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Gjør det lille du kan…

Hva tenker du på? spør Facebook.
Det jeg har tenkt på de siste dagene, og som har opprørt meg, er hvordan en kvinne 

og hennes barns lidelse har ført til regjeringskrise.

Kvinnen har vært deltagende i IS i Syria. Vi tar selvfølgelig avstand fra alt det IS står 
for, og vi må aldri gi opp kampen mot vold og terror. Vi må rettsforfølge dem som har 
deltatt i slike handlinger og stille dem til ansvar for sine handlinger.

Midt opp i det hele må vi også se mennesket, og i dette tilfelle er det snakk om en 
kvinne og hennes to små barn. Kanskje snakker hun sant når hun sier at hun uskyldig 
ble dratt inn i det, lurt av kjæresten og ektefellen som nå er død. Eller kanskje er det 
bare løgn for å berge sitt og barnas skinn. Uansett løgn eller sannhet, må Norge med 
respekt for seg selv likevel strekke ut en hånd til dem som lider. Hvis ikke, er vi da noe 
stort bedre enn de vi tar avstand fra? De som sprer frykt og lidelse? Norge er en retts-
stat - da må også ting gå rett for seg, at norske borgere får en rett og rettferdig dom og 
straff. Ikke som en hevn, men for å gi det mennesket som har blitt villedet og ødelagt 
med syke og destruktive ideer hjelp til å kunne bli rehabilitert fra års mareritt med vold 
og terror. Hjelp til å komme tilbake til et normalt og sunt liv hvor godhet og respekt for 
andre mennesker blir satt i høysetet.

I Debatten på NRK mandag 20.01, spurte Fredrik Solvang panelet: «Hvor mange 
barn dør i verden?»  Selv om det er mange barn som dør i verden som følge av lidelse 
og nød, så kan det aldri være et argument for ikke å hjelpe! Selv om det er som en 
dråpe i havet det lille Norge kan bidra med i en stor verden, er vi likevel forpliktet til å 
komme med dette bidraget.

Da tenker jeg på Lina Sandell sin salme:
Gjør det lille du kan, og tenk slett ikke på
at så ringe og lite det er!

Vi må aldri slutte med å la oss berøre når andre lider nød, men hjelpe dem som er 
i nød og fare. Den dagen vi slutter å bli berørt av andres lidelse er det ille ute med oss! 
Da er vi blitt et fattig folk, midt opp i all vår rikdom og overflod!

 
Da Lasarus var død, og søstrene Marta og Maria og alle som var tilstede gråt, ble 

Jesus rystet i sitt indre. «Jesus gråt», bibelens korteste vers, men likevel kanskje det vers 
som uttrykker aller sterkest hvordan Jesus møter alle mennesker, med empati og medfø-
lelse! For slike følelser setter oss i stand til handle, til å rekke ut en hjelpende hånd til et 
menneske i nød. At denne kvinnen og hennes barn fikk komme hjem til Norge var det 
eneste rette regjeringen kunne gjøre!

AV
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- Det har vært en utrolig bra høst, for-
teller hun. Variert program og mye artig. 
Det har blant anna vært ‘Tungtvannsleik’, 
‘Capture the flag’, spillkvelder og ikke 
minst ‘Grill en kristen.’ Her har deltaker-
ne fått spørre om alt de lurer på når det 
gjelder kristen tro og kristendom. Og det 
var ikke småtteri! Kvelden gikk fort, og vi 
kunne godt holdt på i flere timer, forteller 
hun. Det er kanskje ikke så mange steder 
det er rom for å spørre på denne må-
ten, legger hun til. Viktig at vi kan være 
åpne sammen. Her kan de komme med 
rare spørsmål uten å føle seg fordømt. 
På flere måter tror jeg mange har fått et 
anna inntrykk av kristne i løpet av høsten, 
sier hun. 

— Ellers legger vi vekt på å bli kjent 
med hverandre og være til stede for den 
enkelte. Vi prøver å sørge for at alle kjen-
ner seg trygge.

— På det meste har vi vært 37 styk-
ker på fredagskveldene (med leder-
ne) Til vanlig er vi mellom 15 og 25. 
Konfirmantene er med. De har noen obli-
gatoriske kvelder, men kommer gjerne 
med videre og. Utover våren planlegger 
vi skøytekveld, skihelg, paintball og akti-
vitetskvelder i gymsalen. En låvefest blir 
det forhåpentligvis óg.

Mange flotte ledere er med i dette 
arbeidet, både unge og mer voksne. 
Asle Olav Næss har vært leder i flere 
år, hans søster Bjørg Marit er nestleder. 
Ellers er Julie Kvam Weyde og man-
nen Christopher Weyde med og Astrid 
Gunnes, Eline Voll, Øystein Ommedal, 
Jon Kvam og Jon Olav Voll. Godt med 
ledere fra forskjellige aldersgrupper, ten-
ker jeg.

Bjørg Marit er glad for at ungdom 
kan ha et sted hvor de kan ha det gøy, 
og bli kjent med Jesus i en trygg sam-

menheng. – Jeg gleder 
meg hver gang til å 
være i lag med ung-
dommene. 

Det her er et veldig 
givende arbeid, sier hun.

Trivsel og moro, spørsmål og svar

NUFR

Foto: Julie Weyde   Tekst: Anne Lise Landrø

Dette er fire sentrale begrep, som kan skildre høsten for ungdomsforeninga på Hoelsmoen, 
tenker jeg, etter å ha slått av en prat med Bjørg Marit Sognli-Åsen, nestleder i styret for 
Normisjons ungdomsforening.
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«Hva skal vi med 
kristendommen?»
spør mange unge.

Ifølge den siste Ungdata-undersøkelsen oppsummeres dagens ungdom 
som «en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær ungdomsgenerasjon». 
Bortsett fra de tre p-ene; porno, prestasjon og psykisk helse ser det ut til 
å gå ganske så bra for dagens ungdommer. Mange opplever at de 
har det greit og er på rimelig rett veg. Så hvorfor «vende om»? 

Og så var det alt dette andre. Psykisk helse, prestasjon, identitet, 
Hvem er jeg på media? Hvem er jeg ellers? Kirka må kunne oppleves 
som et fristed fra medias krav og glansbilder, tenker jeg. Være noe 
som åpner for samtale om ekte identitet. Hvem er du når du slipper alt 
det du får til? Eller ikke får til?

Det er ikke uvanlig at ungdommer kan ha tunge perioder. Kjenne på 
at dette livet er i vanskeligste laget. Motløshet og frustrasjon får domi-
nere. I alvorlige tilfeller kan spiseforstyrrelse, depresjon og tanken på 
selvskading dukke opp. Det arbeidet en barne- og ungdomsarbeider 
kan gjøre i slike situasjoner, er å  signalisere at «jeg er her hvis du tren-
ger meg», «du er sett», «jeg bryr meg».

Nettopp dette ser det ut til at flere av lederne i de tilbudene Rennebu 
har for ungdom er seg bevisst. I fotball og 4H møter de unge sunne 
utfordringer og dyktige ledere. I ungdomsforeninga har ungdommene 
fått stille spørsmål og være åpne om ting de er usikre på både når det 
gjelder livet og kristendommen. Det betyr mye for mange å komme 
under overflata slik, viser det seg. I tillegg har de mye moro ilag. 

Kirka bør kunne åpne opp for å drøfte meninga med livet. Og den 
kjærlighet Gud har kalt oss til må få konsekvenser; evangeliet kaller 
oss til handling. Kan samtale om identitet føre videre inn i oppdrag? 
Finnes det prosjekt de kan gå inn i? Er kirka et rom der de unge kan 
omsette tro til handling? Å se at det er bruk for hver enkelt, gir mening 
og håp.

Dette tror jeg er litt av veien en må gå for at de unge kan skjønne hva 
de skal med kristendommen.

ALL

Rennebu Menighetsblad
Bladet blir utgitt av menighetsrådene i Rennebu. Opplag: 1800 
Adresse: Kjerkveien 5, 7391 Rennebu.

MERK: Menighetsbladet har
kontonummer: 4260.72.10939
Takkeannonser: kr 100 per stykk. 
Menighetskontoret tar imot takkeannonser.

Neste nummer kommer ut 23. mars
Frist for levering av stoff er 5. mars

Red.komité: Anne Lise Landrø, Margrethe Korvald,
Åse Marie Næss og Olaug Reitås
Sats/layout: Mediaprofil as – Trykk: Trykkpartner as

det å
være i samme rom som deg

men ikke tørre å si det på nytt
det morsomme jeg sa

som du ikke hørte
og nå høre deg le lenge

av det han andre sa
som ikke var like morsomt

i det hele tatt 
er litt som å måke store mengder 

tung bløt snø for hånd
akkompagnert av naboens 

nye snøfreser

 
 Trygve Skaug

Svar, barn: 1) Alf Prøysen, 2) Pluto, 3) Refleks, 
4) Jesus, 5) Josef, 6) Svein, 7) MGPjr,                      
8) Et ballspill
Svar, voksne: 1) Atmosfæren, 2) Knut Hamsund, 
3) Maihaugen, 4)Hun døde ved Benjamins   
fødsel, 5) Saddukeerne, 6) Erling Iløkken, 7) 1960, 
8) 1921   

Quiz
Barn
1) Hvem skrev visa om Bakvendtland?         
2) Hva heter hunden til Mikke Mus?           
3) Hva er det viktig å ha på seg for å bli sett i trafikken 
 i mørket?          
4) Hvem lærte oss bønnen Fader Vår?           
5) Jakob og sønnene. Hvem av sønnene ble solgt av 
 brødrene sine?  
6) Hva er navnet på reinsdyret i filmen Frost?
7) Musikkonkurransen for barn på NRK, hva er navnet?
8) Hva er badminton?            
                                 
       
Voksne
1) Hva kalles luftlaget rundt jordkloden?         
2) Hvilken kjent, avdød forfatter bodde på 
 Hamarøy?          
3) Til hvor er dronning Sonjas barndomshjem blitt 
 flyttet?          
4) Jakob og Rakel. Hva var årsaken til Rakels død?    
5) Hvilket religiøst, politisk parti trodde ikke på 
 oppstandelsen fra de døde?         
6) Hvilken rennbygg har hatt arbeid i romfarts-
 industrien i USA?           
7) Når ble salget av personbiler frigitt i Norge? 
 Årstall.      
8) Hvilket årstall ble Berkåk stasjon offisielt åpnet? 



Sørg for å bli sett!
En av rennbyggene på Stokkøya, Mari Hoem Stokke-Bakken, 

kommer her med sin hilsen til ungdommene i Rennebu.

Da jeg flyttet fra Rennebu som 16-åring i 2002, trodde jeg at jeg 
var ferdig med bygdeliv og småsteder, jeg hadde blikket rettet mot 
byen, og trodde at framtida mi lå der. I ettertid ser jeg hvor mye 
barndom- og ungdomstid i Rennebu har hatt å si for meg, i positiv 
forstand, og jeg føler stadig en sterk tilknytning til hjembygda mi.

Etter videregående i Trondheim, flyttet jeg til Bergen hvor jeg studer-
te litteratur og skrivekunst. Jeg jobbet ved biblioteket der, og bodde 
der da jeg ga ut den første boka mi i 2013. Jeg trivdes svært godt 
i Bergen, og da jeg ble sammen med Joachim, som også er utflytta 
rennbygg, fikk jeg ham til å flytte etter meg dit.

Men etter å ha jobbet noen sommersesonger på Strandbaren på 
Stokkøya i Åfjord, hadde vi fått en dragning mot det urbane byg-
delivet som fantes på denne smellvakre øya, og plutselig hadde 
vi kjøpt et hus her. I dag er vi veldig glade for å ha flyttet tilbake til 
Trøndelag, og har i tillegg beriket innbyggertallet på Stokkøya med 
to små.

I tillegg til å jobbe med Den Vanskelige Andreboka, jobber jeg nå 
som lærer ved den fådelte skolen her ute. Som ungdomsskolelærer 
får jeg litt perspektiv på min egen ungdomstid på Berkåk.

Ungdomstida er en sårbar periode, og mange kan vel søke seg 
både langt bort og langt inn i seg selv i en slik fase av livet. I byer 

er det lett å gjemme seg bort i store skoleklasser og blant store 
folkemengder, på godt og vondt. Jeg tror likevel på de åpenbare 
fordelene av å bli sett, om det er i klasserommet, på fotballaget, i 
kulturskolen eller på andre arenaer.

Jeg var ikke noe stort fotballtalent, men satte pris på det sosiale 
samholdet som var på fotballaget i Rennebu. Som kulturskoleelev 
hadde jeg stadig vekk opptredener på ulike arenaer. Og på ung-
domsskolen var mitt kull det første kullet som arrangerte musikal i 
10. klassen, under regi av Ann Kristin Haugerud og Rune Skjolden. 
Vi gjorde Grease, og jeg husker vi hadde mye moro med å finne 
kostymer og øve inn replikker og danser. Jeg gruet meg veldig til 
å synge og danse på scenen, men vi var jo sammen om det, og 
mestringsfølelsen etterpå var befriende! Det gjør meg glad at dette 
er blitt en tradisjon som stadig holdes i hevd.

Min oppfordring til ungdom i Rennebu i dag: Vær glad for at du 
vises, for at du blir sett! Det er ingen selvfølge.

Tanker fra en utflytta rennbygg
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Mari Hoem Stokke-Bakken
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- No eller ailler! Gamle skolekamerater møttes på Innset

Den fine høstlørdagen 21. september var vi 19 personer som møttes i Kroken Bakeri bortpå 
”Plassa” på Innset. Et par år hadde tre skolevenninner bosatt i Trondheim arbeidet med 
planen om å samle 5 årskull (1955 -1959) under mottoet ”No eller ailler! Innset så klart!” 
Lærere ble også kontaktet.

18 elever og en lærer (undertegnede) hadde en trivelig etter-
middag og kveld. Det var mye å snakke om! Komiteen hadde 
bestilt god mat, og konkurranse ble det også:  
”Klassequizzz” klassevis ---.
Stor takk til komiteen, Astrid, Bjørg og Aud, for nydelig pynt-
ing, god planlegging og gjennomføring! Takk til Berit som 
kunne fortelle om faren sin, Anders Grønli. Han ga elevene 
sine opplæring i felespill, noen begynte i korps, og interessen 
for musikk var gitt videre!
Takk til Svein Stuen som spilte på fela si noen låter etter An-
ders! Musikk har sin egen magi! Vi satte stor pris på at Svein 
formidlet hva musikkopplæringen fra Anders har betydd for 
han. Anders Grønli sin musikk lever videre!

Anders Grønli og jeg var begge nye lærere på Innset høsten 
1966. Jeg ble der bare ett år, giftet meg og bodde i Nord-
Norge to perioder før familien landet i Søndre Land ved 
Randsfjorden.
Som oppladning til Innset-turen leste jeg på nytt Anne Karin 
Elstads ”Folket på Innhaug”, som kom ut i 1976. De fire 
bøkene forteller gripende om arbeid og slit, arv og miljø 200 
år tilbake i tid. 
I 2. vers av ”Innsetsangen” står det slik: 
Folket som her bor og bygge er det gode, gamle slag.
Hjertevarme, gjestfri hygge hilser deg den dag i dag.
Innset var ei god bygd å komme til som nyutdannet lærer. Jeg 
ble vist respekt, som jeg på en måte fikk gratis. Jeg erfarte at 

jeg kom rett inn i en jobb som ga meg autoritet. Jeg syntes 
at  elevene var modne for alderen. En glømmer ikke de første 
elevene en hadde!
53 år etterpå var aldersforskjellen borte! Vi pratet om arbeid 
og fritidsinteresser på like fot. Barn og barnebarn var vi også 
innom! 

Takk for omvisningen i skolebygget, Liv Strand! Fint å gjen-
kjenne alt det gamle som lagres der. Flott at bygget er blitt 
brukt av Husflidslaget! Tydelig at det har vært lure påfunn, 
solid håndverk og stor kreativitet i laget! Da jeg kom inn på 
hybelen, der jeg bodde, ble jeg helt rørt over utsikten til ”fagre 
fjell som blåner hen” i 1.vers av ”Innsetsangen”.

Takk til Kåre Haugan som viste fram nye Innset kirke! Den har 
fått med seg mye av det som den gamle kirka sto for. Samtidig 
er den bygd for framtida. Den er ideell for å gi musikalske 
opplevelser! Jeg sto der og kjente at her skulle jeg gjerne hatt 
med meg Søndre Land kirkekor, som jeg er medlem av, og gi 
en konsert!

Fjellbygda Innset har en egen plass i hjertet mitt! Takk for godt 
samvær helga 20.—22. september! Hjertelig takk for gjestfri-
heten og oppholdet i lag med komiteen i Bakken!

Vennlig hilsen Jorunn Myrland
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Denne gangen er det Astrid Gunnes som forteller 
om en salme hun er glad i.
Astrid studerer ved Universitet i Trondheim, 
Grunnskole 1-7 med master i musikk.

Gjennom et sangoppdrag oppdaget jeg salme 489 
i Norsk Salmebok: 
‘Blott en dag’, skrevet av den svenske salme-
dikteren Lina Sandell.
Jeg synes denne salmen er fin fordi den minner 
meg på at Gud er med meg gjennom alle øye-
blikkene i livet. Det er jo nettopp små øyeblikk 
livet består av, og det er det fint å tenke på.

Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på.
Allt ju vilar i min Faders händer
skulle jag, som barn väl ängslas då.
Han som bär för mig en faders hjärta
han ju ger åt varje nyfödd dag,
dess beskärda del av fröjd och smärta
möda, vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara
om än oviss syns min vandrings stig,
som din dag så skall din kraft ock vara
detta löfte gav han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig Herre att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand.
Blott en dag, ett ögonblick i sänder
tills jag nått det goda land.

 Lina Sandell 1865

Min salme

Birgitte Stene på kalvmønstring på 4H dagen i fjor.

Her samles ungdom 
til kreativ innsats
Tekst og foto: Heidi Reitås Sæther

4H har lang tradisjon i Rennebu. 

Pr. i dag er det to aktive klubber i kommunen: Paradiset 4H 
på Innset og Solviljen 4H inni bygda. Januar og februar er tida 
for at nye medlemmer kan melde seg inn. I 4H er det medlem-
mene selv som bestemmer hva de skal gjøre, og de finner på 
mye sosialt og artig. I mai skal klubben arrangere 4H-dag slik 
som de pleier hvert år, og mange av medlemmene planlegger 
også å reise på fylkesleir. 

Klubbrådgiverne Kristin, Sølvi og Heidi i Solviljen 4H opp-
fordrer barn og unge fra 4. klasse og eldre til å bli 
med i 4H. Det er artigere jo flere vi er!

Døgnvakt: 7288 Soknedal
mobil 414 52 610 Epost: stobb@gauldalen.no

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd
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VELKOMMEN TIL 
MENIGHETENES ÅRSMØTE!
Møt opp, vær med å skape 
aktivitet i kirka di! 

RENNEBU KIRKE SØNDAG 1. MARS!
Gudstjeneste kl. 11, kirkekaffe, deretter årsmøte.
Årsmøtesaker med anledning til å ta opp aktuelle 
spørsmål i tilknytning til årsmelding og regnskap.
BERKÅK KIRKE SØNDAG 1. MARS 
Etter gudstjenesten kl 19.30.
INNSET KIRKE SØNDAG 8.MARS
Etter gudstjenesten kl 11.

SEND BARNA PÅ LEIR! Gratis!
Rennebu menigheter ønsker at barn og unge mellom 0-18 år 
får mulighet til å oppleve leirlivet. I Rennebu er vi heldig å 
ha Mjuklia, og utover våren er det tre flotte leirtilbud. 
Vi spanderer leir på inntil 5 barn/ungdommer per leir. 

Påmelding skjer til menighetskontoret
post@rennebu.kirken.no, tlf: 72 40 23 50. 
Disse tre leirer står nå for tur: 
• Vinterferieleir 17.-19. februar for 3.-6. kl
• GAME leir  28. febuar-1. mars for 8. klasse til 18 år 
• Tweensleir 17.-19. april for 5.-8. klasse
Du kan lese mer om leirene ved å se på www.nmsu.no/ucamp

Fargerikt fotballfellesskap!
Tekst: Anne Lise Landrø     Foto: Vemund Angell

Hvor gjør innvandrerungdommene av seg på fritida, tro? 
Hvordan tar vi imot dem?  Noe av svaret er fotball. Flere av gut-
tene kom hit uten det minste begrep om norsk språk da de ble 
ønsket velkommen i fotballgruppene. Det ble kommunisert etter 
beste evne og vist eksempler på praksis. Felles jubel over felles 
innsats i laget gir trivsel. Etter hvert som språket ble bedre, økte 
gleden over å få til å kommunisere på norsk. Fotballtrening er 
altså både språktrening og god integrering.

Av innvandrerjentene er to til tre med i handball og fire i 
kulturskolen. Om sommeren er det flere av jentene som spiller 
fotball og.

Dette forteller Vemund Angell som har vært trener for gut-
tefotball i 10 år. - Dette er et interessant arbeid, som gir meg 
veldig mye! sier han. Sammen med Svein Ove Vågen trener han 
Gutter 16.

– Hvordan var fotballkunnskapene hos innvandrerne da de 
kom? – Mange hadde spilt fotball, men få hadde spilt i orga-
niserte lag. Nå møter de opp på alle treninger og fungerer på 
linje med de norske guttene. Han tror innvandrerne som kommer 
til Rennebu er heldige. Her er det mye som fungerer godt. Disse 

innvandrerguttene gir oss et åpnere fellesskap, mer fargerikt og 
interessant. De er gode ressurser på laget. Jeg kunne ikke tenkt 
meg en bedre hobby, sier Vemund, som selv har to gutter på 14 
og 16 år.

På bildet ser vi Ahmed Sheik, Adam Rahma, Mohammed Sheik 
og Nimrod Tefsu sammen med resten av laget.
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Takk til Rennebu menighet for boka jeg fikk 
i anledning min 70-årsdag. 

Marit Fjellstad

Vi ønsker å takke for all oppmerksomhet i 
forbindelse med Fredriks begravelse, samt 
for pengegave til St. Olavs kreftfond /
forskning. Vil også takke familie, venner og 
kolleger for god støtte gjennom flere år.   

Ellinor, Inge og Asle m/familier

Takk for all vennlig deltagelse ved Margit 
Hoels sin bortgang og begravelse. Takk 
for blomster og hilsninger, og takk for pen-
gegave til Rennebu Minnefond.  

Eva, Gerd og Jon Erik.

Takk for minnegaven som ble gitt til 
Rennebu Dagsenter i anledning Jorunn 
Haugens begravelse.

Rennebu Dagsenter v/  Eli Grøtte

Takk for blomster og hilsener på 
100-årsdagen min. 

Oline Ytterhus

Takk

Bibeldagen 2020 med fokus på Kina

Menigheter i Norge har lang 
tradisjon for å markere Bibel-
dagen. Dette gjøres for å feire 
hva Bibelen betyr, og har betydd, 
for oss som kirke, folk og land, 
gi en gave til land hvor Bibelen 
ikke er like lett tilgjengelig som 
hos oss, og ved å be for bibel-
arbeidet.

I mange år har kirkene i Kina 
hatt sterk vekst. Ingen vet med 
sikkerhet hvor mange kristne det 
er i Kina, og anslagene varierer 
mellom 40 og 100 millioner. 
Men rundt 70% av de kristne bor 
på landsbygda, som også er den 
fattigste delen av Kina. Behovet 
for billige og gratis bibler er der-
for meget stort. Bibeltrykkeriet i 
Nanjing i Kina, vil få tillatelse til 
å trykke 3-4 millioner bibler for 
innenlands bruk i 2020. Peng-
ene som kommer inn gjennom 
offer fra norske menigheter vil 
primært gå til å bibelpapir for 
trykking av bibler. Papir til en 
bibel koster kun kr 10,-. 

I tillegg støtter vi også følgende 
prosjekter: 
• Hefter med bibel-tekster til 
utdeling i kirker 

• Oversettelse til minoritetsspråk 
• Materiell til leder- utdanning 
• Lette motorsykler til bruk for 
menighets- arbeidere i vanskelig 
tilgjengelige områder 

HENAN: Trengt mellom andre sitter det en eldre kvinne tålmodig, med hendene åpne. 
Denne dagen har menigheten besøk fra Det Norske Bibelselskap – og tiden er kommet for 
at alle skal få hver sin bibel. Bibelen er grunnsteinen i alt kristent arbeid, og i Kina sørger 
De forente bibelselskaper for å gjøre Guds ord tilgjengelig.

Fakta om Kina:
- Verdens mest folkerike land, 
 estimert antall innbyggere: 
 1,4 milliarder mennesker.
- Kina består av 22 provinser 
 og flere regioner med indre 
 selvstyre.
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Møteplassen
Torsdag 6. februar kl. 19.30: Bibelfest i samarbeid med 
Normisjon. Taler Oddbj Saltbones. Menighetshuset
Tirsdag 18. feb.  kl. 19.30:   Misjonsmøte/ Foreningsmøte 
NLM
Torsdag 20. feb. kl. 19.30: Når vi kommer sammen. 
Hoelsmoen
Søndag 23. feb. kl. 17.00: Storfamiliesamling. 
Berkåk menighetshus
Tirsdag 3. mars kl. 19.30: Møte v/ Misjonær Sørhus, NLM. 
Innset bedehus
Onsdag 4. mars kl. 11.00:   Misjonær Åshild Sørhus, NLM.  
Staure.
Onsdag 4. mars kl. 19.30:   Misjonær Åshild Sørhus. 
Fokus på Mongolia.
Rennebu musikklag deltar. Hoelsmoen.
Torsdag 5. mars kl. 19.30: Årsmøte Normisjon. I. 
Brit Rødberg. Hoelsmoen
Tirsdag 10. mars kl. 19.30: Når vi kommer  sammen, 
Hoelsmoen.
Søndag 15. mars kl. 13.30: Inspirasjonssamling. Imi-Stølen.
Søndag 22. mars kl. 19.30: Søndagsmøte Normisjon. 
Hoelsmoen.
Fredag 27. mars  kl. 19.30:  Sangmøte NLM. Jutullstuggu 
Stamnan
Søndag 29.mars  kl.15.00:   Sangmøte NLM. Hoelsmoen.

FORMIDDAGSTREFF på Hoelsmoen hver første tirsdag i 
måneden: 4. febr, 3. mars, 7 . april, 5. mai

Områdestevne for Trollheimen 
område av NMS
28. mars kl 11.00 i Mjuklia.
- Arne Aspeland taler
- Servering av grøt i pausen.
Velkommen!

OBS: 
Velkommen til dugnad på Mjuklia 26.-27. febr.
Sett av 10. mai til Mjukliadagen!

Møteplassen for barn og unge 

Babysang kl. 10.00 på Frivillighetssentralen:  
9. og 23. jan., 6. feb., 5. og 19. mars
Småbarnssang tirsdager i januar og februar 
kl. 17.30-18.30 på Berkåk menighetshus:  
14. og 28. januar, 11. og 25. februar 
Rennebu Soul Children tirsdager kl. 17.30-18.30 
på Berkåk menighetshus:14. og 28. januar, 11. og 
25. februar, 10. og 24. mars, 21. april
Yngres og Søndagsskolen på Voll: 
mandager partallsuker 17:30-19:30: 20. jan, 3. og 
17. feb., 2., 16. og 30. mars og basar 27. april
Blåveisen kor og hobby, Innset 
Mandager kl.17.30 - 19.00
17. februar: Innset bedehus.
2. mars: Gymsalen, Innset samfunnshus. 
16. mars: Innset bedehus.
30. mars: Innset bedehus. 
20. april: På Rønning, hos Kiplesund. Avslutning. Foreldre 
og søsken er velkommen til å være med.

NUFR se Facebook: «Nufr Normisjons ungdomsforening 
i Rennebu» og oppslag

Soul Children i 
aksjon høsten 2019

Høstleir på 
Mjuklia

Kreativ leirformiddag ledet 
av Åse Marie S. Aasen.



Søndag 16.02.2020
Kristi forklarelsesdag. Matt 17.1-9 Disiplene får se 
Jesu herlighet
INNSET KIRKE kl 11:00: Gudstjeneste med nattverd. 
Takkoffer til Bibelselskapet
RENNEBU KIRKE KL 19:30: Gudstjeneste med natt-
verd. Takkoffer til Mercy Ships

Søndag 23.02.2020
Fastelavenssøndag. Joh 17.20-26 Så kjærligheten 
kan være i dem.
INGEN GUDSTJENESTER I PRESTEGJELDET.

Søndag 01.03.2020
1. søndag i fastetiden. Matt 4.1-11 Jesus blir fristet
RENNEBU KIRKE kl 11:00: Gudstjeneste med natt-
verd. 
Takkoffer til Søndagsskolen – Norge. 
Kirkekaffe. Menighetens årsmøte
BERKÅK KIRKE kl 19:30: Gospelmesse i samarbeid 
med Orkla gospelkor, ved sokneprest Åse Rugland og 
Anette Vognild. Takkoffer til Ung Kirkesang. Kirkekaffe. 
Menighetens årsmøte

Gudstjenester
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Søndag 08.03.2020
2. søndag i fastetiden. Matt 15.21-28 Den kanaan-
eiske kvinnen. 
INNSET kirke kl 11:00: Familiegudstjeneste med 
Tårnagenter 
Takkoffer til Bibelselskapet. Kirkekaffe. Menighetens 
årsmøte.

Søndag 15.03.2020
INGEN GUDSTJENESTER I RENNEBU PRESTEGJELD

Søndag 22.03.2020
Maria budskapsdag. Luk1.26-38 Budskapet til Maria. 
FRILUFTSGUDSTJENESTE på Rogogjerdsvora kl 
12:00. Skiløype fra Meåsgloppen - ca 1 times gan-
ge. Scooterskyss. Forenkla gudstjeneste. Takkoffer til 
menighetsbladet. Kirkekaffe.

Søndag 29.03.2020 
INGEN GUDSTJENESTE I PRESTEGJELDET

KIRKESKYSS: 
BERKÅK: Brit Blokkum Gustafsson 482 92 854
INNSET: Sigrunn Joramo 936 50 955
RENNEBU: Kjellfrid Torsen 993 71 086 

Slekters gang
Dåp
Innset kirke
27.10. Tiril Angelica Smeplass Rise

Gravferd
Berkåk kirke
15.11. Stein Erik Viggen
13.12. Anne Bodil Walberg Olsen

Rennebu kirke
10.09. Ola S. Rise
15.11. Erik Uvsløkk
26.11. Jon Eilert Nybro
29.11. Jorunn Haugen
13.12. Nerskogen kapell: 
 Pål Rudolf Vik
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Verdig avslutning på et 
flott jubileum
Tekst: Anne Lise Landrø   Foto: Jostein Landrø

28. november inviterte jubileumskomiteen til en konsert 
vi sent glemmer. Solveig Slettahjell sang seg inn i våre 
hjerter. Hun akkompagnerte selv på piano. Gjen-
nom de fleste numrene hadde hun óg med seg den 
eminente fiolinisten Nils Økland.

Etterpå var det takkefest på misjonshuset for alle som 
på noen måte hadde vært involvert i arrangementene 
dette året. Lekkert dekkede bord, kveldsmat-catering 
fra Mjuklia og flotte kaker til kaffen senere. Anette 
prest innledet med å takke alle som hadde bidratt, 
for innsatsen. Etter måltidet hørtes tunge slag av stav i 
golvet og inn skred Ola T. iført sort kappe. Etter ham 
fulgte to like ærbødige damer (Marit Tordis Sugarden 
og Margrethe Korvald) også i sorte kapper, bærende 
på puter med ordensbånd oppå. Salen var full av 
spørrende øyne. Vi ble ført 350 år tilbake. Nå skulle 
mennesker som hadde utmerket seg spesielt i jubile-
umssammenheng slås til riddere av St. Michaelis av 
Renneboe. Dette ble dramatisert til punkt og prikke, 
Ola T. overrasket med hittil skjulte talenter. Fem rid-
dere fikk sine godt begrunnede ordener. Én in ab-
sentia: Ole Kristian Hoseth (musikalsk ledelse + PR). 
De andre var Tora Husan (nye kirketekstiler), Dagfinn 
Vold (bokredigering), Alf Gunnes ( ledelse av bok-
prosjektet) og Joar Fjeldstad (kirkevakt m.m.) 

Dette overraskende opptrinnet førte til mye god latter. 
Når vi så kunne forsyne oss av vakre kaker til kaffen 
mens vi ble vist bilder og videoer fra hele jubileum-
såret, og til slutt fikk med oss en nydelig takke-rose 
hver, kjente vi nok alle på at vi sannelig hadde fått ei 
avslutning som var vårt fantastiske jubileum verdig.


