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Menighetene i Os

Konfirmanter i Os og Dalsbygda 2016
1. rekke fra venstre: Eline Grue, Eirin Meli Narjord, Maren Bakken, prest Stig Johnsbråten, Jenny Elia Dalbakk, Eilen Aamo, Erle Sofie Ryen.

2. rekke fra venstre: Maya Stenvold Hegseth, Eirik Fredheim Nygård, Lars Kristian Akeren, Liv Maria Berg Lingsell, 
Runa Myre Johaug, Erik Johnsen, Kasper Ramlo, Martin Fremstad.

3. rekke fra venstre: Oliver Lillebakken, Kristian Lysgård Moseng, Torleif Dalbakk Myre, Mikkel Mylius Kroken, 
David Heidtmann, Per Gunnar Westvold, Håkon Dimitrij Sundmoen.

Foto: Galleri Galåen – Røros
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Å leve med to syn

I år skjedde det altså, det mange av oss har vent-
et på: kirken har vedtatt å lage en liturgi for å vie
likekjønnede par. Fra og med 2017 blir det altså
mulig for homofile og lesbiske å gifte seg i kirken, ikke bare på
Tinghuset. Mange vil si at endringen var overmoden. Men dette
er også en endring som er problematisk for noen. Kunsten er der-
for å leve med to ulike syn.
Jeg har vært blant dem som har sett fram med forventning til at

kirkens sentrale organer skulle begynne arbeidet med en vig-
selsliturgi for homofile og lesbiske. Egentlig lå det til rette for at
dette kunne skje allerede etter at biskopene kom med uttalelsen
«Ekteskapet i et evangelisk-luthersk perspektiv» i oktober 2013.
Men på Kirkemøtet 2014 var det ikke flertall for en endring.
Dermed var det først etter kirkevalget i 2015 og Kirkemøtet 2016
at det endelig var klart for å starte arbeidet med en ny liturgi for
likekjønnede.
Det er verdt å merke seg at hele bispekollegiet har stilt seg bak

det nye vedtaket, også de av biskopene som mener at ekteskapet
skal være forbeholdt mann og kvinne. Biskopene har vært tyde-
lige på at uenighet om synet på ekteskapet ikke er av en slik kar-
akter at det skal få splitte kirken, og biskopene har vist et betyde-
lig lederskap ved å stille seg bak et felles vedtak i denne saken.
I ettertid har diskusjonen gått om hvorvidt kirkemøtet har gjort

et vedtak som står seg i forhold til det bibelen sier om samliv. Jeg
har fulgt med på noe av debatten, og har gjennom det blitt bedre
kjent med argumentene for begge syn. Jeg synes de som argu-
menterer for det klassiske synet, at ekteskapet skal være forbe-
holdt mann og kvinne, har gode argumenter for sitt syn. Men det
har også blitt klart for meg at dette ikke kan være det eneste synet
på saken. En nærmere lesning av bibeltekstene åpner for å se at
de tekstene som er negative til homoseksuelle handlinger, i
hovedsak handler om noe annet enn det vi i dag forstår som like-
kjønnede ekteskap. Og evangeliene viser at Jesus gir oss stor fri-
het til å vurdere hva som er godt og rett, så lenge vår vurdering
bygger på kjærlighet og respekt. Derfor mener jeg at begge sider
har gode argumenter, og at våre standpunkter først og fremst må
måles på om vi viser kjærlighet og respekt mot de enkeltmenn-
eskene vi møter.
Etter kirkemøtet i 2014 ba biskopen vår, Solveig Fiske, alle men-

igheter i Hamar bispedømme om å legge til rette for at likekjønn-
ede par som var viet på Tinghuset, kunne komme i kirken og få en
forbønn for sitt ekteskap. Det ville gi en mulighet til å komme i
kirkens rom med samlivet sitt, selv om det ennå ikke var mulig å
foreta den formelle ekteskapsinngåelsen der. Saken var oppe i
alle menighetsrådene i Os kommune, og alle var tydelige på at
likekjønnede par var velkommen til kirken. Hovedbudskapet var
at kirka skal være for alle, uavhengig av hva man måtte mene om
likekjønnede ekteskap.
Kunsten å leve med to ulike syn, handler dypest sett om dette:

kirka skal være for alle! At vi er uenige og står for ulike stand-
punkter er en styrke. Det er en rikdom og en ressurs at vi er en
mangfoldig og sammensatt kirke. Vi er et fargerikt fellesskap av
mennesker med ulike livshistorier og ulike tanker om tro og kirke
– mange flere enn det vi ofte er i stand til å ta inn over oss. Å få lov
til å tilhøre et så stort fellesskap, fyller meg med en dyp takknem-
lighet!

Stig Johnsbråten

Prestetanker

Os familiekor
Vi er et kor som har medlemmer i alle aldre. Vi ønsker
å være et inkluderende fellesskap, der vi på øvelsene
synger, har en kort andakt/ord for dagen og spiser for-
middagsmat sammen. Etter pausa leker de minste
mens de voksne øver litt til. Vi har medlemmer fra
hele kommunen, for tida også fra Tynset. Nå er vi ca.
40 sangere i koret. 
Flere av de yngre er solister i koret, til glede for oss an-
dre! Vi har også med oss et band, som er med oss på
sangene.
Koret er organisert under Den norske kirke, og
Ragnhild Ryen Dirfeldt er den inspirerende dirigent-
en vår. Innimellom har vi noen prosjekter, for ek-
sempel musikaler og opptredener sammen med an-
dre - både enkeltpersoner og kor. 
Vi øver i Apollon, på Os Skole, vanligvis én lørdag i
måneden kl 10.00-12.00, se øvelsesdatoer nedenfor.
Har du lyst til å bli med, så ta kontakt, eller bare møt
opp. Du er du hjertelig velkommen!

Leder Astrid Nyvoll

Øvingsdatoer høsten 2016 
3. september kl 10.00-12.00
1. oktober kl 10.00-12.00
19. november kl 10.00-12.00
3. desember kl 10.00-12.00

Opptredener
24. september kl 12: Vi synger på Barnas Lørdag 

på Røros!
23. oktober kl 11: Vi synger på gudstjeneste med 

4-åringer i Os kirke.
31. oktober  kl 18: Vi hjelper til på HalloVenn på

Verket, Røros. Oppmøte kl 17. 
27. nov.  kl 19.30: Vi synger på lysmesse

i Os-kirka sammen med 
konfirmantene. 

For oppdatert program: www.osfamiliekor.com eller
søk opp Os familiekor på Facebook.

Velkommen til gla’sang!

Familiekoret har flere sosiale samlinger i løpet av året. 
Her fra sommerfesten på Myklebu i Narjordslia.
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Min salme
Dette er en ny spalte i menighetsbladet vårt.
Jeg ble både glad og
overrasket når Stig
prest spurte om jeg
hadde noe å bidra
med. Takk skal du
ha!
Min salme må nok
bli «I Østen stiger
solen opp». Den er
et kjent minne fra
barneåra i gamle
Tufsingdal skole.
Lærer Øystein Jordet
satte seg til det
gamle trøorgelet, og alle i klassen stod som
små lys ved pulten sin. Og vi sang, ikke bare
ett vers, men alle. Utenat. Etterpå var det
første time, og det var bestandig kristendom.
Den salmen har fulgt meg, og dukker veldig
ofte opp i tankene mine. Det er fine og dyre-
bare minner å ta fram.

Aase Aamo

I østen stiger solen opp, 
den spreder gull på sky, 
går over hav og bergetopp, 
går over land og by. 

Den kommer fra den fagre kyst 
hvor paradiset lå,
den bringer lys og liv og lyst
til store og til små. 

Den hilser oss fra livets hjem, 
hvor størst Guds lys opprant 
med stjernen over Betlehem, 
som Østens vise fant. 

Og med Guds sol utgår fra øst 
en himmelsk glans på jord,
et glimt fra paradisets kyst, 
hvor livets palme gror. 

Du solers sol fra Betlehem, 
ha takk og lov og pris
for hvert et glimt fra lysets hjem 
og fra ditt paradis! 

T: B. S. Ingemann 1837 M: C. E. F. Weyse 1837 

Nyrestaurert tavle
i Dalsbygda
Den gamle altertavla som
henger i Dalsbygda kapell,
har i lengre tid hatt behov
for en oppussing. Takket
være gaver til menighets-
rådet har den nå blitt re-
staurert.

I følge Inge Kroken ble
denne altertavla gitt til den
første kirken i Os (bygd i
1642) av sjefen på Nøren
smeltehytte til minne om
hans kone som døde og ble
begravet ved koret i denne
kirken. Året var 1656. Da
det ble bygd ny kirke i Os i
1703, ble altertavla med dit.
Sist i 1930-årene ble alter-
tavla reparert av Oliver
Lillebakken, og den ble
hengt opp i Dalsbygda 
kapell. Fra 1970-tallet har
den hengt på nordveggen i Dalsbygda kirke. Så ble det bestemt at
den skulle restaureres. Restaureringen er utført av malerikon-
servator Anne Milnes. Nå er restaureringsarbeidet ferdig, og tavla er
tilbake i kapellet i Dalsbygda. Ta gjerne en ekstra titt på tavla hvis du
er innom mens kirka og kapellet er åpne i sommer – eller på guds-
tjenesten i kapellet 14. august. 

Bak den nederste dekorasjonen på tavla, er det skjult en tekst.
Teksten som står på tavla er skrevet med gotiske bokstaver, og vi har
derfor fått den oversatt:

Denne tavle har ærlig
og velforstandig mann
Søren Poulsen,
Bergskriver over Nørens
kopperverk, latt opp-
sette, fornemt til Guds
ære, denne hans kirke
med menighet til 
prydelse, og sin meget
dydige, nu salige hus-
tru, ærlige og guds-
fryktige kvinne, Anne

Andersdatter, til en rett ekte og kjærlighets ihukommelse. Den salige
kvinne var barnefødt uti Danmark uti Kiøge i Sjælland år 1618 av
fornemme, ekte foreldre. Hennes far ærlig og velfornem mann Anders
Anderssenheld, og hennes mor ærlig og gudfryktig matrone Maren
Jacobsdatter, som begge bodde i tidligere nevnte  Kiøge, og nu salig er
hensovet i Herren. Tidligere nevnte salige kvinne Ane Andersdatter
døde ved Nørens kopperverk den 18. des. år 1656, der hun hadde levd
i denne bedrøvelige verden i 38 år – er her under koret satt ned. Gud
aller mektigste, gi henne med sine utvalgte en gledelig oppstandelse
for Kristi skyld på den ytterste dommedag. Amen.

Takk til Jon Olav Ryen for oversettelsen!



Hilsen fra 
nyprosten
Takk for hyggelig forespørsel om å
skrive noen linjer i menighetsbladet.
Som sikkert mange i Os vet, begynte
jeg i ny stilling som prost i Nord-
Østerdal i november i fjor, og i januar
ble jeg innsatt i en høytidelig guds-
tjeneste på Tynset. Dagen ble en stor
opplevelse for meg, og en god start på
virket som prost. Og nå har jeg faktisk
snart vært i stillingen i et halvt år. Det
har vært en nokså hektisk tid, med
mye nytt å sette seg inn i. Det er både
forskjeller og likheter mellom stilling-
en som sogneprest og stillingen som
prost. Heldigvis skal jeg fortsatt gjøre
mye prestetjeneste, for det trives jeg
med, dvs. ha gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Men
prostestillingen innebærer en del mer administrasjon, med preste-
tjenester som skal koordineres i prostiet, og nye forskrifter fra
bispedømmekontoret på Hamar som skal innføres her hos oss.
Prostens rolle er blant annet å være et bindeledd mellom biskopen
på den ene siden og prester og menigheter her lokalt på den andre.
Dette medfører stadige turer til bispedømmekontoret på Hamar, så
jeg er blitt en hyppig gjest på Rørosbanen!
Selv om jeg fortsatt føler at det er mye nytt i jobben, må jeg si at jeg
trives godt. Å være prost er en fin utfordring, som gir mange mulig-
heter til å bli kjent med nye mennesker og med ting som skjer i vår
kirke. Jeg er glad for at jeg får være i Nord-Østerdal prosti. Her føler
jeg meg hjemme, og jeg kjenner jo prostiet etter syv fine år som
sogneprest i Tolga. I den tiden har jeg vært glad for å få gjøre flere
tjenester i Os. Det er alltid trivelig å komme til Os, både til de fire
kirkene og til kirkekontoret, og jeg gleder meg til flere Os-turer og
videre samarbeid!

Simen Simensen,
prost i Nord-Østerdal prosti
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Hilsen fra 
nypresten i Tolga
Jeg kommer nå fra
Trondheim hvor jeg
har bodd med
familien min.
Opprinnelig kommer
jeg fra Gjerstad, ei inn-
landsbygd på
Sørlandet,
mellom Risør og
Kragerø, med 8 første
år på Helgelands-kyst-
en. Vi har vært en stor
familie på 6 med min
manns to barn og våre
felles to jenter. De to
største er nå studenter
og bor i Trondheim og Steinkjer. 
Jeg begynte som prest i 2000 og har i hovedsak tjen-
estegjort her, men har også være et år i Steigen i
Nord-Norge og nå sist i et vikariat i Gjemnes på
Nord-Møre. Da vi bestemte å flytte på oss, var det
Tolga som lå vært hjerte nærmest, med nærhet til
Røros som vi allerede har et forhold til gjennom
hytta i Ridalen.  
Vi har vært i Tolga nå i et par uker og det har vært
veldig spennende! Med to barn i henholdsvis 4 og 6
klasse er det mye som skal klaffe. Men både stor og
liten har blitt veldig godt tatt i mot både av naboer,
kirkestab, skole og av folk her i bygda! Så det lover
veldig godt! Jeg ser frem til å bli kjent etter hvert
også med dere i Os!

Vennlig hilsen 
Reidun Woie Kleveland

I løpet av vinteren og 
våren har vi fått nytilsatt
prost, ny prest i Tolga og
ny gammel-organist i Os,
og alle blir å treffe på
gudstjenestene i sommer.
I tillegg får vi også besøk
av en av våre tidligere
prester.

Vi ønsker Ragnhild Ryen
Dirfeldt velkommen tilbake
som organist i Os. Hun
kommer fortsatt til å være
barne- og ungdomsarbeider
på Filadelfia på Røros i 
ved siden av stillingen 

som organist i Os.
Så gratulerer vi Simen
Simensen med utnevnelsen
til prost, og ønsker Reidun
Woie Kleveland velkommen
som prest i Tolga. Begge har
sendt oss en hilsen og
kommer til Os i sommer: 

Reidun skal ha gudstjeneste
på Langsanda i Narbuvoll på
Sankthansaften, og Simen
har setermessa i Narsjølia i
juli. Og så blir det mulighet til
gjensyn med Thomas
Midtsund, tidligere prest i
Os, på gudstjenesten på
Oddentunet. 

Noen nye ansikter – og noen gamle

Ragnhild Ryen Dirfeldt er
tilbake som organist i Os.

Thomas Midtsund holder guds-
tjenesten på Oddentunet under
Sønvisfestivalen i sommer.
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Friluftsgudstjenester

Det blir friluftsgudstjenester både i Verjåhagen og på
Oddentunet i sommer. Gudstjenesten på Oddentunet fore-
går som vanlig under Sønvisfestivalen og blir ved Thomas
Midtsund søndag 10. juli kl 12.00.
I fjor hadde vi for første gang gudstjeneste i Verjåhagen i Os.
Det ble en veldig trivelig gudstjeneste på et sted som både er
godt å være og lett å komme til for mange. Vi har derfor lagt
en gudstjeneste der denne sommeren også. Den blir søndag
31. juli kl 12.00 og ledes av Stig Johnsbråten.

Setermesse i Mastukåsa
Søndag 7. august blir det setermesse på Listuvollen i
Mastukåsa i Dalsbygda.
Listuvollen ligger idyllisk til med utsyn over Kløftåsfloen mot
Kløftåsen og Falken, og eier er Olav Egil Nyaas. Den var i bruk

med ku på båsen fram til begynnelsen av 1950-tallet. Da var
det mor til Olav Egil, Solveig, som var budeie her. I dag brukes
setra som feriested av barna til Rønnaug og Olav Egil.
Gudstjenesten starter kl. 12.00. Det blir kaffeservering etterpå,
så ta med kopp og stol!
Veien er skiltet og adressen er Mastukåsa 76.

Setermesse i Narbuvoll

Søndag 24. juli er det setermesse på Nordigardssetra i
Narbuvoll. Gudstjenesten er ved prost Simen Simensen.
Nordigardssetra ligger i Narsjølia på østsida av Narsjøen.
Det er bilveg opp lia, ca. 1 km fra sjøen.  Her var det seterdrift
fram til 1952. De siste som setra her var Margrete og Annar
Narbuvoll, da var det både kyr og geiter på setra.  På 1970-
tallet ble seterstua restaurert av Bjørg og Tor Olav Narbuvoll
og har siden da vært et yndet turmål for familien.

Bilde fra Listuvollen tatt 13. juni 2007 av Helge Ytterhaug. Den gangen la snøen et hvitt teppe over nyutsprunget gress. Vi håper på noe mildere
vær i august, og ønsker alle hjertelig velkommen!

Det var litt ruskete vær, men godt skiføre
og god stemning blant de som tok turen
til Stormyrrabben denne palmesøndag-
en. Per Inge Nyvoll stilte opp med trans-
port for de som trengte det. Denne guds-
tjenesten er blitt en fin tradisjon i
Tufsingdalen. Det er også tradisjon at
familiekoret deltar med sang, og det er
fint å samles til gudstjeneste ute.  
Etter gudstjenesten serverte menighets-
rådet kaker og kaffe kokt på bålet.  Takk
til Stig for en fin preken, til familiekoret
for sang og til Ragnhild som spiller - på

tross av utfordringer med noter som
blafrer i vinden. Takk også til Kai Inge og
de øvrige som stiller opp med det prakt-
iske. Håper vi ses igjen på
Stormyrrabben neste år!

Berit Siksjø

Palmesøndag på Stormyrrabben



Søndagskvelden 24. april var det allsang-
kveld i Dalsbygda kirke.  Mange hadde
møtt fram og allsangen gikk virkelig varm
denne kvelden! 
Denne gangen var det Aud og Inge

Kroken som hadde valgt salmer og sanger
som de liker og som betyr mye for dem, fra
«Den fyrste song» til «Blå salme» og «Song
åt Dalsbygden».
Med seg hadde Aud og Inge flinke mus-

ikere, deriblant sønnen Ståle og barne-
barnet Johan. Andre som var med og spilte
var Olav Brynhildsvoll, Per Jostein Nygård
og organisten vår, Ragnhild Ryen Dirfeldt.
Takk til Aud og Inge for en veldig hygge-

lig kveld som ble avsluttet med at de
spanderte kaffe og gode kaker!
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Allsangkveld i Dalsbygda kirke

Sangglede 
i Tufsingdal
kirke
På gudstjenesten i Tufsingdal
kirke søndag 1. mai, stilte Kirsti
og Inger Siksjø med sang. Det
var gode og glade sanger om
fellesskap og Guds nærvær som
fylte kirkerommet – tankevekk-
ende for både liten og stor. 
Gudstjenesten ble ledet av 
Stig Johnsbråten og Gunn
Tengesdal hjalp til med akkom-
pagnement til salmene. 
Etter gudstjenesten var det som
vanlig tid for litt kake og kaffe –
og en hyggelig prat.

Foto: Arne Nyaas

Allsangkvelden ble ledet av Inge
Kroken

(Foto: Stig Johnsbråten)

Dyktige musikere sørget for at det var lett å synge og
følge sangen. 

(Foto: Stig Johnsbråten)



Endelig var forsommeren kommet, akkurat
i tide til familiegudstjenesten der syvåring-
ene pynter Dalsbygda kirke med blomster.
Nytt av året er at alle 7-åringene i hele Os

kommune ble invitert. I alt ni syvåringer
var med denne dagen. På forhånd hadde
de plukket buketter med markblomster
som de tok med til kirken. 
Da klokka nærmet seg 10, ble alle med

opp i tårnet for å se på klokkene og høre
når kirketjener Odd ringer med klokkene.
Det var både spennende og fint. Dessuten
er det fin utsikt fra tårnet i kirka. Trappa
ned igjen var litt høy og skummel for noen,
og da var det godt med noen vennlige
mødre som hjalp dem ned igjen.
Deretter øvde sjuåringene på det som

skulle skje i gudstjenesten, og bestemte
hvilke temaer vi skulle tenne lys for under
forbønnen.
Gudstjenesten begynte med at sjuåring-

ene kom inn i prosesjon og pyntet alter-
ringen med markblomster. Deretter var de
med og ledet samlingsbønnen, hjalp til
med evangelieprosesjon og fikk utdelt en
barnebibel, og tente lys under forbønnen.
Etter gudstjenesten var det is til alle, og saft
og kaffe. 
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Det er både høytidelig og fint å komme inn i
prosesjon med blomster og prosesjonskors.

Sjuåringene tente lys under forbønnen og
hadde bestemt forbønnsemnene på forhånd. 

Det var spennende å være i tårnet mens Odd
ringte med klokkene.

Den som vil bli med opp når klokkene ringer,
må ha hørselvern.

LysVåken 
i oktober
Da vi avsluttet tårnagent-
helga i Os kirke i fjor, var det
ett spørsmål som gikk igjen
for deltakerne: «Når kan vi
komme igjen i kirka???» For
her hadde de hatt det gøy, og
ønsket å komme tilbake.
For de ni-åringene var det
enkelt: de kunne komme
igjen til neste år. Men hva
med dem som allerede var ti
år, og som ville være for
gamle neste års tårnag-
enthelg?
Svaret var enkelt:

LysVåken! Der inviteres alle
11- og 12-åringer til å
komme og overnatte i kirken
fra lørdag til søndag. På lør-
dagen har vi ulike aktiviteter
i og utenfor kirkerommet.
Og når kvelden kommer skal
alle få finne seg en god plass
i kirken – og sove der!
LysVåken handler om å se

lys i mørket og å være våkne
for andre mennesker. Og
ikke minst skal barna bli
kjent med at Gud er lys våk-
en for oss – alltid!
Vi inviterer alle 11- og 12-

åringene i Os kommune til
LysVåken i Dalsbygda kirke
lørdag 29. til søndag 30.
oktober. På søndag kan for-
eldre/familie og alle andre
komme og være med oss på
LysVåken-gudstjenesten i
kirka kl 11.00. LysVåken av-
sluttes med kirkekaffen etter
gudstjenesten.
Å få lov til å overnatte i

kirken, er en helt spesiell
opplevelse, og vi gleder oss
veldig til å ha med årets 11-
og 12-åringer på LysVåken i
Dalsbygda kirke!

Blomstergudstjeneste med syvåringene
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Tårnagenthelg, 16. og 17. april
En gjeng spente voksne  og unger

samlas i Os kirke for Tårnagenthelg.
Denne gangen skulle menigheten
arrangere alene uten hjelp utenfra. Vi
var heldige og fikk med oss Astrid M.
Ryen som leder og Brit Mary Odden og
tre konfirmanter, alle gjorde en kjempe-
bra innsats. Vi kunne også i år glede oss
over et veldig bra oppmøte av flotte 
3. og 4. klassinger i kommunen.
De ble ønsket velkommen i våpen-

rommet av Astrid og kirketjener Kai.
Her var det utdeling av agentkoffert og
registrering. Så skulle de gjennom en la-
byrint av forskjellige oppgaver. Det å
finne en bibeltekst i bibelen og observa-
sjonstunell var som i fjor, nytt var en
samarbeidsoppgave for to eller tre og litt
annerledes løsning på rebusoppgaven.

Alle fikk agentbevis og vi gikk gjennom
løsningen på kodeskrift oppgaven. Etter
det var det frukt og gjennomgang av
opplegget for helga.
Neste post på programmet var å

bygge høyest mulig skulptur med 
agentene! 
Vi ble inndelt i grupper, hvor vi som
hjelpere fikk i oppgave å assistere 
og måle høyden på skulpturen. Her
manglet det ikke på kreativitet og
fantasi.
Fortsatt med samme gruppeinndeling

kunne vi ta fatt på neste oppgave, som
var tredelt. Noen startet nede i kirka for
å jakte på religiøse symboler, konkrete
ting eller tegn som er der for å minne
oss om viktige ting i troen og i livet. De
fikk utdelt digitalkamera for å ta bilde av

det de fant. Etterpå gikk de gjennom det
de hadde funnet sammen med Astrid,
og prøvde å finne ut hva symbolene 
betyr.
Ei gruppe var ved orgelet. Her hjalp

Stig dem med å få innblikk i hvordan
orgelet virket, fikk se på og blåse litt på
pipene og noen fikk prøve å spille.
Den siste gruppa var i tårnet. Her var

det Kai, kirketjener som var med og
Erling. Kai fortalte litt historikk om
klokka og de fikk høre hva som sto på
klokka. De hørte litt på klangen også.
Dette var nok for mange et høydepunkt
og alle mestret de bratte stigene veldig
bra.
Så var det tid for å øve på Tårnagent-

sangen. Den ble ledet av Astrid, med
Stig på piano og Torleif på trommer. Vi
ble imponert over sanggleden til ung-
ene.
Etterpå smakte det godt med tårn-

agentsuppe! Dette smakte godt for en
gjeng sultne tårnagenter.
Etter maten var det klart for Oppdrag

gudstjeneste. Stig innledet med litt
magi. Noen fikk trekke et kort fra en
kortstokk og han klarte å gjette hvilket
det var. Magi, eller har det en naturlig
forklaring? Ungene var i hvert fall ivrige!
Tema i år var pinse. Postbud Torill kom
med ei stor pakke til agentene! Denne
inneholdt mange bursdagsting og et
bursdagskort. Ballonger i rødt, gult og
orange, slik som ildtungene på pinse-
dagen. Kortet inneholdt et bursdags-
oppdrag. De skulle finne ut når kirka
hadde bursdag. De måtte lete etter ei

Samarbeid er viktig for en tårnagent, så her
lager de et menneskelig tårn. Gøy er det
også!

Den hellige ånd er litt som magi – vanskelig å forstå, men virker iblant oss. Så Stig satte 
ungene på sporet av det mystiske med litt kortmagi.

Årets tårnagenter var en sangglad gjeng, og tårnagentsangen fylte kirkerommet!



hemmelig melding i pakka som de fikk.
Den fant de på ei krone: «På alteret ligg-
er en gammel bok, leser du denne så
blir du klok.» Alle samlet seg rundt Stig
og boka, som var oppslått på Apostlenes
gjerninger, kap. 2 og Stig leste.  Da lærte
de at pinsedagen er det vi kan kalle
kirkas bursdag. Oppdraget var også at så
mange som mulig skulle få se og høre,
derfor ble det bestemt at agentene
skulle dramatisere teksten på søndag-
ens gudstjeneste. Rollene ble fordelt og
vi øvde. 
Vi gikk ned i Kirkestua. Noen fikk

være med og pynte ei kake, og resten
skrev forbønnsemner. Kaka ble pyntet
med ildunger formet av røde, gule og
orange non-stop, og med seigmenn

rundt, og skulle minne om disiplene
som fikk Den hellige ånd i pinsen. 
Så var det tid for Tårnagentsang igjen. 

Vi gikk opp i kirken og øvde på Tårn-
agentsangen igjen. Og så avsluttet vi i
ring rundt lysgloben, der vi tente lys for
hverandre. Det ble en fin og høytidelig
måte å avslutte dagen på.
Helge Grue var med oss gjennom

dagen og tok bilder, disse skulle vises på
agentsaft/kaffen på søndag.
Søndag ble det agentfrokost i kirke-

stua. Her ble agentene tatt i mot med
varm sjokolade og dekket frokostbord.
Dette smakte for godt for oss alle.
Vi måtte også få tid til å øve litt før

gudstjenesten, både på sang og dra-
matisering. Vi kom oss i gjennom øving-

en og var veldig spente på framføringen.
Dermed var vi klare for gudstjeneste.

Alle ville være med å vise hva de hadde
lært om pinsehøytiden. Sangen gikk
kjempebra, og alle sang av full hals!
Dramatiseringen av teksten gikk uten
problemer og alle fant plassene sine og
var der til de var ferdige. Agentene var
også veldig flinke under forbønnen. 
Til slutt samlet vi oss i Kirkestua for 
agentsaft/kaffe og kaker. Helge viste oss
bilder fra lørdagen. Det er fint når for-
eldre og andre interesserte kan få se hva
vi holder på med. Så var det slutt; noen
kan dra hjem og vente på neste tårn-
agenthelg, de eldste kan se fram til Lys
våken i Dalsbygda kirke i høst!
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Tårnagentene øver på å vise pinsefortellingen, bl.a. hvordan 
apostlene gikk glade ut i verden etter å ha fått Den hellige ånd.

Som avslutning på lørdagen, tente tårnagentene lys for hverandre.
Det ble en stemningsfull avrunding av dagen.

En tårnagent må selvsagt gjøre seg kjent med
tårnet og kirkeklokkene.

Tårnagentene møter opp i våpenhuset, avgir
agentkoden sin og får med seg agentutstyret
de trenger til oppgavene.

Her er det gjemt ulike ting og bilder som handler om pinsen, og 
agentene måtte lete grundig for å finne alle.

En beskjed var gitt i koder, og agentene
måtte bruke et hemmelig alfabet og få hjelp
av de andre for å få hele beskjeden fram.

En morsom samarbeidsoppgave var å komme seg over kirkegulvet
uten å tråkke på teppet. Eneste tillatte hjelpemiddel var noen papi-
rark.



Menighetsblad nr. 2/201610

Glimt fra 
konfirmantleiren
Den første helga i februar var konfirmantene på leir på Tron
ungdomssenter. Det ble som vanlig en helg full av aktiviteter
og opplegg, og konfirmantene så ut til å trives med opplegget.
Her viser vi noen glimt av noe av det vi dreiv med denne
helga.

Her må man stole på at de som står bak deg, tar imot.

Dyp konsentrasjon når konfirmantene løste oppgaver på poster
rundt omkring på Tron ungdomssenter.

... og ned igjen på andre sida.

Samarbeid for å komme opp på taket på bua…

Gøy med aking i dødisgropa!

Litt morgengymnastikk hjelper med å komme i gang med en ny dag.



Lørdag 12. mars var konfirmanter fra hele prostiet saml-
et for å lage tidenes gospelkonsert i Oshallen sammen
med Nittedal gospelkor. Og det kan vi trygt slå fast at det
ble! Dermed er det lagt et godt grunnlag for å ha
FjellGospel som et årlig arrangement i Fjellregionen.
Dagen begynte med korseminar for konfirmantene. På

forhånd hadde konfirmantene gjort seg kjent med sang-
ene i konfirmanttimene. Og på korseminaret fikk de lære
å synge skikkelig ut. Sangerne fra Nittedal gospelkor dro
med seg konfirmantene og fikk vanligvis ganske forsikt-
ige ungdommer til å våge  å være engasjerte på scena.
Kl. 17 spiste alle pizza på Trollkroa, før det var på tide å

gå tilbake i Oshallen for å forberede det siste til konsert-
en. Noen av konfirmantene stod for kaffesalg i foajeen
fra kl 18.00. Og her var det mange som benyttet sjansen
til å kose seg med en kaffekopp, en kakebit og litt hygge-
lig prat, før konserten begynte kl 19.00.
På konserten kom det i underkant av 200 mennesker

og hørte på. I tillegg var 75 konfirmanter i sving: de fleste
på scenen, mens noen hjalp til med teknikk og lys. 
Konserten bestod først av en avdeling der konfirmant-

ene sang sammen med Nittedal gospelkor. Deretter
hadde Nittedal gospelkor en avdeling alene, før kvelden
ble avsluttet med tre fellesnummer. Nittedal gospelkor
har et godt band og dyktige solister, og sørget for å fylle
Oshallen med både moderne og klassisk gospelsang.
Det ble en kveld med livlig og god gospelmusikk. Og

for mange ble det et nytt og positivt møte med en mus-
ikksjanger de kanskje ikke kjente så godt fra før, men
som har vært og er en viktig ressurs både i musikkhistor-
ien generelt og i den verdensvide kirke spesielt.
Vi takker konfirmantene og Nittedal gospelkor for en

godt gjennomført konsert, og gleder oss til neste
FjellGospel!
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FjellGospel i Oshallen

Koret har gode solister, og hadde en egen avdeling i midten av konserten.

Nittedal gospelkor dro med seg konfirmantene og ga dem frimodighet til 
å synge ut!
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03.05.16 John Midtdal født 1921
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Gudstjenester/arrangement
sommeren/høsten  2016

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

23.06 kl. 19.30 Langsanda v/Narsjøen, Narbuvoll. 
St.Hans-gudstjeneste/sikmesse 
v/Reidun Woie Kleveland
Salg av mat og kaffe. Bål. Musikk.

Ca. kl. 18.00 Notdraging.
10.07 kl. 12.00 Oddentunet, Narjordet. Dåp.

Friluftsgudstjeneste v/Thomas Midtsund. 
Salg av tradisjonsmat og kaffe.

24.07 kl. 12.00 Narsjølia, Narbuvoll. Setermesse på setra
til Bjørg og Tor Olav Narbuvoll 
v/prost Simen Simensen. 
Kaffeservering. Ta med kopp og stol.

31.07 kl. 12.00 Verjåhagen ved Verjåtunet, Os. 
Friluftsgudstjeneste. 
Kaffeservering. Ta med kopp og stol.

07.08 kl. 12.00 Mastukåsa, Dalsbygda. Setermesse på 
setra til Olav Egil Nyaas.
Kaffeservering. Ta med kopp og stol.

14.08 kl. 19.30 Dalsbygda kapell. Kveldsgudstjeneste. 
Kirkekaffe.

28.08 kl. 11.00 Os kirke. Gudstjeneste med 
50-årskonfirmanter. 
Os blandakor deltar.

04.09 kl. 13.00 Narbuvoll kirke. Gudstjeneste.
kl. 10.00 Kirkemarsj fra Kvilvangen til Narbuvoll. 

Lunsj på kirkebakken før gudstjenesten.
18.09 kl. 19.30 Tufsingdalen kirke. Høsttakkefest.

Kirkekaffe med amerikansk auksjon.
25.09 kl. 11.00 Os kirke. Høsttakkefest. 

Konfirmantpresentasjon.
Kirkekaffe med amerikansk auksjon.

02.10 kl. 11.00 Dalsbygda kirke. Høsttakkefest. 
Konfirmantpresentasjon.
Kirkekaffe med amerikansk auksjon.

16.10 kl. 11.00 Dalsbygda kirke. Familiegudstjeneste.
4-åringer får bok. Kirkekaffe/saft.

23.10 kl. 11.00 Os kirke. Familiegudstjeneste.
4-åringer får bok. Kirkekaffe/saft.

30.10 kl. 11.00 Dalsbygda kirke. Familiegudstjeneste 
etter Lys Våken.
Utdeling av bok.

06.11 kl. 11.00 Os kirke. Allehelgensgudstjeneste.
Os mannskor deltar.

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

Åpen kirke 
Alle kirkene i Os er åpen
for publikum også denne
sommeren.

Åpningstider:
Dalsbygda kirke 18.06 – 12.08 kl. 10-18
Os kirke 27.06 – 14.08 kl. 10-18
Narbuvoll kirke 18.06 – 21.08 kl. 10-18
Tufsingdalen kirke 18.06 – 21.08 kl. 10-18

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, geburs-
dager 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.


