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På nyåret hvert eneste år jobbes det med statistikk på kirkekontoret. Det 
høres kanskje litt tørt ut, men egentlig er det ganske interessant å se alt 
som har vært gjort gjennom året. Det er også godt å se at vi faktisk har 
fått til ganske mye samlet sett i de ulike menighetene, til tross for pan-
demi, nedstengninger og avlysninger. Jeg har valgt meg ut en del ting i 
statistikken, og sett på tallene i de ulike sokna.

Når det gjelder antall gudstjenester søndag og helligdager, feiret vi èn gudstje-
neste mer enn det forordningen krever. (Forordning er det antall gudstjenester bi-
skopen har bestemt at det skal være i et hvert sokn. Hvor mange gudstjenester det 
skal være søndag og helligdager, og hvor mange gudstjenester det kan være to-
talt inkludert andre typer gudstjenester). I Berkåk og Innset var det èn gudstjeneste 
mindre på begge plassene. 
Når det gjelder antall konfirmanter, er prosenten som velger kirkelig konfirmasjon 
stabil. Men både i 2021 og 2020 måtte vi spre konfirmantene over mange flere 
gudstjenester for å kunne holde godt smittevern.
Antall egne dåpsgudstjenester har også økt i denne perioden. Egne dåpsguds-
tjenester har blitt feiret i tillegg til ordinære gudstjenester. Dette forklarer delvis det 
jevnt høye gudstjenestetallet gjennom året, til tross for at vi har måttet avlyse en-
kelte gudstjenester når smittetrykket har økt.
På hvert sted har det blitt arrangert gudstjenester spesielt tilrettelagt for barn.  I til-
legg til konfirmasjonsgudstjenestene er det disse gudstjenestene som har hatt størst 
oppslutning . 
Mange har opplevd det fint med egne dåpsgudstjenester i denne tiden. Om vi vil 
fortsette med dette også etter pandemien, gjenstår å se, men samtidig er dåp en 
ting som både angår menigheten og som det settes stor pris på.
Tilbudet til de aller minste har i stor grad vært opprettholdt. Både småbarnsang 
og babysang har hatt 16 samlinger gjennom året. Dette er et populært tiltak som 
vi nå har hatt i flere år. Der møtes mødre (også noen fedre) og deres småbarn til 
sang, aktiviteter og fellesskap. En fin måte å møte menighetslivet på.
Arbeid rettet mot eldre ble redusert i året som gikk, med færre andakter på sy-
kehjemmet enn ellers. Samtidig har det åpnet seg en ny dør for godt voksne og 
eldre i regi av diakonien. Åtte ganger i løpet av året har det blitt arrangert turer 
på ulike steder i Rennebu. Et tilbud som er blitt tatt godt imot  og har gitt stor opp-
slutning.
Dette har også vært en tid hvor vi har jobbet mye digitalt, kanskje særlig i 2020.  
Drive in -gudstjenestene på Voll ble mottatt med begeistring. I 2021 ble det arran-
gert en felles digital 17 mai-gudstjeneste med mange seere.  Julegudstjenesten fra 
Innset som ble sendt i reprise julen 2021 samlet også en del.
Det har vært en frustrerende tid på mange måter, men samtidig en tid med krea-
tivitet og vilje til å tenke annerledes for å få til ting. Dette tar vi med oss som en 
ressurs videre i tiden fremover. Vi har i disse dager også startet opp igjen med 
gudstjenesteutvalg, et utvalg som jobber spesielt med innholdet i gudstjenester for 
å motivere og engasjere folk til å gå på gudstjeneste. Her har vi et stort og viktig 
arbeid foran oss, etter to år hvor vi kanskje har blitt litt avvent med gudstjeneste 
alle mann?! Nå er tiden for å brette opp ermene, se lyst på det kommende året. 
Et år med nye muligheter hvor korona vil få stadig mindre grep på oss. Det ser jeg 
frem til!

Anette Vognild

Året 2021, 
hvordan ble det egentlig?

Prestens hjørne
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Ny start

Elin Hörnqvist, leder på 
Rema på Berkåk, møter 
oss med et smil. Hun er 
opptatt av å se den enkelte 
og oppmuntre der hun 
kan. Noe vi som kunder 
naturligvis setter stor pris 
på. Hun er selv sterkt av-
hengig av å se lyspunkt i 
hverdagen, forteller hun. 
– En må alltid prøve å ta 
fatt i det fine og gode. Vi 
prater mye, både hjemme 
og på jobb, om at det er 
‘’inget ont som inte også 
förer något gott med sig’’.

Tekst: Anne Lise Landrø 
Foto: privat

Men hvem er denne dama og denne familien som nå eier 
og driver Remabutikken vår? 
– Jeg kommer fra Östersund, fra en stor sport- og idrettsen-
gasjert familie, forteller Elin. - Vi var veldig aktive. Jeg trente 
7 dager i uka til jeg var 18. Det var badminton, tennis, 
ishockey, klatring, fotball - jeg var innom det meste, i tillegg 
til frisuftsliv og fjellturer.
- Hvordan hadde det seg at du flyttet til Norge? 
– Vi var en jentegjeng som jobbet på Salmar på Frøya i 
2001, i 6 måneder Det opplevde vi fint. Før det hadde 
jeg bodd i New York et lite år, men så mistet vi min eneste 
søster plutselig etter kort tids sykeleie. Jeg ville ikke bo så 
langt bort fra familien etter det, så derfor ble det Frøya med 
venninnegjengen. 
Etter Salmar reiste jeg verden rundt i et halvannet år med 
en venninne. På reisen forelsket jeg meg i Indonesia som 
land og ble der en periode. Det var også der jeg møtte min 
mann som da jobbet på et dykkesenter på ei lita øy ute i 
havgapet. Etter lang tid på reisefot bar det tilbake til Salmar 
en periode før vi flyttet til Trondheim og arbeid blant annet 
innen hotell og restaurant….. Min mann er fra England. 
Han er kokk i utgangspunktet. Dette har tatt ham rundt i 
verden. Men i Trondheim ble vi gående og lengte etter fjel-
let. Vi fant et hus i Soknedal som hadde stort potensiale. 
Det kjøpte vi og flyttet dit. Min mann er en handyman, sier 
hun, og smiler, og nå er dette blitt et veldig bra hjem for vår 
familie. Vi har to gutter på 9 og 13 år, og på fritida driver 
vi med kampsport og fotball. Guttene er også veldig interes-
sert i musikk. Ellers er vi ute i naturen så fort vi kan.

Elin på Rema har fokus på de lyse 
sidene i livet!

- Hvordan opplever du å være butikkleder? – Det er fantas-
tisk å treffe så mye folk, sier hun og smiler. Rennebu er ei 
flott bygd å arbeide i. Her er det jo helt annerledes enn i 
byen da, mer sesongbetont. En er avhengig av godt besøk 
i helgene. Vi ser på dette som en familiebedrift. Barna har 
vært med på råd hele vegen, og de er med og vasker og 
rydder i helgene. Vi synes det er fint at de kan forstå hva 
arbeidet innebærer. Men vi sørger alltid for at en av oss 
voksne er hjemme når de er hjemme.

- Hvordan har coronaen utfordret dere? – Det er klart det 
har vært, og er, utfordringer. Spesielt for barna. På jobb 
legger vi merke til at mange er ensomme. Mange er mye 
alene. Dette motiverer oss til å prøve å se den enkelte og 
slå av en prat, så snart det går an. Det er viktig at vi forsø-
ker å ta vare på dem omkring oss, sier Elin, som ser butik-
ken som en viktig møteplass. 

Hun tror det nye året vil bli lettere enn 2021. - Vi har alle 
lært å tenke nytt, og er forhåpentligvis mer fokusert på å 
hjelpe hverandre til å se lyspunkt. Vi tenker at det er viktig å 
være kreativ i forhold til det en har. Vi har det aldri så tøft 
at vi ikke kan gi noe til andre. 
Det gir oss mye glede å kunne glede andre. Om det så 
bare er litt, er det verd alt for oss. Vi prøver å gjøre det 
godt å komme på butikken, sier Elin. - Alle kan hjelpe litt, 
dele et smil og noen gode ord. 
På den måten kan vi gå sammen mot lysere tider.
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Sammen mot lysere tider
Når sola snur vet vi at vi går mot lysere tider. Gjelder dette på alle 
plan i livet? Gjelder det for alle deler av samfunnet? For kristenlivet? 
Menighetsfellesskapet? 
Å møte lyset, kan gi oss følelsen av å kjenne seg løftet og takknemlig. 
Kjenne at vi har mer å gi. Det styrker både oss selv og dem omkring. 
Hvordan kan vi gi lyset plass gjennom det nye året? 
Hvordan finner vi krefter og mot til å bidra i familien, og de fellesska-
pene vi beveger oss i?
På s. 3 kan du lese om Elin på Rema som minner om at det gjelder å 
se den enkelte. Inkludere. Og alltid prøve å ta fatt i det gode og fine. 

I jula snakket vi om at lyset er kommet til verden. Får det lyset Gud har 
gitt oss, betydning for oss mennesker i hverdagen?  - Ja, det har vi mer 
enn nok eksempler på rundt omkring oss. 
Jeg synes det er flott å lese om folkegruppene på New Guinea som, 
idet de får Bibelen oversatt til sitt eget språk, takker for at de har fått 
lyset. Og flyktninger og forfulgte som opplever fellesskapet omkring 
evangeliet og bønnefellesskapet; de kjenner at livet blir så opplyst at 
det stråler av dem. Tross omstendighetene. Vi skjønner at det er snakk 
om sterke krefter. Et lys som vinner over mørket. 
Bønneuka i Rennebu er i skrivende stund nettopp over. Uke 3, i år som 
de siste 7 – 8 årene. Det har vært fint å kunne samles om felles tema 
fra dag til dag. På Menighetshuset har vi hatt åpent hus et par dager, 
med gode, oppmuntrende samlinger hvor folk har kommet når det har 
passet. 
Jon Steinar Kjøllesdal, leder for Nasjonalt bønneråd, kan melde om 
en bønnebevegelse i landet vårt. Stadig flere regelmessige samlinger, 
i alle fasonger. I det siste har online bønnemøter blitt et ekstra tilskudd 
som har samlet mange fra hele landet, også på tvers av landegren-
sene. Han ser for seg bønnesamlingene som varder av lys, som brer 
seg utover landet. 
Også på denne måten kan vi gå sammen mot lysere tider.

Hos deg er lysets kilde. I ditt lys ser vi lys. 
Salme 36.10
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Mot vår og sumar

No kliv ho sola
På himmelblåen

og høgare kjem ho
kvar dag som går.
Snart kjem ho over 
den høgste toppen
og kastar strålar 

i dalen vår.

Ljos vert dagen,
skuggen minkar
og dreg seg bort 
ifrå busk og kratt.
Det varmar godt

der ved furuleggen,
med kvart så vaknar

det grøne att.

Eit syn å sjå
både fjell og lier,
og sol som gyller

i snø og bar.
Lell eg tenkjer 
på sumartider

når blomen blømer 
i kvart eit skar.

Arnt Skjerve

Quiz
Barn
1) Hvem er statsminister i Norge?        
2) Hva lukter vi med?            
3) Hvor kommer veden fra, som vi fyrer med i 
 ovnen vår?         
4) Hvem ledet israelsfolket gjennom Rødehavet?       
5) Hvem fortalte lignelser i Bibelen?      
6) Hvor gammel ble prinsesse Ingrid Aleksandra 
 nå, 21.januar?           
7) Vi ser ikke vinden, men hvordan vet vi at det er 
 vind?           
8) Vi sorterer søppel. Hvor skal vi kaste 
 skrukorkene på melkekartongene?       
                     
             
Voksne
1) Hvilket år ble Nerskogen kapell innviet?         
2) Hvor mange år var Angela Merkel forbunds-
 kansler i Tyskland?         
3) Hvem ble årets trønder 2021?           
4) Hva er en Kibbutz?           
5) «Dra bort fra ditt land…til det land…jeg vil vise 
 deg. »Hvem sa Gud dette til?         
6) «Jeg er livets brød». Hvem sier dette om seg 
 selv i Bibelen?           
7) Vindstyrken er ca 28-32. Hva er navnet på 
 denne styrken?          
8) Hvilket år ble det første oljefunnet gjort på norsk 
 sokkel?            

Svar: Barn: 1)Jonas Gahr Støre, 2)Nesen 3)Fra trea  4)
Moses  5)Jesus  6)18 år 7)Vi kan kjenne det blåser  8)
Blant plastsakene
Voksne: 1)1962  2)16 år  3) Kommuneoverlege i 
Trondheim Tove Røstad 4)Arbeidskollektiv hvor folk lever 
og jobber sammen  5)Abraham  6) Jesus  7)Sterk storm 
8)1967            



Rennebu i mitt hjerte!  
Det kan jeg trygt si, og det får jeg kommen-
tarer på jevnlig, siden jeg er stolt av en brei 
dialekt.
 

Jeg husker en god oppvekst med foreldre og søsken. Fra 
barnsben av var det godt å ha ei bestemor uti kår-enden på 
huset. (Beste)mor hadde alltid god tid. Mamma og pappa 
hadde travle dager med 4 barn i løpet av 5 år og dyr som 
skulle stelles i fjøset morgen og kveld. Dyr skal ha mat, men 
jeg syntes ikke det var så stor stas med hesjing og siloleg-
ging på sommeren, men det endret seg oppi tenårene. Jeg 
valgte å være avløser på gården i flere år og kunne ikke 
hatt en bedre sommerjobb.
 
Selv om jeg ikke vokste opp med kirkegang, vokste jeg 
opp med søndagsskole og yngreslag. Jeg var trofast begge 
steder og syntes det var stas når vi en gang iblant møttes 
hjemme hos noen istedenfor å være på bedehuset. Så ble 
Mjuklia bygd og jeg dro på leir. Da tenårene kom var jeg 
gjenganger på ungdomskveldene som ble holdt på Mjuklia 
annenhver fredag.
 
Da jeg var ferdig med grunnskolen ventet hybeltilværelsen 
på Orkanger. Jeg var den eneste i mitt kull som begynte på 
Orkdal videregående rett etter grunnskolen. Det var en brå 
overgang for en 16-åring, men jeg trivdes utmerket etter at 
jeg hadde blitt kjent med nye folk. Etter det ble det et par 
års jobbing i Trondheim; først som dagmamma, deretter et 
år i barnehage. Det var i løpet av disse jobbårene at jeg 
tok et bevisst valg om å bli en kristen etter at jeg ble med i 
et tensingkor.
 
Så var jeg endelig klar for studietida. Jeg utdannet meg til 
lærer, drømmen jeg hadde hatt gjennom hele oppveksten. 
Først to år på skole i Levanger, så to år i Trondheim mens vi 
bodde i Klæbu. Jeg hadde jo truffet en kjekk mann som jeg 
giftet meg med etter et år som student. Samtidig med stu-
denttilværelsen var jeg frivillig i menighetsarbeidet i Klæbu.
 
Så ventet arbeidslivet. Jeg rakk aldri å søke på noen stil-
ling, for jeg fikk spørsmål fra to kanter om å bli lærer i 
kirka. Og det ene spørsmålet var for meg et helt tydelig 
svar på ei bønn. Jeg hadde bedt om å bli brukt i tjeneste, 
men aldri hadde jeg tenkt at Gud skulle være så konkret. 
For jeg ble spurt om å bli kateket i Klæbu. De opprettet en 
stilling som jeg begynte i. Siden da har jeg arbeidet med 
barn og ungdom, med konfirmanter og hatt kontakt opp 
mot skoler og barnehager. Jeg jobbet i Klæbu i 15 år, men 
flyttet til Heimdal allerede i 1986. Og fremdeles bor jeg på 
Heimdal, og jeg har jobbet som kateket her siden 1997.
 

Foto: privat

Jeg har en utrolig flott jobb! Det har vært mye jobb, men en 
veldig givende jobb. Det var litt av et puslespill å få hver-
dagene til å henge sammen da de tre guttene våre vokste 
opp, for både jeg og Jon Egil jobbet helger og kvelder. Nå 
har jeg blitt så gammel at jeg er bestemor til seks. Og det 
har ikke blitt mindre jobb, men mer, for nå for et år siden 
ble jeg kateket i Kolstad også.
 
Heimdal menighet er et godt sted både å bo og jobbe i. 
Jeg har gode kolleger og her er mange oppriktig engasjert 
i oss ansatte og i det som skjer i menigheten. Selv om jeg i 
hovedsak jobber med barn og unge, får jeg mang en hyg-
gelig prat med eldre mennesker også. Og mange ganger 
har jeg møtt rennbygg på konfirmasjonsgudstjenester på 
Heimdal. Det er både trivelig og morsomt. Jeg slår gjerne 
av en prat. Innimellom går turen til Rennebu også. Og for 
meg er slagordet for Rennebu treffende: Rennebu – et godt 
sted å være. Det stemmer, men det er like viktig å tenke at 
en skal finne ro der en er. Så da sier jeg som Ole Brumm: 
Ja takk, begge deler.

Kristin Kosberg Ofstad

Tanker fra en utflytta rennbygg

5Rennebu Menighetsblad 1 - 2022



6 Rennebu Menighetsblad 1 - 2022

Godt nytt frivillig år
2022 er Frivillighetens år, og vi spør rett og 
slett frivilligsentralen om hvordan det står til 
der nå.

Som alle lag og organisasjoner har også frivilligsentralen 
hatt en del utfordringer med aktiviteter og motivasjon de 
siste to åra. Et utall arrangement har vært planlagt og orga-
nisert, for så å bli satt på vent på grunn av dette hersens vi-
ruset som har lammet hele verden. Men vi gir oss ikke – en 
god sak fortjener å bli kjempet for, så vi går på med krum 
hals inn i ett nytt år og planlegger gode tiltak og positive 
arrangement innen frivilligheten i Rennebu, dette året og, 
forteller de, og orienterer videre:
Utstyrssentralen; Vi har en flotters utstyrssentral i 
Rennebu, driftet av frivilligsentralen. Der låner vi ut for en 
uke av gangen ski, skøyter, soveposer, lavvo, akebrett, jet-
ski, fiskestenger, isbor og truger for å nevne noe. Vi låner ut 
det det er behov for i sentralen sine åpningstider hver dag 
mellom klokka 08.00 og 15.30 – fredager holder vi stengt 
men ved avtale så kan vi ordne utlån også da. 
Frivillige vaksinehjelpere; Vi har siden det ble starta 
opp med vaksinering hatt frivillige gode hjelpere med. 
Noen er sjåfører, noen vakter og noen lager mat. Er det 
noen som kunne tenkt seg og bidratt til denne typen frivillig-
het så ta kontakt.

Språkkafe; Hver mandag har vi språkkafe. Veldig artig 
tiltak, trivelige «elever» som er på sentralen hver mandag 
mellom kl. 09.30 og 10.30 Hvis du har lyst til å bli språk-
venn har vi god bruk for nettopp DEG.
Klesbyttedag – arrangerer vi i mars. Har du klær i ska-
pet som du ikke bruker, som er like fine? Kanskje du finner 
ett plagg som en annen har lagt bort? Redesign? Et viktig 
miljøtiltak dette å ta mer vare på klærne våre, gå for mer 
kvalitet, finne kreative måter på avlagte plagg og finne gle-
de i noe fint som andre ikke bruker mer. Vi trenger kreative, 
frivillige medarrangører, bli med da vel😊
Krafttak mot kreft – forskning er viktig!! Vi sam-
arbeider med Kreftforeninga i Trondheim og ungdomsskolen 
og arrangerer bøsseaksjon til inntekt for denne viktige saken 
hvert år. De to siste åra har aksjonen vært digital, men vi 
ønsker å bidra om den blir fysisk eller digital. Også her 
trenger vi engasjerte mennesker til både planlegging og 
gjennomføring.
Sykkelturen 2022 – fokus på Leve hele livet. 
I forbindelse med frivillighetens år skal det arrangeres en 
nasjonal sykkeltur fra Nordkapp til Arendalsuka. Syklistene 

passerer Rennebu 11.juni og vi er selvsagt med. Les gjerne 
mer på sykkelturen2022.no 
Frivillig husvenn – et nytt tiltak som vi ønsker å komme 
i gang med. I Omsorgsboligen på Berkåk ønsker vi å gi 
beboerne et tilbud om hjelp til små og store oppgaver og 
en sosial kaffekopp en gang i uka. Noen som synes dette 
høres artig ut? Ta kontakt.
Digital hjemmehjelp – Vi går ut med et tilbud der det 
kan etterspørres hjelp med datamaskin, nettbrett eller tele-
fon. Om vi liker det eller ikke – verden har blitt mer og mer 
digital og vi mer eller mindre «tvinges» til å bruke nettet til 
alle oppgaver – fra alt til å se på skattemelding og bank til 
helsebok. Nyheter leses digitalt, og utfordringer løses digi-
talt. Mye oppleves vanskelig for oss som er brukere. Dette 
er et tilbud der DU kan ta kontakt med oss på frivilligsentra-
len og få en digital hjemmehjelp til å komme hjem til deg 
og prøve og løse det du synes er prakk og elendighet.

De fleste vet at vi i tillegg til alt dette holder på med mye 
annet. Vi har bidratt til å få satt opp dagsturhytte i Røåsen, 
har sommeraktiviteter for unger, bringer middagsmat rundt 
i bygda og er medarrangør på babysang. Vi selger batteri 
til høreapparat, har ledsagere til helseoppdrag, selger his-
torielagsårsskrift og andre bøker og leier ut lokaler til møter 
og arrangement, for å nevne noe. Vi vil at VÅR sentral skal 
være aktuell og aktiv for alle Rennbygger uansett alder, og 
vi trenger frivillige og kreative ildsjeler til små og store ideer 
og tilbud. Stikk gjerne innom, vi har alltid kaffe.

Hilsen Karin og Maj Britt

Konglevegen 4,
7340 Oppdal 
E-post: post@orbb.no

www.orbb.no

Døgnåpen telefon: 

72 42 36 35
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Det er Bodil Sverja som har 
valgt sang/salme for oss 
denne gangen. 

‘De nære ting’ av Arne Paaske 
Åsen er en sang som ofte synges 
når det er allsang ved feiringer 
eller andre samlinger i familien vår. 
Denne sangen er jeg blitt glad i, 
og jeg tenker at teksten er ei god 
påminning for oss alle, uansett hva 
slags dager vi har. Vi har så mye 
å takke for. Vi bor i et rikt land og 
har det godt, tross alt.

De nære ting
Ditt sinn monne flyve så vide omkring,
det er som du glemmer de nære ting,
det er som du aldri en time har fred,
du lengter bestandig et annet sted.

Du syns dine dager er usle og grå,
hva er det du søker, hva venter du på?
Når aldri du unner deg rast eller ro,
kan ingen ting vokse og intet gro.

Gå inn i din stue, hvor liten den er,
så rommer den noe ditt hjerte har kjær.
På ropet i skogen skal ingen få svar,
finn veien tilbake til det du har.

Den lykken du søker bak blånende fjell,
kan hende du alltid har eiet den selv.
Du skal ikke jage i hvileløs ring,
men lær deg å elske de nære ting.

Min salmeFrivillighet for 
Møteplass Miljø Misjon

NMS Gjenbruk er den største gjenbrukskjeden i Norge med 51 butikker 
som drives av 2500 medarbeidere. Det norske misjonsselskap åpnet sin første 
gjenbruksbutikk i 1998. NMS Gjenbruk Oppdal har nå vært i drift siden 2016, 
og har omtrent 30 frivillige medarbeidere fra Oppdal, Soknedal og Rennebu. 
Vi holder til midt i sentrum, i trivelige lokaler på gamle Aune gård. Vår intensjon 
er å være en god MØTEPLASS lokalt, med fokus på MILJØ og MISJON globalt. 
Stadig flere er opptatt av gjenbruk og å minske avfallsmengden, og det fører til 
at folk med glede leverer en stor mengde fine og brukbare varer til oss, og dette 
finner våre kunder stor glede i å kjøpe! Vi selger også lys. Knausen, NMS sitt 
eget lysstøperi, samler inn lysstumper og resirkulerer dem til nye flotte lys og tenn-
brikker, som igjen selges i alle NMS Gjenbruk sine butikker.

Vi som arbeider på butikken er for det meste pensjonister, og gleder oss 
over et svært meningsfullt arbeid i et godt sosialt fellesskap på tvers av kom-
munegrensene. Møtet med kundene er oppmuntrende, og nå kan snart alle 
som ønsker det slå av en prat i kaffekroken vår igjen. Butikken er åpen torsdag, 
fredag og lørdag fra 11 til 16. Vi ønsker nye medarbeidere velkommen, og 
siden dette er høyst frivillig arbeid, bestemmer en selv hvor mye av sin tid en vil 
gi. Overskuddet av driften går til Det norske misjonsselskaps prosjekter i mange 
land. 

Tekst/foto: Ingrid Lånke
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BYGDEKVINNELAGET 
fyller 90 år i år. Vi gratulerer!

Dette laget har betydd mye for mangt både her i bygda og 
elles. Vi har bedt damene om å fortelle oss hvordan det står 
til:
Bygdekvinnelaget i Rennebu er, som alle bygdekvinnelag i 
landet;  «En pådriver for levende bygder og en møteplass 
for aktive kvinner. Vi er opptatt av sosiale tiltak i bygdene, 
og er forkjemper for kvinners økonomiske og sosiale ret-
tigheter, lokalt, nasjonalt og globalt.» Eller som vi seier det 
her: «De’ ska’ vårrå fælk ti husa å ljøs ti glasa.»

Dei fleste av dokk som les dette, kjenner oss frå martna’n, 
der vi skryt av at bua vår har den lengste, blidaste og mest 
tålmodige køa, innhylla i lukta frå nysteikte lefser. Og så 
skal kundane gjerne ha kornputer, vørterkake eller storbrød 
attåt, frå steinomnbakeriet vårt på Sandbrekka. Det var eit 
scoop da vi fekk leige det nedlagte grendabakeriet på 
Stamnan, pussa det opp og tok det i bruk – til glede for 
mange utom oss sjølve. Her tek vi vare på tradisjonsbaking, 
og fører tradisjonar vidare til dei yngre. T.d. har alle 7.klas-
singane i bygda, med unnatak av  dei to siste korona-kulla, 
fått bake brød og boller i den vedfyra omnen vår. Det har 
og vore fødselsdagsgave og bryllupsgave å få kome hit og 
bake. Mange karfolk i bygda tykkjer og det er triveleg å få 
kome hit ein kveld og bake sjølv.

Karane, ja! No har vi høve til å skryte offentleg av den 
godviljen og hjelpa vi får, med traktor-, motorsag- og snek-
karhjelp!  Interessa og kunnskapen om tradisjonsmat står 
sterkt. Birgit Foss bidro i 1997 til at vi kunne gi ut ei tradi-
sjonsmatbok som bør finnes i alle heimar! Salet av ho, + 
inntekter frå martna’n, har gjeve oss høve til å gje gåver og 

støtte til oppgåver både innafor og utafor bygda. I bygda 
er vi særskilt glade for å gje støtte til dei aller yngste og 
aller eldste, men og gründarar, gjerne kvinner. Globalt 
betaler vi nett no for at Mary Samson får gå på yrkesskule i 
Tarime, Tanzania.

Handtverkstradisjonar er og eit viktig tema på møta våre. Vi 
har ei medlemsasse med stor aldersspredning, låg gjennom-
snittsalder og stort engasjement, kreativitet og kunnskap. 
Rennebubunaden er eit resultat av nemnte engasjement og 
kunnskap – pluss mykje arbeid! Likeeins dei nye messe-
haklane som Rennebu kyrkje fekk som «bursdagsgåve» ved 
350årsjubileet. I mindre skala, men like viktige, og vel så 
ofte nytta, er dei vottepara som er strikka etter at vi lærte ein 
ny, d.v.s. gamal strikketeknikk for nokre år sidan. Og alle 
dei plagga som er sauma på systua på gammelskulen på 
Voll etter at vi kjøpte ei høgst moderne overlock-symaskin. 
Vevstolane står og  i same systua, for dei som vil nytte seg 
av dette tradisjonsverktyet.

Rennebu Bondekvinnelag vart stifta hausten 1932, og er 
altså 90 år i år. Vi har skifta namn, ettersom kvinnfolka i 
bygdene etterkvart  vart yrkesaktive også utanom landbru-
ket. Men vi er eit høgst ungdomeleg, sprekt og aktivt lag! 
Og vi vil gjerne ha med fleire medlemer som kan gje oss 
enno meir inspirasjon og kompetanse! «D’ æ da så my do-
nasarbei!» Neida, her er det ingen prestasjonsterskel. Kvar 
og ein yter det ein for kvar tid sjølv kjenner på at ein makter 
og vil. Ta gjerne kontakt for å sjå kva vi har å by deg!

Styret i Rennebu Bygdekvinnelag
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Hjertelig takk for vennlig deltagelse, 
hilsninger og blomster i forbindelse 
med vår kjære mamma Aud Reidun 
Nybergs bortgang og begravelse. 
Takk for pengegaven som ble gitt til 
Rennebu Helsesenter. Pengene ble 
brukt til innkjøp av bilder til det nye 
sykehjemmet. Jan Arve, Odd Asbjørn, 

Gunhild Astrid, Margrethe og 
Torbjørn med familier

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, 
blomster og minnegave til Rennebu 
skytterlag ved vår kjære Olav Kristian 
Skamfer sin bortgang. 

Inger og Inge, onkelbarna

Hjertelig takk for all omtanke og venn-
lig deltakelse ved Martin P. Kosbergs 
bortgang og begravelse. Takk for pen-
gegaver til hjemmetjenesten i Rennebu. 
Takk også til hjemmetjenesten og hel-
sesenteret i Rennebu for god pleie og 
omsorg. 

Per Haldor, Stein Magne 
og Jostein m/ familier

Takk

Veiledning og omtanke ved livets slutt

Vakttelefon: 414 52 610

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

Takk for all omtanke, støtte, gode ord 
og varme klemmer i forbindelse med 
Lars Olav sin bortgang og begravelse. 
Takk for minnegaven til skigruppa. 

Halldis, Liv Heidi, Kjell Henning, 
Stein og Roar med familier

Tusen takk for minnegaven som ble gitt 
til sykehjemmet i anledningen begra-
velsen til Aud Nyberg. 

Rennebu sykehjem ved 
Annika Haugen

Tusen takk for minnegaven som ble gitt 
til sykehjemmet i anledningen begra-
velsen til Klara Marie Stavne. 

Rennebu sykehjem ved 
Annika Haugen

Takk til Bjørg Kjøllesdal for hyggelig 
besøk og for boka jeg fikk i anledning 
85-årsdagen min.
Dette var en gave fra Diakoniutvalget, 
presten og menigheten. En takk skal 
dere alle ha.

Rolf Erik Jordet

Takk for pengegaven som ble gitt til 
Rennebu Minnefond i forbindelse med 
Olav Jerpstads begravelse. 

Rennebu menighetsråd

Takk for oppmerksomheten på min 
80-årsdag. Takk og til menigheten for 
boka eg fikk. 

Olav Uv 

Hjarteleg takk til slekt og venner for 
gaver, blomster og helsingar på da-
gen min i november. Takk også til 
Berkåk menighet for den fine boka. 

Oddbjørg Bruholt

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, 
blomster og hilsninger ved Asbjørg 
Ytterhus sin bortgang. Takk for penge-
gaver til Nerskogen sanitetsforening. 

Olav m/familie

Vi gjør oppmerksom på at vi har byttet 
etternavn fra Næss til Sognli.

Åse Marie og Bjørn Sognli

Inspirasjonssamling 4.-6. mars 2022      

Nytt år og nye muligheter
Mens snøen har lavet ned i bygda, må vi alle se frem til lysere tider – og det 

på mange måter. Sola har snudd – dagene blir lengre og lysere, vi håper at vi 
snart kan være sammen med de vi vil, og med så mange vi vil.

Staben i fellesrådet er godt i gang i det nye året, og har mange og spen-
nende prosjekter for våre kirker og kirkegårder også i 2022.

Det største prosjektet  i år er tjærebeising av Innset kirke. Videre har vi mange 
mindre forbedringer og vedlikehold som skal gjennomføres.

Et nytt konfirmantkull er godt i gang, barn døpes og flere vielser planlegges 
fremover. La oss håpe at våre kirker snart kan åpnes for alle – helt uten antalls-
begrensninger.

Godt nytt kirkeår! 
Vinterhilsen fra Kirkeverge Heidi
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Møteplassen
NORMISJON
20. feb kl. 11 i Rennebu kirke: Storfamilie-
samling 
24. feb kl 19.30 i Hoelsmoen: Når vi kommer 
sammen
4.-6. mars Berkåk Menighetshus: Bibelhelg ved 
Arnevåg, se eget oppslag
10. mars kl. 19.30 i Hurundstuggu: Årsmøte 
25.-27. mars IMI-Stølen: Fellesskapshelg. Åpent 
for alle, små og store
 
BØNNEHUSkvelder på Øvre Sal, Mjuklia. 
Kl. 18.30. kaffe/te, Start kl. 19.00
14. og 28. feb, 14. og 28. mars, 25. april, 
9. og 23. mai

FORMIDDAGSTREFF i Hoelsmoen kl. 11.00: 
1. februar og 1. mars

FOR BARN OG UNGE 
Babysang på Frivilligsentralen torsdager kl. 10-12: 
3. feb, 17. feb, 3. mars, 17. mars, 31. mars, 28. april,
12. mai

Soul Children på Berkåk menighetshus tirsdager 17:30-
19:00: 8. feb, 8. mars, 22. mars, 5. april, 19. april

Småbarnssang på Berkåk menighetshus tirsdager 
17:30-19:00: 8. feb, 8. mars, 22. mars, 5. april, 19. 
april

Søndagsskolen og Yngres på Voll kl. 17.30: 
31. jan, 14. feb, 28. feb
Søndagsskolen er i Hurundstuggu mens Yngres er på Voll 
skole.

Blåveisen kor og hobby og NUFR: se Facebook.

Slekters gang
Gravferd
Berkåk kirke
18.11. Martin Kosberg
19.11. Arnfred Kildal Andersen
30.11. Lars Olav Havdal

Rennebu kirke
14.12. Klara Marie Stavne
20.01. Torbjørn Vold
21.01. Johanna Torve

Nerskogen kapell
21.12. Asbjørg Frøseth Ytterhus

Døpte
Berkåk kirke
14.11. Håkon Nyberg

Rennebu kirke
30.01. Emil Refshus Ilvang

Innset kirke
14.11. Almar Andre Nygård

 12. og 13. mars blir det 
TÅRNAGENTHELG 

FOR  3. og 4. KLASSINGER I RENNEBU

Da skal det løses oppdrag og mysterier, 
og kirketårnet skal utforskes…

Arrangementet blir i Rennebu kirke. 
Invitasjon kommer i posten!
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Gudstjenesteliste 14.02- 03.04. 2022

Søndag 13.02.2022
Såmannssøndag. Matt 13.24–30 Ugresset i hveten
INNSET KIRKE kl 11:00. Gudstjeneste med nattverd. 
Takkoffer til menighetsbladet.

Søndag 20.02.2022
Kristi forklarelsesdag. Luk 9.28-36 Disiplene får se Jesu 
herlighet
RENNEBU KIRKE kl 11:00. Familiegudstjeneste i sam-
arbeid med Normisjon. Takkoffer til misjonsprosjektet i 
Nepal. 

Søndag 27.02.2022
Fastelavenssøndag. Luk 18.31-34 Se, vi går opp til 
Jerusalem.
INGEN GUDSTJENESTER I PRESTEGJELDET

Søndag 06.03.2022
1.Søndag i Fastetiden. Matt 26.36-45 Bli her og våk med 
meg.
BERKÅK KIRKE kl 11:00. Gudstjeneste i samarbeid med 
Bønnehuset på Berkåk. Preken ved Oaseleder Eivind 
Arnevåg. Nattverd. Under gudstjenesten blir det søndags-
skole på menighetshuset ved Merete Arnevåg. Takkoffer til 
Bønnehuset.  Kirkekaffe etter gudstjenesten, deretter menig-
hetens årsmøte.

INNSET KIRKE kl 19:30. Gudstjeneste med nattverd. 
Takkoffer. Kirkekaffe. Menighetens årsmøte.

Søndag 13.03.2022
2. Søndag i Fastetiden. Luk 13.22-30 De siste skal bli de 
første
RENNEBU KIRKE kl 11:00. Familiegudstjeneste med 
Tårnagenter. 
Takkoffer til søndagsskolen, Norge. Kirkekaffe, deretter me-
nighetens årsmøte

Søndag 20.03.2022
3. Søndag i Fastetiden. Luk 22.28-34 Nå overdrar jeg 
riket til dere
INGEN GUDSTJENESTER I PRESTEGJELDET

Søndag 27.03.2022
Maria budskapsdag. Luk 1.39-45 Barnet sparket i magen 
av fryd.
ROGOGJERDSVORA kl 12:00. Friluftsgudstjeneste. 
Takkoffer til Kirkens bymisjon. 
Skiløype fra Meåskloppen - ca 1 times gange. 
For scooterskyss-kontakt Marit Gorsetbakk 905 43 866. 
Forenkla gudstjeneste. 

Søndag 03.04.2022
4.Søndag i Fastetiden. Joh 6.24-36 Jeg er livets brød.
BERKÅK KIRKE KL 11:00. Gudstjeneste med nattverd. 
Takkoffer til Kirkens bymisjon.

50-årskonfirmanter 2021
1.r.f.v.: Marie (Rise) Ree, Sigrid Meslo Såstad, Else Marie Engelsjord, Olaug Margrete Hoel Knutsen, prest Jan Tore 

Vespestad,Britt Sissel Nyborg, Ingrid (Næverdal) Aunrønning, Kari (Kvam) Hellstrøm og Ingvild Kristin Kleven Totlund.
2.r.f.v.: Magni Havdal Holden, Stein Hoset, Arnfinn Gunnesmo, Håvard Nordbø, Kenneth Teigen, Steinar Solli, 

Geir Magnar Fjellstad, Dagfinn Vold og Magnhild Havdal Kvam.
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Takk til andaktsvikarene 
på helsehuset!

Denne høsten var det frivillige som tok 
seg av oppdraget med å få til andakts-
stunder på boligavdelinga på Helsehuset, 
siden Annette prest hadde permisjon.   

På en av disse samlingene var det 
rett og slett «kvinneforening» i stedet for 
andakt på Omsorgsboligen. Ragnhild 
Meslo hadde tatt med seg kake og kaffe. 
Hun leste fra Misjonstidende og et an-
daktsstykke, og hun hadde kjøpt lodd til 
alle på NMS-lotteriet. Dette ble satt stor 
pris på av hele forsamlingen!

Annette, som nå er vel tilbake, uttryk-
ker stor takk for hjelpen med andaktene 
og sangstundene på Helsehuset mens 
hun var borte. Hun ønsker gjerne bidrag 
fra frivillige videre framover også. Om 
det går an for noen, er det bare å melde 
seg!


