemse og kringle. Liv
Kjellfrid Moe fortalte om da hun og Helge gikk på skolen i
Narjordet, og Jon Holm Lillegjelten fortalte om skolehistoria.
Det ble ei trivelig stund. 

Neste stopp på turen var Narbuvoll kirke. Der fikk et lyd-
hørt publikum høre historia til kirka. I Tufsingdalen stoppa vi
ved Kopparleden Landhandel, før turen gikk over Tælet til
Jonasvollen og videre mot Femundshytten. Hele veien fikk vi
vite mer om hvilke gårder som hadde hatt sitt virke rundt
Femunden og om produksjonen til Røros kobberverk på
Femundshytten og i Femundsmarka. 

På Femundhytten ble vi møtt og ønska velkommen av
Milda og Klas, Tommy og Lill. Praten fortsatte også der livlig
oss i mellom, og besøket var en stor opplevelse for dem som
aldri hadde vært der før. Tommy fortalte oss om hvordan det
er å leve og bo på Femundshytten, og han delte noen tanker
med oss omkring framtida til det vakre stedet. Sammen med
vertskapet gikk vi en tur i Røros bygd i stein, og vi fikk høre
mer om den spesielle historia til Femundshytten. Etterpå
benka vi oss til bords i fjøset, og vi fikk servert skjørost og
rømme, spekemat, kaffe og wienerbrød. Da turen etter hvert
måtte gå tilbake til Os, var det ikke lett å bryte opp. 

Først rekke fra venstre: Kellaug Nyvoll, Frøydis Kvernbekkeng Østgårdstrøen, Maj Kristin Breen Galåen, prest Stig Johnsbråten, Oddveig Magni
Opdal Trøan, Bjørg Dagny Lillebekken Sæter, Agnes Vangskåsen Osflaten. Andre rekke: Unni Midtdal Balle, Karin Myre Skjæret, Liv Kristin
Dahlgren Foss, Inger Østgårdseggen, Liv Kjellfrid Mo Solvang, Britt Elin Ramlo Horten, Lilly Svendsen Ødegård, Else Marie Brandlie, Aud
Ingunn Os Hilstad, Gunvor Ryen Nordvang. Tredje rekke: Erik Johaug, Rolf Akeren, Jon Holm Lillegjelten, Agnar Nyhaug, Lars Magne
Langøien, Olav Singsaas, Finn S. Aas. Fjerde rekke: Harald Eilif Østgårdsgjelten, Helge Ytterhaug, Stein Jarle Sundmoen, Helge Oddgeir
Bekken, Kjell Flaten, Sigmund Ryen. Foto: Gallari Galåen – Røros
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Restaurering av 
tårnet på Os kirke 
Nå har vi endelig kommet i gang med
restaureringen av tårnet på Os kirke.
Den gamle spona skal fjernes og ny
skal legges på. Alvdal Skurlag
v/Materialbanken skal både levere
spon og utføre omleggingen. Planen
er at tårntaket skal være ferdig og
spona tjærebredd innen utgangen av
mai måned. Etterpå skal selve tårnet
skrapes og males.

For å få utført dette arbeidet er det satt
opp stillaser rundt tårnet, og disse må
bli stående til tårnet er malt. Stillaset
ved tårnfoten på sørsida av kirka
kommer svært nær de innerste
gravene, og det må nødvendigvis bli
en del trafikk i dette området. Vi be-
klager den ulempen dette medfører,
og vi skjønner at noen synes dette er
vanskelig i forhold til gravene som er
der. Det er likevel nødvendig for å få
utført denne jobben, og vi håper på
forståelse for det fra pårørende og an-
dre som er på kirkegården. 

Hjertelig takk
Narbuvoll Menighetsråd vil få takke de pårørende for minnegaver ved
Halstein Nyvolls og Anders H. Hodøls bortgang. Tusen hjertelig takk.

Narbuvoll Menighetsråd vil og få takke Narbuvoll Grunneierlag for over-
skuddet etter sikmessa 2014.

Vel fremme på Os, gikk turen opp i Hummelfjellet. Vi så hvilken enorm 
utvikling som hadde skjedd der i løpet av de siste 50 årene. Varmestua i
Hummelfjellet skulle være vårt samlingssted for festmiddagen lørdag kveld, og
etter at vi hadde fått på oss finstasen, inntok vi et herlig koldtbord der. Per
Magne Lillebekken var med oss og spilte til sangene, Lars Magne Langøien
hadde satt sammen et sammendrag fra 1949 og 1964, Kirsti Sæter underholdt
med sanger og fortellinger og Else Marie Brandli tok fram blokkfløyta og spilte
for oss. 

Tidlig søndag morgen møttes vi ved Os kirke og gikk sammen i prosesjon inn
i kirka. Prest Stig Johnsbråten leda gudstjenesten og Os blandakor deltok med
vakker sang. Agnes Osflaten og Kellaug Nyvoll var dagens tekstlesere, mens
Sigmund Ryen og Rolf Akeren var lysbærere. Det ble tent lys for de to som hadde
gått bort. Jon Holm Lillegjelten og Rolf Akeren fortalte litt fra konfirmasjonsdag-
en for 50 år siden. 

Vi ble foreviga av fotograf i kirka etter gudstjenesten. Etterpå fikk vi komme
inn i kirkestua, hvor det var dekka til kaffe og kaker for konfirmantene og deres
ledsagere.  Vi var mange som var samla der, og det ble en verdig avslutning på ei
flott helg. Tusen takk til alle som bidro med å gjøre helga uforglemmelig. 

For konfirmantene,
referent Bjørg Dagny Sæter

Flytting av gravminner i forbindelse med
opptak av nye graver på kirkegårdene
Vi har fått noen reaksjoner på at vi flytter/setter til side gravminner når ny
grav skal tas opp. Dette er dessverre ofte nødvendig for å komme til med
graveutstyr, særlig på Os kirkegård. I tillegg til fremkommelighet flytter vi
også gravminnene for at de ikke skal skades eller ødelegges. De settes på
plass igjen så snart den nye graven er lukket.  

Takk
Dalsbygda menighetsrådet har fått
inn minnegave i forbindelse med
Arne Holtes begravelse, og vil takke
de pårørende hjerteligst.

Med hilsen
Dalsbygda menighetsråd



DØPT

Dalsbygda
25.01 Amalie Krog Kvaal 

Os
11.01 Alf-Oskar Osflaten

DØDE (dato jordfestet)

Dalsbygda
14.11 Arne Holte f. 1923
10.12 Ella Målfrid Akeren f. 1926
30.12 Håkon Leon Grue Eriksen f. 1993
22.01 Åse Grethe Kamsvåg f. 1949

Os
14.11 Grete Synnøve Hernes f. 1946
20.01 Vidar Stålem f. 1952

Tufsingdalen
12.12 Halstein Nyvoll f. 1933
22.12 Anders H. Hodøl f. 1915

    15:43  Side 1

Hjem og kirke 

Utgiver: Os kirkelige fellesråd
3 nummer i året

Redaksjon: 
Modgunn Holte, Marian Sønmør Holøien 

og Stig Johnsbråten
Postadresse: 2550 Os i Ø

Sokneprest: Stig Johnsbråten
Kontortid: Tirs., ons., tors. kl. 9.00-13.00

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

Kirketjener: Kai Inge Trøan. Mob. 952 81 396
Kirketjener: Odd Myrtrøen. Mob. 908 23 499

Oppsett: NiLa Grafiske as

Menighetene i Os

Gudstjenester/arrangement
første halvår 2015

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

15.02 kl. 19.00 Dalsbygda kirke. Familiegudstjeneste. 
Godt nytt til 11-åringer. Kirkekaffe/saft.

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

03.03 kl. 20.00 Os kirke. Aftenkonsert. 
Rebekka Haagaas Attramadal 
på orgel og sang ved Kirsti Sæter.

08.03 kl. 11.00 Tufsingdalen kirke. Familiegudstjeneste. 
Godt Nytt til 11-åringer. Kirkekaffe/saft. 

22.03 kl. 12.00 Tron U-senter. Ung messe med 
konfirmantene. Åpen for alle!

29.03 kl. 12.00 Stormyrrabben, Tufsingdalen. 
Friluftsgudstjeneste.
Kaffeservering. Parkering 
v/Tufsingdalen kirke.

02.04 kl. 16.00 Verjåtunet. Gudstjeneste. Nattverd.
kl. 19.30 Narbuvoll kirke. Gudstjeneste. Nattverd. 

Kirkekaffe.
03.04 kl. 12.00 Nansenhytta, Dalsbygda. 

Langfredagsgudstjeneste.
05.04 kl.11.00 Os kirke. Høytidsgudstjeneste. Nattverd. 

Bård Langøien deltar.

12.04 Os kirke. Ungdommens kulturmønstring – 
fylkesfinale.
(Se oppslag senere om tidspunkt)

19.04 kl. 11.00 Os kirke. Familiegudstjeneste.
Avslutning på tårnagenthelg.

03.05 kl. 19.30 Narbuvoll kirke. Allsangkveld. 
Johan Sundberg, Jens Nygård og
Stein Nygård deltar.

10.05 kl. 11.00 Os kirke. Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene.

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

17.05 kl. 12.30 Os kirke. Familiegudstjeneste. 
Sang ved Os mannskor, Gro Kjelleberg Solli
og barn.

23.05 kl. 12.00 Dalsbygda kirke. 
Konfirmasjonsgudstjeneste.

24.05 kl. 11.00 Os kirke. Konfirmasjonsgudstjeneste.
07.06 kl. 11.00 Tufsingdalen kirke. Gudstjeneste. Nattverd.
13.06 Os kirke. Janitsjarstevne.

(Se oppslag senere om tidspunkt.)
21.06 kl. 11.00 Dalsbygda kirke. Blomstergudstjeneste. 

7-åringer får bok.
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  


