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Menighetskontoret
Hovednummer til alle: 72 40 23 50
Mandag, tirsdag og torsdag 10 – 14
Postadresse: Kjerkveien 5, 7391 Rennebu
Besøksadresse:
Berkåk menighetshus (ved Berkåk kirke)
Hjemmeside: www.kirken.no/rennebu

Menighetssekretær
Ingvild Sandberg tlf 72 40 23 50
post@rennebu.kirken.no

Sokneprest 
Anette Kristin Vognild
Tlf 72 40 23 50/mob 948 87 827
anette.vognild@rennebu.kirken.no

Kirkeverge 
Heidi Steen tlf 72 40 23 50
kirkeverge@rennebu.kirken.no

Organist Kjersti Kvam
Tlf. 469 59 544/72 40 23 50                                                       
kjerstikvam79@gmail.com 

Berkåk kirke:
Kirketjener/kirkegårdsarbeider:
Ingvar Sollid, tlf 482 93 497
Klokker: Kristoffer Vognild

Innset kirke:
Kirketjener/klokker/kirkegårdsarbeider:
Gunn Marit Haugan Jerpstad
tlf. 415 07 334

Nerskogen kapell:
Klokker/kirketjener: Miriam Vognild
Renhold: Tove Stavrum

Rennebu kirke:
Kirketjener: Jon Olav Voll,
tlf 72 42 67 36/mobil 908 08 204
Klokker Tora Husan, tlf 72 42 65 27

Ledere i menighetsråd
Berkåk: Wenche Teigen,
tlf 915 24 137
Innset: Per Jostein Lilleindset,
tlf 482 04 970
Rennebu: Ola Torgeir Lånke,
tlf 480 35 465

Rennebu kirkelige fellesråd
Karl Petter Gustafsson, tlf 906 39 121

Minnefond
Rennebu sokn: kontonr 4260.72.79939
Berkåk sokn: kontonr 4260.71.89271
Innset sokn: kontonr 4227.09.20106

Kontaktpersoner
Innset kirke: Hildur Lilleindset,
tlf 404 99 991
Berkåk kirke: Spiren AS, tlf 72 42 74 45
Nerskogen kapell: Sigmund Ofstad,
tlf 954 66 842
Rennebu kirke: Anne Helene Kvam,
tlf 976 42 528

Vi opplever merkelige tider – koronatider. Hvor bygd og by ble stengt ned, folk 
blir satt i karantene, og vi må ta mange forbehold i det å være sammen, hånd-
vask og hygiene og andre tiltak som våre helsemyndigheter bestemmer.

Jon Olav Voll er stabens «produsent» og lydmann.
Foto: Annette Vognild

Også kirken opplever en ny hverdag, med konfirmasjoner som flyttes til høsten, 
begravelser med begrenset antall i kirken – og ikke minst digitale gudstjenester fra 
kirkene våre. Vår trosopplærer Kristin Hellstrøm Bekkevold er tilbake etter permisjon 
og lager innslag for barn på vår facebookside.
Gledelig å se at så mange følger oss på vår nye facebookside «Kirkene i 
Rennebu»! Som kirkeverge er jeg stolt over mine kolleger i fellesrådet, som på kort 
varsel steppet inn for presten i en gudstjeneste og barnedåp i Innset kirke, og ikke 
minst lager gode digitale gudstjenester og hjelper hverandre i en hverdag som kre-
ver endringer fra de vanlige arbeidsoppgaver. Vi setter også stor pris på frivillige 
som trår til med sang og musikk, og teknisk hjelp ved opptak og direktesending. 

Kirkekontoret holder sine åpningstider for publikum, er alltid på telefon og mail, 
men må avvente de store møtene. Vi er også i en ansettelsesprosess, da Ingvar 
Sollid avslutter sitt virke i Rennebu kirkelige fellesråd 1. oktober etter 12 år i tjenes-
ten ved Berkåk kirke og kirkegård. Han går da over i pensjonistenes rekker. Vi har 
derfor søkt etter graver/kirkegårdsarbeider ved Berkåk kirke, og graver ved Innset 
kirke.

Ellers jobbes det kontinuerlig med å brannsikre våre fire kirker etter et gledelig 
tilskudd fra forsikringsselskapet KNIF. Prosjektet startet i 2019 og vil bli avsluttet i 
2020.

Snart kommer våren, og da oppfordres alle som er festere for en eller flere graver, 
å ta en tur til kirkegården og se til at gravsteinen/gravminnet står støtt slik at det 
ikke er til fare for noen. Se til at gamle blomster blir fjernet og at graven ser fin ut. 
Kontakt oss gjerne om dere trenger hjelp.

Innset kirke fyller 20 år i 2020, og vil markere det 25. oktober med høsttakkefest 
og gudstjeneste i kirken.

Måtte vi alle få en fin vår og sommer!
Mvh. Heidi Steen, kirkeverge

Korona og kreativ kirke

Prestens hjørne
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Her er vi med og skaper forandring!
Kjære Rennebu menighet!

Siden vi ikke kan treffe dere i mai, kommer vi til dere via 
menighetsbladet.  Dere har lenge vært en viktig støttespiller 
for oss, derfor vil vi fortelle hva dere har vært med på!

Da vi kom til Okhaldhunga i 2004, var det borgerkrig. Et 
lite sykehus med 32 senger, med en ivrig og glad stab. 
Det var bilfritt, ingen veier, ikke strøm, ingen telefon. Bare 
pasienter som var veldig syke og ble båret til sykehuset. 
Maoistene hindret dem å gå på stiene. Det var borgerkrig. 
Første året var det bare 121 fødsler i løpet av hele året på 
sykehuset.

Etter to år ble det fred! Snart kom veier og med veier kom 
mange pasienter. Det ble kaotisk og et behov trengte seg 
på. Vi trenger mer plass! Penger hadde vi ikke. Normisjon 
har aldri for mye penger. Men det var blitt så stor giver-
støtte allerede til sykehuset, så Normisjon våget å ta skrittet 
sammen med oss!

Endelig, i 2011 kunne første spadetak tas. Høsten 2018 
var den store utbyggingen avsluttet. Sykehuset er renovert 
og nye bygg bygget der de gamle sto. Det var i 7 år en 
byggeplass som hele tiden behandlet mange pasienter i 
provisoriske løsninger. 

Det er en stor glede å kunne fortelle at det Normisjon lovet 
på vegne av givere, ble innfridd. Selv om sykehuset ble 
større enn planlagt og budsjettet doblet, giverne greide det! 
Hvis Gud vil ha et sykehus å vise sin barmhjertighet til folket, 
så vil han sørge for at vi får det vi trenger, var vår tillit som lå 
til grunn.

Hva ser vi i dag? 
Sist år var det 1 367 fødsler! Tradisjoner rundt fødsel er 
vendt til det gode og mor og barn overlever.
 I 2002 var det 6 % barnedødelighet i Nepal. I dag er 
den redusert til 2,5 %. Mange liv som gir foreldre en tro på 
framtiden og våger å få færre barn. Fruktbarheten har blitt 
redusert fra 4, til 2 barn pr kvinne i dag!
Og sykehuset har hatt masse pasienter, 36 000 som 
kommer i løpet av ett år. 6 000 av dem trenger å bli lagt 
inn. Sykehuset spiller en viktig rolle i fylket og vi har fått 
sykepleierskole.

Siden pasienter i Nepal må betale for sine helsetjenester, 
har vi et pasientstøttefond som kant betale regningen for de 
fattigste. Totalt 3 888 pasienter fikk slik støtte siste året, 
gjennomsnittlig 240 kr hver. Mye helse er vunnet og syke-
husets motto er: Tjeneste til mennesker, ære til Gud.

I dag forbereder de seg til å ta imot koronapasienter. De har 

Pinse og misjon

Erik og Kristin Bøhler.

sydd, klippet og limt sitt eget smittevern utstyr. Viruset sniker 
seg inn i landet fra vest. 

Kirken i Okhaldhunga har godt samarbeid med sykehuset, 
men de er ikke organisert sammen. Da vi kom, var de 25 
på gudstjeneste. I dag er det 250 mennesker, 4 datterkirker 
og 12 husfellesskap. Akkurat nå er de splittet opp i mange 
flere ettersom de bare kan møtes 10 i ett fellesskap

Dere har vært med å skape et vakkert nedslagsfelt for Guds 
barmhjertighet i en fattig del av Nepals fjellverden. Vi gleder 
oss sammen over det!

Fremdeles går Normisjon sammen med dem for å gi: 
•	 pasientstøtte	til	de	fattigste,
•	 hjelp	til	barnehelse	og	fødselshjelp
•	 Hjelpe	funksjonshemmede	i	landsbyene.

Takk for at dere i Rennebu går sammen med folket i 
Okhaldhunga!

Hilsen Kristin Bøhler

«Om du ønsker 
å gi en gave til 
Okaldhunga sykehus, 
er det kjærkomment. 
Kontonummer er 
1503.02.13537, 
og gaven merkes 
med prosjektnummer 
306008.»

Takk for en god start 
for de minste!
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Forvandling
Denne tida har forandret på mye, i oss og omkring oss.
Ja, jeg tror vi sammen gjennomgår en forvandling. I begrepet forvand-
ling ligger signal om endring på dypet. Påført oss utenfra. 

Mer alenetid hjelper oss kanskje til å finne igjen oss selv? Hvem er 
jeg egentlig? Det aner meg og at vi ser naboen med nye øyne. Vi 
har bedre tid til å prates der vi treffes på hver vår side av vegen. Du 
verden som vi trenger hverandre, slo det meg i går, etter å ha delt 
noen tanker med en sambygding jeg møtte. - Og en har kanskje ikke 
hodet så fullt av mange andre ting? Jeg ble i alle fall gående med 
vedkommende i tankene lenger enn jeg ellers ville gjort. Hvordan er 
det å være innvandrerfamilie å skulle ha hjemmeskole? Hvor mange 
fortvilte stunder oppstår når familiene er samla så lenge av gangen? 
Mange føler seg utrygge: Hvor lenge vil dette vare? Vil vi ha et arbeid 
å gå til når dette er over? Vi erfarer noe rart, sammen. Vi er kommet 
inn i et nytt slags fellesskap vi aldri kunne planlagt.. Hele Norge. Hele 
verden… 

Vi kommer nok aldri tilbake til ‘’normalen’, eller der vi var før 12.mars 
2020, verken som enkeltmennesker eller samfunn. Men bør vi det? 
Kanskje ser vi at det går an å leve enklere, roligere, med mer tid i den 
enkelte heimen. Og trenger vi de flyturene? Vi vil oppdage nye mulig-
heter, nye oppgaver, nye verdier på mange områder. Det blir bruk for 
oss i nye sammenhenger. Nye visjoner vil åpenbares.

Guds store fortelling handler om nytt liv, kjærlighet og omsorg. Du 
finner det i Bibelen. Måtte vi - den enkelte av oss, landet vårt og 
kloden vår få den forvandling Gud ser vi trenger gjennom denne tida.

Jeg tror på jordens forvandling…. 
Og sommerfugler som løfter sine vinger ut fra den grå puppetilvær-
elsen.

ALL
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Ord som forvandler

Det var en vanlig hverdag
Du sa de ord som var
for meg så fin en gave
og gleden til meg bar.
Ditt blikk, helt fylt med varme,
det fikk jeg også med.
Og hjertet mitt det fyltes
av glede og av fred.

Det var som dagen lysnet,
bekymringer forsvant,
for glede ble den drivkraft
som mismot overvant.
Så derfor vil jeg takke deg
for ordene du sa.
Det tok deg bare sekunder
å gjøre meg så glad.

Eldrid Eithun

Quiz
Barn
1)  Hva heter statsministeren i Norge?         
2)  Hvilket langøret dyr forbinder vi med påsken?    
3)  Hva heter skogen Ole Brumm bor i?     
4)  Hvorfor var dere borte fra barnehagen/ skolen 
 nå i vår?
5)  Hva heter sjokoladen som er formet som en  
 bamse med skumfyll inni?
6)  Hvem førte Israelsfolket ut fra Egypt?    
7)  Hvor mange fisker og brød velsignet Jesus så 
 det ble nok til 5000 mennesker?           
8)  Hvilken gul blomster kommer først om våren?      
                                                               
 
Voksne
1) I hvilket land er Mount Logan det høyeste 
 fjellet?     
2) Hva er et annet ord for regnbuehinnen?        
3) Fra hvilken by kommer den amerikanske 
 presidenten Donald Trump?              
4) Hva er navnet på Helse- og omsorgsministeren?           
5) Hva het far til Josva (Josvas bok)?         
6) Hvor lenge etter 1.Påskedag kommer Pinse?       
7) Det er 80 år siden 2. verdenskrig startet i 
 Norge. 15. mai samme år kom det noe nytt i 
 salg for kvinner. Hva var det?             
8) Hvilket år kom Poliovaksinen til Norge?

Svar barn: 1) Erna Solberg, 2) Haren(Påskehare), 
3) Hundremeterskogen, 4) Pga Koronaviruset, 5) 
Bamsemums, 6) Moses, 7) To fisker og fem brød, 
8) Hestehov.
Svar voksne: 1) Canada, 2) Iris, 3) New York 
City, 4) Bent Høye, 5) Nun, 6) 50 dager, 7) 
Nylonsstømpene, 8) 1956.



Gud vil åpne opp for nye tider
Denne gang har vi tatt en prat med ei som ikke var rennbygg så veldig lenge. Til gjen-
gjeld hadde hun kontakt med utrolig mange av oss de årene hun var her. Kanskje kan vi 
kalle henne en innflytta rennbygg?
Vi snakker om Brit Jorun Hovin som kom hit som menighetssekretær i 1976.

Brit Jorun synes å ha opplevd hele spekteret av farger i livet. 
For å starte med begynnelsen: - Hvor vokste du opp? – Jeg 
hadde en glad barndom på Heimdal, sammen med foreldre 
og tre søsken. Etter gymnaset og lærerskolen, to år som lærer 
i Bjugn, tok jeg videreutdanning i kristendom og småskolepe-
dagogikk i Oslo. Jeg søkte og fikk en lærerstilling i Oslo. Men 
det var en annonse fra Rennebu jeg ikke klarte å legge fra 
meg. Der ønsket de menighetssekretær, og jeg hadde kan-
skje ikke de helt rette kvalifikasjonene, men klarte ikke å la 
være å søke. Og så var det jeg som fikk jobben!

- Hvordan ble du mottatt her? – Det var veldig godt å kom-
me til Rennebu. Jeg møtte åpne hjem og smil og varme så 
mange steder. Som menighetssekretær og klokker var jeg 
med på mye forskjellig; konfirmasjonsarbeid, formiddagstreff, 
barneforeninger, brylluper, begravelser, alle slags møter og 
diverse komiteer. Og sist, men ikke minst, var det Mor- og 
Barn. De hadde startet med det på Mjuklia. Jeg ble med der 
og starta videre opp både på Stamnan, Innset, Nerskogen 
og Nordskogen. Den gang var mødrene stort sett hjemmear-
beidende, så dette ble veldig populært. Og slik kom jeg jo 
i kontakt med store deler av bygda. Dette er noe jeg minnes 
med glede.
- Konfirmantene tror jeg var mer rebelske den gang enn nå. 
En gang snudde konfirmantene bilen min og ødela noe i mo-
toren. Frydenlund tok den med på verksted dagen etter. Det 
gikk bra. Ellers hendte det at en måtte steppe inn og improvi-
sere. Som for eksempel da organisten ikke kom til en vielse. 
Jeg hadde aldri spilt på kirkeorgel før, men måtte bare prøve. 
Brudeparet ville ikke vente lenger. Det gikk på et vis, det og.

Jeg opplevde Rennebu som ei inkluderende og rik bygd. Jeg 
fikk være meg selv, følte jeg ble regnet med som den jeg var 
og trivdes godt. Jeg er glad i å komme meg på tur både som-
mer og vinter, så det ble mange flotte opplevelser slik også.

Etter tre og et halvt år var det tid for å dra videre. Hun ble 
redaksjonssekretær i barnebladet Nye Glimt og hadde etter 
hvert jobb som lærer på forskjellige skoler. Dessverre gjorde 
Bechterev-diagnosen sitt til at hun ble 50% ufør som 38åring. 
Senere, som 50-åring, ble hun 100% ufør. Da hadde hun 
vært gift i 6 år. Mannen slet og med helsa, også han ble 

ufør. De bodde da 
i Stavern. –Jeg følte 
det som jeg var i en 
slags puppetilværel-
se. Ufri, innestengt, 
uten røtter og uten 
visjoner. Lengta ut 
av denne situasjo-
nen. Et spesielt bi-
belvers fra Jobs bok 
dukket opp som trøst 
fra Gud: «Også når 
du sier at du ikke ser 
ham, ser han din 
sak. Bare vent på 
ham.» Job. 35,14. 
Det sa meg at Gud 
har oversikten. Han 
vil gi endring i sin 
tid. Det la seg til 
rette så vi kunne 
flytte og komme til 
nye forhold. Vi fikk 
en trivelig enebolig 
i Klæbu og familie og nettverk i nærheten. Helsa er fortsatt 
ei utfordring, overskuddet mangler ofte, men mange positive 
ting har og skjedd. Det er en veldig rikdom å ha fellesskap 
med Svein Olav, mannen min, i tillegg til andre fellesskap og 
venner.

- Mange opplever seg innestengte og utrygge nå, i den situa-
sjonen vi er i. Ei underlig ventetid. En kan lett føle på håpløs-
het. Men Gud glemmer oss ikke. Han holder løftene og skal 
åpne opp for nye tider og nytt lys. Og så må vi tro at vi alle 
kan bidra til en plass av lys og håp for hverandre. 

Brit Jorun sender med dette sine beste ønsker 
til alle i Rennebu!

Tanker fra en utflytta rennbygg

5Rennebu Menighetsblad  3 - 2020

Jostein Malum og Brit Jorun Hovin.
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Frivilligheten i nye tider

Noen ganger kan merkelige dager 
bli ganske fine
Tekst: May Brit Svorkdal Hess

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

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd

Siden «nedstengingen» av landet 12.mars har 
hverdagene for folk flest blitt veldig mye an-
nerledes – så også for oss på frivilligsentralen.

Sosiale tiltak og arrangement er satt på vent. For oss som har 
kafeer på omsorgsboligene på Berkåk og Voll, Babysang, 
Frisktrim og mye annet som innbefatter mye folk, ble dette 
en stor overgang. I tillegg hadde vi planer om foredrag i 
Kultursalen med Thor Gotaas, flere kinoforestillinger, Krafttak 
mot kreft aksjon, Klesbyttedag og sommerfest for frivillige for 
å nevne noe.

Det vi synes er veldig gledelig er at vi har folk innom hver 
dag. Det blir god tid til en kaffekopp og prat, noen trenger 
batteri til høreapparatet, noen trenger hjelp til kopiering, å 
finne fram til noe på det store internettet, låne seg et par ski, 
eller kjøpe ei bok. Vi har god plass og opplever det ikke 
problematisk om noen kommer innom, to meters- regelen blir 
overholdt med god margin. 

Nå tror vi det er viktig å opprettholde noe «normalitet» i en 
ellers så usikker hverdag, og der har vi – tror vi iallefall, en 
viktig funksjon:
Frivillige kjører matvarer, og vi har delt ut bøker gjennom 
Biblioteket. Vi har etablert Telefonvenn-ordning, hyttetilsyn, 
oppfordret til hilsener gjennom tegning og skriving til helse-
senteret og omsorgsboligene og vi har hatt Bamsebingo.
Før påske delte vi ut påskeegg til noen av våre nye sambyg-
dinger. Vi har god kontakt med AIK (voksenopplæringa) og 
skal i gang med språkkafe på dagtid nå fra neste uke, med 
tre til fire inn på kaffe og prat sammen med en frivillig. (Og 
her trenger vi frivillige! Så bare meld deg hvis du har mulig-
het!)

Rennebyggen er ikke uventa rolige og avbalanserte også i 
denne sitasjonen. De som er innom har stor respekt for det 
kommunen vedtar og følger alle råd, og de er glade for 
at de blir ivaretatt av flinke folk i ulike stillinger (fortrinnnsvis 
helse) i en sårbar situasjon. Tilliten til politikere og administra-
sjon opplever vi som veldig god. Å engasjere frivillige går 
veldig greit, men vi må ta forholdsregler. Viktig at de vi bru-
ker på ulike oppdrag er friske og mobile.

For oss er den største usikkerheta vår egen eksistens etter 
2020. Regjeringa har fremmet forslag om at frivilligsentral-
ordningen skal opphøre, og at kommunene skal få tilskudd til 
frivillighet gjennom rammebudsjettet. Dette skal fordeles etter 
innbyggertall. I Rennebu med sine 2400 innbyggere vil det 
si at de vil få ca 85 000 kr. I dag mottar frivilligsentralen et 
svakt øremerka tilskudd på kr. 423 000. Så det er snakk om 

store endringer. Det jobbes sentralt, regionalt og lokalt for å 
få dette vedtaket omgjort, men sittende regjering mener dette 
er en mye mer rettferdig og god ordning. Bevilga sum over 
statsbudsjettet er uendra – det er bare fordelingsnøkkelen 
som er endret.

Vi er spente på videre drift og på framtida, men jobber ut 
ifra videre eksistens også etter 2020. Vi vet at frivlligsentra-
len er blitt en sentral og viktig instans som inkluderer mange i 
bygda. Vi driver allsidig og mener selv vi driver godt. At det 
er slitsomt med uvisshet er det lite tvil om, trøsta blir at akku-
rat nå  er denne uvissheta der for de aller fleste.

Oppussing av gravstener
og bestilling av nye

Kontakt Spiren tlf. 72 42 74 45
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Margrethe Korvald har valgt salmen 

Jeg tror på jordens 
forvandling
Jeg er glad og takknemlig for at jeg vokste opp i en 
tid da en lærte salmer utenat. Salmer har alltid betydd 
mye for meg, de dukker opp gjennom dagen når jeg 
har bruk for dem og er en forbindelse mellom Gud og 
meg. Så har jeg blitt veldig glad i den nye salmeboka 
for der er også mange gode, nye salmer tatt med. I 
forbindelse med temaet `forandring - forvandling` i dette 
Menighetsbladet, tenkte jeg umiddelbart på salme nr 
899 i salmeboka. Salmen er skrevet av Eyvind Skeie, 
Sigvald Tveit har gitt den en nydelig melodi.

Jeg tror på jordens forvandling en gang, en tid, et sted,
en fremtid hvor Guds himmel til jorden senkes ned,
en evighet av glede da alt det vakre her
blir løftet i Guds klarhet og stråler bedre der.

Jeg flykter ikke fra verden. Den jord som engang falt,
er båret av de hender som skal fornye alt.
Jeg vet at Jesus lever! Jeg tror at Herren Krist,
når alle håp er ute, skal stige frem til sist.

Jeg tror på jordens forvandling. En tid, et sted, en gang
skal alle ting bli nye og alt blir fylt med sang!
Ja, jorden skal fornyes, og gode ting skal skje!
Bak døden venter Jesus. Den som vil tro, skal se!

Jeg flykter ikke fra verden. Blant jordens minste små,
der finner jeg en fremtid, som jeg vil vente på.
Ja, jorden skal forvandles, dens natt går alt mot gry!
Jeg tror at Jesus Kristus skal gjøre verden ny! 

Eyvind Skeie 1988

Min salmeEpidemier de 
siste hundre år
Tekst: Åse Marie Næss                       
Foto: Fra Sivert Hansens skriv

Koronaviruset har nå spredt seg over hele verden. Det får 
meg til å tenke på lignende smittsomme utbrudd i tidligere 
tider. Her er noen av dem som har florert de siste hundre år.

Spanskesyka
Sykdommen herjet fra 1918 til 1920 og mellom 13 og 
15000 mista livet i Norge. Det ser ut som de fleste regis-
trerte dødstilfellene i Rennebu  (kanskje 17)  var i 1918. 
(Se Rennebu Historielags årsskrift fra 2019)

Polioepidemien
Denne epidemien som rammet 23000 nordmenn, er det 
nok flere som husker. Her i Rennebu florerte den fra 1934-
1960. Vaksinen kom til Norge i 1956. En av dem som 
fikk føle sykdommen på kroppen var Sivert Hansen f.1929 
- d.2018. (Se Rennebu- og Innset Historielags årsskrift 
2012). 

Kari Gunnesmo sitter bak ho i rullestol.

To av de som var hardest ramma fikk komme til Sophies 
Minde i Oslo for oppfølging, en av dem var Sivert. Den 
andre var Kari Gunnesmo f.1925 – d. 1984. 
Olaug Reitås forteller om Kari: - Ho strikka mye, var glad i å 
pynte seg, var sosial og derfor glad når ho fikk besøk. Kari 
var blid og «døktig». Hjemme ble det lagt til rette så det 
gikk greit for ho å lage mat.  
Flere fikk senskader etter sykdommen. 

Asiasyken
Asiainfluensaen var en pandemi som brøt ut i 1957 og 
forårsaket bortimot 4 millioner dødsfall i verden. En dame 
forteller meg at ho, og hennes mor hadde sykdommen da 
ho var barn og de var utrolig utslått med høy feber.

Hongkonginfluensa
Hongkonginfluensa, 1968 -1970. Jeg husker den også ble 
kalt Maosyken. Den tok ca 800 000 liv på verdensbasis. 
Olaug Reitås forteller at ho jobba på Meieriet på Stamnan 
den tida. Halve arbeidsstokken var utslått både på Meieriet 
og på Rennebu Handelssamlag.

Forts. side 9
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Forandring

Stengte skoler
For første gang i historien stengte skolene i Norge. Så vidt jeg vet har ikke det skjedd si-
den vi fikk vår første skolelov i 1739. Det er ei stund siden.

Brått skulle barna ha hjemmeskole. 
Hvordan oppleves det å ha mamma som lærer og kjøk-
kenbordet som pult? Ingen tavle? Og lillebror og katta 
omkring oppi alt? Noen har barn på forskjellige klassetrinn 
og har hatt mye å sette seg inn i. Andre, som Judith og Stig 
Kristiansen, har to førsteklassinger. Og en toåring. Høres 
umiddelbart ut som ei utfordring det og!

For å finne ut mer om det, tok vi en prat med mamma Judith: 
- Dette krever tålmod! Kommer det spontant. - Første dagen 
skulle vi koble oss på nettmøte med lærer. Det funka ikke helt 
med en gang. Komplikasjoner med passord osv. Imens ble 
ungene utålmodige. Men så kom vi i gang med et ganske 
så artig opplegg den første uka: Leksebingo. Det fungerte fint 
å skulle løpe omkring og løse oppgaver ute og inne. Men et-
ter hvert skulle de jo ha lesing og matte. Den ene ble rastløs 
mens den første leste, og matte er ikke like moro for begge. 
Veldig irriterende at storebror sier: dette er jo kjempelett! Du 
må da skjønn’! Så blir det krangel. Men så kan det gå fint, 
og, når vi har praktiske oppgaver som å bake noe f.eks. 
Da skal de måle opp liter og gram, og oppleve et resultat. 
Innimellom er minstemann over alt, og er det for stille, må vi 
sjekke hva som skjer, forteller hun og ler godt

-Hvordan er det å være lærer, syns du? – Jeg var ikke så sik-
ker på yrkesvalg da jeg var ung. Jeg visste bare hva jeg ikke 
skulle bli, og ett av de yrkene var lærer. Nå er jeg kjempe-
takknemlig for jobben lærerne gjør!

Det er vanskelig å liksom ha et mål for ‘timen’, og så prøve 
å få ungene til å se det samme. Ei utfordring å skulle koor-
dinere to førsteklassinger. Jeg tenker på dem som har 20 i 
klasserommet! I begynnelsen tenkte jeg at jeg skulle få gjort 
diverse anna ved siden av. Det skar seg fort. Vi prøver å 
starte skoledagen fra morgenen av. Det fungerer best. Ei 
utfordring er det for barna ikke å treffe venner som vanlig, 
men de har det jo fritt og greit her på gården. Verre med 
dem som bor i blokk for eksempel. Men nå er det bare to 
uker igjen til skolestart! Dette skal vi klare! Mener Judith, som 
er veldig glad for skolen på Voll; flotte lærere som gir god 
oppfølging og passe antall elever. 

Og vi sier HURRA! for alle tapre foreldre som har drevet 
hjemmeskole disse ukene!

Tuberkulose
Fra 1895 – 1955 tok den livet av 250.000 nordmenn. 
Min far og tre av hans brødre hadde sykdommen fra først i 
førtiåra. Far ble operert og hadde derfor bare en lunge. To 
av brødrene hans døde. Den tida var det vanlig å isolere 
de smitta på Sanatorium. Jeg husker fra min barndom at vi 
skulle ikke sitte på bakken tidlig på våren.
Vaksinasjon og antibiotikabehandling gjorde det endelig 
slutt på sykdommen i vår del av verden. I Norge fikk vi vak-
sine fra 1947.

Svineinfluensa
 I 2009 spredde svineinfluensa seg over store deler av 
verden. Den tok livet av ca 200 ooo på verdensbasis. 
Symptomene lignet på de man ser ved vanlig influensa. Jeg 
huskar vi ble veldig oppfordret til å vaske hendene. Derfor 
ble det ikke registrert så mange tilfeller av vanlig influensa 
heller.
Hyppig håndvask gjør også nå i disse koronatider at det er 
forholdsvis lite influensa. 
Så det er all grunn til å fortsette med det!            

Sivert Hansens første bil.
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Hva med leirstedene våre nå?
Stølen

Hvordan er situasjonen for de ansatte nå? Fra 1 april er 3 
ansatte permittert og 2 har omsorgsdager, de vil bli permit-
tert når disse dagene er brukt opp. Det blir 1, 100% (delt 
på 2 personer) som fortsetter for å søke om støtte, passe på 
husene og forberede sommer.

Planlegger dere noe for sommeren og høsten? Ja, foreløpig 
håper vi at sommerens leirer kan gjennomføres og at høsten 
blir som normalt.

Hva med økonomien? Det er tøft når all inntekt forsvinner, 
huset koster fortsatt penger selv om det er tomt, så det er 
utfordrende. Regner med å få noe støtte fra staten når alle 
krisepakker er lagt fram.

Hvordan kan vi som ønsker det, bidra? Det er veldig bra 
hvis noen har mulighet til å gi en gave, den kan gis på 
Vipps til 24082 eller på konto 3000 17 00827. Det er 
også mulighet til å få skattefradrag på gaver over kr 500,- 
skriv på personnummer da. Vi er svært takknemlig for gaver 
vi får i denne vanskelige tida, takk til de som allerede har 
gitt.

Hilsen Jakob Nielsen, daglig leder

Mjuklia Gjestegård
Her er alle ansatte helt eller delvis permittert. Vi er kjem-
peheldige som har Jostein og Anne Lise til å holde fortet. 
Jostein er innom daglig for å gjøre fjøs, brøyter når det er 
nødvendig, og passer på husa til vi kan åpne igjen. Anne 
Lise er innom jevnlig for å vanne planter og sjekke at alt er i 
orden hos oss.
For tiden jobber, tenker og planlegger vi for en normal-

situasjon fra sommeren/høsten. Vi tror det er veldig viktig 
for å kunne starte opp igjen på en god måte, og også for 
å holde en kontinuitet i driften videre. Vi har god kontakt 
med kunder som ser positivt på å kunne komme til oss utpå 
høsten. Dette gjør oss tryggere på at dette ordner seg etter 
hvert.
Med tanke på årets sesong for sommerhotell er vi forsiktige 
optimister, siden det dette året blir innenlandsferie etter 
anbefalinger fra helsemyndigheter. 

Vi jobber også med planlegging for ombygging av 
redskapshuset til aktivitetshus med toalettanlegg osv. 
OBS: I forbindelse med dette prosjektet trenger vi gammel 
bordkledning. Er det noen som har liggende gammel brukt 
bordkledning som de ikke trenger og vil bli kvitt, så er det 
bare å ta kontakt! 

Ellers trengs det jo i år som alle år, hjelp fra frivillige til div. 
forefallende arbeid. Våren kommer nå, og det er behov for 
hjelp til raking, beplantning og andre gjøremål ute.
Mjuklia trenger alltid forbønn. 

Vi gleder oss til Mjuklia fylles med folk og aktiviteter igjen!

Hilsen 
Kari Hyttebakk Øye, daglig leder

Til dere som vil gi økonomisk støtte:
STØLEN    
kontonr 3000 17 00827 - VIPPS 24082 
MJUKLIA  
kontonr 8220 02 85057 prosjekt 314101 - 
VIPPS 520981
NORMISJON  
kontonr 1503.02.13537 
NMS      
kontonr  8220.02. 85057 - VIPPS 10932 - 
SMS:’ NMS gave’ til 2490 (kr 300)
NLM      
kontonr 8220.02.90131 - VIPPS 11548

Med forbehold om endringer!
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Konglevegen 4,
7340 Oppdal 
E-post: post@orbb.no

www.orbb.no

Døgnåpen telefon: 

72 42 36 35

Endring i møte med sorg og død
Tekst: Astrid Øverland Kjeka

Den siste tida har vært preget av store forandringer for alle. 
For oss ble det en ekstra stor forandring da pappa forlot 
oss, samtidig med at hele landet og verden ble rammet 
av pandemien. Pappa gikk bort 7/3-20. Han ble 84 år, 
og i løpet av årene ble omgangskretsen stor og god. Etter 
at han døde, ønsket vi en begravelse der alle som hadde 
betydd noe for pappa og mamma skulle være velkom-
men. Det ble ikke slik at vi kunne gjennomføre det. Bare 
5 dager før begravelsen, fikk vi beskjed om at de nye 
smittevernreglene bare tillot oss å samle maks 50 stk i kirka. 
Vi begynte å regne, og fant ut at det var egentlig bare de 
aller nærmeste. 
En begravelse har flere funksjoner. Den er viktig for den som 
vil ta farvel, og fellesskapet gir stor støtte i sorgen. 
Vi besluttet derfor å opprette en egen facebookgruppe, selv 
om vi gikk noen runder med oss selv for å kjenne på om 
det egentlig var i pappa sin ånd… Han var ikke den som 
selv ønsket å promotere seg selv eller sine offentlig. Men 

han visste heller ikke hvordan verden så ut like etter at han 
gikk bort. 
I ettertid ser vi at dette ble veldig positivt for oss alle. Det 
var mange som delte minner og gode ord om pappa på 
nettet. Vi kan alle lese det i ro og mak, så ofte vi ønsker. Vi 
kan høre sanger så mange ganger som vi vil. Det er stor 
trøst i alle små og store ord og hjerter. Det er også mange 
som har gitt oss gode tilbakemeldinger på at denne grup-
pen ble opprettet, og at flere dermed kunne delta både i 
begravelse og minnestund. Det viser at fellesskapet er der, 
selv om vi ikke kunne bruke begravelsen som det fellesska-
pet det tradisjonelt har vært. 
Det å være sammen i sorgen er fortsatt kanskje det eneste 
som gjør sorgen mildere og mer håndterbar. Vi er takknem-
lig for at det i vår tid finnes flere måter å være sammen på, 
også digitalt.

Tusen takk for hilsninger og medfølelse 
i sorgen ved Nils Øverland sin bort-
gang! Takk også for pengegaven til 
Slagenheten på St. Olavs. Det kom 
inn 16800 kr!

Marit, Kirsten, Inger, Mildrid 
og Astrid med familier

Takk for all vennlig deltagelse ved vår 
kjære Odd Voll sin bortgang og be-
gravelse. Takk for helsinger, blomster 
og pengegave til Rennebu historielag.        

Liv Gunn med familie

Takk til Rennebu menighet for gaven 
jeg fikk på min 70-årsdag. 

Ingeborg

Takk til Berkåk menighet for dei fine 
bøkene vi fekk til 90-årsdagane våre!      

Jostein og Bergljot Kristoffersen.

Takk til alle som gledde meg på 
dagen min 8. april. Takkar også 
for den fine boka eg fekk frå Berkåk 
menighet. 

Helsing Inger

Takk

Stor takk til menighetsrådet for boka 
jeg fikk på bursdagen min.

Karen Oddveig Jordet.

Jeg fraber meg mulig tiltenkt oppmerk-
somhet angående dagen min 18. juni. 

Joar

Takk for all vennlig deltagelse ved 
Erik M. Uvsløkk sin bortgang og 
begravelse. Takk for blomsterhelsinger 
og pengegaver til RIL Fotballgruppa.

Ragnhild
Ingunn m. fam og Magnar m. fam

Nye konfirmasjons-
datoer 2020:
06.09.  Innset kirke 
13.09.  Rennebu kirke
19.09.  Nerskogen kapell
20.09.  Berkåk kirke



Gudstjenester og andakter på nett for 
perioden 01.05-14.06

Videooverføringer kan sees på kirkas Facebookside 
«Kirkene i Rennebu» og på You Tube «Rennebu kirke». 
Skrevne andakter kan leses på kirkas hjemmeside kirken.
no/rennebu.

Søndag 01.05.2020
Andaktsstund ved Anette Vognild kl 11:00 – 
Videooverføring på Facebook og You Tube.

Søndag 10.05.2020
Andakt i anledning Mjuklidagen - legges ut på Facebook 
og kirkas hjemmeside.

17.05
17.mai-Gudstjeneste i Rennebu kirke kl 11:00 for hele 
kommunen – Videooverføring  på Facebook og You Tube. 
Hilsen ved ordfører Ola Øie, og deltagelse med sang og 
musikk med representanter fra hele kommunen.

Gudstjenester

Slekters gang
Gravferd
Rennebu kirke
17.03. Nils Øverland
26.03. Gunnbjørn Johan Hårstad
21.04. Odd Voll 

Berkåk kirke
03.04. Kåre O Skamfer
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Søndag 24.05.2020
Andakt ved Anette Vognild – Legges ut på Facebook og 
kirkas hjemmeside.

Søndag 31.05.2020
Gudstjeneste pinsedag fra Innset kirke kl 11:00 -  
Videooverføring  til Facebook og You Tube.

Mandag 07.06.2020
Andaktsstund ved Anette Vognild kl 11:00 – 
Videooverføring på Facebook og You Tube.

Søndag 14.06.2020
Andaktsstund ved Anette Vognild kl 11:00 – 
Videooverføring på Facebook og You Tube

For gudstjenester etter denne tid, følg med på 
kirkas Facebookside og kirkas hjemmeside.

Åpen kirke
Nettbaserte møter kan ikke erstatte de fysiske møtene når 
menigheten kommer sammen. 
Det vil derfor bli et tilbud om «Åpen kirke» hvor du kan 
komme inn og tenne lys, be en bønn, synge en salme og 
motta nattverd. Det vil bli lang åpningstid, slik at folk kan 
komme og gå uten at det blir mange som samles samtidig.
Det vil bli satt frem pumpeflaske med sprit slik at du kan 
vaske hendene når du kommer inn, og vi setter oss i god 
avstand fra hverandre slik at alle skal kjenne på en trygghet 
ved å komme til kirka.

Det planlegges i første omgang ut mai. Flere datoer 
kommer senere, åpningstida vil bli tatt opp til evaluering 
etter første prøveperiode. 
Følg med på Facebook og kirkas hjemmeside for mer 
informasjon. 

Søndag 10.05 Berkåk kirke  kl 18:00-21:00
Søndag 24.05 Innset kirke  kl 18:00-21:00

Dugnader på kirkegårdene

Rennebu kirkegård: 
11. mai kl. 14.00.
Nerskogen kirkegård: Følg med på Facebook, 
dato kommer.
Berkåk kirkegård: 
12. mai kl. 17.00.
Innset kirkegård: 
14. mai kl. 17.00. Blomsterbilen kommer.



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

Returadresse:
Kjerkveien 5,

7391 Rennebu

 www.kirken.no/rennebu

- Jeg hadde fått det ærefulle oppdraget å være fadder, og 
kom til kirka i tålelig god tid sammen med tårnagenter med 
foreldre og søsken, flere konfirmanter, dåpsfølget og andre 
mer faste kirkegjengere, sier hun. 

Men bare en time før gudstjenesten skulle begynne, fikk 
presten telefonbeskjed om at hun var ilagt koronakarantene 
p.gr.a en vielse på Oppdal dagen før. Det ble klart at her var 
det behov for en viss improvisasjon. 
- Gudstjenesten starta, og for en gudstjeneste det ble! 
Kirketjener og klokker ved Innset kirke, Gunn Marit Haugan 
Jerpstad, tok regien fra start. Kjersti Kvam spilte orgel og var 
forsanger. Vi sang to vers av dåpssalmen, før hun kasta på 
seg ei konfirmantkappe og kom frem til døpefonten. Her utfør-

Dåpen vi aldri glemmer
Klipp fra artikkel i Oppdalingen 11.mars:

Søndag 8.mars var det klart for gudstjeneste i Innset kirke med Tårnagenter og dåp. 
Det ble dåpen vi aldri glemmer, forteller Marit Bjerkås.

te dåpshandlingen med bravur. Deretter var hun kjapt tilbake 
ved orgelet igjen, klar for å spille og synge de to siste versene 
av dåpssalmen. For ei dame! Sier Marit. Menighetssekretæren 
holdt prekenen presten hadde skrevet på forhånd, mens pre-
sten altså satt i koronakarantene i bilen utenfor kirka. Kjersti 
improviserte med en flott prat med tårnagentene. 
- Jeg har ringt og takket Kjersti, forteller mamma til dåpsbar-
net, Anne Grethe Eithun. 
- Hele dåpsfølget er enige om at dette er dåpen vi aldri kom-
mer til å glemme. 
Hele dåpsfølget lot seg imponere både av menighetsrådet, 
menighetssekretæren - og av Kjersti, forteller en imponert 
Marit Bjerkås, og gjentar: - For ei dame.


