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Menighetene i Os

Med ønske om 
en god jul og 

et godt nytt år!

Foto: Freddy L. Jensen
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«..og tusene barnehender mot 
himmelen ljosa held.»

Inn mot denne julen har jeg tenkt
mye på Jakob Sandes vakre
julesalme «Det lyser i stille grend-
er». Denne salmen inneholder
sterke kontraster; lys og mørke,
«himmelhall» og «vesal stall», «ringe
seng» og englesang. I likhet med
salmen får også årets julefeiring en
kontrastfylt inngang. Vi bærer alle
med oss sterke bilder av mennesker
i stor nød. De som har flyktet i tus-
entall fra sine hjemland, krysset det
livsfarlige Middelhavet og som har
blitt møtt i Europa med både åpne
og lukkede armer. De har flyktet i
håp og med drømmer om en trygg
fremtid for seg og sin familie. 

Så kommer julen, og budskapet
om barnet; som ble født midt i vår
verden, med all dens skjønnhet og
grusomheter. Og jeg tenker på
Sandes salme; som tar oss til den
første julenatten, og som gir meg
den gode gjenkjennelse i det å

holde et nyfødt barn i armene for
første gang. Det å kjenne den myke
huden, stirre inn i dybden av barn-
ets blikk. Det gir også påminnelse
om hvor sårbart et menneskeliv er,
og hvor avhengig vi er av hverandre.
Jesusbarnet ble den gang båret av
Maria og Josef, på samme måte som
Kristus  har båret mennesker over
hele verden med sin kjærlighet og
nåde i 2000 år. 

Alle trenger å bli båret; alle barn i
verden trenger omsorgsfulle hend-
er. Og akkurat nå, kanskje mer enn
noen gang banker barn og vokse på
døra vår. Og de trenger at blikk møt-
er blikk, og bli bekreftet som menn-
esker. Ja, de trenger det som Sande
så fint skriver; «tusene barnehender
mot himmelen ljosa held.» De treng-
er at vi løfter våre lys, at kirken løfter
opp Ham som er verdens lys. 

Julen handler om å synge sangen;
synge jubeltonene om barnet. Om
Gud som ble menneske. Som ut av
de ringeste kår  ble den mest dyre-
bare rose. Som bryter seg igjennom
mørket – som bærer mennesker til
alle tider – og som gir håp for verd-
en!
«Songen som atter tonar
med jubel kvar julenatt.
om barnet, Guds Son, vår sonar,
som døden for evig batt»

Velsignet julehøytid!

Solveig Fiske
Hamar biskop

Juleandakt   – julen 2015
Mitt juleønske 
Det lakker og lir mot vintersolhverv,
atter et år er forbi.
Det gamle året er på hell, 
på ny er det julestri.

Fra himlen laver den hvite sne,
den dekker sitt teppe så stille.
Det er som den bringer et bud hit ned,
strør over oss krystaller milde.

Men ofte kommer en iskald vind
og feier over vår grend.
Den kan òg komme varsom, mild,
og hilse deg - som en venn.

Jeg løfter mitt blikk mot solgyllen sky
og takker for lys over veien.
Jeg ser mot stjerner og måne ny,
som alltid tar rette leien.

La oss så prøve og skåne vår jord,
la ei uforstand legge den øde.
Èn sonet vår synd - en fredsfyrste stor,
slik at vi kan få kalken og brødet.

Jeg har et ønske når klokkene ringer,
må regjerende makter enes i fred
slik at julens evangelium et gledesbud bringer
og høytid senkes i sinnet ned.

Men kunne jeg be om et ønske til
da ville jeg hjertelig sende
et kjærlig ønske med dompapens trill:
Ha gledelig jul venn og frende.

Bibbi Breen

OS MENIGHETSRÅD
Faste representanter
Inge Ryen
Erling Nylend
Solrun Moen Ryen
Sidsel Holm
Tove Eirin Hummevoll
Liv S. Vangskåsen.
Vararepresentanter
Bjørn Frydenborg
Ingunn Ness
Pål Kjellesvig Dalløkken
Anne Grete Nymoen
Britt Mary Odden
Valgdeltakelse 
Menighetsrådsvalg: 33 %
Bispedømmerådsvalg: 29 %

DALSBYGDA MENIGHETSRÅD
Faste representanter
Marit Bakken Nygård
Torill Jensvold
Terje Nygård
Aase Aamo
Vararepresentanter
Oddveig Østgårdsgjelten
Molly K. Hognes
Per Engebakken
Linn Veronica Grue
Astrid Sæther
Valgdeltakelse 
Menighetsrådsvalg: 34 %
Bispedømmerådsvalg: 28 %

NARBUVVOLL MENIGHETSRÅD
Faste representanter
Berit Siksjø
Roar Kvilvang
Anne Røsten
Hege Narbuvoll
Vararepresentanter
Marianne Broen
Odd Siksjø
Jon Rune Bakken
Per Inge Nyvoll
Gunn Knutsen
Valgdeltakelse 
Menighetsrådsvalg: 60 %
Bispedømmerådsvalg: 34 %

Valgresultater Kirkevalget 2015 i Os
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«Min salme» 
Da jeg ble spurt om å skrive noe om «min
salme», var det «Navnet Jesus» som slo ned i
hodet på meg!  Denne salmen har fulgt meg
helt siden jeg som liten var med på bede-
huset hjemme på Sola.  Jeg syntes nok den
en periode var noe treig å synge, men etter
hvert som jeg er blitt eldre, har den fått en
ny betydning for meg!  Det har gått opp for meg mer og mer
hvor flott og fantastisk denne salmen er!  Jeg er så glad for å
tilhøre dette Jesus-navnet!  Det gir meg trygghet i hverdagen –
og det er godt å vite at jeg har en himmel over livet.

Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. 
Navnet Jesus, det er evig, ingen det utslette kan. 
Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd. 
Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud. 

Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. 
Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. 

Jesu navn! Hvor skjønt det klinger, la det runge over jord! 
Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord. 
For det navn må hatet vike, for det navn må ondskap fly. 
Ved det navn skal rettferds rike skyte friske skudd på ny. 

Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. 
Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. 

Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn, 
og hver hjelpløs seiler vinker inn til frelsens trygge havn. 
Og når solen mer ei skinner, Jesu navn, det lyser enn. 
Da den frelste skare synger høyt dets pris i himmelen! 

Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. 
Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan.

Astrid Myklebust Ryen
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Presentasjon
av årets
konfirmanter
De to siste søndagene i september var
det tid for konfirmantpresentasjoner,
først i Dalsbygda og siden i Os kirke.
Konfirmantene deltok på høsttakke-
gudstjenesten og hadde med hver
sin kurv med «markens grøde» til bruk
under gudstjenesten – og til auksjonen
under kirkekaffen etterpå. I Dalsbygda
tok konfirmantene også ansvar for
tekstlesningene i gudstjenesten.
På kirkekaffen var det amerikansk 
auksjon til inntekt for Det norske 
misjonsselskaps arbeid blant barn og
unge i slumområdene i Bangkok og i
Phibut i Thailand. Det er konfirmant-
ene selv som har valgt ut prosjektet 
(se faktaboks på neste side), og de
hjalp til med å samle inn penger under
budrundene på auksjonen. Aud Grue
ledet auksjonen i Dalsbygda, mens Kai
Inge Trøan var auksjonarius i Os. 
Totalt kom det inn 5.253 kroner til 
prosjektet.

Som vanlig var det godt humør og god stemning under den amerik-
anske auksjonen, her fra auksjonen i Os.

Pengene som ble samlet inn, går til et prosjekt i regi av Det norske
misjonsselskap – se faktaboks.
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Dyktige konfirmanter tok seg av tekstlesningene i
Dalsbygda kirke.

Konfirmantenens prosjekt:

Barn og utdanning
i Thailand
Gjennom prosjektet vil NMS sørge for at
barn i Thailand får trygghet, omsorg og
skolegang. Skolegang er et av de mest
effektive grepene man kan ta for å få bukt
med fattigdomsproblemene.

Daghjem
Immanuelkirken i Bangkok driver to dag-
hjem; Immanuel daghjem (3 - 6 år) som
holder til i kirkens egne lokaler, og bydels-
senteret Lovsangshjemmet (6 måneder - 
3 år) som ligger under en motorveibro like
ved slumområdet Klong Toey.  Her får barn
fra slumområdet omsorg, næringsrik mat,
opplæring og mulighet for utdanning. Det
kreves betaling, men beløpet reguleres i 
forhold til foreldrenes inntekt. Flere barn får
dermed tilnærmet friplass. 

Internat
Ved internatet Immanuelhjemmet i Phibun i
Nordøst-Thailand tilbyr en barn og unge et
sted å bo mens de går på skolen, til de er
ferdig med videregående.

Arbeid ved Os kirke

Det varslede arbeidet med flytting av gravsteiner er nå endelig 
kommet ordentlig i gang. På Os kirkegård står svært mange steiner
feil plassert i forhold til kirkegårdskartet. Nå har vi startet på en
«ryddejobb» slik at gravstøttene kommer på rekke og blir riktig 
plassert. I denne prosessen må også blomster og kantsteiner flyttes, og
kirketjernene gjør sitt beste for at dette skal bli så bra som mulig.

Arbeidet med tilbygget
på Os bårehus er godt i
gang. Det skal inne-
holde et teknisk rom for
kirka hvor hovedtavle
og styringssystemer skal
plasseres. Det er viktig
for brannsikkerheten. I
tillegg blir det noe mer
lagringsplass for utstyr
som brukes på kirke-
gården.

I juni ble veien opp til hovedinngangen på Os kirke opprustet. I tillegg
til bedre vei fikk vi klarere avgrensning mot graset på sidene.

Lys på gravplassene
Det er fint med lys på kirkegårdene nå i den mørke tida, og vi
oppfordrer de som tenner lys på gravene til å velge gravlys eller 
-lykter framfor fakkelbokser ved graven. 

Hunder på kirkegården
Det er tillatt å ta med hunder på kirkegårdene i Os, så sant de
holdes i bånd. Vi minner om at alle hundeeiere må ha med pose
og ta opp etter hunden sin, slik at kirkegården kan være et trivelig
sted og en verdig ramme rundt gravminner og kirkebygg.
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Årets 50-årskonfirmanter, årgang 1950,
konfirmert av prest Odd Bertelsen 
6. juni 1965, fikk ei fantastisk helg
sammen 22. og 23. august 2015.  Været
viste seg fra sin beste side med varmt og
fint sommervær, og dagen var preget av
stor gjensynsglede, prat og humør. Av
de 43 som ble konfirmert i 1965 møtte
34 opp til jubileet, og av disse hadde en
gått bort, Svein Midtdal.  Svein bodde
på Tolga, hvor han også er begravet.
Forberedelsene til årets treff startet 
7. mai, da Ellen Langøien inviterte til
samling på Trollkroa, for å komme
igang med planleggingen. Hele 17  av
de som bor i nærområdet hadde møtt
opp, og komite ble valgt.  20-25 av årets
50-årskonfirmanter bor i distriktet.
Inga, Laila, Frøydis, Torbjørn, Ivar,
Signe og Torill ble medlemmer av 
komiteen, med Inga Ryen Evavold som
leder. Inga bor i Galåen.

Til Femundshytten
Lørdag 22. august møttes vi ved Skyss-

stasjonen på Os, hvor folk kom fra sør
og nord og noen langveis fra, og noen
var kanskje litt usikre på om man kjente
kvarandre igjen. Det viste seg at det
gjorde vi, med stor gjensynsglede.  
Som busssjåfør denne dagen var vi så
heldige at vi kunne bruke Tor Gunnar
Grue, selv 50-årskonfirmant, som kjørte
oss trygt rundt hele lørdagen. Først gikk
turen til Dalsbygda, med presentasjon,
kaffe og kaker og samvær på Kølbua.

Videre over Langen til Tolga kirke, hvor
Per Gunnar Bakken la ned blomster på
Svein Midtdals gravsted. Per Gunnar
bor på Tolga, i likhet med Svein, som
også bodde der. På Tolga var det så å  ta
fatt på veien til Femundshytten over
Hodalen i det aller fineste sommer-
vær.  På Femundshytten ble vi tatt godt
imot av vertskapet, Milda og Klas,
Tommy og Lill, hvor Tommy viste rundt
og fortalte om Femundshytten. Etter

Vi fikk 
ei fantastisk helg

Første rekke fra venstre: Aud Reidun Øvergård, Astrid Laila Eggen Risan, Jenny Marie Riseth Larsen, sokneprest Stig Johnsbråten, Berit Nyaas,
Solrun Feragen Holien, Randi Wehn Hegnes. Andre rekke: Ella Karin Krogh, Signe Sæther Håsether, Frøydis Gjelten Westvold, Ingunn
Brattaas  Røste, Inga Ryen Evavold, Agnes Nygård Evensen, Ellen Langøien, Ingvill Høisen, Torill Hansen Jensvold. Tredje rekke: Torbjørn
Volden, Stein Åge Aas, Tor Gunnar Grue, Arne Sæter, Ottar Nygård,  Odd Harry Presthagen, Stein Røsten, Kjell Ryen, Per Gunnar Bakken,
Norvald Dagfinn Lilletrøen.  Fjerde rekke : Steinar Gynnild, Mikkel Borgar Narjord, Kjell Horten, Leif Ivar Østgårdstrøen, Per Ryen, Edvin
Stålem, Ivar Røste, Nils Martin Krogh. Foto: Galleri Galåen – Røros
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omvisning samlet vi oss til
festpyntet bord, med skjørost
og rømme, spikkjimat og
hembrygga-øl.  Tida gikk så
altfor fort, før vi måtte takke
for oss, for å nå videre pro-
gram.

I skitrekket om kvelden
Om kvelden samlet vi oss i
skitrekket med deilig middag,
kaffe og kaker. Ellen loste oss
gjennom kvelden, med glimt i
øyet. Det viste seg at det ble
innslag av ulike slag av 
jubilantene, som taler, sang,
prolog og annet som ble 
avsluttet med dans til Odd
Steinar Melis enmanns-
orkester.  Odd Steinar var for-
øvrig med oss hele kvelden.

I kirka søndag
Søndag 23. august 2015 
møttes vi igjen ved Os kirke,
mange festpyntet i vakre 
bunader, hvor vi gikk i prose-
sjon inn i kjerka. Det ble be-
merket at noen kanskje hadde
lagt på seg litt både her og der,
siden vi gikk der sist, for 50 år
siden.  Samlingsbønn ble lest
av Berit Nyaas, og lysbærere
var Kjell Horten og Randi
Wehn Hegnes.  Berit bor på
Larkollen, Randi bor i Ski,
mens Kjell er osing.  Os
Blandakor bidro med vakker
sang, og sokneprest Stig
Johnsbråten holdt preken, og
mange av 50-årsjubilantene
deltok i fellesskapet ved natt-
verdsmåltidet denne
dagen.  Etter preken var det
presentasjon av jubilantene,
og etter fotografering  samlet
vi oss i Kirkestuggu der vi fikk
ei trivelig stund, med tale,
kaffe og deilige kaker. Stunden
i Kirkestuggu ble ei fin avslut-
ning på ei minnerik og fin
helg, og med ønsker om å
treffes igjen ganske snart.
Kanskje med gjentakelse 
av konfirmantturen til
Kristiansund og Grip våren
1965.
Overskuddet av årets 
50-årstreff vil bli gitt til Os
kirkelige fellesråd, og årets
50-årskonfirmanter hilser
kjentfolk.

tv

Høsttakkegudstjeneste i Tufsingdalen kirke

Med solskinn og høstfarger ute, var det
koselig å kunne nyte de flotte høst-
fargene inne også. Gudstjenesten ble
åpnet med prosesjon, der sokneprest-
en og de frammøtte barna bar med seg
av markens grøde!
Sokneperest Stig Johnsbråten tok oss
med gjennom gudstjenesten og vår
faste organist, Rebekka H. Attramadal
spilte. Tekstleser var Gunn Hodøl.
Vi kunne nok en gang glede oss over
vakre toner av Jørgen Langbekkhei på
baryton.
En spent 4-åring kunne ta i mot
«Min kirkebok», med bestefar på slep!
Bygdekvinnelaget besørget både
pynting og servering av kirkekaffe, te,
saft og kaker denne dagen. Takk for
god innsats.
Som en tradisjon er det amerikansk
auksjon av medbrakte godbiter fra
markens grøde. Her var det viktig å
legge inn budet på riktig tidspunkt!
Dette året valgte vi å gi pengene til
Regnskogfondet. 

Jørgen gledet oss med barytonsolo i guds-
tjenesten.

Fireårsboka ble tatt i bruk umiddelbart.

På tide å presentere det nyvalgte menighetsrådet i
Narbuvoll.

Og en god anledning til å takke det gamle rådet for 
innsatsen.

En stolt fireåring tok med seg bestefar fram for å motta
fireårsboka.
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Etter en ganske kald vår og forsommer, var det endelig be-
gynt å bli sommerlig da det skulle være friluftsgudstjeneste
på Oddentunet. Gudstjenesten ble ledet av sokneprest Stig
Johnsbråten, med stødig tonefølge av organist Rebekka H.
Attramadal på piano. De gamle bygningene på Odden-
tunet gir en særpreget ramme rundt gudstjenesten, og
dannet også litt av bakteppet for prekenen denne dagen.

Grønt løv, truende regnskyer og manglende sommervarme
ga rammen til feiringa av sankthansaften i år. Mange møtte
opp, nær 90, til notdraging, messe og feiring. For mange er
det viktig å få med seg fisket. To notdrag ga noe fisk, men
heldigvis hadde Narbuvoll grunneierlag fiska og røkt fisken
på forhånd, slik at mange kunne få nyte god lokalmat etter
gudstjenesten.

Gudstjenesten dette året ble holdt 
av sokneprest Stig Johnsbråten, og
salmene ble ledsaget med musikk av
Johs. Grue fra Røros, vår trofaste 
organistvikar. Tekstleser var Cathrine L.
Engåvoll. Vi kunne glede oss med 
vakker sang av Os familiekor, som var
litt færre sangere enn de pleier å være.
Solister denne kvelden var Inger Siksjø
og Solrun Ryen – et kor med mye sang-

glede og vakre toner.
Det kjempestore bålet ble tent og var godt å varme seg på
for mange! Så kunne fisk og mer tradisjonell mat nytes.
Svartkjel på bålet skaper også fin stemning – og ikke minst
god kaffe!
Våre trofaste gammeldansspillere, Per Magne Lillebekken,
Arve Røsten og Lars Erik Midtdal dro i gang gammeldansen.
Noen tok seg en svingom og andre bare lyttet. En trivelig
kveld med mye prat og kos, selv om været gjorde sitt til at
det ble litt tidligere oppbrudd.
Narbuvoll Grunneierlag gjør en enorm dugnadsinnsats og
bra organisering slik at vi får denne fine kvelden på
Langsanda! Marian S H

Sikmessa på Langsanda

Friluftsgudstjeneste 
på Oddentunet

Glimt fra sommerens gudstjenester
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Setermesse 
i Falken
Søndag 19. juli var det setermesse
på Haugseggvollen i Falken.
Rundt 60 personer var møtt fram
da vertskapet, Lene Lyster og Egil
Ryen, ønsket velkommen.
Setergrenda i Falken består av i alt
4 setrer som alle er i aktivt bruk,
og Haugseggvollen har vært i bruk
helt siden 1900. Soknepresten i Tolga, Simen Simensen, ledet guds-
tjenesten som ble ei stemningsfull og fin stund på setra som ligger svært
idyllisk til under Falkpiggen. Sola skinte da gudstjenesten startet, men
under kirkekaffen som vertskapet spanderte etterpå, kom noen
regndråper. 

Midt i Os sentrum, ved Verjåtunet ligger Verjåhagen, et vakkert sted. Den 9. august
var det friluftsgudstjeneste der, rundt 40 personer hadde funnet veien dit. Kirke-
tjener Odd ringte inn til gudstjeneste, Gro Kjelleberg Solli innledet messa med
fine toner fra sin lyre og nydelig solosang, «Jesus din søte forening og smake» av
Ingulf Bakken. Tina Solbakken talte til oss og Rebekka spilte til sangene. I slutten
av messa sang og spilte Gro bånsull fra Oppdal, «Suli lull liten tull»,  vakkert.
Det ble servert kaffe og kaker fra mjølkerampa på tunet, og folk koste seg i 
finværet. Mange benyttet anledningen til å stikke innom den vakre stua og fjøset
på tunet.  Potetåkeren og blomstene der ble også beundret.

Blomstergudstjeneste
i Dalsbygda kirke
Familiegudstjenesten søndag 21. juni sto i
blomstenes tegn. Årets 7-åringer hadde
plukket fine blomster som de bar inn mens
de gikk i prosesjon sammen med

presten. Denne dagen var det «gammel-
presten» vår, Thomas Midtsund, som ledet
gudstjenesten. Et hyggelig gjensyn! De fire 
7-åringene hjalp Thomas under guds-
tjenesten og fikk utdelt hver sin barnebibel.
Det må også nevnes at 7-åringene (utstyrt
med hørselvern) fikk bli med kirketjener Odd
Myrtrøen opp i kirketårnet da han ringte til
gudstjeneste. 

Friluftsgudstjeneste i Verjåhagen

   

Prostiprest Tina ledet gudstjenesten og Inge
Ryen var tekstleser.

Gro Kjelleberg Solli deltok med lyrespill og
vakker sang.

Verjåhagen gav en flott og trivelig ramme rundt friluftsgudstjenesten.



DØPT
Os
23.08 Selma Ryen Søberg
06.09 Isabelle Tingstad Østgårdseggen

(Døpt i Røros kirke)
04.10 Embret Hoem-Nylend

(Døpt i Øre kyrkje)
18.10 Helmer Storeng

Armann Storeng

VIGDE
Dalsbygda
27.06 Ellen Østgård og Rolf Ola Johnsen

Os
04.07 Vigdis Ryen Løvli og Skjalg Eggen

DØDE  (dato jordfestet)
Dalsbygda
17.07 Erik Johaug født 1949
07.08 Arne Grue født 1947
06.11 Freddy Lundgård Jensen født 1962

Os
07.07 Margit Helga Kverbekkeng født 1924
11.08 Anbjørg Kristine Akeren født 1929
29.09 Jarle Langøigjelten født 1930
30.10 Oddfrid Synnøve Østgård Henningsmo født 1939

Tufsingdalen
14.07 Norunn Sæter født 1919
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Menighetene i Os

Gudstjenester/arrangement
vinteren 2015-2016

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

29.11 kl. 19.30     Os kirke. 1. søndag i advent. 
                                   Lysmesse med konfirmantene og 
                                   Os familiekor.
13.12 kl. 19.30     Dalsbygda kirke. Vi synger jula inn.
16.12 kl. 19.30     Narbuvoll kirke. Vi synger jula inn.
20.12 kl. 19.30     Os kirke. Vi synger jula inn.
23.12 kl. 16.00     Verjåtunet. Førjulsgudstjeneste. 
                                   Åpen for alle.
24.12 kl. 12.00     Tufsingdalen kirke. Julaftensgudstjeneste.

kl. 14.30     Dalsbygda kirke. Julaftensgudstjeneste.
kl. 16.00     Os kirke. Julaftensgudstjeneste.

25.12 kl. 12.00     Os kirke. Høytidsgudstjeneste 
                                   for alle tre menighetene. Nattverd. 
                                   Os mannskor deltar.
30.12 kl. 19.30     Narbuvoll kirke. 
                                   Romjulskonsert med Os blandakor.
31.12 kl. 23.00     Narbuvoll kirke. Midnattsmesse.

kl. 22.30     Fakkeltog fra Fjellstua

2016

17.01 kl. 11.00     Os kirke. Gudstjeneste. Nattverd.
                                   Menighetens årsmøte.
24.01 kl. 11.00     Dalsbygda kirke. Gudstjeneste. Nattverd.
                                   Menighetens årsmøte.
07.02 kl. 12.00     Tron ungdomssenter. 
                                   Ung messe med konfirmantene.
14.02 kl. 11.00     Tufsingdalen kirke. Gudstjeneste. 
                                   Nattverd. Menighetens årsmøte.
28.02 kl. 12.00     Høsenfjellhytta. Sportsgudstjeneste.
13.03 kl. 11.00     Os kirke. Gudstjeneste. Nattverd.
20.03 kl. 12.00     Stormyrrabben. Friluftsgudstjeneste.
24.03 kl. 16.00     Verjåtunet. Nattverdsgudstjeneste.

kl. 19.30     Narbuvoll kirke. 
                                   Skjærtorsdagsgudstjeneste med nattverd.
25.03 kl. 12.00     Nansenhytta. Langfredagsgudstjeneste.
27.03 kl. 11.00     Os kirke. Påskedagsgudstjeneste 
                                   med nattverd.

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

Narbuvoll menighetsråd 

har mottatt minnegave til Tufsingdal Kirke etter begrav-
elsen til Norun Sæter. Hjertelig takk til de pårørende.

Narbuvoll menighetsråd


