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Rom for morskjærlighet 
og fred, midt i kaoset

Tekst: Anette Torjusen
 
«Det var ikke husrom for dem» forteller Lukasevangeliet. Bare et fattigslig tak over 
hodet, der hvor dyrene holdt til. Dyrenes matfat blei brukt som seng for den nyfødte.

Som en oase midt i det kaotiske sykehuset, ligger et lite rom med sengeplasser til 
seks nybakte mødre. Der får de ro, hjelp og hvile. Og kanskje øyekontakt med 
babyen sin for aller første gang.  
I et mykt blått teppe mot den glisne plastmadrassen på sengen av stål får vi øye 
på den lille bylten. En dag gammel. Moren sitter bøyd over jenta si, og blir liksom 
aldri ferdig med å stirre.  Små grynt, noen få bevegelser med hendene, før søvnen 
igjen tar overtak. Det er rolig, stille og kun mumling i rommet. Åpner vi døra, ser vi 
et folkehav av travle leger, pasienter og pårørende.  

Viktig å følge dem opp
Det er ikke så rart at alle løper, for sykehuset Melka Oda i Shasamane, Etiopia skal 
gi helsehjelp til 400.000 mennesker. På for liten plass og med for få ansatte. Men 
et problem er løst, og det er hvor de skal gjøre av nybakte mødre. Løsningen ble 
et helt nytt bygg midt på gårdsplassen. Ikke stort, men akkurat passe. Det er i bruk 
hele døgnet, sier doktor Hawi Kidanu. Bare i august i år ble det født 500 babyer 
ved sykehuset. 

Det er så utrolig viktig at mødrene får oppfølging etter fødselen. Slik at de kommer i 
gang med ammingen og barna kan få de vaksiner og den helsehjelpen de trenger. 
Selv om mødrene ikke kan være der mer enn 24 timer, sier doktor Hawi Kidanu.
Med støtte fra Kirkens Nødhjelp ble dette virkelighet.

Vi kan være med på å gi disse mødrene og barna deres en god start!
Slik gir du en av årets viktigste julegaver:

• Vipps et valgfritt beløp til 2426.

• Send GAVE på sms til 2426 og gi 200 kroner.

• Gavekonto: 1594.22.87248

Ditt komme, Herre Jesus, 
forvandler jordens natt 
og bringer lys til mange 
som føler seg forlatt.
Hjelp oss å gå i dine spor! 
La verden se din godhet 
igjennom dem som tror!
(Svein Ellingsen)
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Astri Øverland Kjeka, 
Rennebu sokneråd:

For at jeg skal ha det bra med meg 
selv og andre, er det best å ta på seg 
joggeskoene og komme seg ut! Det 
gjør meg alltid glad! Jeg har tre aktive 
barn, så fritida fylles med å følge de 
på både musikk og idrett. Hver ons-
dagskveld er satt av til egenpleie, så 
da er jeg med i koret Røst. Det å synge 
sammen med en så flott gjeng damer, 
det er sjelelig egenpleie det!

Jeg ønsker at kirka skal være en plass 
for alle. En plass der alle føler seg vel-
kommen, aldri dømt eller satt i bås. Jeg 
ønsker at det skal være ”livåt” der, og 
mer enn bare høytidelige gudstjenes-
ter. Kirka skal romme livene våre, og 
heldigvis er det mye  mellom dåp og  
begravelser.
Jeg har ikke vært med i menighetsrådet 
tidligere, så jeg har veldig mye å lære. 
Men jeg tror det blir spennende, og ser 
fram til denne perioden!

Jeg var med og drev Soul-childrenkoret 
for noen år siden. Vi avsluttet alltid øvel-
sene med at barna sto i ring og sang 
”Herren velsigne deg og bevare deg, 
Herren la sitt ansikt lyse over deg og 
være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn 
på deg, og gi deg fred”. Glade, viltre, 
varme barn som sammen avsluttet øvel-
sen sånn, det er Guds fred for meg.

Wenche Teigen, 
Berkåk sokneråd: 

Det som gjør meg mest glad i hver-
dagen er at jeg er frisk og kan gå på 
jobb hver dag, hvor jeg kan møte mine 
gode kolleger. Så er det viktig at alle 
i familien får være friske. I fritiden liker 
jeg å gå turer, være med på organi-
sert trim. Min store lidenskap er å reise. 
Prøver å finne meg nye reisemål å utfor-
ske. Halve gleden er å planlegge turen 
i forkant.
Jeg går ikke i kirken så ofte, men ved 
spesielle høytider  hører det med. Jeg  
liker også kirkekonserter.
Jeg gikk på søndagsskole fra jeg var 2 
år. Mine brødre gikk, så jeg fikk være 
med dem. Fortsatte også etter vi flyttet til 
Rennebu. Da vi gikk i barneskolen, star-
tet daværende sokneprest med misjons-
klubb hjemme i den nye presteboligen 
annen hver uke. Da vi ble ungdommer, 
var det ungdomsklubb i Mjuklia.  Jeg  
synes det er fint at kirka har blitt mer 
åpen for alle sammen.
Å være i menighetsrådet vil gi meg god 
innsikt i menighetsarbeidet i Rennebu. 
Jeg tror det blir lærerikt, og jeg gleder 
meg til å ta fatt på oppgaven.
Jeg har mange fine minner fra kirka. Når 
jeg er ute og reiser, er jeg bestandig en 
tur innom kirker. Har dermed deltatt på 
gudstjenester i flere land. Det mektigste 
jeg har vært med på er nok messen på 
Petersplassen i Roma. Plassen var helt 
full, mange tusen fra alle verdenshjør-
ner. Vi kom nært paven. Husker enda 
sangen Lover Herren ble spilt, og alle 
sang på sitt språk.

Hils på tre av de nye medlemmene!

Nye menighetsråd

Per Jostein Lilleindset, 
Innset menighetsråd:

I fritida liker jeg turer i skog og fjell. Der 
finner jeg ro til å tenke over livet og 
framtida
I menighetsrådet håper jeg vi kan brin-
ge videre det gode arbeidet som rå-
dene før oss har gjort. Og ta vare på 
‘perlen i Nidaros’ som biskop Wagle 
kalte den fine kirka vår her på Innset.

Min drøm er at vi kan ha ei folkekirke 
hvor alle vet de er velkomne uansett leg-
ning og folkeslag. Der alle støtter hver-
andre, enten de er i sorg eller glede.
I løpet av våren giftet begge barna våre 
seg her i kirka. Det ga oss fine, gode 
minner.

Guds fred. Da tenker jeg på den føl-
elsen en får når en setter  seg ned  i  
kirkebenken og faller til ro, enten det er 
gudstjeneste eller annet arrangement. 
Roen senker seg og en kobler omverden 
litt ut. 

 

Vi spør dem:
1) Hva er det som gjør deg glad i hverdagen?
2) Hva er ditt forhold til kirke og menighetsliv 
3) Hva drømmer du om at kirka kunne bety for folk?
4) Hva tror du blir mest nytt og spennende for din del med det å være med i dette rådet?
5) Hva er dine tanker om ‘Guds fred’? Hva forbinder du med disse ordene?
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FRED? Midt i alt?
Freden har mange slags fiender.
Livet kan være kaotisk. Fullt av ting som skjer. Kanskje må du få gjort 
ferdig oppgaver på jobben innen onsdag. Ungene maser. Telefonen 
forstyrrer.
For mange er heimen ødelagt i krig. Det er arbeidsløshet og mangel 
på viktige matvarer som preger hverdagen. Sorg og død. Traumer. 
Vonde minner.

Andre igjen strever med sykdom som ikke lar seg helbrede. Eller 
kanskje er det konflikt og såre opplevelser mennesker imellom som 
styrer dagene.Tilværelsen preges av tung depresjon, kanskje. Det kan 
være følelser som angst, frustrasjon og utilstrekkelighet som aldri gir helt 
slipp. 

Guds fred?
Når mennesker i Syria, Irak, og andre steder, midt i det mest menings-
løse, kan fortelle sterke historier om Guds nærhet gjennom håp, hjelp 
og trøst, skjønner vi at også dette er en del av virkeligheten. Tross alt. 
Mennesker finner glade stunder og fred, tross sorg og uro.

Adventstida trenger ikke bli den mørkeste, mest hektiske tida på året, 
bare. La den bli en mulighet til å åpne opp for dette underlige: Guds 
fred finnes! Tross alt. Kommer til oss med håp. Utenfra. 
La oss dele freden og håpet med hverandre, og feire jul sammen i 
takknemlighet! 

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som 
verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet” (Johannes 
14,27)

ALL
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Guds fred-stille
Når jeg er helt stille
sånn rydde-hodet-rent-stille
lent mot et tre-stille
og puste sakte-stille
slippe øynene igjen-stille
høre vinden i bladene
og gresset-stille
da er det et kritisk punkt-stille
hvor kun én ting kommer frem-stille
da er det DEG- stille
 Trygve Skaug

Svar, barn:1)Petra, 2)Bitte lille bror, 3)Multer, 4) 
Regne/snø, 5)Maria, 6)Gud, 7)Midt i kirka, 8) 3, 
med inngangen til sakristiet.
Svar, voksne:1)Påviste lepra-basillen (spedalskhet) i 
1873, 2)Ozonlaget
3)Døperen Johannes` fødsel, 4)Døperen Johannes står 
fram, 5)Fridtjof  Stubbraaten, 6)Tore Samuelsen, 7)
Erling Hansen, 8)2017.

Quiz
Barn
1)  Hva heter jenta som er bestevennen til Karsten på 
 barne-tv?
2)  Hvem er det som skal få «to par strømper» i sangen 
     ‘Bæ, bæ, lille lam’?
3)  Hva heter de oransje bærene som vokser på myra?          
4)  Når vanndråpene i en sky blir tunge nok, faller de 
 ned bakken. Da begynner det å……?                                                       
5)  Hva heter moren til Jesus?                              
6)  Hvem er den rette faren til Jesus?            
7)  Hvor står døpefonten i Rennebu Kirke?     
8)  Hvor mange innganger har kirka?       
                                 
       
Voksne
1) Hva er den norske legen Gerhard Henrik 
 Armauer Hansen kjent for?                         
2)  Hva kan vi kalle «jordens solkrem»?    
3)  Juleevangeliet står i Lukas 2, men hva fortelles 
      i Lukas 1?    
4)  Jesu fødsel omtales i både Matteus (De tre vise
 menn, Flukten til Egypt) og i Lukas. Men hvilken 
 historie starter Markus’ evangelium med?    
5)  Restaureringa av Rennebu kirke 1951-52: Mange 
 har sagt at en person  kleiv opp og retta på det 
 skeive kirketårnet, hvem var det? 
6)  Hvilken av våre tidligere prester kan vi kalle 
 «pilegrimspresten»?       
7)  Hvem var den første kirkevergen i Rennebu?             
8)  Hvilket årstall fikk Rennebu kirke automatisk 
 klokkeringing?       



Finner fred i Guds frie natur i Rennebu
Jon Sivert Vold har mange gode minner fra heimbygda. 
Her kommer hans julehilsen til oss

Tanken har mange ganger kommet; jeg har vært heldig som 
hadde min oppvekst i vakre Vollagrenda i Rennebu. Vi var 
mange barn på omtrent samme alder i grenda, og det var et 
trygt og godt miljø å vokse opp i. 
Mor var aktiv i misjonsforeninger, så vi fikk misjon inn med 
morsmelka.
Far var maler, og mye på farten rundt om. Han var også aktiv 
i kirken som klokker, kirkeverge og menighetsrådsformann. I 
søskenflokken på tre gutter var jeg den eldste. 
Det var kort vei mellom husene i grenda, derfor var vi barn 
mye sammen, gjerne på gårdene. Vi fikk derfor tidlig et klart 
innblikk i flere sider av livet både for mennesker og dyr.
Da jeg var omkring 10 år, var vi 6 gutter som startet en klubb 
(Kompassklubben). Vi hadde jevnlige møter, og hovedformå-
let var å samle inn penger til Misjonsselskapet. Engasjementet 
var stort, og i vår målestokk var det en god del penger vi med 
stolthet sendte inn fra vår K-klubb. 
Fire av oss gutta satte også i gang hyttebygging oppe i mar-
ka. Vi måtte jobbe (potetplukking, hesjing…)  for å få penger 
til å kjøpe materialer, - som vi stort sett bar opp selv. Heldigvis 
gikk vi bare tre dager i uken på skolen, vi hadde det jo tra-
velt!! Hytta ble reist, og ble et yndet samlingspunkt for flere 
enn oss fire.
Vi barna drev med mange aktiviteter. Om sommeren had-
de vi et guttefotballag, og vi syklet til Stamnan, Berkåk og 
Havdal for å spille mot andre lag.
Om vinteren var det både langrenn, hopp og alpint. Vi måtte 
gjøre all preparering selv, men det var aldri noe problem.
Jeg ble hybelboer ganske tidlig på grunn av skolegang 
og studier, og for ca 46 år siden søkte jeg meg jobb i 
Osloregionen, hvor jeg har bodd siden. I Oslo traff jeg også 
min Ellen. Siden 1978 har vi bodd i Lørenskog. Vi har to 
barn og fire barnebarn som vi er så heldige å ha i nærheten.
Vårt åndelige hjem har vært i kirken, der har vi vært med i 
menighetsråd, kor og andre aktiviteter. Her har vi også man-
ge av våre venner. Dette har betydd og betyr mye for oss. 

Jeg har vært med i flere kor igjennom livet. Men årets koropp-
levelse for meg de siste årene er å være med i «Julemennene», 

et kor på 40-50 menn som har kun én opptreden i året, nem-
lig 1. juledag. Da synger vi for en fullsatt kirke.
Etter et aktivt arbeidsliv som leder for Norge i en internasjonal 
bedrift, gikk jeg av med pensjon for fire år siden. Det var en 
brå overgang, og det gikk noe tid før jeg fant meg selv i en 
annen setting. I denne overgangen var familien og vennekrets-
en meget viktig. 
Båndene til Rennebu er sterke, og er det et sted jeg kan finne 
ro og fred, så er det i Guds frie natur nettopp der. Det er 
med stor takknemlighet til mine foreldre og lokalsamfunnet i 
Rennebu jeg tenker tilbake på min barndom og oppvekst. 

Vi nærmer oss julen med raske skritt, det er en høytid som 
betyr mye for meg, og sikkert også for dere  lesere.
Jeg vil ønske alle «rennbygge» en velsignet og god julehøytid!

Hilsen Jon Sivert

Tanker fra en utflytta rennbygg
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Jon Sivert Vold
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Kirkeåret

Foto: Anette Kristin Vognild

Kirkeåret er som en blomsterkrans vi fletter

De grønne bladene er alle søndagene.
Høytidene vokser opp som blomster med hver sin duft og 
hver sin farve.”
Hvitt er farven for festdager.
Rødt er farven for pinse og martyrdagen.
Grønt er farven for treenighetstiden og åpenbaringstiden.
Violett er farven for botstidene. (“Blomsterkransen” av 
Vera Molland.)

– Rennebu kirke har i mange år hatt hvit og grønn messe-
hakel, disse var nye etter restaureringa i 1952 og dem   
kjenner vi godt. Når vi i år skulle feire 350 års jubileum, var 
det på tide å supplere med fiolett og rød messehakel, fortel-
ler Tora Husan.
Til jubileet i 1969 broderte Ingeborg Uvsløkk Aune antipendi-
et som pryder alteret. Der er det brukt en tegning av Fridtjof 
Stubbraaten. Blonden på alterduken er hekla av Ingeborg 
Stavne. Det er ikke bare fargene på kirketekstilene som skifter 
gjennom kirkeåret, men også symbolene. Hver tid i året har 
sine symbol.
Det er en del arbeid før en kan starte å sy, forklarer Tora. Først 
må det “tenkes” og tegnes,- og stoffprøver må skaffes til veie. 
Det er biskopen som til slutt godkjenner tegninger og stoff, 
men først hadde menighetsråd og prost gitt sin tilrådning til 
både messehakler og stolaer.

Litt om symbolene på tekstilene
–  Det er brukt Y-formen bak på begge messehaklene. Dette er 
et Gaffelkors (Ypsilonkors) og passer svært godt i vår Y-kirke. 
Tre ringer i hverandre er treenigheten symbol.
Alfa og Omega er første og siste bokstav i det greske alfabe-
tet. De fremhever Kristus som den først og den siste. Chi Rho 
utgjør de to første bokstavene i det greske ordet for Kristus, og 

er et av de eldste kristusmonogram vi kjenner til. Korset, det 
latinske korset, skal ligne korset som bærer Kristusskikkelsen 
ved inngangen til koret. Alt har sin betydning, legger hun til.
Det er også brukt ulike sting og tråd i broderinga og all sam-
mensyinga er også gjort for hand. Bandet rundt den røde 
messehakelen er vevd av Magnhild Brattset. Resten har Tora 
stått for.
Et spennende og interessant arbeid er fullført, og vi har fått 
messehakler i riktige farger til bruk gjennom hele kirkeåret. 
Rennebu Bygdekvinnelag har igjen vært en viktig bidragsyter 
til utsmykking i Rennebu kirke! 
– Og vi kan bare si hjertelig takk for innsatsen til Tora og de 
andre!

Stola Violett stola-kors og 
alfa og omega

Rød messehakkel-treenighet Violett messehakkel-kors Rød messehakkel-flamme
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Denne gangen er det Einar Husan som har 
sendt oss hilsen med sin salme.

Ingen av oss er fullkommen, og blir det 
heller ikke av oss sjøl, innfor Vår Himmelske 
Far – samme hvor mye vi tar oss sammen. 
Iherdig innsats og jobbing, eksemplarisk 
livsførsel, fine resultater og flott omtale av 
våre medvandrere er bra og på sin plass, 
men det holder ikke til slutt. Jeg må 
erkjenne at jeg er aktivt med når synds-
bekjennelsen blir bedt i begynnelsen av hver 
gudstjeneste: «Gud vær meg synder nådig!  
Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste, 
med tanker og ord, med det jeg har gjort og 
det jeg har forsømt…» Etter denne bekjenn-
elsen er det fint å kunne vite at det er noe 
som holder til slutt; Guds grenseløse nåde 
for Jesu skyld.
Salme 356 i Norsk Salmebok forteller tydelig 
hva som gjelder til sist for oss alle.

Det enda som bär när allting annat vacklar, 
det är Guds nåd och hans barmhärtighet.
All jordisk berömmelse och glans den slocknar 
när sist jag står hos Gud i härlighet. 

Det enda jag vet det är att nåden räcker, 
att Kristi blod min synd, min skuld betäcker. 
Det enda jag har att lita till en gång, 
det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. 

Det enda som står igenom alla tider, 
är Kristi kors och blodets säkra grund. 
Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller. 
Det varar blott en kort, en flyktig stund.
 
Det enda jag har inför den vita tronen, 
det är en frälsad själ. Halleluja! 
Och detta är nog ty all min synd blev sonad 
när Jesus dog för mig på Golgata.

Min salme

St. Michaelis sang vakkert på Bygdetundagen på Haugen  

Kirkejubileet er slutt
– kirka lever videre
Tekst og foto: Leder i jubileumskomiteen Ola T. Lånke

Torsdag kveld 28. november slukkes jubileumslyset 2019 for 
siste gang. 
Dette spesielle lyset har vært tent ved hvert arrangement i ju-
bileumsåret. Vemodig å tenke på at det hele snart er over! Et 
kirkejubileum er som livet ellers, begivenheter kommer og går. 
Tid og krefter ofres på planlegging og gjennomføring, vips så 
er det ikke noe mer. Er det lettelsen eller tomheten som overtar? 
Kanskje begge deler. Men erfaringen tilsier, vet vi, at det går 
ikke lenge før det dukker opp noe nytt. Derfor spør vi gjerne; 
hva nå - Rennebu kirke?
Torsdag 28. november kalles «Thanksgiving», særlig på den 
andre siden av «dammen». Det er ikke så vanlig å feire denne 
dagen i vårt land som det er «over there». Men denne gangen 
skal vi feire den i Rennebu på vår måte – med nettopp å takke!
Takke medarbeidere! Et stort antall medarbeidere har vært i 
sving i forbindelse med jubileet, både før og under. Det er 
nedlagt en stor innsats. Dette fortjener honnør og takk! Uten alle 
disse hadde det ikke blitt noen fest! På takkefesten vil vi prøve å 
gjøre stas på alle som har vært med.
Takke Vårherre! Den største takken skal utvilsomt Gud ha som 
har vært med oss hele veien. Det er jeg ikke i tvil om. Vi som 
har stått midt oppe i det, tror jeg har følt dette. Et eksempel jeg 
sent glemmer er den torsdagen i juni, bare dager før det skulle 
brake løs. Da fikk jeg to sjokkerende avbud over mobilen med 
et kvarters mellomrom. Begge gjaldt viktige personer vi hadde 
sikret oss tidlig i prosessen og som vi hadde enorme forventnin-
ger til. Da gjaldt det å roe seg ned. Det underlige  skjedde, at 
vi bare i løpet av én dag så å si, fikk på plass fullgode erstat-
ninger. Utrolig, spør du meg! Takk Gud!
Så hva nå? Alt vi har fått oppleve dette fantastiske året er noe 
vi må bygge videre på i menigheten og i kirka i Rennebu. Det 
gjelder nå å utnytte momentum som det heter – å la lyset fra ju-
bileet skinne i fortsettelsen! Vi har fått nye menighetsråd i bygda 
og mange nye medarbeidere der. Utfordringen går både til 
dem og andre frivillige krefter. Nå skal vi bygge videre, dag for 
dag. Det blir for lenge å vente til neste jubileum. 
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NYE MENIGHETSRÅD 2019 – 2023
Kirkevalget i Rennebu ble gjennomført 9.september, og nye 
menighetsråd ble valgt.
Totalt var det 411 som stemte. Berkåk hadde en deltagelse 
på 15%, Innset 38% og Rennebu 28%.
Når det gjelder Rennebu kirkelige fellesråd, er også Sokne-
presten og kirkevergen med, sammen med en representant 
fra kommunestyret. Her er Siv Remetun Lånke valgt inn, og 
Kari Aftreth vara.
Det nye menighetsrådet startet opp den 1. november, mens 
fellesrådet starter opp 1.desember.
                                                                                                    
RENNEBU MENIGHETSRÅD 2019-2023                                                 
RKF= Rennebu kirkelige fellesråd
1. Ola Torgeir Lånke Leder menighetsråd Vara RKF
2. Astrid Øverland Kjeka Sekretær
3. Jon Olav Voll  
4. Ingrid Meslo Nestleder RKF
5. Rita Remetun Hårstad RKF
6. Gerd Krovoll Kasserer
1.VARA  Greta Hoem 
2.VARA  Ola Bruholt
3.VARA Kjell Gunnes 
4.VARA Signy Margit Ramsem
5.VARA Inger Anne Lium Voll

INNSET MENIGHETSRÅD 2019-2023
1. Per Jostein Lilleindset Leder menighetsråd RKF
2. Kåre Haugan Nestleder RKF
3. Toril Kvam Kiplesund Sekretær Vara RKF
4. Erlend Eithun
1.VARA Inger Hilde Lilleindset Myrbekk Kasserer
2.VARA Britt Karin Haarr   
3.VARA Kjell Ove Toset
4.VARA Katrine Lilleindset Belsvik   
5.VARA Arnstein Krokhaug

BERKÅK MENIGHETSRÅD 2019 – 2023
1. Karl Petter Gustafsson RKF
2. Wenche Teigen Leder menighetsråd Vara RKF
3. Anders Olav Granmo Kasserer
4. May Reidun Værnes RKF
5. Trond Brage Kosberg Nestleder
6. Elisa Robak 
1.VARA Venche Solberg Engesmo Sekretær
2.VARA Ole Bjørkeng
3.VARA Kjell Ove Ødegård
4.VARA Karin Jonsdatter Bakk
5.VARA Anny Eline Granali Ajaatour

Be for konfirmantene! 
Her er denne vinterens 25 konfirmanter:

Ingelin Storli Aune Simen Remetun Breen
Andrine Hage Bye Bjørnar Garnvik Bøe
Julie Fjellstad Vetle Amandus Frøseth
Aylinn Engen Gisnås Lena-Marie Storslett Hansen
Kaia Elise Pedersen Havdal Håkon Braastad Hoel
Harald Gisnås Holum Runar Slettun Hovin
Ida Jerpstad Ronja Jonli
Snorre Olav Joramo Sondre Gjermundsson Kvam
Andreas Lund Ola Hatvik Løkslett
Magnus Løvrød Signe Lidarende Meslo
Lina Sørum Rise Robert Sillins
Runa Marte Skorpe Skjolden Ani-Lea Smalsundmo
Jesper Vaagen

Takk for bidragene til 
menighetsbladet!
Takk! alle dere som trofast er med og støtter bladet økono-
misk! Gave fra leserne er faktisk hovedinntektskilden til 
bladet, og uten disse gavene hadde ikke bladet eksistert!
Vi hadde ganske store underskudd for noen år siden. Siden 
det har gaveinntektene økt en del, men vi har ennå ikke 
klart å komme oss helt opp på de «svarte» tallene. Derfor 
har vi valgt å gå ned fra seks til fem utgaver i 2019. 
Men målet vårt er å igjen komme ut med seks utgaver! 
Så derfor: Bruk giroblanketten i dette nummeret, og!  
Gi en julegave til menighetsbladet! 
God jul!

Med hilsen
Erling Hansen
Styreleder i Rennebu menighetsblad
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Tusen takk til Rennebu menighet for 
boka jeg fikk i forbindelse med dagen 
min. Takk også for trivelig besøk av 
Margit og Olav Uv. 

Eivind Flå

Takk til Berkåk menighet for boka jeg 
fikk til 75-årsdagen min. 

Kari Grete Nyhus

Takk for boka jeg fikk av Rennebu 
menighet på min 75 årsdag. 

Leif Henry Solberg

Takk til Rennebu menighet for boka 
jeg fikk på dagen min. 

Dagrun Hårstad

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse 
ved min kjære Marit Uvs bortgang 
og begravelse. Takk for blomster og 
helsinger. 

Ola

Jeg vil takke Rennebu menighet for den 
fine boken jeg fikk i forbindelse med 
min 90-årsdag.         

Kåre Ringlie 

Takk for gaver og hilsener på 70 års 
dagen, og til dere som feira dagen 
sammen med meg. Takk til Rennebu 
Menighet for boka jeg fikk. 

Åse Marie

Takk for boka jeg fikk fra Berkåk 
menighet på min 70-årsdag. 

Egil Arne

Takk

Fullsatt kirke på
familiegudstjenesten med 
HØSTTAKKEFEST 29. SEPTEMBER

Med fulle kurver av frukt og grønt, bar ivrige barn inn 
høstens grøde inn til gudstjenesten. Vi sang: Hvem har skapt 
alle blomstene i takk til Gud som gir oss alle gode ting. 

Julemesse i 
Hoelsmo bedehus
Fredag 29. november
Dørene åpner kl 18.00 – Møte kl 20.00.
Sang av Branches, andakt; Anne Lise Landrø.

Lørdag 30. november:
Grøtsalg kl 13.00 – Møte kl 14.00
Sang av Soul Children, andakt; Birgit Aalbu.
Pause.
Dørene åpner igjen kl 19.00 – Møte kl 20.00
Andakt og sang av Laila Syrstad.

Det blir salg av nummer på hovedutlodning og 
barneutlodning og salg av årer. Som vanlig blir det salg 
av kaffe og kaker mm på alle tre sammenkomstene.
Velkommen!

Solveig Slettahjell 
gjester Rennebu 
Torsdag 28. november kl. 19.00
Få med deg det siste store høydepunktet under 
Kirkejubileet 2019! 

Billetter kan kjøpes på: 
HOOPLA, JOKER RENNEBU eller i kirka før konserten.
Husk være ute i god tid. Det kan bli trangt om plassen!

Etter konserten: 
Takkefest i Misjonshuset (ca kl. 20.30)
God mat, takkeseremoni, ord for kvelden, kollekt
Hjertelig velkommen!

Hold av 10. mai 
for feiring av Mjuklidagen!

KULTURKVELD I INNSET KIRKE!
Mandag 2. des kl 19.30
Oddgeir Bruaset og Kvikne songlag
Historisk presentasjon av velkjente julesanger
Kaffe. Inng. kr 200

Tirsdag 3. desember kl 11
Oddgeir Bruaset forteller Fra TV-serien 
Der ingen skulle tru
Inng kr. 100

Velkommen til
HELLIG3KONGERSFEST
På MJUKLIA 5. januar kl 19.30
Gjester: Biskop em. Tor Singsaas
og Rennebu songkor
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Møteplassen
28. nov kl. 20.00 i Hoelsmoen: Bønnemøte
29. nov Julemesse se egen annonse
30. nov Julemessa fortsetter
5. des kl. 19.30 Adventsmøte Normisjon. 
Andaktsholder: Margit Uv.
6. des kl. 19.30 i Hoelsmoen: Grøtkveld m/andakt
12. des kl. 20.00 i Hoelsmoen: Bønnemøte
15. des kl. 11.00 på Berkåk Menighetshus: 
Storfamiliesamling med Bjørn Roger Karlsen
19. des kl. 20.00 i Hoelsmoen: Bønnemøte
27. des kl. 19.30 i Hoelsmoen: Juletrefest
29. des kl. 11.00 i Hoelsmoen: Barnejuletrefest
6. jan kl 19.30 Helligtrekongersfest i Mjuklia
8. jan kl. 19.30 i Hoelsmoen: Bønn og lovsang
14. jan. kl. 19.30 Årsmøte NLM
16. jan kl. 19.30: Når vi kommer sammen -se Facebook
24-25. jan kl. 19.30 på Berkåk Menighetshus: 
Møte med Kurt Hjemdal
26. jan kl. 11.00 på Berkåk Menighetshus: 
Storfamiliesamling med Kurt Hjemdal
6. feb kl. 19.30 i Hoelsmoen: Normisjonsmøte
20. feb kl. 19.30: Når vi kommer sammen: se Facebook 

Møteplassen for barn og unge 

Babysang kl. 10.00 på Frivillighetssentralen:  
5. des, 9. jan, 23. jan, 6. feb.
Småbarnssang kl. 17.30-18.30 på 
Berkåk Menighetshus: 14. jan, 28. jan, 11. feb, 25. feb.
Rennebu Soul Children kl. 17.30-18.30 på 
Berkåk menighetshus: 14. jan, 28. jan, 11. feb, 25. feb.
Søndagsskolen og Yngres i 
Misjonshuset på Voll kl. 17.30-19.30: 
25. nov, 9. des, 20. jan, 3. feb, 17.feb.
Blåveisen kor og hobby på Innset kl. 17.30-19.30: 
25. nov. på Rønning -uteaktiviteter, 9. desember på 
bedehuset -juleverksted med hentekaffe, 20. jan, 
3. feb., 17. feb.
NUFR fredager kl. 19.30-23.00 i 
Hoelsmoen bedehus: se Facebook

JENTEDØGN 2020
PÅ MJUKLIA 31.feb-1.jan
Avkobling og påkobling for voksne jenter i alle aldre
OPPMUNTRING er tema.
Sheila B. Lykkås er med som taler
Unn deg et oppløftende døgn!

Bønneuka 20.-26. januar 2020 
Vi oppfordrer alle til å bruke ekstra tid
sammen eller alene i bønn denne uka. 
Berkåk menighetshus: 
Torsdag 23. og fredag 24.: 
Åpent hus for bønnefellesskap kl.11.-13.

Fredag 24.–søndag 26. januar 
Bibelhelg med Kurt Hjemdal 
MISJONALE LIV
Fredag  24.  kl.19.30  Møte med kveldsmat  
Laurdag 25.  kl.11.00 og kl. 14.00  Måltid mellom møtene 
Søndag 26. kl.11.00  
STORFAMILIESAMLING
VELKOMMEN!

LYS PÅ GRAVA
I forbindelse med jula er det kanskje 
mange som ønsker å sette lys på 
gravene. Vi minner om §7 i kirke-
gårdsvedtektene: «Ved tenning av 
lys på gravene skal det brukes grav-
lykter med en eller annen form for 
lokk på. Det er ikke anledning til å 
bruke fakler med åpen flamme.» 
Det fins mange ulike gravlykter å få 
kjøpt som er trygge å bruke.

Helge Gudmundsen til 
Rennebu kirke
11. februar kl 19.30!

Rennebu menighetsråd arrangerer sin årlige salmekveld. 
Denne gangen kommer Helge Gudmundsen. Han er 
kåsør og foredragsholder, trener for Flatås Lions og kjent 
fra NRK fra «Salmer til alle tider» og «Salmeboka minutt 
for minutt». Han har besøkt Rennebu tidligere; på salme-
kveld i Mjuklia og på et arrangement i jubileumsvukku, 
-med fornøyde besøkende! Også dette året blir allsan-
gen ledet av forsangerkor ved Mona Rokkones. Vi gleder 
oss til denne kvelden!

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

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd



Søndag 24.11.2019
RENNEBU KIRKE kl 11.00. Gudstjeneste med nattverd. 
Takkoffer 

Søndag 01.12.2019
INNSET KIRKE kl 13.30.  Lysmesse med konfirmantene. 
Takkoffer til Lys til verden
BERKÅK KIRKE kl 15.30. Lysmesse med konfirmantene. 
Takkoffer til Lys til verden. Fakkeltog fra kirka etter 
gudstjenesten, med julegrantenning på torget.

Søndag 08.12.2019
INNSET KIRKE kl 11.00 Familiegudstjeneste med 
Lys våken. Takkoffer til misjonsprosjektet  - NLM

Søndag 15.12.2019
FREDHEIM FORSAMLINGSHUS kl 11.00. Gudstjeneste 
med nattverd. Takkoffer til norsk søndagsskoleblad. 
Kirkekaffe.
RENNEBU KIRKE kl 19.30.  Lysmesse med konfirmantene. 
Takkoffer til Blåkors

Søndag 22.12.2019
INGEN GUDSTJENESTER I RENNEBU PRESTEGJELD

Tirsdag 24.12.2019
NERSKOGEN KAPELL KL 12.00. Julegudstjeneste. 
Takkoffer til Kirkens nødhjelp.
INNSET KIRKE KL 14.30. Julegudstjeneste. 
Takkoffer til Kirkens nødhjelp
BERKÅK KIRKE KL 16.00. Julegudstjeneste. 
Takkoffer til Kirkens nødhjelp.

Onsdag 25.12.2019
RENNEBU KIRKE kl 12. Høytidsgudstjeneste.

Torsdag 26.12.2019
RENNEBU HELSESENTER kl 11.00 Gudstjeneste med 
nattverd.

Gudstjenester
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Onsdag 01.01.2020
RENNEBU KIRKE KL 19.30. Høymesse. Nattverd. 

Søndag 05.01.2020
INGEN GUDSTJENESTER I RENNEBU PRESTEGJELD

Søndag 12.01.2020
BERKÅK KIRKE kl 11.00. Gudstjeneste med nattverd.

Søndag 19.01.2020
INNSET KIRKE kl 11.00. Familiegudstjeneste. Kirkekaffe.

Søndag 26.01.2020
RENNEBU KIRKE kl 11.00. Gudstjeneste med nattverd.

Søndag 02.02.2020
Jesus og den lamme mannen..
BERKÅK KIRKE kl 11.00 Familiegudstjeneste.

Søndag 09.02.2020
NERSKOGEN KAPELL kl 11.00 Gudstjeneste i forbindelse 
med Samefolkets dag.

Søndag 16.02.2020
INNSET KIRKE kl 11.00. Gudstjeneste med nattverd.
RENNEBU KIRKE KL 19.30. Gudstjeneste med nattverd.

Søndag 23.02.2020
INGEN GUDSTJENESTER 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
Berkåk kirke
20.10. Sebastian Mera Jappèe
20.10. Alfred Hårstad

Innset kirke
15.09. Kristian Rise Botnan

Rennebu kirke
25.08. Marie Fløttum Flå 
25.08. Live Sandhaugen
25.08. Thea Sandhaugen

29.09. Andreas Hellstrøm Bekkevold
20.10. Olav Gunnes Årsund

Vielse
Berkåk kirke
24.08. Irene Sundøy Hoel og 
 Svein Tore Sigvartsen

Rennebu kirke
05.10. Tone Gunnes Ramstad og 
 Ståle Ramstad

Gravferd
Berkåk kirke
30.08 Hallvard Brattset
19.09. Fredrik Kosbergløkk

Rennebu kirke
06.09. Hanna Lien
11.09. Per Stavne
25.10. Marit Uv
29.10. Margit Hoel



FULLDISTRIBUSJON
Ettersendes ikke ved varig 
adresseforandring, men returneres 
med opplysninger om ny adresse.

Returadresse:
Kjerkveien 5,

7391 Rennebu

 www.kirken.no/rennebu

50-års konfirmanter

1rv: Aud Eli Granheim Moen, Mildrid Stølen Aschehaug, Aud Karin Eithun Halgunset, Ingrid Johanne Olsen Havdal, 
Inger Oddveig Hansen Øie.

 2rv: Anette prest, Kari Margrete Hansen Aftreth, Sivert Gunnesmo, Ingvild Gårdsvoll Skjerve, Ann Mari Engen Odden, 
Kjellfrid Paulsen Engesmo, Magni Anita Aune Fjellstad, Berit Ingeborg Stavnebrekk.

3rv: Sverre Skjerve, Endre Grendal, Jørgen Mosand, Rudolf Træthaug, Torstein Eggan.
4rv: Ove Einar Drugudal, Rolf Meslo, Steinar Skjerve, Arild Tverrdal, Arnt Erik Voll.

 
(fotograf Ane Aunøien Moen)

 


