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Høsten er for mange tida for nyorientering. Kanskje har du begynt i en ny klasse, 
eller i en helt ny skole, startet i en ny jobb, og kanskje har du nylig flyttet til 
Rennebu? Situasjoner som gir anledning til å få starte på nytt. 
For menighetene våre betyr det blant annet oppstart med et nytt konfirmantkull. 
Denne høsten blir det ekstra spennende, fordi jeg skal overlate konfirmantene i nye 
hender og sjøl dra til Oslo på studiepermisjon. Ny og spennende start for meg 
og.

Det som er nytt er ofte både spennende, utfordrende, utrygt og kanskje litt skum-
melt på en og samme tid.  «Gruglede» seg er et ord som sier mye om hvordan en 
kan oppleve nye situasjoner. Når en gruer seg litt, samtidig som en gleder seg, 
er man litt mer skjerpet enn ellers. En gir mer av seg selv for at dette nye skal gå 
godt. 

Samtidig stiller mange skyhøye krav til egen prestasjon, mer enn hva godt er. 
Forventningene som mange stiller seg selv er ofte langt høyere enn det som er rea-
listisk, ikke minst blant yngre men også blant voksne. Derfor blir fallet og skuffelsen 
så stor om en ikke klarer å nå opp til egne forventninger. Forventninger til kropp 
og helse, popularitet, prestasjoner på skolen eller på arbeidet, forventninger til 
deg selv som ektefelle/ kjæreste, som mor eller far, som skoleelev, venn, arbeids-
kollega.. Den strengeste og mest kritiske stemme er alltid ens egen stemme, den 
som krever og krever og som aldri roser…

Men livet er en gave som vi skal få ta imot med to tomme hender - livet, mulighe-
tene, og de evner Gud har gitt den enkelte. Gaven er ikke for stor og for utfordren-
de, men heller ikke for liten og for lite utfordrende, men akkurat passe til deg som 
får den!  Som dine dager er, skal din styrke være, sier bibelen (5 mos 33.25). 
Det betyr at vi får den styrken som trengs hver dag for å leve våre liv. Om en gjør 
så godt en kan, er det alltid bra nok! Men fordi vi har ulike evner, sammenligner 
vi oss lett med dem som har andre evner enn oss selv. Derfor er det vanskelig å bli 
gode nok i egne øyne. Da blir det fort slitsomt å være menneske rett og slett!

Mitt ønske for menighetene, for de nye konfirmantene, menighetsrådene og alle 
som kommer til kirka er at kirka skal få være et annerledes sted. Et sted der vi ikke 
først og fremst skal prestere, men et sted der vi skal få ta imot alt det gode Gud vil 
gi oss av trøst, av kjærlighet, tilgivelse, oppmuntring, glede og håp for fremtiden. 

Vi rekker våre hender frem 
Som tomme skåler,
Kom til oss Gud,
og gi oss liv,
fra kilder utenfor oss selv.
(NoS 13- 678)

Anette Vognild

Ny start…

Prestens hjørne
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Ny start

En lys og glad stemme svarer meg i telefonen. 
Jeg har ringt Ragnhild Hellstrøm, 37 år, mor 
til Emma Charlotte på 14. Ragnhild er fra 
Rennebu og de bor nå i Trondheim.

Tekst: Anne Lise Landrø Foto: privat

Hun forteller at hun i slutten av juni i år plutselig ble alvorlig 
syk. – Jeg hadde vært på nattevakt (som hjelpepleier ved 
Buen HVS) og kjente meg uvel og i dårlig form på slutten 
av vakta. Var blitt koronavaksinert tirsdag samme uke, og 
tenkte det kunne være årsaken. Jeg hadde gått på noen 
medisiner, uten at det hadde plaget meg tidligere. Søndag 
ble jeg så dårlig at broren min, Sveinung, kjørte meg på 
sykehuset, og jeg ble lagt rett inn på intensiven med total 
organsvikt. Legene fant etter hvert at jeg hadde fått en blod-
sykdom som heter HLH. (Hemofagocytisk lymfohistiocytose. 
En sjelden diagnose. Dersom man ikke oppdager det tidlig 
nok, eller ikke får adekvat behandling, er sykdommen nes-
ten hundre prosent dødelig).

Jeg hadde så store smerter at jeg kasta opp. De la meg i 
kunstig koma og slik lå jeg i åtte dager. De første dagene 
tvilte de på at jeg ville overleve. Familien min fikk beskjed 
om å komme å ta farvel. I Rennebu ble det starta en bønne-
sirkel, som da det var på det mest kritiske, samla seg i kirka 
på Voll. Der tente de lys for meg og ba. Det gikk ut bøn-
nealarm til slekt og venner rundt omkring. Bønnenettverket 
spredte seg både her i landet og utover landets grenser. 
Helt fantastisk! utbryter hun. 

Ting begynte å skje. Gud svarte folk i drømmer og visjoner 
med løfter om at hun skulle leve. 
— Etter fem dager begynte jeg å respondere på behand-
lingen. Familien min forberedte seg på at jeg, om jeg over-
levde, ville bli behandlingstrengende og svak og kanskje 
ligge på sykehuset opp til et år. 
Da jeg våkna av koma, var alt helt kaotisk ei stund, men 
midt i det hele kjente jeg meg fullstendig ny. Alle vonde 
tanker og minner jeg har båret på i mange år var borte, 
jeg var ny, akkurat slik det står i Jes. 43,19: Se jeg skaper 
noe nytt... Et klart og tøft budskap, men det var slik jeg opp-
levde det. 

Hun begynte å komme seg overraskende fort. Til tross for ei 
uke i koma kunne hun sette seg opp og gå på toalettet selv 
etter bare noen dager. Noe som overrasket leger og plei-
ere veldig! De forsto ingen ting. 
— Nå er jeg uendelig takknemlig for livet! Kjenner meg 
fortsatt helt ny, liksom. Jeg har opplevd Guds forunderlige 
nåde, og hele denne prosessen har gitt meg trygg og sterk 

Hun fikk livet på nytt

tillit til Gud. Men jeg må holde meg nær Ham og nær det 
kristne fellesskapet. Det er der vi finner styrke. Også Bibelen 
har og blitt helt ny for meg gjennom dette, forteller hun. 

Ragnhild er nå student og hadde planlagt å fortsette studi-
ene til høsten. I tillegg er hun alenemor. 
— Dette er veldig spennende.  Jeg er fortsatt sykmeldt og 
vil trenge tid til opptrening framover. Det ble ikke noe av 
sommerjobben. Dermed så familien et stort behov for å 
styrke økonomien min. De satte i gang med en ‘’spleis’’ på 
Facebook. Dette ga gode resultater, så nå er økonomien 
min faktisk reddet. Helt utrolig. Guds nåde fra ende til  
annen!

Hun har tro på at det skal gå bra å studere videre denne 
høsten.  
— Kjenner at nå er det dette jeg skal. Jeg er uansett trygg 
på at Gud vil fortsette å ta vare på meg.

Ragnhild har vært markedsføringsansvarlig ved BIT, bibel-
skole i Trondheim. Der møter hun mange unge, og opplever 
at stadig flere ungdommer vender seg til Gud.  
— Vi må styrke kontakten med 12 – 23-åringene og gi 
dem undervisning og trygg oppfølging! Vi trenger alle co-
acher, veiledning. Særlig ungdommene. På bibelskolen ser 
vi det så tydelig. Flere har manglet trygg veiledning tidlig 
i livet og roter seg bort og ødelegger for seg. Det tar ofte 
lang tid å reparere. Hun er skikkelig engasjert.
Det var Bibelskolen i Trondheim som motiverte henne til å 
studere markedsføringsledelse på BI.

— Jeg føler meg løftet opp fra avgrunnen! utbryter hun. Jeg 
har vært sint på Gud, bedt i lange tider om at Han måtte 
gripe inn i livet mitt. Og så viser Han meg sin kraft på 
denne måten! Ved å reise meg opp helt mirakuløst. Det vil 
nok ta tid før jeg helt får perspektiv på dette.
Ekstra fantastisk er det at mange av dem som nå har vært 
med gjennom bønn også har fått ny tro! Sier hun. Og  
stemmen har en tone av inderlig takknemlighet. 
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Så starter vi på nytt…
Ny start etter sommeren, og forhåpentligvis kan vi si: etter mye 
koronausikkerhet.
Vil det bety å gå tilbake til det ‘trygge’, ‘normale’ livet? 
Eller kan det bety å bruke muligheten til å tenke nytt om livet og 
hverdagen? 
Tenke gjennom hva vi bør satse på nå? Endre på?

I dette nummer av bladet har vi fokusert på barne- og ungdomsarbei-
det i bygda. Kirkas trosopplæringsarbeid. Å støtte opp om noe som er 
med og gir neste generasjon trygghet, håp for framtida og tro på lyset 
og livet, er ikke blitt mindre viktig enn før. Fantastisk at vi alle, på hver 
vår måte, kan være med på dette. Bærekraftig satsing, vil jeg kalle 
det.

Ny start, nytt liv. 
På s.3 kan du lese om hun som fikk livet i gave på nytt!

Etter halvannet år preget av pandemien lengter vi naturligvis tilbake 
til tryggheten. Men vi har og sett at tryggheten kan svikte; klimaet er 
uforutsigbart, nye pandemier kan dukke opp, terror kan plutselig an-
gripe. – Er det mulig å forberede seg bedre på disse tingene? Noen 
politikere lover stø kurs, andre vil justere kursen for å skape mer bære-
kraftige forhold. 
Kanskje tryggheten nettopp ligger i vår evne til å forandre oss, tilpasse 
oss? Altså at det tryggeste ikke er å fortsette som før, men være på jakt 
etter nødvendige, nye løsninger. 
Erling Rimehaug minte oss i Vårt Land (27.7.) om at ‘’når det virkelig 
røyner på, er vi mennesker i stand til å endre det som trengs. Det  
ligger store muligheter i oss. Vi har en enestående evne til forandring. 
Historien viser oss det’’.
 
Og la oss minne hverandre om Jes. 43,19: Se jeg skaper noe nytt….
Jeg vil gjøre veg i ørkenen, strømmer i ødemarken. 
Her ligger grunn til framtidshåp.

Lykke til med ny start! Og god høst til oss alle!
ALL
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Framover

Itj sjå attover
Framtida ligg itj der
No legg oss det vonde bak oss
Glæ oss på et helt nytt år
Nye sjansa og nye moleheta

Sjer fram te lysar tida
En ny vår for oss all sammen
Kanskje en ny start
Om oss tæ lærdom tå ta her
Så slæpp oss å gjørrå alle fela på nytt

De æ opp te oss
Kess oss vil verda ska vårrå
Varm og god der oss sjer kvarainner
Ell like kald som før
Ei verd der oss tæ hensyn
Ell kjøre på som oss bestandig ha gjort

E væl å tru at oss ha lært
I aillfaill håpe e de
At oss tæ bær vare på skaparverket
På aillt oss æ så heldig å ha rundt oss tå smått 
og stort
Kanskje æ e naiv
Men håpet kainnj ingen ta frå meg

Marianne Dolpen

Quiz
Barn
1) Personer som er trøtte trenger……..
2) Hva er de store flatene, på jordene, som blir 
 gule om høsten?      
3) Hvor mange Mosebøker er det i Bibelen?       
4) Hva heter byen Jesus vokste opp i?             
5) I hvilket land ligger København?         
6) Hva er det som lager skyggen?    
7) Hvem skal få to par strømper i sangen «Bæ bæ 
 lille lam»?        
8) Hvilken form har tre sider?                       
             
Voksne
1) Hva er trekanten et symbol på i 
 Kristendommen?      
2) Hvilket kornslag er det eneste som dyrkes under 
 vann?          
3) På hvilken dansk øy ligger København?         
4) På hvilken måte fikk Jakob byttet til seg første
 fødselsretten?     
5) Kartsten Warholm var en av de som tok gull i 
 OL, på hvilken distanse?        
6) Hvilket land tok gull i både dame- og herre 
 håndball, i OL?          
7) Hva er Vertigo en medisinsk betegnelse for?         
8) Norge hadde stor befolkningsvekst på 1800- 
 tallet, noe spiselig var en av grunnene. Hva?

Svar: Barn:1) Å sove, 2) Kornåkrer, 3)Fem, 4)Nasaret,5)
Danmark,6)Sola, 7)Bitte lillebror, 8)Trekanten. 
Voksne: 1)Den treenige Gud, 2)Ris, 3)Sjælland, 4)Med 
et måltid mat, 5)400 m hekk, 6)Frankrike, 7)Svimmelhet, 
8)Poteten.



Dei som veks opp i Rennebu 

er heldige! 

Tekst og foto: Bodil Kvam Aasbø

I skrivande stund fylles facebook med mange bilder frå 
Rennebu. Molteplukking, mjølking på ei seter og kattungar 
som gis bort. Eg er så glad i heimbygda mi og folket der. 
Det er så kjekt å følgje med på kva som skjer, og akkurat 
no er det ekstra artig å sjå den enorme dugnadsinnsatsen 
som blir lagt ned på Voll. Rennbygger som syr, målar, vas-
kar og serverer herlege bakverk. Alle generasjonar i sving! 
Når eg tenkjer på Rennebu, er det særleg to ting eg tenkjer 
på; dugnadsånda og samhaldet på tvers av generasjonar. 
Dette er verdiar som står sterkt i Rennebu, men som elles 
i samfunnet er utryddingstrua. Vi lever i eit samfunn som 
meir og meir blir prega av individualisering, sentralisering 
og spesialisering, så dei som får vekse opp i Rennebu er 
heldige! 

Eg vaks opp i Bergtun, ein gard full av dyr og menneske. 
Fire generasjonar under same tak, ein haug med søsken-
barn, solbærplukkarar, avløysarar, slekt og vener fylte gar-
den med eit herleg kaos. Dette var den beste barndomen 
eg kunne tenkje meg!  Eg trivdes godt med søndagsskule, 
barnekor, korvett og piano. Og seinare vart det NUFR med 
Vita (kor) og fotball. Rennbyggen var raus med oss ferske 
pianistane, som fekk spele til allsong lenge før det låt som 
musikk. Tilliten vi fekk gjorde at vi kjente oss viktige og 
skapte kjensle av å høyre til. Eg flytta heimafrå då eg var 
15 år og gjekk på Øya vgs, Øytun folkehøgskule og lærar-
skulen på Levanger, før eg jobba nokre år på Øya. 

Vi flytta til Bøfjorden for 13 år sidan og her bur vi på ein 
gard, i ei fin lita bygd med omkring 250 innbyggjarar, i 
Surnadal kommune. Vi har fire barn som er aktive med på 
både idrett, 4H og kulturskule. Aktivitetane er til stor glede 
for oss, men det er også veldig krevjande å kombinere ak-
tive ungar med gardsdrift og det å bu i utkanten av kommu-
nen. Det blir mange timar i bil i løpet av ei veke! Bygda her 
er ikkje så ulik Rennebu med tanke på dugnad og samhald, 
men vi merker at dugnadsånda blir meir og meir trua her 
òg, fordi kvardagen vår fylles opp med så mykje at vi blir 
pressa til å tenkje meir og meir på oss sjølve.

Vi høyrer til Åsskard sokn og om ei veke skal vår eldste dat-
ter stå som konfirmant. Vi er ikkje så mange på Gudsteneste 
her, ofte berre ei handfull, men det er likevel godt å kome 
inn i kyrkjerommet, synge salmar og kjenne på stillheten 
som eg har alt for lite av heime. Eg har vorte glad i denne 
kyrkja, men eg må innrømme at eg saknar menighetslivet 

i Rennebu med meir liv og røre. Dei aller beste minna eg 
har frå Rennebu er påskemøta i Hoelsmoen der vi ung-
ane nærmast flytta opp i Skjervgrenda. Middagar i den 
dampande kjellaren, deileg kveldsmat og møter både 
morgon og kveld. Og mellom slaga sprang vi ungane borti 
Meslogrenda for å spele døball og sprette jeppe. Sjølv om 
opplegget ikkje først og fremst var beregna på ungane, var 
det fint å vere der og høyre den rungande songen av «Deg 
være ære». Eg vil rette ein stor takk til alle som har stått på 
kjøkkenet og kokka, baka og vaska koppar. Det er ikkje 
de som vises best, men de gjer ein kjempeviktig jobb! Som 
ungane her i huset seier når vi skal på gudsteneste: «Eg blir 
med berre om det er kyrkjekaffe!» 

Eg driv barneforeninga Amigos i Bøfjorden, som er ei 
blanding av Yngres og Soulchildren. Der kjem ungar i bar-
neskulealder til andakt, mat, song og aktivitet.  Det er kjekt! 
Eg er også med i ei bibelgruppe med nokre damer. Dei 
er ein generasjon eldre enn meg, men det er så fint! Dei 
sit med så mykje livserfaring og visdom, og vi unge travle 
treng å lytte til nokon som har levd liv og som kan rettleie 
oss. 

Som lærar elsker eg lukta av nyåpna skrivebok, 
blanke ark og nykvessa blyantar. Det er noko godt 
med det å få starte på nytt. Hausten er fin sånn, og 
det blir spennande å sjå kvar vegane går for oss 
alle denne hausten. Eg håpar på ein tur til Rennebu!                                                                               
Helsar dykk med Jes 43.19: «Sjå, eg gjer noko nytt.  
No spirar det fram. Merkar de det ikkje?» 

Tanker fra en utflytta rennbygg

5Rennebu Menighetsblad 4 - 2021



6 Rennebu Menighetsblad 4 - 2021

Hva driver de med?
Yngres er et tilbud for barn fra 1. til 7. klasse. Annenhver 
mandag fra 17.30 til 19.30 er 25 - 30 deltakere fulle av 
fantasi og kreativitet samla. 
6 ledere har da forberedt seg godt på å gi dem menings-
fulle tilbud på aktiviteter, opplevelser og kunnskap, forteller 
Kjellfrid Torsen som er leder for denne foreninga eller klub-
ben.
Her kan de for eksempel lage drops, snekre ting av tre, 
male på T-skjorter, spille fotballspill eller lage noe godt til 
kveldsmaten. Det kan bl.a. være å steke lapper eller lage 
pastasalat eller fruktsalat. Blant de faste postene er utlod-
ning. Det er populært. Barna liker også godt å synge. 
De får høre fortelling fra Bibelen og lærer å be Fadervår. 
Klokka 19.30 er det en glad og mett gjeng som drar heim.

Søndagsskolen på Voll starter opp igjen mandag 13. 
september kl 17.30. Nå har vi flytta plass, vi samles i 
Lillesalen på Flerbrukshuset. På Søndagsskolen synger vi 
sammen, hører en Bibelfortelling om Jesus, tegning, lek og 
kveldsmat. Aldersgruppe 0 - 6 år i følge med én voksen. 
Vi gleder oss til å møte barna! Hjertelig velkommen! Hilsen 
Åse Marie, Kari og Anne Helene 

Blåveisen kor og hobby kommer til å satse mye på 
utetid kommende semester også. — Dette er populært! 
Når snøen melder sin ankomst, satser vi på akeaktiviteter i 
hagen på Rønning. Det skaper mange gode øyeblikk. Da 
fyrer vi opp i eldhuset og setter oss inn der fullt påkledd og 
tar en pustepause mens vi har en trivelig stund med andakt 
i form av en bibelfortelling, og så synger vi. Barna er ivrige 
og spør spørsmål og deltar i samlingene. 
Vi tenker også å kunne lage ting som kan loddes ut på ba-
sar for Innset bedehus, som vi håper kan gjennomføres ila 
2022, forteller Toril Kvam Kiplesund, som er leder sammen 
med blant andre sin mann Knut Erik.
— Vi gleder oss til å få samles igjen. Oppstartsdato kom-
mer vi tilbake til. Velkommen tilbake! Spesielt velkommen 
til nye barn som har flyttet til Innset, eller som har blitt et år 
eldre og ønsker å være med. Blåveisen kor og hobby er fra 
ca 4 år, barn under skolealder kan gjerne ha med en vok-
sen. Hjertelig velkommen til store og små, vi har ingen øvre 
grense. Veldig stas og stort når ungdomsskolebarn kommer.

Soul Children er et kor som samler barn fra 1. - 10. 
klasse, både gutter og jenter annenhver tirsdag kl 17.30. 
De øver i storsalen på Berkåk menighetshus og har god 
playback eller komp. I pausen har de leik og utlodning, de 
får høre fortellinger fra Bibelen og det serveres frukt. 
De ønsker nye og gamle sangere vel møtt!

Ungdomskveldene/NUFR starter opp igjen denne 
høsten med samlinger både på Hoelsmoen og i det nye 
flerbrukshuset på Voll. Det blir variert program: spillekvel-
der, filmkvelder, ballkvelder og diverse andre aktiviteter. 
Programmet er ikke helt satt enda. I fjor hadde vi bra opp-
møte og et godt tilbud til ungdommene, selv om det ble en 
del nedstengninger mellom diverse covidutbrudd.
Vi har en facebookgruppe hvor vi legger ut informasjon 
om kveldene: søk på ”NUFR Normisjons ungdoms-
forening i Rennebu”! Ellers bruker vi å trykke opp et 
program som vi deler ut etter hvert.
Mvh Asle Olav Næss

Småbarnssang er for småbarn sammen med foreldre/
voksne. De lærer sanger og leker, og det serveres enkel 
kveldsmat. Trivelig både for liten og stor. Dette skjer i under-
etasjen på menighetshuset samme tid som Soul Children har 
øvelse. Velkommen!
Babysang foregår på Frivilligsentralen torsdager kl 12 i 
oddetallsuker. Mer info kommer!
         

Oppussing av gravstener
og bestilling av nye

Kontakt Spiren tlf. 72 42 74 45
Konglevegen 4,
7340 Oppdal 
E-post: post@orbb.no

www.orbb.no

Døgnåpen telefon: 

72 42 36 35
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Denne gang er det Marit 
Gorsetbakk som deler en 
kjær salme med oss. Hun skri-
ver:
Denne salmen har fulgt meg 
sidan vi song han ofte i det 
kristne skole/studentlaget i 
Trondheim først på 1960-talet. 
Han dukkar helst opp når eg 
går i marka – puster tungt opp 
de bratte lier der det knapt er 
ein trong sti, men desto fleire 
glatte steinar. Dagens brann er 
ikkje det vanlege, meir trong til 
trøyst og styrke når det røyner 
på humør og krefter i  iskaldt 
regn og sludd.
Berre ei av bønene har eg al-
dri forsont meg med: Bøy min 
vilje, smelt min tross. Da heller: 
Bruk det du gav meg av trass 
og vilje til å kome fram dit eg 
skal – no, og i alle samanhen-
ger - og gjere  noko godt og 
positivt der eg er sett.

Salmen finn du i den nye sal-
meboka på nummer 643:

Du som veien er og livet,
deg vi har vårt håndslag givet,
deg det er på hvem vi tror.
Mellom alle verdens røster
bare din er den som trøster,
led oss i ditt hyrdespor.

Hjelp oss på de trange stier,
støtt oss i de bratte lier,
sval oss under dagens brann.
Vokt oss på de glatte stene,
trøst oss, skal vi gå alene,
du som alltid vil og kan.

Gi at deg vi følger efter,
styrk de små, de svake krefter,
bøy vår vilje, smelt vår tross.
La ditt navn i hjertet brennes,
så ved deg vi her må kjennes,
og du hist må kjenne oss!

Min salmeNy start for konfirmantene
Tekst: Anne Lise Landrø

Denne høsten blir det trosopplærer Kristin H. Bekkevold og organist Kjersti Kvam 
som sammen med menighetssekretær Ingvild Sandberg tar ansvaret for konfir-
mantopplegget, når Anette prest nå har studiepermisjon. Vi har tatt en prat med 
Kjersti og Kristin.

Hva har dere lagt vekt på i planleggingen av opplegget denne høsten?
— Vi ønsker å fokusere på å skape gode relasjoner til ungdommene. Være til 
stede for dem. Videre ønsker vi å gi dem gode opplevelser samtidig som vi gir 
dem kunnskap om de grunnleggende tingene ved kristendommen. Livet har man-
ge slags utfordringer, og vi vil prøve å legge til rette for samtaler og spørsmål, 
slik at konfirmantene kan føle at dette opplegget er noe som angår dem. I løpet 
av høsten vil de møte undervisning ved forskjellige personer og grupper. Musikk, 
leik og læring gjennom aktiviteter vil også prege opplegget, forklarer de.

Oppstarten, hvordan blir den? 
— Vi starter med Kick off torsdag 19. august. Da blir det velkomstsamling og 
infomøte både for konfirmanter og foreldre. Så fortsetter vi med pilegrimsvand-
ring 11. september sammen med Jostein Landrø. Han har lang erfaring fra lig-
nende opplegg tidligere. 

I høstferien, 13.-17. oktober, skjer det noe virkelig spennende. Da drar vi til 
Stjørdal på KRIK’s KonfAction-leir sammen med flere andre menigheter. 
I november blir det ungdomsgudstjeneste med besøk fra Bibelskolen i Grimstad. 
Ellers vil bl.a. Gjermund Kvam bidra i undervisningen sammen med ledergruppa.

Planen er at konfirmantene skal delta på NUFR (Nor-misjons ungdomsforening i 
Rennebu) minst 4 ganger ila konfirmantåret og være med på totalt 8 gudstjenes-
ter. De vil også få oppgaver inn mot trosopplæring som f.eks. i Soul Children, 
Tårnagentene, Lys Våken osv. gjennom året. Dette vil gi dem erfaring omkring 
hva som skjer i kirkesammenheng i bygda vår.

Hva ser dere mest fram til? 
– Vi gleder oss først og fremst til å møte konfirmantene og være sammen med 
dem. Og så er vi veldig spente på hele høsten! Svarer disse livsglade to unge 
damene og smiler. 
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Setermesse ved Nåvsetra på Innset 25. juli

I flere år har Innset og Kvikne menigheter arrangert felles 
friluftsgudstjeneste/setermesse. Denne sommeren ble seter-
messa holdt ved Nåvsetra på Innset.

Velkomst: Leder i menighetsrådet Per Jostein Lill-eindset
Prest: Anette Vognild
Organist: Lars Moldstad
Kirketjener/ringer: Kåre Haugan 

Fint å høre «setermesseklokka»! Den var montert i tårnet 
som ble brukt mens menigheten ventet på nykirka. Nå står 
tårnet på Nåvsetra, der det har vært setermesse mange 
ganger. Klokka oppbevares ellers i kirkemuseet i Innset kirke 
sammen med gjenstander fra gammelkirka.

Fra inngangssalmen som passet så bra på det fine og 
spesielle området:

-  «Så grønn en drakt, så rik en duft har smykket 
 dal og enger! Nu strykes ømt av lys og luft de 
 fagre urtesenger…..
-  Men du, o Gud, som gjør vår jord så skjønn i 
 slike stunder, gi at jeg akter mest ditt ord og 
 nådens store under!»

Prekenteksten for dagen var hentet fra Johannes 8, 2-10.
Godt og nyttig å bli minnet om:
-  «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal 
 dere gjøre mot dem.»
-  «Den av dere som er fri for synd, kan kaste den  

 første stein.”
-  «Den som kommer til meg, støter jeg ikke bort.»

Etter messa var det kirkekaffe med et rikholdig og fristen-
de kakebord. Ingen skulle behøve å dra sultne hjem! Folk 
koste seg med kaffe, gode kaker og trivelig samvær/prat. 

Det var nydelig sommervær («tjenlig») under messa og 
kirkekaffen.

Like etterpå kom regnet, som også er «tjenlig» på sitt vis.

Takk til Kim Maurits Botnan for at vi fikk låne denne fine 
plassen!

Og takk til Innset menighetsråd som hadde laget alt så 
fint i stand!

Tove Inger Andraa Lien
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Takk til menigheten for boka jeg fikk i 
anledning 70-årsdagen min. 

Anny Marie Knutsen

Tusen takk for minnegavene som ble 
gitt til sykehjemmet i anledning begra-
velsen til Kåre Ringlie. 
Med vennlig hilsen Rennebu sykehjem 

v/Annika Haugen

Hjertelig takk for all omtanke, hilsener 
og blomster ved Edvin Torgeir Solstad 
sin bortgang. 

Tove med familie

Hjertelig takk for gaver, blomster og 
helsinger vi fikk på dagene våre. 

Helsing Anne Marie og Jon

Takk

Veiledning og omtanke ved livets slutt

Vakttelefon: 414 52 610

Epost: post@storenbegravelse.no       www.storenbegravelse.no

Velkommen til 
Bønnehus-fellesskap!
Bønnehusbevegelsen kommer fra Wales, har spredd seg 
til flere steder i verden og har nå nådd Norge. Dette er et 
nettverk som etter hvert samler grupper flere steder i landet. 
Bønnehus-fellesskapene har ønske om å bidra til inspirasjon 
og fornying av bønnearbeidet der de er. Vi er noen fra 
Oppdal, Midtre Gauldal og Rennebu som nå vil starte sam-
linger på Berkåk. Noe kirka og organisasjonene har støttet 
opp om. Kontakten med andre bønnehusgrupper i landet, 
via nettet nå i coronatida, har vært til stor inspirasjon, sier 
Brit B Gustafsson som er en av initiativtakerne. 
Vi samles på Mjuklia på ‘Øvre sal’ mandag i 
oddetallsuker. Kaffe/te 18.30, start 19.00.

Datoer i høst: 
23.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 
22.11. og 6.12.

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, 
blomster og hilsninger i forbindelse 
med Ole Næverdals bortgang. 
Vi takker også for pengegaven til fors-
kning på Alzheimer, det kom inn 
kr 14500,00.       

Marit Næverdal, Anne Grethe 
Næverdal Adolfsson, Tove Judit 

Næverdal og Svanhild Næverdal 
med familier

Takk for boka vi fikk på dagene våre 
fra Innset menighet. 

Else og Jon Hyttebakk

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, 
blomster og minnegaver til kreftfore-
ningen ved vår kjære Jakob Løvrød sin 
bortgang. Takk til Sverre Stenløkk for 
vakkert saksofonspill i kirka. Takk til 
Støren og Omegn Begravelsesbyrå for 
uvurderlig hjelp og støtte. 

Britta, Monica m/familie, 
William m/familie

Vi takker for oppmerksomhet ved vår 
kjære Eiliv sin begravelse. Takk for 
minnegave til Redd Barna og takk til 
Rennebu Helsesenter for god pleie. 

Eldbjørg Grut med familie

Slekters gang
Gravferd
Berkåk kirke
12.05. Kåre Ringlie 
21.05. Sigbjørn Milton Nyhus 
12.07. Jakob Løvrød 
23.07. Eiliv Grut 
29.07. Aud Reidun Nyberg

Rennebu kirke
17.06. Mary Hilstad 
20.08. Olav Jerpstad

Innset kirke
19.06. Ole Næverdal

Døpte
Berkåk kirke
04.07. Nora Helen Løkslett, døpt utenfor soknet
08.08. Tobias Teigen, døpt utenfor soknet

Rennebu kirke
27.06. Oda Øverland
27.06. Marte Løwø Kvam

Innset kirke
06.06. Oda Elise Toftaker Nygård 
06.06. Magnus Krokhaug Godtland 
21.08. Emrik Uvsløkk Gunnesmo

Vigde
Rennebu kirke
03.07. Joar Martin Krovoll og Janniche Veronica Skillingsås
24.07. Martin Ivar Risøy Kristoffersen og Maren Grøtte
31.07. Kristine Uv Lorentzen og Markus Løes Sørby
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Møteplassen

KIRKEVERGENS HJØRNE

Sommeren er en roligere tid for oss på kirkekon-
toret, men vi har i alle fall sørget for å være tilstede, når 
vi har vår faste åpningstid. Vi ønsker å være et godt 
servicekontor for kommunen i vårt fagfelt gjennom hele 
året.
Vi ser alle frem til at Norge kan åpne igjen, og at 
kirkene våre kan fylles opp – uten begrensninger i 
antall. Noe vi har følt på har vært vanskelig i forbin-
delse med både gravferd, dåp og konfirmasjon.

Sommeren er på hell, en strålende sommer med gode 
vekstforhold, varme og masse sol. I år som tidligere har 
vi hatt mange dyktige ungdommer som sommer-
hjelp på våre kirkegårder.
Vi er glade for at kommunen i sommer har bidratt med 
tre personer, og fellesrådet med to ungdommer for å 
dekke opp feriene.
Ungdommene er med på det meste fra plenklipping ute, 
til rengjøring inne, i kirkene. I tillegg til forefallende 
arbeid når de faste ansatte har fri.
Takk for godt samarbeid til alle våre dyktige ungdom-

FOR ALLE
4. sept. Mønsåsfest/åpningsfest for flerbrukshuset 
på Voll kl 11.00
5.sept. semesteråpning gapahuken på Mjuklia kl 
13.00 
18. sept oppfordrer vi alle til å dra på jubile-
umsfest for IMI Stølen!
30. sept. Når vi kommer sammen kl 19.30
 
7. okt.  Normisjonsmøte
17. okt  Storfamiliesamling kl 12.00
28. okt  Når vi kommer sammen
 
4. nov.  Normisjonsmøte kl 20.00 Pål Glimen
21. nov  Storfamiliesamling kl 12.00
25. nov  Når vi kommer sammen kl 19.30
 
2. des.  Normisjonsmøte kl 20.00
19. des.  Storfamiliesamling kl 12.00
27. des. Juletrefest kl 19.30
 
Bønnemøter hver torsdag det ikke er annet møte 
i Hoelsmoen. 
Kl 20.30 før vi flytter klokka. Kl 20.00 etter vi 
flytter klokka. 

Formiddagstreff i Hoelsmoen starter tirsd.14.
sept. kl 11, og fortsetter hver første tirsd. i 
måneden.

FOR BARN OG UNGE 

Babysang på Frivilligsentralen torsdager kl. 10 - 12: 
16/9,  30/9,  28/10,  11/11,  25/11,  9/12

Soul Children på Berkåk menighetshus tirsdager 
kl 17.30 - 19.00: 7/9,  21/9,  5/10,  19/10,  2/11,      
16/11,  30/11

Småbarnssang på Berkåk menighetshus tirsdager 
kl 17.30 - 19.00: 21/9,  5/10,  19/10,  2/11,  
16/11,  30/11

Søndagsskolen og Yngres på Voll kl. 17.30: 
13/9,  27/9,  11/10,  25/10,  8/11,  22/11,  
6/12
Søndagsskolen er i Voll Flerbrukshus, mens Yngres er på 
Voll skole.

Blåveisen kor og hobby: se Facebook.
NUFR: se Facebook

mer og lykke til videre med utdannelsen!

Berkåk kirke har fått ny dør og nye hengsler og 
ble meget fin. Den gamle er foreløpig lagret.
Vi ønsker innspill på hva gjør vi med den gamle døra?
 
Vi ser også at Pilegrimene har vært på vandring 
gjennom kommunen vår igjen, og mange har fått 
komme inn i kirkene – ved at de har avtalt med kirke-
kontoret på forhånd.
 
Vår prest Anette vil være i permisjon fra sin jobb fra 
september til november – for videre utdannelse. Derfor 
vil flere prester i prostiet dele på jobbene fremover.
Når det gjelder konfirmantopplegget, vil tros-
opplærer Kristin Bekkevold Hellstrøm, organist Kjersti 
Kvam, sammen med menighetssekretær Ingvild 
Sandberg, samarbeide om det inntil Anette er tilbake. 
La oss ønske hverandre en god høst på alle vis!

Beste hilsen Kirkeverge Heidi
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Gudstjenesteliste 05.09 – 21.11. 2021

Søndag 29.08.2021
Vingårdssøndagen. Luk 17.7-10 Uverdige tjenere
RENNEBU KIRKE kl 11:00. 
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Takkoffer til menighetens eget arbeid. 

Søndag 05.09.2021
15.Søndag i treenighet. Luk 10.38-42  Jesus hos Marta og 
Maria
INGEN GUDSTJENESTER I RENNEBU PRESTEGJELD.

Fredag 10.09.2021
Fredag før 16. søndag i treenighet. Matt 5.10-12 Salige 
er de som blir forfulgt
NERSKOGEN KAPELL kl 19:30: Gudstjeneste med 
nattverd ved Hans Ole Sveia. Takkoffer.

Søndag 12.09.2021
16. søndag i treenighet. Matt 5.10-12 Salige er de som 
blir forfulgt
INGEN GUDSTJENESTER I RENNEBU PRESTEGJELD.

Søndag 19.09.2021
17. Søndag i treenighet. Luk 7.11-17 Jesus vekker opp 
enkens sønn
BERKÅK KIRKE kl 11:00: Familiegudstjeneste ved prost 
Øystein Flø. 
Utdeling av bøker til 4 og 6 åringer. Takkoffer. Kirkekaffe 
etter gudstjenesten.

Søndag 26.09.2021
18. Søndag i treenighet. Matt 8.5-13 Offiseren i 
Kapernaum.
RENNEBU KIRKE kl 11:00. Familiegudstjeneste ved 
prostiprest Hans Ole Sveia. 
Utdeling av bøker til 4 og 6 åringer. 
Konfirmantpresentasjon. Takkoffer til diakoni-
utvalget. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

INNSET KIRKE kl 19:30.  Gudstjeneste med nattverd ved 
sokneprest Arne Aspeland. Konfirmantpresentasjon. 
Takkoffer.

Søndag 03.10.2021 
19. Søndag i treenighet. Joh 7.14-17 Den som vil gjøre 
hans vilje.
INNSET KIRKE kl 11:00. Familiegudstjeneste ved sokne-
prest Jan Tore Vespestad. Utdeling av bøker til 4- og 6- 
åringer. Presentasjon av 50 års-konfirmanter i 
Rennebu prestegjeld. 
Takkoffer. Kirkekaffe

BERKÅK KIRKE kl 18:00. Gudstjeneste med nattverd ved 
sokneprest Øyvind Vognild. Konfirmantpresentasjon. 
Takkoffer. Kirkekaffe

Søndag 10.10.2021
20. Søndag i treenighet. Mark 10.2-9 Ekteskap og 
skilsmisse.
NERSKOGEN KAPELL kl 11:00. Familiegudstjeneste ved 
vikarprest. Nattverd. Utdeling av bøker til 4 og 6 åringer. 
Konfirmantpresentasjon. Takkoffer

Søndag 17.10.2021
21. Søndag i treenighet. Luk 16.19-31 Den rike mannen 
og Lasarus.
INGEN GUDSTJENESTER I RENNEBU PRESTEGJELD.

Søndag 24.10.2021
22. Søndag i treenighet. Joh 12.35-36 Tro på lyset, bli 
lysets barn.
RENNEBU KIRKE kl 11.00. Gudstjeneste med nattverd ved 
vikarprest. 
Takkoffer til kirkens familievern.

Søndag 31.10.2021
Bots og bønnedag.  Luk 18.9-14 Fariseeren og tolleren.
INGEN GUDSTJENESTER I RENNEBU PRESTEGJELD.

Søndag 07.11.2021
Allehelgensdag. Matt 5.13-16 Jordens salt og verdens lys.
BERKÅK KIRKE kl 11:00. Minnegudstjeneste med nattverd 
ved vikarprest. Takkoffer. 
RENNEBU KIRKE kl 19:30. Minnegudstjeneste med 
nattverd ved vikarprest. Takkoffer. 

Søndag 14.11.2021
25. Søndag i treenighetstiden. Matt 14.22-34 Jesus og 
Peter går på vannet.
BERKÅK KIRKE kl 11:00. Gudstjeneste med dåp ved 
vikarprest. Takkoffer.

Søndag 21.11.2021
Kristi kongedag. Matt 25 1-13 Brudepikene
INGEN GUDSTJENESTER I RENNEBU PRESTEGJELD.

Søndag 28.11.2021
1.Søndag i adventstiden. Matt 21.10-17 Jesus drar inn i 
Jerusalem.
INNSET KIRKE kl 15:30. Lysmesse med konfirmantene og 
sokneprest Anette Vognild. Takkoffer. 
RENNEBU KIRKE kl 19:30. Lysmesse med konfirmantene 
og sokneprest Anette Vognild. Takkoffer til menighetsbladet.

Denne store konserten må vi i Rennebu få med oss!!
Vår egen Olav R. Syrstad synger i Nidarosdomen!

sammen med Helene Bøksle og Nidarosdomens guttekor
fredag 24. september kl 19

Billetter: mjukliasvenner.hoopla.no/sales
Arr: Mjuklia 50
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Flott friluftsgudstjeneste i 
Gunnesgrenda 27.juni

Været var på det meste glitrende da 
folk strømmet til for å feire gudstjeneste 
mellom nygrønne bjørketrær på den 
lekre gressvollen i Gunnesgrenda. 
Bunadskledte barndåpsgjester og vakre 
sommerblomster skapte ekstra fest. Det 
var vikarprest Kjell Andreas Tørring som 
forrettet, og barnet som ble båret til då-
pen heter Oda Øverland. Etter gudstje-
nesten var det kirkekaffe og rikelig med 
gode kaker. Takk til dere som var med 
og la til rette for denne fine gudstjenes-
tefeiringa!

Anne Helen og Jon Kvam, Astrid Øverland Kjeka og prest Andreas Tørring.
Foto: Kjell Olav Kvam


