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Josef er ein av dei figurane som 
må vere med i julekrybba. Vi høy-
rer ikkje så mykje om han. Likevel 
må han vere med, det vert ikkje jul 
utan han. 

Eg har ein gong gjort Josef til 
trønder. Det skulle vere juletrefest 
for store og små på Ås der vi bur, 
og sidan det var i kyrkja, ville ein 
ha eit alternativ til ein CocaCola-
nisse. Eg hadde tatt på meg job-
ben å kome med gåver til barna, 
men det var opp til meg å finne på 
noko. Så eg gjekk på juletrefest i 
kyrkja i kjeledress, med hammar 
og tommestokk i beltet. 

«Josef» hadde med seg små 
gåver til barna, og fortalte jule-
evangeliet slik han hadde opplevd 
det. På trøndersk, så godt eg 
kunne hugse åfjordsdialekten. - For Josef kom frå nord i landet, han budde ikkje i 
hovudstaden Jerusalem. 

Det var Josef som var innom, ein vanleg mann, med ein vanleg jobb, med eit 
språk eller dialekt som ikkje var lært i hovudstaden.  

Josef vert skildra som den som gjer det ein far skal gjere – og som mange 
fedre og mødre må gjere i vår tid, også: Beskytte barnet sitt, om nødvendig ved 
å flykte til eit anna land. 

Josef lyttar til Guds tale til han gjennom draumane sine. Han er ein mann 
med gjennomføringsevne og offervilje. Ein mann som sikkert levde godt med å 
stå bak andre. Men han var ein person med tanke, haldning og handlingar som 
var påverka av Guds vilje. 

Slik vert det understreka i Matteusevangeliet at Jesus kom til jord som ein av 
oss. Gud vil gjere noko midt iblant oss: Guds rike skal komme med glede, fred 
og rettferd, midt  inn i alt vi menneske frydar oss over eller slit med.

No skal vi igjen feire jul og kan igjen høyre det gode budskapet: 
I dag er det fødd dykk ein frelsar. I ein stall. Midt iblant oss.

God jul til alle i heile Nidaros bispedømme!

Helsing 
Olav Fykse Tveit, preses og biskop for Nidaros domprosti 

Då Josef var trønder
Me les om Josef i Matteusevangeliet 2, 13-14.

Julehelsing frå biskopen
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Takknemlighet

Ungdommenes uthold-
enhet og samhold fylte 
Juliana Sfeir med nytt 
håp.

– Fremtiden ligger i hendene 
på disse unge, livsglade og mo-
dige ungdommene. Å se at deres 
reaksjon på det som hendte var 
å hjelpe hverandre, fulle av håp, 
minner meg om at landet vårt har 
en framtid, takket være dem, sier 
Juliana Sfeir.

Hun har gjort det til sitt kall 
å gi barn og unge i Midtøsten 
og Nord-Afrika håp, og gi dem 
utholdenhet og utrustning til å 
skape en bedre framtid.

Men i etterdønningene av 
eksplosjonen kjente Juliana selv 
på en håpløshet og et ønske om 
å gi opp. Hun vurderte seriøst å 
forlate Libanon, men fikk selv en 
leksjon i utholdenhet og pågangs-
mot fra den unge generasjonen som hun selv har tjent i alle 
disse årene.

Ødeleggelser uten sidestykke
Etter hvert som Juliana fikk flere og flere meldinger om 

skader og dødsfall fra venner, følte hun at bunnen var 
nådd. – Jeg tenkte: Jeg tror ikke på håp lenger. Jeg tror ikke 
på livet lenger. Hva gjør vi her? Hvorfor skal vi fortsatt ha 
troen på dette landet? Hvorfor holder vi ut? Nå hadde jeg 
fått nok. Jeg hadde bestemt meg for at jeg nå skulle ta med 
meg familien min og forlate landet.

Men så skjedde det noe.

Endringen
På torsdagen, to dager etter eksplosjonen, dro Juliana 

til havneområdet for å lage en film for SAT-7. Mens hun 
snakket inn i kamera for å beskrive ødeleggelsene og håp-
løsheten som omgav henne, strevde hun med å holde tårene 
tilbake.

Ganske snart oppdager Juliana og hennes kollega at 
hundrevis av ungdommer jobbet i gatene med kost og spa-
de. Disse unge, fra forskjellige religiøse bakgrunner, jobbet 
side om side for å rydde i Beiruts gater etter eksplosjonen.

– Jeg hadde aldri sett noe lignende før. Etter at vi var 
ferdige med å filme rundt havnen, gikk vi til Gemmayzeh, 
hvor mine foreldres butikk ligger. Vi ville se hva som skjedde 

Rom for takk midt i alt

der. Her var det også ungdommer som ryddet, vasket, delte 
ut mat og hjalp eldre. Mange av dem kjente oss igjen fra 
SAT-7. De tilbød oss vann og mat, og mange sa ting som; – 
Må Gud beskytte dere, måtte dere være trygge. Takk for det 
arbeidet dere gjør. Vi elsker SAT-7!

Først tenkte jeg: – Hvorfor gjør de dette? Det er jo nyt-
teløst! Men sakte kjente jeg at bitterhet og følelsen av håpløs-
het smeltet bort, forteller Juliana.

Det haster med å utruste ungdommene
I bilen på vei tilbake til SAT-7 sitt kontor ble Juliana fylt 

med en visshet om at det ungdommen i Libanon trenger, er å 
bli utrustet og styrket for fremtiden. Det haster!

Hvis de er villige til å arbeide for å bygge opp igjen lan-
det, hvem er jeg som kan si at det ikke er verdt det? Vi må 
stå ved deres side! Vi må respondere på neste generasjons 
behov. Vi trenger å lage flere ungdomsprogram, vi må gi 
dem mat og kunnskap for morgendagen!

SAT-7`s mål er å bidra til en levende kirke i Midtøsten og 
Nord Afrika som er trygg i sin tro og som tjener samfunnet. 
Den kristne satellittkanalen er både talerør og informasjons-
kilde for hele regionen.

SAT-7 er viktig for de troende i regionen. Normisjon og 
NMS støtter sendingene på SAT-7 som er rettet inn mot folket 
i Iran som snakker farsi.

Ungdommer rydder gater i Beirut.
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Takk for takknemligheten!
La takknemligheten få plass, og gavene komme i fokus. 

‘’Uansett hvordan vi har det – å se livet i gaveperspektiv reiser oss 
opp’’, skriver en av de mange bloggerne på nettet. 

Lar vi oss definere av det vi har, eller av det vi ikke har? Forskjellen på 
disse to perspektivene er som natt og dag. ‘’Det er for lite takk nemlig-
het i verden’’, leste jeg i ei overskrift. ‘’Det er rettighetstanken som 
dominener. Og helst krenkede rettigheter’’. Denne kulturen må vel 
være det motsatte av takknemlighet.

Et artig forskningsresultat viser at senteret for frykt og takknemlighet lig-
ger på samme plass i hjernen.
Derfor kan vi ikke ha begge følelsene samtidig. Da forstår vi mer av 
hvordan Paulus kunne synge av takknemlighet i fengselet, og hvorfor 
forfulgte kristne samler seg i takk til Gud. Takken er noe som løfter dem 
ut av fortvilelsen og frykten. Kjærligheten (og takken) driver frykten bort, 
står det i 1. Joh 4,18.

Takknemlighet har mye med hukommelse å gjøre. Det kan av og til 
virke som om hukommelsen har bekymring som autopilot, og at gave-
fokuset må tilvennes og øves inn. Gud har det klart: Om igjen og om 
igjen minner Bibelens ord oss om å takke, og ikke glemme de goder 
Han overøser oss med. Vi oppfordres til glede. Gled dere i Herren, 
alltid! Fil. 4,4 - Takk Gud under alle forhold! 1. Tess. 5,18.
Siden vi nå er vanemennesker; legg inn daglig takknemlighet. La det 
bli en vane å takke for den nye dagen, takke for maten vi har. Takke 
for alle omkring oss og bygda vår. La dagen passere revy til kvelds og 
let etter dagens gaver! Kanskje finner vi én. Kanskje finner vi mange! 

Ha fokus på gavene, og kjenn at du blir rikere og sterkere.
- Og la oss takke for at vi har én å takke!

Med alle gode ønsker for advent og jul i ei annerledes tid!

ALL
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Takk!

Du tålte mitt 
usminka ansikt
morgon etter 
morgon etter 
morgon
elska du spor
frå natt bort
gjorde meg heil

du tålte mine
åpne skrik
og skreik med
så det blei songar

viste meg at slik 
kan det også
vera

Bente Bratlund Mæland

Quiz
Barn
1)   Hva er Hubba Bubba?         
2)   Fullfør denne barnesangen: «Når en liten mus 
 skal ut å gå…»         
3)   Hva kalles FNs barnefond?         
4)   Hvilken farge har Helene Harefrøken på 
 snuten?     
5)   Jesus ble født i en ……..Hva er svaret?               
6)   Hvem er far til Jesus?            
7)   Hvilken farge er øverst i regnbuen?          
8)   Hva heter onkelen til Ole, Dole og Doffen?       
         
Voksne
1) Hvilket ord kan både være en sjakkbrikke og 
 en smal bordduk?           
2) Hva heter øya hvor Nelson Mandela satt 
 fengslet i mange år?      
3) For et barn er oss født, en sønn er oss gitt….. 
 Hvem dreier det seg om?        
4) Hvem var keiser i Romerriket da Jesus ble født?            
5) Hva heter den svenske retten som lages 
 omtrent som rakfisk, men med sild?          
6) Hvilken stilart blir også kalt Senbarokken?      
7) Hva samler en filatelist på?      
8) Hvor mange medlemmer består FNs sikkerhets-
 råd av?      

Svar: 
Barn: 1)Tyggegummi, 2) «….må hun se seg for å 
passe på», 3)UNICEF 4) Lyserød, 5)Stall, 6)Gud, 
7)Rød, 8)Donald Duck.  
Voksne: 1)Løper, 2)Robben Island, 3)Jesus- Jes 9,6.  
4)Augustus, 5)Surstrømming,    
6)Rokokko, 7)Frimerker, 8)Femten.



Utsikten fra Mjuklia 
Her er det Torunn Landrø Høye som kommer med barndomsminner fra oppveksten. Denne teksten er 

lånt ut fra Mjuklias jubileumsbok, som vi håper skal bli ferdig utpå nyåret (Se annonse).

Jeg husker jeg satt i fanget til pappa i gyngestolen i stua nat-
testid, jeg må ha våknet av noe. Vi så på lysene langs E6, 
langt der borte, mens vi satt og småpratet. Vidunderlig min-
ne. Da jeg var eldre, husker jeg utsikten mot kveldshimmelen 
over Ramsfjella, mamma lærte oss å sette pris på utsikt. Dette 
er de første bilder som dukker opp når jeg tenker på min 
oppvekst på Mjuklia. 
Og så kommer minner om geiter, skigard, ulovlig lek på 
det store loftet på Senteret. Det loftet var en drøm. Der stod 
de store trekassene vi pakket matvarer i når vi dro på fjell-
leir. Det var lavt under taket, tregulvet med trapp opp noen 
trinn, så det ble enda lavere under taket, vi kravlet rundt 
i stabler av emballasje, tørrmat, stoler, møbler, klær, og 
det luktet gammelt og godt. Og jeg husker den nedbrente 
ovnen i bakken ned mot fjøset, den som stod ved siden av 
den brune kiosken ved bekken. I kioskvinduet stod det Solo-
flasker, med sånt gult bunnfall. Jeg husker Diplom-isbilen som 
kom med varer en varm sommerdag. Vi fikk is av sjåføren, 
helt gratis. Jeg husker dager med full gårdsplass, kanskje en 
Mjukli-dag, og vi barna fant nye bekjentskaper, og lekte i 
det nedraste ved-skjulet der dammen nå ligger. Der var det 
sånne store vedkubber som ikke var hugget til ved enda. 
Det må ha vært farlig, men det har jeg glemt. Jeg husker at 
Gudbjørn kom kjørende i en blå bil, eller at Ellen ble hentet 
på togstasjonen. De var så glade når de kom, og vi var 
spente av forventningene til alt som nå plutselig skiftet, ved 
nye ankomster. Når tunet ble fylt opp av en busslast med 
leirfolk eller biler med nye familier til familieleir. Spenningen 
de første timene inntil vi hadde vist dem rommet med dyner 
og puter i kjelleren. Der var det stas å leke. Jeg husker en 
overnattingstur som noen ettåringer tok oss med på, i skogen 
ovenfor Mjuklia. Vi hadde med oss kavring og surmjølk i en 
melkekasse, soveposer og liggeunderlag og en presenning 
til å ha over oss. For det begynte nemlig å regne. Jeg husker 
Marit og Berit i peisestua som spilte gitar og sang «Stille, 
stille var natten» om Maria i Santiago som ble torturert. 
Jeg husker at vi på leir laget akekonkurranse ned til E6, de 
voksne var med, og vi var så mange. Jeg husker smaken på 
safta da vi hesjet i de bratte bakkene nedenfor stasjonen. 
Det var en blanding av rød og gul husholdningssaft. Og 
muse-babyen som vi fant i bakken der slåmaskinen hadde 
kjørt. Hva het hun, hun fra Tynset eller Alvdal som var med 
på leken vår og ga musebabyen melk gjennom et gress-strå? 
Jeg husker stillheten og varmen når gårdsplassen ble tømt for 
folk søndag ettermiddag, når vi spiste rester på verandaen 
ned mot skogen med bare de som ble igjen. Og dagene 
med tomt tun, som da var skolevei ned til hverdagen og livet 
på Berkåk. Dager som har andre, egne minner. 

Det å minnes oppveksten på Mjuklia er å innse - nok en 
gang – at min barndom ikke bare hadde utsikt til Ramsfjella 
og lysene på E6, men så mye mer. Verden kom jo til oss, 
hele tida. Granskogen og skigarden rammet oss inn, det var 
trygt, traust og til tider trangt. Men vi erfarte at snart var det 
ny leir, nye folk, og nye muligheter. Jeg kunne føle at hele 
verden var til stede. Det ga et vidt perspektiv, fra veldig 
tidlig. 

Hilsen fra Torunn

som nå bor i Oslo med mann og to døtre på 9 og 12 år, 
arbeider som overlege i psykiatri ved Ullevål sykehus og er 
med i menighetsrådet i Vestre Aker.

Tanker fra en utflytta rennbygg
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Takk og lovprisning i sang 
og musikk

Tekst: Kjersti Kvam

Gjennom hele kristen-
dommens historie har men-
nesker uttrykket takk og 
lovprisning til Gud gjennom 
sang og musikk. Slik var 
det også hos israelittene før 
Kristi fødsel. I 2. Mosebok 
15 ser vi hvordan Moses og 
israelittene sang en lovpris-
ning til Gud etter at de var 
reddet gjennom Sivsjøen. I 
tempelet var det musikere og 
sangere som var innsatt for 
å synge og spille for Herren. 
Salmenes bok i Bibelen, var 
Israelsfolkets salmebok, som også Jesus og disiplene brukte. 

Da Jesus ble født, lovpriste englene Gud; lovsangen 
englene sang, brukes hver søndag som liturgisk ledd i ulike 
varianter i gudstjenester over hele verden: «Ære være Gud i 
det høyeste» – på latin; «Gloria in excelsis Deo». 

De første kristne sang ofte lovsanger, både i glede og i 
trengsler. Paulus og Silas sang til og med lovsanger da de 
var kastet i fengsel. Jesu etterfølgere oppmuntres til å synge 
til Gud. Paulus skriver til menigheten i Kollosæ: «La Kristi ord 
få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med 
all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud 
av et takknemlig hjerte» (Kol. 3:16). Dette verset blir også 
kalt «musikkens lille bibel». 

Det synges takke- og lovsanger i menigheter på hele jor-
den, på ulike språk og med ulike musikkuttrykk og stilarter. 
Da er det fint at Gud forstår alle språk og alle musikkuttrykk! 
Lovsangen her på jorden er en forsmak på lovsangen i det 
store koret i himmelen, noe Johannes beskriver som «brus av 
veldige vannmasser og et drønn av mektige tordenbrak»! 
Les gjerne mer om det i Johannes Åpenbaring 19.

Musikken som redskap til å takke og lovprise Gud
Musikken er Guds gode gave til menneskene. Musikken 

er som et urspråk; en bro til følelser, til sjel og ånd. 
Musikken kan uttrykke følelser, som glede og sorg, men 
også gi glede, oppmuntring og fred når livet er vanske-

lig. «Musikk er all sorg 
og gledes stemme. Den 
trenger ingen oversettelse» 
(Helen Exley). Musikken er 
også et velegnet redskap 
til å takke og lovsynge 
Gud. Lovsangslederen Jan 
Honningdal sier at «Gud har 
gitt oss musikk som et ånde-
lig redskap – en døråpner, 
nøkkel eller sjeleåpner – og 
gjennom den blir vi mer   
åndelig mottakelige».

Hvorfor vi takker og lovsynger Gud
Gud er den allmektige, vår skaper og opprettholder, vår 

Herre, Frelser og hjelper. Han har gitt oss gode gaver, og 
han er med sine barn gjennom alt. Han fortjener vår takk 
og lovprisning! For mennesket er det godt å lovprise Gud, 
-det er vår riktige posisjon i forhold til Gud. Det hjelper oss 
også å se verden på en annen måte; Gud er større enn alle 
problemer og bekymringer. Det gir glede og fred. Det er 
godt å takke og prise Gud alene og sammen med andre 
kristne brødre og søstre. 

Lovsang i glede og sorg, medgang og motgang
De fleste takke- og lovsanger, er skrevet i glede over 

Guds storhet, hans skaperverk, hans gaver, hans frelse osv. 
Men vi kan også takke og lovsynge Gud når livet er tungt, 
slik Paulus og Silas gjorde i fengselet. Å lovprise Gud når 
livet er vanskelig, kan minne oss på at vi ikke er alene. Vi 
har en sterk, kjærlig og allmektig Gud, som er med oss, 
som kan hjelpe oss og gi oss styrke. 

Jeg avslutter med litt av sangen Jeg vil gi deg o Herre, 
min lovsang, en salme av C. Hultgren fra 1978. Denne 
står på nr 383 i salmeboka:

Og om sangen iblant skulle stilne, og forstyrres av uro 
og strid,

Herre, åpne på ny mine øyne, så jeg ser at hos deg er 
min fred!
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Olaug Reitås har valgt salme til dette 
bladet. 

Temaet i dette Menighetsbladet er takksemd - takknem-
lighet. Og som ”ansvarleg” for salmen denne gongen 
var det ikkje spekulering eit sekund, det måtte bli denne.
Her blir vi påmint ganske direkte om at det er ikkje berre 
sol og leik og gode dagar vi kan takke for; vi kan også 
takke for ”harde prøvingstider”. 
Det er helst av det vi lærer mest, og jammen byr livet på 
både godt og vondt etter kvart. Ein salme til ettertanke. 
Flott melodi å synga er det og.

Takk min Gud for alt som hende, 
takk for alt som du det gjer,
takk for dag som er til ende, 
takk for dag som enno er!
Takk for fager vår som strøymde, 
takk for hausten grå og arm,
takk for tårer som er gløymde, 
takk for hjartefred i barm.

Takk for det du har forklara, 
takk for det som uklårt er,
takk for du på bøna svara, 
takk for det eg ikkje fær,
takk for livsens gåter løynde,
takk for hjelp i sorga sår,
takk for nåden som eg røynde,
takk for frie barnekår.

Takk for gledene eg kjende, 
takk for sol og himmel blå.
Takk for motgang du meg sende, 
takk for sorg som du la på,
takk for harde prøvingstider, 
takk for hjelpa du meg gav,
takk for kvar ein dag som lider, 
takk for trøyst mot gru og grav.

Takk for rosene på vegen, takk for torner mellom deim,
takk for reiste himmelstigen, takk for trygg og evig heim.
Takk for kors og takk for plåge, takk for himmelheimen 
blid,
takk for stridens lutringsloge, takk for alt til evig tid.

Tekst: August Storm
Nr. 849 i Salmeboka

Min salmeInnset kirke 20 år!
Tekst og foto: Per Jostein Lilleindset

Det ble jubileumsfeiring på familieguds-
tjenesten søndag 25.oktober på Innset.

Anette fortalte fint om sønnen som kom hjem til far. 
Blåveisen kor og hobby deltok med sang, og Sara Eggan 
sang en vakker solo, akkompagnert av Knut Erik Kiplesund. 
Ordfører Ola Øye ovarrakte blomster og kom med hilsen 
fra kommunen. Videre var det presentasjon av neste års 
konfirmanter. Etter kirkekaffe med flott bløtkake og annet 
godt, fortalte Kåre Haugan interessant om byggeperioden 
og vigslinga for 20 år siden.

Vi ønsker ny kirkegårdsarbeider velkommen:

Glad i å holde på ute
Øystein Ishol bor på Oppdal 
og pendler nå til Berkåk for 
å holde orden på kirka og 
kirkegården her. Han er både 
født og oppvokst på Oppdal. 
Som anleggsgartner har han 
arbeidet mye med uteanlegg 
og opparbeiding av tomter om 
somrene. På vintrene har han 
vært ansatt i skiheisen og job-
bet med daglig drift der. Dette 
har han drevet med i 23 år. 

Så han er vant med utearbeid, sommer som vinter. Været 
har mye å bety for den som arbeider ute. - For jobben på 
kirkegården er det bra om det dryger med snøen, men for 
skiheisen er det jo bra om den kommer, sier han. 
Øystein fikk 100% ansettelse i skiheisen denne våren. Men 
koronasituasjonen førte til permittering, dermed søkte han 
stillingen ved kirka her på Berkåk. (Så noe godt kan corona 
føre til, og!) Nå har han 15% jobb i skiheisen og 85% som 
kirkegårdsarbeider og kirketjener på Berkåk. Vi ønsker ham 
varmt velkommen og lykke til med oppgavene, i all slags 
vær!

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

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd

Mjuklia 50 år i 2021! 
Dette vil bli feiret gjennom hele året 

på forskjellig vis. 
Vi kan røpe at det blir fest 13.6 og 

Konsert i selveste nidarosdomen 18.6.  
med bl.a. Helene bøksle ,Olav Syrstad 

og domens guttekor  
 

 jubileumsbokA 
vil bli ferdig på nyåret. 

OG: 

Du kan gi boka som julegave  
allerede i år! 

ved å kjøpe et gavekort kr 300 
Ring eller meld til 90162225/ 45429691 

 

 

Velkommen til 
Hellig3kongersfest
med jubileumsfortegn!

På Mjuklia (50 år!) 
10. januar kl 19.30

Taler: Arne Aspeland
Sang: Rennebu songkor (50 år!)

Minnefond et viktig 
tilskudd til menighetene
Gave til Minnefondet er et godt alternativ til 
kondolansehilsen ved dødsfall. 

Midlene blir brukt til nyttige innkjøp for kirkene og kirke-
gårdene - for å gjøre dem vakrere eller mer praktisk for dem 
som jobber der, og for å lette arbeidet på kirkegårdene.

Minnefond har vært benyttet til å skaffe flere nyttige  
hjelpemidler ved kirkegårdene i Rennebu.

Kan nevne at i 2019 ble det innkjøpt senkeapparat 
ved Innset og Berkåk kirke med tilskudd fra minnefond og 
kommune. Innset lønner egne vanningshjelpere på sommer, 
ved Voll kirke er det innkjøpt feietrommel, teppebanker, vei-
skrape, vannkanner, kantskjærer, grusrive m.m. ved hjelp 
av tilskudd fra minnefond. 

I en hverdag med økonomiske utfordringer er gavene til 
minnefond svært verdifulle bidrag som kommer bygdafolket 
og alle besøkende til våre kirker og kirkegårder til gode. Vi 
vil derfor oppfordre til å gi til minnefond, der det ikke er  
andre ønsker ved dødsfall.

Se telefonnummer på side 2 dersom du ønsker hjelp til å 
gi gaven.

 
Kontonr.  Rennebu sokn:  4260 72 79939
  Berkåk sokn:  4260 71 89271
  Innset sokn: 4227 09 20106

 Heidi Steen, kirkeverge

Rundtur i kirkene
Kirkevergen inviterte formannskapet, fellesrådet og ansatte 
på en rundtur i Rennebu for å se på tilstanden ved alle våre 
fire kirker og kirkegårder.
Det ble mye informasjon om behov for vedlikehold under-
veis, og gode orienteringer og historier. Målsettinga var at 
både kommune og fellesråd skulle få en forståelse av ved-
likeholdsbehov og bevaring av kirkene våre opp mot den 
økonomiske situasjonen fellesrådet er inne i.
Vi hadde en fin rundtur som skapte nye kontakter og god 
forståelse av situasjonen.
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Takk for pengegaven til Rennebu 
Minnefond i forbindelse med Margit 
Hoels sin gravferd. 

Rennebu menighetsråd

Takk for pengegaven til Rennebu 
Minnefond i forbindelse med Ola O. 
Voll sin gravferd. 

Rennebu menighetsråd

Tusen takk for minnegaven som ble gitt 
til sykehjemmet i anledning begravel-
sen til Jorid F. Granheim. 
Rennebu sykehjem v/ Annika Haugen

Takk til Berkåk menighet for andakts-
boka vi fikk på dagene våre. 

Solfrid, Torill og Marit.

Takk til alle som husket meg på dagen 
min. Ønsker også og takke Rennebu 
Menighetsråd for den fine boka jeg 
fikk. 

Hilsen Marit Sæter

Varm takk for all omtanke i anledning 
våre foreldre Kåre Jostein Granheim 
og Jorid Flatås Granheims bortgang 
og begravelser. Og stor takk for min-
negaver gitt til Rennebu Sykehjem.

Siv Anita Flatås m/familie
Jarbjørg Kristin Granheim

Liv Torunn Haarstad m/familie

Tusen takk for minnegaven som ble gitt 
til sykehjemmet i anledning begravel-
sen til Margot Kristine Aune. 
Rennebu sykehjem v/ Annika Haugen

Takk til Rennebu menighet for boka eg 
fekk til 70-årsdagen min. 

Jostein Fjellstad

Takk for oppmerksomheten i anledning 
våre 70-årsdager. Hilsen Margit og 
Knut Gunnes
Hjertelig takk for all oppmerksomhet 
på dagen min. 

Randi Jakola

Takk

Takk for all vennlig deltagelse ved vår 
kjære Nils Skamfers bortgang og be-
gravelse. Takk for helsinger, blomster 
og pengegaver til hjemmesykepleien.

Turid Skamfer m/familie
Tusen takk for minnegaven som ble gitt 
til sykehjemmet i anledning begravel-
sen til Einar Rønning. 
Rennebu sykehjem v/ Annika Haugen

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse 
ved vår kjære Trond sin bortgang og 
begravelse. Vi takker også for helsin-
ger, blomster og pengegaver til LHL 
Rennebu.

Astrid, Knut Arve m/fam og Marit 
Alice m/fam

Takk til Rennebu Menighet for      
planten jeg fikk til 75-årsdagen min! 
Margrethe

Menighetsbladet har fått 
eget VIPPSnummer!

Nå blir det enklere å sende støtte til bladet! Denne støt-
ten er ganske så nødvendig for å få bladet opp og ut. Det 
merket vi godt da ett av bladene denne våren manglet giro!

Vi beklager dette, og håper samtidig at årets støtte kan 
bli opprettholdt, tross vår utilstrekkelighet!

Og altså: Bruk gjerne VIPPS om du har anledning! 
Vippsnummeret til Rennebu Menighetsblad er 628387

Bladets kontonummer er som før: 4260.72.10939

På forhånd: TAKK!

Bli med på digital Julemesse!
I år blir det dessverre ikke ei julemessehelg slik vi pleier 
å ha det: bedehuset i Hoelsmoen fylt av folk i alle aldre, 

Guds ord, sang, latter, god mat, kaffe og stor giverglede. 

Vi må ta smitteutfordringene på alvor.  Men, vi kan ikke miste 
den viktigste inntektskilda for huset, så i år arrangerer vi 

ei digital julemesse. Vi lager en digitalt hovedutlodning og 
barneutlodning. Dette blir spennende! 

SLIK KJØPER DU LODD: 
Vipps til Normisjon Rennebu:  79541 

eller betal inn til Hoelsmo bedehus konto: 
4227 35 04863. 

Merkes med “lodd julemesse” (kr 10 pr. lodd). 
Vi er avhengige av at du som kjøper lodd sender melding 

til en i komiteen med informasjon om sum du har betalt inn, 
om det skal være på hovedutlodning eller barneutlodning og 

hvem loddene skal stå på. Litt jobb, men dette går fint!

Se også facebook: Arrangement. 
Her finner du flere opplysninger om loddsalget, gevinstlistene 

og kanskje en andakt og diverse. Følg med, følg med!
Vi trekker gevinstene på dagen julemessa egentlig skulle 

vært avsluttet: 28. november. 
Så vi avslutter loddsalget den 27.   

PS: Vi tar gjerne imot gevinster helt fram til 
et par dager før trekning.

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

www.orbb.no

Døgnåpen telefon: 

72 42 36 35
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Møteplassen

Slekters gang
Dåp
Innset kirke
25.10. Emir Drønnesund Aslan

Berkåk kirke
18.10. Jesper Lium

Vielse
Berkåk kirke
29.08. Ingvild Elven Fjellstad og Inge Olav 
 Nyberg

23. nov. og 17. des.: Når vi kommer sammen kl. 19.30 
 på Hoelsmoen. 
 Tema: «Bli selv levende steiner som bygges opp til et  
 åndelig hus!» (1.Peter 2,5a)

27.-28. nov. Julemesse på Hoelsmoen blir digital. Se annonse!
11. des.        Grøtkveld NLM. Misjonær Åshild Sørhus. 
 Sted blir kunngjort senere.

Vi må dessverre avlyse den tradisjonelle juletrefesten 3. juledag, i 
regi av Normisjonen.
Vi vil prøve å finne alternative måter å feire på, etter de lover og 
regler som gjelder for tida.

Normisjon

7. januar     Husmøte i Bergtun klokken 19.30
17. januar     Storfamiliesamling på Menighetshuset kl 17.00
28. januar    “Når vi kommer sammen” Hoelsmoen kl 19.30
4. februar     Normisjonsmøte Hoelsmoen kl 19.30
14. februar    Storfamiliesamling på Menighetshuset kl 17.00

FORMIDDAGSTREFF i Hoelsmoen  
5. januar: Jule-og nyttårsfest
2. februar
2. mars
Velkommen!

Gravferd
Berkåk kirke
02.09. Einar Rønning
18.09. Kjell Olav Gisnås
05.11. Nils Skamfer
10.11. Ellen Jonette Sørlie

Rennebu kirke
23.10. Agnes Gunnesmo
30.10. Jorun Lovise Kristiansen

Nerskogen kapell 
11.09. Aud Kari Sørland
16.10. Reidar Mykløy

SPRÆLLDAG 

I RENNEBUHALLEN 13.02.21

V I  H Å P E R  A T  S P R Æ L L D A G E N  K A N

G J E N N O M F Ø R E S .  G J E L D E N D E

S M I T T E V E R N S R E G L E R  V I L  B L I  F U L G T .

A R R :  D N K ,  S Ø N D A G S S K O L E N  M E D  F L E R E



Søndag 29.11.2020  
MERK TID OG STED FOR LYSMESSER!
1.Søndag i adventstiden. Luk 4.16—22 Jesus står frem i 
Nasaret
INNSET KIRKE KL 15:30: Lysmesse med konfirmantene. 
Takkoffer til menighetsarbeidet. Fakkeltog fra kirka etter 
gudstjenesten. 
RENNEBU KIRKE KL 19:30 Lysmesse med konfirmantene. 
Takkoffer til «Lys til verden» misjonsprosjekt.  

Søndag 06.12.2020
2. Søndag i adventstiden. Luk 21.27-36 Guds rike er nær, 
våk og be
INNSET KIRKE kl 11:00. Familiegudstjeneste. Takkoffer til 
barnekoret Soulchildren

Søndag 13.12.2020
3. Søndag i adventstiden. Luk 3.7-18 Frukt som svarer til 
omvendelsen
FREDHEIM KL 11:00. Gudstjeneste med nattverd. Takkoffer 
til søndagsskolebladet lokalt.  Kirkekaffe
BERKÅK KIRKE KL 16:00. Lysmesse med konfirmantene. 
Takkoffer til Lys til verden.

Søndag 20.12.2020
4. Søndag i adventstiden. Luk 1.39-45 Maria og Elisabeth
INGEN GUDSTJENESTER I PRESTEGJELDET

Torsdag 24.12.2020 
Julaften. Luk 2.1-20 Jesus blir født
NERSKOGEN KAPELL KL 12:00. Julegudstjeneste. 
Takkeoffer til Kirkens Nødhjelp.
INNSET KIRKE KL 14:30. Julegudstjeneste. Takkeoffer til 
Kirkens Nødhjelp.
BERKÅK KIRKE KL 16:00. Julegudstjeneste. Takkeoffer til 
Kirkens Nødhjelp.

Påmelding til julegudstjeneste på kirkas hjemmeside: 
kirken.no/rennebu
Påmeldingsskjemaet vil bli lagt ut senere.  

Fredag 25.12.2020
Juledag. Joh 1.1-14 Ordet ble menneske
RENNEBU KIRKE KL 12:00. Høytidsgudstjeneste. Takkoffer 
til NMS, Det norske misjonsselskap.

Fredag 01.01.2021
Nyttårsdag/Jesu navndag. Matt 1.20b-21 Navnet Jesus, 
han skal frelse
RENNEBU KIRKE KL 19:30. Gudstjeneste med nattverd. 
Takkoffer

Søndag 03.01.2021
Kristi åpenbaringsdag. Luk 2.40-52  Jesus som tolvåring i 
templet
INGEN GUDSTJENESTER I PRESTEGJELDET

Gudstjenester
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Søndag 10.01.2021
2. Søndag i åpenbaringstiden. Markus 1.3-11 Døperen 
Johannes og Jesu dåp
BERKÅK KIRKE KL 11:00. Gudstjeneste med nattverd. 
Takkoffer til Bibelselskapet.

Søndag 17.01.2021
3. Søndag i åpenbaringstiden. Joh 4.4-26 Kvinnen ved 
brønnen
INNSET KIRKE KL 11:00. Familiegudstjeneste med natt-
verd. Takkoffer.

Søndag 24.01.2021
4. Søndag i åpenbaringstiden. Joh 9.1-7, 35b-38 
Mannen som var født blind
RENNEBU KIRKE KL 11:00. Gudstjeneste med nattverd. 
Takkeoffer. 

Søndag 31.01.2021
Såmannssøndag. Mark 4.26-34 Såkornet og sennepsfrøet
INGEN GUDSTJENESTER I PRESTEGJELDET

Søndag 07.02.2021
Kristi forklarelsesdag.  Mark 9.2-13 Disiplene får se Jesu 
herlighet
BERKÅK KIRKE KL 11:00. Familiegudstjeneste med natt-
verd. Takkoffer til kirkens bymisjon. 
NERSKOGEN KAPELL KL 19:30. Gudstjeneste med natt-
verd. Markering av Samefolkets dag. Takkoffer. 

Søndag 14.02.2021
Fastelavenssøndag. Joh 12.20-33 Jesu død og herliggjø-
relse
INNSET KIRKE KL 11:00. Gudstjeneste med nattverd. 
Takkeoffer. Takkeoffer

Søndag 21.02.2021
1. Søndag i fastetiden. Matt 16.21-23 Om lidelsen og 
Peters protest.
RENNEBU KIRKE KL 11:00. Gudstjeneste med nattverd.

Nye korona-regler fra 9. november.
Maks 50 personer på gudstjenester, 
begravelser og kulturarrangement.

Smittevernreglene for Den norske kirke er oppdatert 
etter regjeringens innstramninger 5. november.

For mer info: www.kirken.no 
eller ta kontakt med kirkekontoret.
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50-årskonfirmanter

Årets 
konfirmanter
1.r.f.v: Runa Marte Skorpe Skjolden, 
Lina Sørum Rise, Julie Fjellstad, prest 
Anette Vognild, Andrine Hage Bye, 
Ida Jerpstad, Signe Lidarende Meslo. 
2. r.f.v: Snorre Olav Joramo, Harald 
Gisnås Holum, Ola Løkslett, Robert 
Sillins, Jesper Vaagen, Bjørnar 
Garnvik Bøe, Andreas Lund, Runar 
Slettun Hovin, Håkon Braastad Hoel, 
Vetle Frøseth. 3. r.f.v: Ailinn Engen 
Gisnås, Kaia Elise Havdal, Simen 
Remetun Breen, Magnus Løvrød, 
Sondre Kvam, Ani-Lea Smalsundmo, 
Lena Marie Storslett Hansen, Ingelin 
Storli Aune. 
Ikke tilstede: Ronja Jonli.

Foran f.v.: Liv Kleffelgård, Inger Stavne, Anne Eggan, Elin Hoel ,Magnhild Kristoffersen, Marit Alise Bjerkaker, 
Guri Høyem, Sigrun Skjerve, Ingunn Uvsløkk, Oddveig Rogogjerd, Åse Gisenås, 

Bak f.v.: Magnar Langklopp, Gunnar Skjerve, Magnar Hårstad, Oddvar Skjerve, Harald Rise, Kjell Aune, 
Halgeir Stokke, Stein Atle Knutsen, Ingebrigt Haugset  og Erik Ramsem.


