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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

Det ble en stor skuffelse for mange spente konfirmanter i vår da vi bestemte at vi 
måtte utsette konfirmasjonene til høsten. Konfirmasjonsdagen er tross alt en stor 
dag, en dag da familie og venner kommer sammen for å feire dagen. Ikke rart at 
skuffelsen var stor!
Men nå er dagen kommet, da konfirmantene skal få komme frem og bli bedt for i 
Jesu navn! En bønn om at de må bli bevart i troen på Jesus, en bønn for både 
dagen og livet til den unge. Den dagen da vi kommer frem for Gud i bønn med 
det mest dyrebare vi har, slik vi også gjorde det på dåpsdagen – barna våre!

På konfirmasjonsdagene må vi ta hensyn til smittevernreglene – om håndvask, 
holde avstand, og å holde seg hjemme dersom en blir syk.
Den enkelte konfirmant kan ta med seg et visst antall gjester, og alle sender inn 
navneliste på forhånd. Det vil si at det er kun spesielt inviterte som kan komme i 
kirka på konfirmasjonsdagen.

Konfirmasjonsdatoene blir:
06.09 Innset kirke kl 11:00
13:09 Rennebu kirke kl 11:00
19:09 Nerskogen kapell kl 11:00
20.09 Berkåk kirke kl 11:00

Lykke til med konfirmasjonsdagen til både konfirmanter og foreldre!
Og la oss som foreldre, faddere og menighet holde fast på det løfte vi ga den 
dagen konfirmantene ble døpt, om å be for den døpte slik at de alltid blir bevart i 
troen på Jesus livet gjennom.

AV

Endelig 
tid for konfirmasjon!

PRESTENS HJØRNE
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Sammen er vi sterke

Tekst: ALL   Foto: Ingrid Fagerli 

Å finne sin styrke betyr gjerne samtidig å erkjenne sine utford-
ringer. Vi har det godt her i bygda, de aller fleste av oss. 
Forholdene er gode på veldig mange områder. Men noen 
oppgaver er mer krevende. Hvordan jobbes det for å nå ut 
med de nødvendige tilbud?

Vi har tatt kontakt med helse og omsorgssjefen vår, Ingrid 
Fagerli, for å høre litt om hvordan de arbeider. Ingrid startet 
i jobben 1. februar. Og hennes inntrykk er at rennbyggen er 
rause og villige til å satse på gode tjenester. 

Hun forteller at en nå ønsker å styrke og støtte barnefamilier 
som har utfordringer, slik at disse barna får oppleve mestring 
og tilhørighet til tross for utfordringer i eller utenfor hjemmet.
Videre vil en arbeide for å styrke arbeidet med unge voksne 
som faller utenfor skole, arbeids- eller samfunnslivet. -Her må 
vi tydeliggjøre mål og planlegge slik at en kommer i fram-
kant og slipper å ‘springe etter’, sier hun. -Viktig å nå ut med 
tiltak så tidlig som mulig.
 
De unge uføre, de uten arbeid, sliter gjerne også psykisk. En 
del av disse har lite nettverk og ressurspersoner rundt seg. 
Her trengs det faglig hjelp og oppfølging. Som kommune vil 
vi prøve å nå flere med dagaktivitetstilbud og strategier for 
videre tiltak for å nå denne gruppen er under planlegging, 
sier hun.
— Ellers er vi så heldige å ha en erfaringskonsulent i kommu-
nen nå (3-årig prosjektstilling). En som bidrar med egne erfa-
ringer overfor dem med de største utfordringene; voksne som 
sliter med rusproblemer eller andre sosiale utfordringer. De 
trenger hjelp til å komme seg ut litt, og noen å prate med.

— Når det gjelder å forebygge utenforskap og ensomhet vil 
det stadig være utfordringer. Det kreves at vi prøver å tenke 
nytt hele tida. Det samme gjelder også i skolen. Ensomhet 
og mangel på inkludering krever våkne voksne og god be-
redskap fra helsesykepleien. Rennebu kommune er innvilget 
midler til en prosjektstilling som skal styrke helsesykepleier-
tjenesten. Vårt mål er å satse på tidlig innsats med fokus på 
gode tjenester til barn og unge og barnefamilier. 

— Dette er vanskelige områder hvor det ikke er lett å strekke 
til. Vi kan aldri si at vi er gode nok her. Det vil alltid være 
noen som føler at de trenger mer hjelp. Men vi må være på 
offensiven, understreker Ingrid. -All ære til helsetjenesten og 
pleie- og omsorgsansatte som gjør en fantastisk jobb!

— Personlig kontakt og hjelp for den enkelte vil alltid være 
veldig viktige områder, mener hun. Her er det hele tida 

Det er alltid spennende å være 
medmenneske

behov for frivillig innsats for å nå lenger. -Ja, vi er faktisk 
helt avhengige av hjelp fra frivillige. Frivilligsentralen er en 
viktig samarbeidspartner og et lokomotiv for frivilligheten i 
Rennebu, understreker hun. 
— Der gjøres det en veldig god jobb. Ta gjerne kontakt og 
bli med i den sammenhengen! Der har de oversikt over be-
hov og ressurser. 
Ved starten av korona-nedstenginga, var Frivilligsentralen 
med på krisemøter i kommunen. De har oversikt over frivillige 
som kan bidra ved behov for ekstra personell. Innledningsvis 
var dette noe av det viktigste å få på plass i beredskapsar-
beidet. 
 
Og nå når vi går en krevende koronahøst i møte, er det 
viktig med ekstra bevissthet, fra alle hold. Da er det trygt 
å vite at vi har et strukturert helseapparat i ryggen, som vil 
være våkne for å nå lenger. Hele tida.

— Om vi alle ellers gjør litt, er oppmerksomme, tar en tele-
fon, en tur innom der vi tror det trengs, er vi med og løfter 
fellesskapet i bygda vår. 
Det er alltid spennende å være medmenneske! ‘Vi må ikke 
sove’, ikke ha nok med oss selv, mener helse- og omsorgs-
sjef Ingrid Fagerli.

Slik blir vi sterkere, sammen!
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Sammen er vi sterke…
Høsten står foran oss. En litt annerledes høst. 
Men vi klarer nok dette, og. Sammen.

For: Visst er vi sterke! Rennebu er ei flott bygd å være både ung og 
gammel i. 
— Men så er det gjerne slik, at ‘en kjede ikke er sterkere enn sitt sva-
keste ledd’…. 
Vi ønsker å fokusere på det positive for bygda vår. Ønsker å se etter 
de lyse sidene, tenke oppdrift. Tenke at vi ikke må grave oss ned i 
negativer. Det gir motløshet og tap av initiativ og makt, frykt. - Våre 
problemer er veldig små i forhold til andre kommuner. Vi har lyktes 
med så mye! Så la oss gå videre mot nye høyder….
Tenker vi. 
Men hvordan føles det da for den som sitter aleine med helt andre be-
hov enn de fleste ellers? Eller blir utsatt for snikmobbing dag etter dag, 
om det sies at vi ikke har slike problemer? Eller hva med den familien 
som så sårt trenger et annet sted å bo…? Hvis media bare fokuserer 
på at dette er den beste kommunen å bo i, kan det da bety at vi over-
ser noen? ‘Soper dem under matta’?
Jeg sier ikke at vi skal slutte å fokusere på de positive sidene ved 
bygda vår! 
Men før vi kan kalle oss sterke, må vi se på vår evne til å nå den en-
kelte.
Vi må ikke glemme at vi har et mangfold av mennesker, også mennes-
ker som har styrke på andre måter enn de fleste andre. De skal også 
blomstre! Bygda vår er ikke sterkere og flottere enn evnen vår til å ta 
vare på alle. De som strever i stillhet, er kanskje vanskelig å få øye på. 
Ja, i alle fall om vi ikke vil se, eller tør… 

Hvis vi ikke åpner opp for å se vår oppgave her, vil fellesskapet vårt 
slå sprekker og til slutt falle sammen. Jeg tenker at styrken vår måles på 
hvor mye vi erkjenner vår utilstrekkelighet, og forsøker å gjøre det som 
må gjøres.
 
Bare slik blir vi sterkere og tryggere, sammen.
 
Måtte vi alle få en velsignet høst!

ALL
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Tente lys

Du tente lys for meg i dag.
Det varmer.
Jeg lar det brenne
så det kan
tenne andre.
Lys mister ikke kraft
om flere tennes.
Mange tente lys
gjør verden varmere,
åpner opp.
Takk
for at du bryr deg!

Ragnhild B. Waale

Quiz
Barn
1) Hvem har skrevet bøkene om verdens sterkeste 
 jente, Pippi Langstrømpe?       
2) Hva er Corn flakes laget av?     
3) Hvor mange centimeter er det i en meter?         
4) Hvem, i Bibelen, skulle bygge en båt for å 
 redde mennesker, dyr og fugler?        
5) Det ble storm og høye bølger på sjøen da 
 disiplene rodde over, hva gjorde de da?         
6) Hvilket redskap kan vi bruke for å plukke 
 båbær og tyttebær?         
7) Hvordan får du lyd i en trompet?        
8) Hva må du piske for å få krem?           
         
          
 
Voksne
1) Hvilket land er verdens største produsent av 
 kaffe?        
2) Hvilket år tok Vebjørn Rodal OL-gull?        
3) Hvem har vært assisterende helsedirektør under 
 koronakrisen?           
4) Israelittene flyktet fra slaveriet i Egypt. Hva 
 heter høytiden Jødene feirer til minne om dette?      
5) Hvem i NT kom på veien og fikk se han som 
 hadde falt i hendene på røvere?      
6) Den internasjonale meterkonferansen i Paris 
 hadde som formål å sikre internasjonal enighet 
 ved målinger. Hvilket årstall ble en meter en 
 meter?      
7) Hvilket syntetisk fiber var det første som ble 
 produsert industrielt?    
8) Hvor mange år har Kina vært Folkerepublikken 
 Kina? 

Svar: 
Barn: 1)Astrid Lindgren, 2)Mais, 3)Hundre, 4)
Noah, 5)De ropte på Jesus, 6)Bærplukker, 7)Du 
blåser i den, 8)Fløte
Voksne: 1) Brasil, 2)1996, 3)Espen Rostrup 
Nakstad, 4) Løvhyttefesten, 5)En prest, en levitt, og 
en samaritan, 6)1875, 7)Nylon, 8)71 år



Flott å være bonde på heltid
Jeg og min familie flytta til Sem utenfor Tønsberg i 2015, og 
tok etter hvert over hjemgården til mannen min, Jan-Eivind. 
Her driver vi med hodekål, rødkål, bringebær og korn. 

— Jeg jobber fullt på gården, mens Jan-Eivind jobber fullt 
utenfor gården, med kontorplass i Oslo. Han har mulighet 
for en del hjemmekontor, og er også med så mye han har 
tid til i drifta. Gårdsdrifta er ganske annerledes enn det jeg 
er vokst opp med i Rennebu, forteller Siri Kvam Andersen.

Barna våre, Signe, Nina og Jon Magnus har akkurat begynt 
på skolen, og går nå i femte, tredje og første klasse. Der har 
de mange venner og de trives veldig godt på skolen. 

Som 16-åring flytta jeg til Øya vgs. på Kvål for å bli agro-
nom. Deretter gikk jeg et år på Gjennestad her i Vestfold 
for å få studiekompetanse. Der traff jeg Jan-Eivind, og vi 
dro sammen til Bibelskolen i Grimstad. Så gikk ferden til 
Oslo hvor jeg studerte i tre år og ble sosionom. Vi giftet oss 
i 2008, og bodde sammen ett år på Ås, hvor Jan-Eivind 
studerte, før vi flyttet til Voll i Rennebu. Jan-Eivind fikk jobb 
i landbruksrådgivninga, og jeg jobbet som trosopplærer, 
avløser, litt i hjemmesykepleien og på IMI Stølen. I løpet 
av de seks årene vi bodde der, fikk vi alle tre barna, og vi 
hadde noen fantastiske år der før vi bestemte oss for å flytte 
sørover og ta over gården her. Det var en veldig vanskelig 
avgjørelse, men vi har likevel ikke angret på det. Vi har hele 
tida kjent at valget var riktig. Men jeg er utrolig takknemlig 
for årene jeg fikk i Rennebu, også i voksen alder!   

Jeg husker barndommen i Rennebu som ei fin tid. Vokste 
opp på gård på Stamnan med masse plass å boltre oss på 
ute! Vi er fem søsken, så det var alltid noen å leke med. Vi 
hadde ofte besøk av venner og søskenbarn, og det var mye 
lek og moro. Vi var også med på forskjellige oppgaver på 
gården, og jeg fikk tidlig lære å kjøre traktor. Jeg var glad i 
fotball og spilte på lag fra jeg gikk i fjerde klasse fram til jeg 
var 17 år.

Å være forelder i dag tror jeg er ganske annerledes enn det 
var for 30 år siden. Dette med mobiler og skjermer er noe 
som jeg ser på som en stor utfordring i årene som kommer. 
Men vi får henge med som best vi kan, og prøve å oppdra 
barna til å ta gode valg og lære dem at de kan snakke 
med oss om alt de er usikre på. Jeg har fått en del ”nei” opp 
igjennom oppveksten av mine foreldre. Dette har jeg vært 
glad for mange ganger i årene siden. Det er ikke farlig å si 
nei til et barn, så lenge en forklarer hvorfor og samtidig viser 
kjærlighet til barna og gjør dem trygge på at vi vil det beste 
for dem!  

Rennebu hadde og har et rikt menighetsliv. Som barn var 

jeg med i barneko-
ret og på ‘Korvett’ i 
Hoelsmoen. På ung-
domsskolen var jeg 
så og si hver fredag 
på ungdomskveld. 
Jeg var også leder i 
NUFR i en periode. 
‘Alle’ barna i områ-
det var med i kirke 
og menighetsliv, 
og det var ingen skam å være en kristen på Voll skole. Etter 
å ha bodd noen år også utenfor Rennebu, ser jeg at menig-
hetslivet i Rennebu er helt unikt! Dere er også flinke med bar-
ne- og ungdomsarbeid, og det er til tider stor oppslutning om 
det som skjer. Dette er helt annerledes i området her. Her er 
det så utrolig mye folk og så mange forskjellige menigheter. 
Vi har valgt å gå i en normisjonsmenighet i nabokommunen 
Sandefjord. Barna er også med i barneklubb her på Sem 
som svigermor har drevet med i 25 år.  

Jeg leser en bok nå, som handler om velsignelse. Jeg fikk i 
den forbindelse en tanke om å lyse velsignelse over dere i 
Rennebu!
Herren velsigne og bevare Rennebu! Herren la sitt ansikt lyse 
over Rennebu og være rennbyggene nådig! Herren løfte sitt 
åsyn på alle i Rennebu, og gi dere fred! 

Rennebu og alle dere som bor der ligger mitt hjerte nær, og 
jeg og min familie gleder oss alltid til å komme tilbake dit! 
Jeg ønsker dere alt godt, inntil vi sees igjen!  

Mvh Siri Kvam Andersen

Tanker fra en utflytta rennbygg
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Stort å oppleve at mennesker 
takker for at en var der
Kirketjener på Berkåk, Ingvar Sollid, går nå av 1. oktober, etter nærmere 14 år i jobben.

Tekst og foto: ALL 

Han tok over etter Svein Kosberg 1. januar 2006, og er 
tross sine snart 72 år fortsatt en smilende og pliktoppfyllende 
medarbeider. 

— Dette arbeidet er mangfoldig. Egentlig er det fire forskjel-
lige jobber, forteller Ingvar. -For det første er du en slags 
kirkevaktmester. Kirka skal gjøres i stand til alle slags ar-
rangement. Så er en kirkegårdsarbeider, området forøvrig 
og bygningene må holdes i god stand. I tillegg kommer 
vedlikehold av alt slags utstyr og maskiner. En er graver og 
må være ute i god tid, særlig om vinteren. Tidligere var han 
graver for alle kirkene, men dette ble for mye. Nå har han 
bare ansvar for Berkåk og Innset. Og så er en renholder. 
Dette gjelder bare Berkåk kirke.

Hva tenker du er det triveligste du gjør av alt dette?  
— Jeg liker veldig godt å jobbe med parkarealet, klippe 
hekker, trær, plen og gjøre plassen så pen som mulig.

— De mest utfordrende situasjoner kommer gjerne midtvin-
ters med mye snø og kulde. Da kan det bli lange dager og 
vanskelig, særlig om begravelsene kommer tett. Spennende 
kan det også være å møte mennesker i alle slags situasjoner. 
Dette er ellers noe som har vært ganske så lærerikt, mener 
han, og sier han har lært å ta seg god tid med den enkelte 
han møter.

— Dette kan være en ensom jobb, hvordan er forholdet ditt 
til resten av staben? -Vi har vanligvis lunsjpausene i lag. Her 
er det høy trivselsfaktor. Dette er noe av det som har gjort at 
jeg har holdt ut så lenge, forteller han.

Ellers er han spesielt takknemlig for friheten i jobben. Det å 
kunne bestemme selv hva som må gjøres for å få ting til å 
fungere. 
— Friheten til å kunne legge til rette arbeidsdagen selv, 
betyr mye for meg. Det tillitsforholdet en kan få til mennesker 
som takker for at en var der, er også noe som bidrar til rik-
dom i hverdagen.

En ny mann, Øystein Ishoel, er nå ansatt i jobben. Han 
starter 1. september, slik at Ingvar kan være mentor den siste 
måneden før han går av.

— Hvordan var det da du selv starta som ny her i Rennebu? 
- Svein Kosberg var flott å forholde seg til som veileder i 
starten. Han kom her gjerne daglig, også etter han ble pen-
sjonist. Var ofte innom redskapshuset og tok en prat. Jeg vil 
gjerne gi hederlig omtale til Svein for måten han satte meg 
inn i jobben på, sier Ingvar. - Han lærte meg mye om for-
holdet til kommunen og folket her i Rennebu. 

 
— Hva kommer du til å drive med når du nå etter hvert blir 
pensjonist, tror du? -Da kommer det vel en del spørsmål fra 
de tre barna og de 9 barnebarna: Kan du hjelpe til her!? 
Ingvar som tidligere var selvstendig næringsdrivende både i 
byggebransjen og i ‘park og anlegg’ er ettertrakta bidrags-
yter i familien. Han er nok også en skattet bestefar, vil vi tro.

Staben på menighetskontoret takker for godt fellesskap med 
en meget dyktig og pliktoppfyllende kirketjener som er trivelig 
mot alle og aldri er syk. Ikke verst!

Vi kirkegjengere vil takke for flott utført tjeneste og hyggelig 
samarbeid gjennom alle disse 12 årene.
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Denne gangen er det Åse Marie og Bjørn 
Næss som har sendt oss sin salmehilsen. 
De forteller:

Denne gangen er det Åse Marie og Bjørn Næss som 
har sendt oss sin salmehilsen. De forteller:
Dette er en av de salmene vi valgte til vårt bryllup, for 
40 år siden. Vi har nettopp hatt bryllupsdag, og har 
tenkt på denne salmen. I et ekteskap kan det være 
både opp og nedturer, veien går ikke rett frem. Men 
ved Guds nåde får vi fortsatt holde sammen, og vi er 
takknemlige for det. Denne salmen gir oss håp og tro for 
framtida og evigheten.

Åse Marie og Bjørn Næss 

La huset bli bygget på Ordets klippegrunn!
Da rokkes ei muren i stormværets stund.
La hjemmet få stå i le av korsets tegn,
Så skal dere leve bak tryggeste hegn!
Hvor korset står vakt,
Taper mørket sin makt.

La arbeidet signes ved bønnens sterke dåp!
Den lutrer hver lengsel og løfter hvert håp.
Når soldagen gryr, når kvelden bryter frem.
Send bønnens hvite due med bud fra deres hjem! Hvor 
bønnen får makt,
Står Guds engler på vakt.

Gud signe dere begge til livets sol går ned!
Det lyser på veien at Gud er kjærlighet.
Han fører deres fot til kongeborgen hen,
Hvor ingen som møtes, skal skilles igjen.
Hvor alt er fullbrakt 
Ved Guds kjærlighets makt.

(Jakob Paulli - .Sangboken nr 779)

Min salmeSommeravslutning 
for menighets-
arbeidet i Rennebu
Tekst og foto: ALL

14. juni var det avslutning av sesongen for 
vårt mangfoldige menighetsarbeid. 
Nedafor tårnet på Mjuklia var grillen klar kl 
17, og folk i alle aldre kom strømmende. 
Det var nydelig sommervær, folk ankom i shorts eller som-
merkjole. Ungene fryda seg over god plass til å løpe om-
kring. Til slutt var vi ca 80 mennesker samla. Derav noen 
Sokndalinger og 5 innvandrerfamilier. Etter livlig grilling 
og mye god prat, ble det sang og andakt som engasjerte 
både barn og voksne. Etterpå fikk vi alle god mulighet til å 
røre oss, for da ble det mimeleik hvor vi brukte nesten heile 
fotballbanen. Gøy!
I den deilige kveldssola tok folk seg god tid til fellesskap og 
samtale. 
Godt å få ønsket hverandre god sommer.

Bilder fra sommeravslutningen på side 9!

Regnbuebønn
Herre min Gud,
Vi ser regnbuen! Takk for den!
Fargespillet som spenner seg i bue over jorden.
Takk for livet du har skapt!
Men vi ser også jorden, Gud.
Vi ser borgerkriger og flyktningekriser.
Vi ser klimaødeleggelser og menneskers fattigdom.
Vi ser sykdom og pandemi brer seg ut over jorden og truer 
liv og trygghet.
Vi minnes vår sårbarhet og kjenner oss så små.
Vi søker regnbuen, Gud, og kraften fra din nåde og din 
pakt.
Glem oss ikke, Gud, glem ikke din pakt med jorden og 
med oss!
Husk nåden og kjærligheten, Gud, 
og la ikke sykdom og nød ødelegge menneskets liv på 
jorden!
Vi ser på regnbuen, Gud, og ber:
Gi oss kraft og mot til å reise opp alt som er truet, 
gjør oss modige til å kjempe mot ødeleggelser!
Gjør oss kloke til å finne nye veier til hverandre og til din 
jord!
Så møtes våre blikk, Gud, der vi formes 
av regnbuens budskap om framtid og håp.
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Flerbrukshuset på Voll:

Et hus for alle
Det skjer interessante ting på Voll. Skolen og området der er i forvandling. 
Planer, håp og arbeid. Et hus skal opp. En ser for seg et samlingssted for ulike formål.
Vi har spurt Jan Ivar Kvam: Hvem står bak visjonen om dette anlegget?

Det er mange forskjellige interesser og 
behov som er involvert i dette prosjektet. 
De ulike aktørene har hver sine behov 
og drømmer. Voll FlerbruksHus AS er et 
selskap som vi håper skal gi rom for alle 
disse visjonene. 
Voll FlerbruksHus AS (VFH) har en formåls-
paragraf som på en måte sammenfatter 
vår visjon: Selskapet har som formål å eie 
og drifte et flerbruksanlegg til beste for 
barnas oppvekst, bygdas frivillige organi-
sasjonsliv, kulturliv og folkets helse. 
Normisjon Rennebu og Rennebu EnSpire- 
forening har gått sammen om etableringen 
av dette selskapet. Normisjon er representert i styret ved Jan 
Ivar Kvam og Kjell Nakken med vara Kirsti Voll og Øystein 
Ommedal. Fra EnSpire er Tone Sandvik og Terje Uv med, i 
tillegg til Aud Inger Kalseth som er uavhengig medlem.

Hvor langt er dere kommet i prosessen?:
— Vi har nettopp overtatt og er i en etableringsfase for å få 
en god daglig drift. Våre to viktigste leietakere nå er kommu-
nen som driver barnehage og EnSpire Skole AS som driver 
privat grunnskole. Skolen har for lite areal, så vi arbeider 
med å få det på plass. Vi har kjøpt en brakkerigg som skal 
brukes til personalrom og kontorer, og når de er tatt i bruk, 
skal vi lage et skolekjøkken som er bedre egnet enn det de 
har i dag.
Barnehagen har tilfredsstillende lokaler uten store endringer.
Vi leier ut gymsalen og deler av skolebygget til de som øn-
sker det. 

Videre jobbes det nå med å få opp et forsamlingshus
 for å dekke frivilligheten sine behov. Skytterhuset i Gammel-
stødalen vil bli flyttet til Voll og satt opp som et separat bygg 
for møter, kurs, selskaper og andre ting. Planen er å få det 

under tak før vinteren og gjøre det ferdig innvendig i løpet 
av vinteren. Det er allerede gjort masse dugnad, og vi vil 
fortsette å gjøre bruk av alle de gode kreftene som finnes i 
bygda. Det er et utrolig flott samhold om prosjektet, så vi har 
god tro på at vi skal få til dette.

Et viktig punkt for styret nå er å få på plass mer finansiering 
uten å ta opp for mye lån. Vi trenger derfor ikke bare hen-
der, det blir like viktig å delta med penger. Det vil gjøre oss i 
stand til å ha en rimelig leiepris for frivilligheten framover.

Hvordan ser arbeids- og ansvarsfordelinga ut?
— Vi satser som sagt på mye dugnad, ellers har styret hatt, 
og vil fortsatt ha, svært mange møter dette året for å ta alle 
nødvendige avgjørelser. Forøvrig har vi ansatt tre personer 
som skal sørge for den daglige drift. Det er tre deltidsstil-
linger, daglig leder er Ragnhild Løvseth Øverland, renholder 
er Asmerom Mehari Hagos og vaktmester er Magne Meslo. 
Vi er svært takknemlige og glade for at vi har fått så fine og 
dyktige folk på laget!

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

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd

Oppussing av gravstener
og bestilling av nye

Kontakt Spiren tlf. 72 42 74 45
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Mange takk for all omtanke og fine 
hilsener i anledning Jon Hoems bort-
gang. Og takk for minnegaver gitt til 
Flyktninghjelpen. 

Grete, Halvor, Ola og 
Mari med familier.

Takk for omtanken i anledning 
Gunnbjørn sin bortgang. Ønsker også 
å takke for oppmerksomheten på min 
80-årsdag. 

Med vennlig hilsen 
Randi Hårstad med familie.

Takk for oppmerksomheten ved Anders 
Rises bortgang. 

Anna, Oddveig og 
Stig Ove med familie.

Vi ønsker å takke for all oppmerksom-
het vi har fått i forbindelse med Stein 
Joar Hages bortgang, samt penge-
gaver til sengepost B4 v/ Orkdal 
sykehus. 

Ingrid, Monica og Stian.

Takk for helsinga til 80-årsdagen min. 
Dagfinn Rodal

Takk for all vennlig deltagelse ved 
vår kjære Ingeborg Astri Stene sin 
bortgang og begravelse. Takk for hel-
singer, blomster og pengegaver på til 
sammen kr.19.750,- til Redd Barna.

Odd Erik, Arild og 
Ragnhild, Ivar Magne

Tusen takk for minnegaven som ble gitt 
til LHL Rennebu i anledning begravel-
sen til Trond Bjerkaker. 

Styret i LHL Rennebu

Takk for pengegavene som
 ble gitt til Rennebu Historielag i forbin-
delse med Odd Volls og Anders Rises 
begravelser. 

Styret i Rennebu Historielag.

Tusen takk for minnegaven som ble gitt 
til sykehjemmet i anledning begravel-
sen til Kåre Skamfer. 
Med vennlig hilsen Rennebu sykehjem 

v/ Annika Haugen.

Takk til alle som husket meg på dagen 
min. Takk og til Berkåk menighet for 
den fine boka jeg fikk. 

Hilsen Eldbjørg

Takk

Takk for blomster, hilsninger og pen-
gegaver til Hjerteforskningsfondet ved 
St. Olavs hospital i forbindelse med 
Gunnvor Havdal sin bortgang.

Magnhild og Bjørn m/familier

Takk til Berkåk menighet for den fine 
planten vi fikk i anledning 75-årsda-
gene våre. 

Anne Elisabeth og Inge Bjørkhaug 

Takk til Berkåk Menighet for boka jeg 
fikk på 70-årsdagen. 

Bjørn

Varm takk for hilsninger og deltagelse 
ved Ola O. Voll sin bortgang og grav-
ferd.
Takk også for gaven til Minnefondet 
ved Rennebu kirke.

Anne Lise, Oddveig
Jon Olav og Øystein med familier.

Takk for alle hilsninger og deltakelse 
ved vår far Gunnar Volds bortgang og 
begravelse. 

Hilsen Jon Sivert, Ståle og Dagfinn

Sommeravslutning for 
menighetsarbeidet 

i Rennebu.
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Møteplassen

Slekters gang
Dåp
Innset kirke
07.06. Arne Steigedal
13.06. Erik Vinsnesbakk Næverdal

Nerskogen kapell
12.07. Dorthea Nerlien

Rennebu kirke
24.05. Robert Sillins
05.07. Sigmund Fossum
25.07. Tiril Landsem (døpt i Rindal)
01.08. Jon Hugdal
30.08. Ruth Uv 

Vielse
Innset kirke
13.06. Eirin Faber Næverdal og Ola Vinsnesbakk

Rennebu kirke
27.06. Anita Haugen Olsen og Olav Hugdal

6. sept.  SEMESTERÅPNING, setersamling 
10. sept.  Når vi kommer sammen kl.19.30 på Hoelsmoen
20. sept.  HØSTTAKKEFEST med frokost kl.10.00 på 
 Hoelsmoen 

1. okt.  Normisjonsmøte kl.19.30 på Misjonshuset 
 m. Pål Glimen
5. okt.  Når vi kommer sammen kl. 19.30 på 
 Hoelsmoen
13.okt.  NLM Misjonsmøte kl.19.30 i 
 Hoelsmo bedehus.
 Videotale v/ Egil Grandhagen.
16-17. okt. Agenda1–helg på Berkåk. Inger Brit Rødberg
16. okt.  Møte kl.19.30   
17. okt.  Møte kl.11.00  
       STORFAMILIESAMLING kl. 14.30
29. okt.  Når vi kommer sammen kl.19.30 på Hoelsmoen

5. nov.  Normisjonsmøte kl.19.30 på Hoelsmoen 
 m. Helge Malum
10.nov.  NLM Misjonsmøte kl. 19.30 
 Hoelsmoen.
15. nov.  FAMILIEMØTE kl.17.00 på Berkåk Menighetshus
23. nov.  Når vi kommer sammen kl.19.30 på Hoelsmoen
27.-28. nov. Julemesse på Hoelsmoen 

11. des.  Grøtkveld. NLM Tid og sted kunngjøres senere.
 Misjonær Åshild Sørhus blir med oss den 
 kvelden.

FORMIDDAgSTREFF i Hoelsmoen  
kl.11-13: 1.september, 6. oktober, 3. november

MØTEPLASSEN FOR BARN Og UNgE
Babysang kl. 10-12 på Frivilligsentralen: 03.09      
17.09        01.10       15.10        29.10      12.11      
26.11     10.12
Småbarnssang kl. 17.30-18.30 på Berkåk Menighets-
hus:       
08.09      22.09       20.10     03.11    17.11   02.12
Søndagsskolen og Yngres på Voll: kl. 17.30-
19.30: Datoer i høst er 14.09   28.09   12.10   26.10   
09.11   23.11   07.12. Barn under skolealder blir med 
på søndagsskolen, mens Yngres er for 1.-7. klasse.
Soul Children kl. 17.30-18.30 på Berkåk Menighetshus: 
08.09      22.09     20.10     03.11    17.11   01.12
Blåveisen kor og hobby, se Facebook 

 gravferd
Berkåk kirke
29.05. Mathilde Dahl
05.06. Ellen Margrete Nordang
30.06. Stein Joar Hage
07.07. Gunnvor Havdal
16.07. Trond Bjerkaker
21.07. Jorid Flatås Granheim
28.08. Margot Kristine Aune

Rennebu kirke
15.05. Johan Gerhard Hoset
28.05. Anders S. Rise (gravlagt på Nerskogen)
02.07. Gunnar Vold
07.07. Ola O. Voll
06.08. Ingeborg Astri Stene

Nerskogen kapell 
30.06. Sylvi Elin Grandaunet Lund



Søndag 13.09.2020
15.Søndag i treenighetstiden. Matt 5.38-48 Elsk deres 
fiender.
RENNEBU KIRKE KL 11:00. Konfirmasjon. Takkoffer til 
Menighetsbladet.

Lørdag 19.09.2020
Tekst for 16. Søndag i treenighetstiden: Mark 7.31-37 
Jesus sa til den døve: Effata!
NERSKOGEN KAPELL KL 11:00. Konfirmasjon. Takkoffer til 
Norea mediemisjon.

Søndag 20.09.2020
16. Søndag i treenighetstiden. Mark 7.31-37 Jesus sa til 
den døve: Effata!
BERKÅK KIRKE KL 11:00. Konfirmasjon. Takkoffer til menig-
hetsbladet.

Søndag 27.09.2020
17.Søndag i treenighetstiden. Joh 11.17-29, 30-46 Jesus 
vekker opp Lasarus
INGEN GUDSTJENESTER I PRESTEGJELDET

Søndag 04.10.2020
18. Søndag i treenighetstiden. Matt 8.14-17 Jesus helbre-
der Peters svigermor
RENNEBU KIRKE KL 11:00. 50-årskonfirmanter og presen-
tasjon av nye konfirmanter. 
Nattverd. Takkoffer til diakoniutvalget

Søndag 11.10.2020
19. Søndag i treenighetstiden. Matt 5.20-26
INGEN GUDSTJENESTER I PRESTEGJELDET

Søndag 18.10.2020
20. Søndag i treenighetstiden. Joh 11.1-5 Jesu venner i 
Betania
BERKÅK KIRKE KL 11:00. Familiegudstjeneste med utdeling 
av bøker 
til 4 åringer og 1.klassinger. Presentasjon av nye konfir-
manter. 
Takkoffer til TV-aksjonen. Kirkekaffe. 

Søndag 25.10.2020
Bots og bønnedag. Luk 13.22-30 Er det få som blir frelst?
INNSET KIRKE KL 11:00. Familiegudstjeneste med høst-
takkefest og 20 årsjubileum for Innset kirke. 
Presentasjon av nye konfirmanter. Kirkekaffe. Takkoffer til 
Blåveisen kor & hobby.
RENNEBU KIRKE KL 19:30. Gudstjeneste med nattverd. 
Takkoffer til diakoniutvalget.

Gudstjenester
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Søndag 01.11.2020
Allehelgensdag. Matt 5.1-12 Saligprisningene
INNSET KIRKE KL 11:00. Minnegudstjeneste. Takkoffer til 
Diakoniutvalget.
NERSKOGEN KAPELL KKL 19:30. Minnegudstjeneste kl 
19:30. Takkoffer til menighetsbladet. 

Søndag 08.11.2020
23. Søndag i treenighetstiden
IMI STØLEN KL 12:00. Gudstjeneste på konfirmantleir. 
Gudstjenesten er åpen for alle. 

Søndag 15.11.2020
Joh 6.63-69. Du har det evige livs ord
INGEN GUDSTJENESTER I PRESTEGJELDET.

Søndag 22.11.2020
Domssøndag/ Kristi kongedag. Matt 25.31-46 Dommen
RENNEBU KIRKE KL 11:00. Gudstjeneste med nattverd. 
Takkoffer til Strømmestiftelsen. 

Søndag 29.11.2020
1 Søndag i adventstiden. Luk 4.16—22 Jesus står frem i 
Nasaret
INNSET KIRKE KL 14:30. Lysmesse med konfirmantene. 
Takkoffer til menighetsarbeidet. 
Fakkeltog fra kirka etter gudstjenesten. 
BERKÅK KIRKE KL 16:00. Lysmesse med konfirmantene. 
Takkoffer til «Lys til verden» misjonsprosjekt.  
Fakkeltog fra kirka rett etter gudstjenesten til torget med ten-
ning av julegrana.

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

www.orbb.no

Døgnåpen telefon: 

72 42 36 35
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Menighetene på Innset og Kvikne har en lang tradisjon med 
å arrangere sommerens setermesse. I år var det Kvikne sin 
tur. Familien Odden stilte gårdstunet til disposisjon for årets 
setermesse den 26. juli. Fra riksvei 3, kjører man ca.10 km 
og passerer Kvikne Kobberverk. Innerst i dalen ligger det 2 
gårder som var i drift til først på 1960-tallet.

Ca. 80 personer var møtt fram og messa ble forrettet av Nils 
Kåre Erlimo som nå er pensjonist og vikarprest. Han har hatt 
sitt virke i Tynset Kommune i mange år og er godt kjent for de 
aller fleste her. Organist var Lars Gustav Moldstad. Jorid Stai 
og Tor Granvold var bl.a. tekstlesere.

Vi starta med å synge ”Fagert er landet”. Deretter var det 
dåp. Noor Raimon, en kjekk kvikneungdom, hadde valgt å 
la seg døpe da han ønsker å konfirmere seg våren 2021. Vi 
sang dåpsalmen: ”Du som veien er og livet”. De andre sal-
mene vi sang var: ”Hellig, hellig, hellig!”, ”Lovsyng vår Herre, 
den mektige konge med ære!” og ”Nå la oss takke Gud”.

Etter messa fortalte brødrene Esten og Nils Inge litt om 
Kobberverket og fra oppveksten sin i ”Odda”.

Det var stri vind fra sør, så varm kaffe med nybakte kaker 
smakte ekstra godt før hjemturen. 

Setermesse i Nordre Odden
Tekst og foto: Aud Olaug Flaa

Takk til alle som på en eller annen måte bidro til denne trive-
lige stunda, ja til alle frammøtte!

Esten og Nils Inge forteller fra livet og oppveksten sin i Odden. 
Litt historie om Kvikne Kobberverk, der slagghaugene sees i bakgrunnen.

Takk til vertskapet! F.v. Esten, Annette, dagens eier og dat-
ter til Ann Mari og Nils Inge. Barnebarna Sigrid og Katrine. 


