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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
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I februar i år ringde 
mor mi ein kveld og var 
bekymra for all snøen på 
taket. Mor bur framleis i 
det huset i Rindal som vi 
flytta inn i da eg var åtte 
år. Da var det moderne 
med hus med flate tak. 
Hus med flatt tak skulle ein 
vel ikkje ha bygd i Rindal, 
men så lenge far min levde 
var det ikkje noko pro-
blem. Kvar vinter var han 
oppe på taket med den 
store snøskuffa og måka 
snøen ned når det hadde 
samla seg for mykje. Slik 
har vi i alle år unngått 
det som eit år ramma det 
flate taket på symjehal-
len i Rindal, at snøtyngda 
knekte heile taket ned.

Eg måtte da ta ein tur til Rindal og måke taket. Det vart ein stor jobb, men 
omsider var eg ferdig, kom inn og sette meg i stua hos mor. Da såg eg det bil-
det av far min som vi hadde fått laga til gravferda hans. Det stod på skatollet og 
eg måtte tenkje på at eg har blitt meir og meir lik han med alderen. Så tenkte eg 
vidare: Om far er død, så lever han likevel vidare på to måtar. Både i himmelen 
hos Jesus, men også her på jorda, når eg, og brørne mine, gjer dei gjerningane 
som han gjorde da han levde. Mor saknar nok far og ser fram til å møte han 
igjen i himmelen, men til så lenge har ho også stor glede av alle oss som er etter-
komarane hans: barn, barnebarn og oldebarn, som saman ber vidare og utfyller 
den han var og det han gjorde her i dette livet.

For meg vart dette også eit bilde på korleis Jesus lever vidare, både i himm-
elen ved Guds høgre hand, men også i alle oss som trur på han. Hos profeten 
Jesaja står det om at Messias skal lide og døy for alle menneskas synder, men 
etter det skal han reisast opp, få mange etterkomarar og leve lenge (Jes 53,10). 
Vi blir Jesu etterkommarar ved å bli fødd på ny gjennom dåpens vatn. Som Jesus 
etterkomarar her på jorda vil vi med tida også kome til å likne meir og meir på 
han og gjere dei same gjerningane som han gjorde da han levde på jorda.

Det vi kan gjere kvar for oss kan verke lite i forhold til dei under som Jesus 
gjorde. Men til saman utfører og utfyller vi alle Jesus gjerningar på jorda. Jesus 
verkar i dag i verda gjennom oss som er hans kyrkje. Gjennom våre hender og 
føter, gjennom vårt blikk og omsorg for dei som treng hans hjelp, gjennom vår 
bønn og våre pengar blir Jesu kjærleiksgjerningar enno utført i denne verda. 

Kyrkja er vår mor. Ho fødde oss, gjennom dåpens fostervatn, til å bli Guds 
barn. Så lat oss lytte når ho kallar på oss til å bidra med det vesle vi kan gjere, 
kvar på vår plass, slik at vi saman kan gjere dei same gjerningane som Jesus 
gjorde da han levde her på jorda.

Øystein Flø, prost i Gauldal

Snøen på taket

Prestens hjørne
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Konfirmasjon

Konfirmanter, ungdomsledere og voksne ledere skal 
fylle opp det flotte leirstedet. Totalt blir vi nesten 150! Vi i 
NMSU (Det norske Misjonsselskaps Ungdomsarbeid) gleder 
oss veldig til å møte dere konfirmanter. NMSU satser mye 
på konfirmanter og ledertrening for ungdom, og når vi har 
et så fint leirsted som Mjuklia, så ligger forholdene godt til 
rette for denne satsingen! 

Vi ønsker at konfirmantleiren skal bli et minne for livet.
Dere vil møte unge dyktige musikkstudenter, sangstudenter, 
en med bakgrunn innen dans og koreografi, en skuespiller 
som skal fortelle fra Bibelen og en tryllekunstner som brenner 
for at ungdom i Norge skal høre om Jesus. Ruben Gazki 
heter han. Her blir det mye nytt å lære og oppleve! Det blir 
musikkverksted for de som ønsker, danseseminar, samhand-
lingløype, kanopadling, vannaktiviteter, zipline, bruskasse-
stabling, klatring, ballspill, idrett og lek. Om kveldene skal 
vi bl.a. være sammen i Berkåk kirke. 

Jeg heter Åse Mari Kessel og skal være en av hoved-
lederne på leiren. I over 25 år har jeg jobbet i kirken som 
kateket, og jeg har fått lov til å jobbe mye med leirer for 
ungdom og konfirmanter. Det har vært utrolig givende å 
møte så mange fine ungdommer som bor sammen over 
flere dager. Da ser jeg hva leir betyr. Leir er fellesskap, 
samhold, inkludering av alle, gode samtaler, mestring, nye 
venner, glede, god stemning, mye god mat, omsorg og et 
møte med Gud. Når flere menigheter og NMSU jobber 
sammen, så blir det mange ledere til å ivareta alle oppga-
ver. SAMMEN får vi store ting til å skje!

Velkommen til glade og spennende dager!
7. – 11. august ønsker vi konfirmantene i Rennebu velkommen til konfirmantleir på Mjuklia. 
Leiren er et samarbeid mellom NMSU og menighetene i Oppdal, Rennebu og Stjørdal. 

Alle er velkommen med i fellesskapet. Kirken er åpen 
for alle! Også sommerleiren legger til rette for alle, uansett 
funksjonsnivå. Er du ferdig med din konfirmanttid og har lyst 
til å oppleve leir, så er du også velkommen. Mye av pro-
grammet og aktivitetene ledes av ungdommer. Vi lærer hele 
tiden opp ungdom som kan være ledere. 

Hvorfor drar unge på leir! Jeg møter mange unge men-
nesker, og når jeg spør dem om hvorfor de drar på flere 
leirer, får jeg stadig svar som dette:

«På leir i kirken har jeg opplevd at jeg kan være den 
jeg er. Jeg trenger ikke spille en annen. Her blir jeg helt og 
fullt godtatt og inkludert. Det føles godt».

Du er et verdifullt menneske – elsket av Gud! Velkommen 
til gode dager på Mjuklia!

Her er en herlig gjeng med ledere som stiller opp og 
lager leirer både på Mjuklia og Camp Sjusjøen. 

Nå gleder de seg til leir på Mjuklia i august!
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MISJON: Hva betyr det?
Et afrikansk ordtak sier: ”I ørkenen er det en forbrytelse som er verre 
enn mord: Å vite hvor en kan finne vann – uten å si noe.”  Slik be-
gynte disiplene å dele nyheten om Jesus, som om de viste mennesker i 
ørkenen hvor vannet er å finne. 
Erfarne misjonærer mener: - Det viktigste spørsmålet en må stille seg 
er: hva kan gjøres på dette stedet eller i denne bestemte situasjonen 
som gjenspeiler verdiene i Guds ord, eller som viser Jesu kjærlig-
het? - Å kjempe for rettferdighet i en urettferdig verden gir liv og håp. 
Misjonsarbeidets visjon er både diakonal og menighetsbyggende: 
utrydde fattigdom, bekjempe urettferdighet og dele troen på Jesus; 
vise den kjærlighet Jesu har kalt til å dele.
For å være misjonær, må du ha tillit til Gud. Du trenger å ha mot, 
være interessert i mennesker og praktisk arbeid og gjerne ha en por-
sjon eventyrlyst. Det er veldig spennende å lese om misjonærers ar-
beidsdager og å høre fortellinger fra dem som har opplevd forandring 
og hjelp i livene sine.  
Mennesker i fattige deler av verden, som har opplevd å få skole, helse 
og erfaring av hva Gud ord betyr i praksis, kommer nå i stadig større 
grad til Europa og Norge. De vil dele kunnskapen og gleden de selv 
har fått, med oss her. 
(Du finner mer om misjon på s.6)

Og hva er egentlig KONFIRMASJON? 
‘Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». 
Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om 
å velsigne og styrke hver enkelt konfirmant. 
Det forutsettes ikke noen bekjennelse fra konfirmantens side’, sies det i 
orienteringen fra Den Norske Kirke.
Gjennom kunnskapsformidling, opplevelser og samtaler er målet å 
lære konfirmanten mer om Guds gaver, seg selv og andre mennes-
ker.
Spørsmål som gjerne diskuteres i undervisninga er: - Finnes Gud? 
- Hvem er jeg? - Hvem er Jesus ?  
- Vennskap og menneskeverd. - Kjærlighet, seksualitet og samliv. -Mote 
og mobbing. - Miljø og rettferdighet. - Hvordan kan jeg bety noe for 
andre? 

Les mer på s. 3 hvor Åse Mari Kessel forteller om sitt engasjement for 
konfirmanter! Her skal mye skje, også i Rennebu!

ALL
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GODE DAGER

Det jeg gleder meg til, 
lyser opp dagen. 
Det jeg gruer for, 
formørker den. 
Men da må det jo
bli flest fine dager 
ved at jeg tar
gledene på forskudd 
og lar bekymringene
ligge til de kommer.

- Eldrid Eithun

Eldrid var med i redaksjonen
for bladet gjennom mange år
Vi takker for alle hennes mange 
vakre bidrag.

Quiz
Barn
1) Hva heter den femte måneden i året?      
2) Hvor mange barn legger Trollmor?            
3) Hva heter krydderet vi har på grøten?        
4) Hvem fikk de 10 bud?             
5) Når fikk disiplene Den Hellige Ånd?        
6) Hva heter sønnen til Løvenes konge?      
7) Hvilken fisk får vi tran fra?          
8) Hva er navnet på den kvite, kjente blomsten 
 som kommer i april/mai?      

Voksne
1) Hode, hjerte, hender, helse. Hva står dette 
 for?                  
2) Hvem ble Paralympics konge 2022, med fire 
 gull?               
3) Jaroslava Mahutsjikh. Stikkord: flyktet fra 
 hjembyen, oppholdt seg i en kjeller, vant VM--
 gullet i høyde 19/3-2022. Hvilket land er hun 
 fra?                 
4) Hvilken dommer testet Gud ved å legge ut ull?               
5) Når fikk disiplene Den Hellige Ånd?                   
6)   Hva er det latinske navnet for Hestehov?            
7)   22. mai er det Bjørnevok. Hva skjer da?            
8)   Hva tilfører man en saus når man ‘monterer’ 
 den?     
                  

Svar: 
Barn: 1)Mai  2)Elleve  3)Kanel  4)Moses  5)På pinsedag  
6)Simba)  7)Torsk 8)Kvitveis
Voksne: 1) 4H 2) Jesper Saltvik Pedersen  3) Ukraina  4) 
Gideon  5) På pinsedag 6) Tussilago farfara  7) Bjørnen 
går ut av hiet  8) Smør



Skip o´hoi Rennbygg!

Eg heiter Ingjerd Langegard Berge.
Dei fyrste åra på skulen tilbrakte eg oppe i trea. Det 

er i alle fall slik det har blitt meg fortald. Eg har alltid vore 
glad i å klatre. Andre minner frå skuletida er brutale kampar 
i “kongen på haugen”, og sparkturar ned til Berkåk skule 
med alt for høg fart, og alt for lite kontroll..! Eg flytta ut då 
eg var 16, men hadde sommarjobb på Teknisk drift i kom-
munen, eller som budeie og avløysar i mange år etter det.

Då eg var konfirmant, hadde vi konfirmasjonsleir på IMI 
Stølen! Ellers: Det var viktig å ta eit valg i forhold til om eg 
skulle leve vidare med Gud, eller om eg skulle vrake heile 
greia. Valgte heldigvis det fyrste! Sanninga tåler å bli gått i 
sømmane om ho faktisk er sanninga. Ungdomstida er full av 
valg. Nokre viktige og andre mindre viktige. Jesus er viktig.

Kva gjer eg nå? Eg har tidlegare jobba laust på am-
bulanse og til sjøs, men har no fast hyre som lettmatros/
maskinpassar/paramedisinar på ein ambulansebåt. Den 
ligg i Austevoll kommune, eit øysamfunn på Vestlandet. Det 
er herleg vérhardt, variert og teknisk krevande.

Når eg kjem heim etter ni døgn, har eg femten døgn 
fri. Då bur eg saman med min fantastiske mann i seglbåten 
vår, i Trondheim. Han jobbar som maskiningeniør i byen. 
Mykje av fritida mi går til å gjere båten vår klar til somma-
ren, være frivilleg matros på Rednigsskøyta og til å sykle i 
skogen.

Tanker fra en utflytta rennbygg
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Draumen er å utgjere ein forskjell for menneske som 
treng det, aller helst i humanitære kriser. Her er det lett å 
gjere ein forskjell med mi type utdanning. Eg har vore på 
nokre turar allereie i høve flyktningekrisa. Det har vore så 
givande at det må repeterast.

...Og så vonar eg det blir høve for ein lengre segltur. Til 
slutt ender eg nok opp på ein landlig stad med mindre folk 
og fleire dyr.

Eg og mannen min går i ei huskyrkje i Salem menighet 
som samlast heime hos folk. Akkurat no eksperimenterer hus-
kyrkja med korleis vaner kan endre livet, og kanskje gjere 
oss meir påkobla Gud? Til dømes: kva forskjell gjer det om 
eg har fast morgonbøn kvar dag, eigentleg? Eg utfordrar 
deg til å prøve i 30 dagar!

En spesiell hilsen til årets konfirmanter:
Ver rause med kvarandre, og deg sjølv. Drep bygde-

dyret. Livet er for kort til å bruke tid på meiningslause ting 
andre vil at du skal gjere. Hald fast på det viktige, og på 
folk som heier på deg! Lukke til :)

Fair winds!
Helsing Ingjerd
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De siste 50 årene har det 
vært en veldig nedgang i 
antall unge som er involvert 
i kirken i England. I 2010, da 
samarbeidet mellom NMS og 
Carlisle bipedømme startet, 
var det bare 235 ungdom-
mer av en befolkning på 500 
000 som var i kontakt med 
lokalt menighetsarbeid. 

Network Youth Church er nav-
net på ungdomsarbeidet som nå er 
etablert i ti av de elleve prostiene 
i Carlisle bispedømme. NMS har 
misjonærer england og hvert år 
engasjeres unge voksne til ettårings-
tjenesten UCrew. Slik forteller en av 
misjonærene:

Jordan har ingen kristen bak-
grunn. Det har heller ikke foreldrene 
eller besteforeldrene hans. De fleste 
ungdommene vi kommer i kontakt 
med i misjonsarbeidet i England er tredje til femte genera-
sjons kirkefremmede. For Jordan og kameratene er kakao- 
og fotball-gruppa det første møtet de har hatt med kristne, 
og den aller første gangen de hører noe fra Bibelen.

Her er få eller ingen fritidstilbud for de unge. Mange 
familier har veldig dårlig råd. Mye arbeidsledighet preger 
samfunnet. Etter at vi i omtrent to år har drevet med kakao 
og fotball utenfor St. Barnabas kirke i Carlisle, har vi det 
siste året samlet en liten guttegjeng inni kirken i en times tid 
før vi går ut til fotballen. Dette er ett av ukas høydepunkt for 
mange.

Etter maten og en god prat, skal vi lese fra Lukas- evan-
geliet. Ingen av guttene har tidligere lest et eneste ord i 
Bibelen. Men nå får de lese, og bli litt bedre kjent med 
Jesus, hva han gjorde og gjør. De får oppleve at Gud vir-
kelig elsker og vil være til stede for oss mennesker. Også 
fotballgutter fra Carlisle.

Jordan synes det er interessant. Han sier at denne 
gruppen betyr mye for ham. Hadde det ikke vært for St. 
Barnabas kirke, hadde ikke han turt å søke seg inn på mu-
sikklinja på videregående. Sammen med ungdomslederen 
i St. Barnabas har han nå jobbet med å arrangere et par 
«Open Mic Nights» (Åpen-mikrofon-kvelder) i kirken. Og 
dette har gitt ham både selvtillit og pågangsmot. Slik er det 
at han nå har våget å søke seg inn på videregående. Han 
er den første i familien som satser på videre utdanning. 

Kjenner alle i Europa til 
kristendommen? 

Det handler om å dele håp til Jordan og de andre i den 
oppvoksende generasjon i Nord-England. Gi dem opple-
velse av at de har verdi, og at Gud har kjærlighet og gode 
tanker for dem. Jordan og kameratene hans har funnet seg 
et viktig møtepunkt i kirken. 

Dette er en del av NMS’ arbeid i Europa.

Det Norske Misjonsselskap, Normisjon og andre 
organisasjoner som…. arbeider i eller samarbeider 
med land over hele verden. De arbeider på flere må-
ter, både gjennom langtidstjeneste eller kortere tjeneste. 
Ettåringstjenesten er et populært tilbud for ungdom. 
Organisasjonene har flere bibelskoler, med spesialiteter 
som bistand, misjon, idrett og musikk. Det skjer utveksling 
av studenter mellom Norge og misjonslandene. Vi har flere 
eksempler på at unge fra våre misjonsland nå kommer 
nordover til Europa og Norge.

Det Norske Misjonsselskap og Normisjon har begge 
foreninger i Rennebu. Ta kontakt på tlf 45429691 om du 
er interessert i å vite mer eller være med! Her er alle vel-
kommen!

Det finnes også flere Bibelstudiegrupper /samtalesam-
linger her i bygda. Er du interessert, så ta endelig kontakt!     
KIRKEKONTORET: 72402350  

Misjon
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Påsken er over og våren er 
her snart. Jon Olav Voll og 
jeg, Marit Tordis Sugaren, 
fikk spørsmål om vi hadde 
en salme som vi ville dele 
med leserne. 

Vi har en skatt av salmer, men 
det må bli ”Gud signe vårt dyre 
fedreland” av Elias Blix som blir 
vår salme. Salmen er godt kjent 
for oss alle, med et innhold som er 
like aktuelt idag som da den ble 
skrevet for lenge siden.
Vi lever i et fritt og godt land. 
Tankene går til alle som lever 
under krig og ekstreme forhold. 
Snart har vi 17de mai, og da blir 
mange av disse mektige salmene; 
som vi er så glade i, sunget i takk 
og bønn til Gud om at han fortsatt 
vil signe vårt land. 
La oss sette oss ned i ro og lese/ 
synge denne fine salmen.

 
Gud signe vårt dyre fedreland 
og lat det som hagen bløma! 
Lat lysa din fred frå fjell til strand 
og vetter for vårsol røma! 
Lat folket som brøder saman bu, 
som kristne det kan seg søma! 

Vårt heimland i mørker lenge låg, 
og vankunna ljoset gøymde.
Men Gud, du i nåde til oss såg.
Din kjærleik oss ikkje gløymde; 
du sende ditt ord til Noregs fjell, 
og ljos over landet strøymde.

Vil Gud ikkje vera bygningsmann,
me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje vera by og land, 
kan vaktmann oss ikkje tryggja. 
Så vakta oss, Gud, så me kan bu 
i heimen med fred og hyggja! 

No er det i Noreg atter dag 
med vårsol og song i skogen. 
Om sædet enn gror på ymist lag, 
det brydder då etter plogen. 
Så signe då Gud det gode såd, 
til groren ein gong vert mogen!

Min salme
FRIVILLIGHETENS ÅR:

Salmesang til friske vind-
kast på Rogogjerdsvora
Tekst: ALL, foto: Marit Gorsetbakk

Søndag 27. mars på Maria 
Budskapsdag var det friluftsgudstje-
neset på Rogogjerdsvora.

Det var greit skiføre og ikke kaldt, 
men vinden tok godt tak innimellom. 
Derfor ble det så menigheten, i alt 14, 
samla oss inne i den trivelige hytta. 
Det spraka i ovnen da ‘kirkeklokka’slo 
kl 11. Vinden suste friskt og laga fint 
vorspiel til salmesangen. 

Anette prest hadde meldt forfall pgr 
a helsa, men Tora tok seg av både 
klokker- og prestejobb på en trygg 
og god måte. Hun leste betraktninger 
over søndagens tekst og det ble bl a 

bedt for Ukraina ved at vi leste noe av den 31. salme. Denne salmen blir lest av 
Ukainere og folk verden over hver dag, for å støtte dem. 

Etterpå ble det hyggelig kirkekaffe med nybakt kringle og sjokoladekake. 
Trivelig mimring og prat, før vi rente ned de noe varierte løypene eller fikk kjøre 
skuter.

Det er god grunn til å takke alle som var med og la til rette så 
denne sjarmerende varianten av gudstjenester i Rennebu kunne la seg gjøre: 
Torbjørn Sanden og Rolf Arne Bruholdt som kjørte skuter, Merete Fossum og 
Marit Gorsetbakk som ordna nydelig bakst til kaffen, Anita Bruholdt og Marit 
Gorsetbakk som skurte bord og benker før vi kom, og Oddbjørn Gorsetbakk 
som hadde ansvaret for å hente og få på plass igjen sup’klokka fra Reberg 
Prestegård. Den holder til daglig til på museet.

En verdifull tradisjon vi må ta vare på!



8 Rennebu Menighetsblad 3 - 2022

Mjuklidag med
jubileumsfeiring

Søndag  
19. juni

11.00: Gudstjeneste i Berkåk kirke
 Misjonær Arild Bakke
 Orkla Gospelkor 

12.00: Middag på Mjuklia  

14.00: JUBILEUMSFEST 
 Øyvind U. Eriksen
 Orkla Gospelkor 
 Barneaktiviteter under festen

16.00: Kaffe og bursdagskake
 

Bål og aktiviteter ute ved tårnet  
og fotballbanen etter festen

Mange vakre påskemøter 
i kirker og bedehus

Torill Kiplesund forteller fra påske-
morgen på Hoelsmoen:

Vi starta påskemorgen med å dele 
en deilig frokost sammen. Kl.11, be-
gynte Knut Erik og Julie å spille Tomas’ 
sang, salen ble mørk, kun ett lys fra 
den åpne grava lyste opp! Fire jenter 
(Lea Edvarda, Laura, Leah og Thea 
Elisabeth) sto med hvert sitt lys, og 
sang ”Han lever, han lever han lever, 
Jesus har stått opp igjen!” Så gikk de 
rundt i salen og tente alle lysene. 

Birgit Aalbu fortalte påskebudska-
pet på en fin måte, helt fra mosebøke-
ne og til i dag! Vi avslutta møtet med 
å synge Deg være ære, Herre over 
dødens makt! Evig skal døden være 
Kristus underlagt!

Fra venstre: Thea Elisabeth Bekkevold, 
Leah Kristiansen, Laura Christine 
Weyde  og Lea Edvarda Kiplesund.
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Takk for all vennlig oppmerksomhet 
og deltagelse i forbindelse med Knuts 
bortgang. Takk til Rennebu Helsesenter 
for god pleie og omsorg. Takk for 
pengegavene gitt til Ukraina via Leger 
Uten Grenser, til Blomsterfondet og til 
Innset Hornmusikk. 
Liv Alli Strand med familie

Takk til Menigheten for boka jeg fikk 
på dagen min. 
Ingar Ytterhus 

Takk

Tusen takk for all oppmerksomhet jeg 
fikk på 80-årsdagen min. Det varmet 
at så mange husket meg på dagen 
min. Tusen takk til Menigheten for 
boka jeg fikk. 
Per Nils 

Hjertelig takk for all omsorgsfull delta-
gelse i forbindelse med Einar Husans 
begravelse. 
Stor takk også for pengegavene til 
Hurundstuggu og Mjuklia.
Tora Marie. Mari, Per og Jorunn Lovise 
med familier.

Det kom ei triveleg bokhelsing på 
dagen min, ei riktig fin og god lita 
bok! Tusen takk til diakoniutvalet, - og 
til Nina-May som stakk innom med 
boka! 
Per Gisnås

Jeg takker menigheten for boka jeg 
fikk på dagen min. 
Tove Knutsen

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

www.orbb.no

Døgnåpen telefon: 

72 42 36 35

Oppussing av gravstener
og bestilling av nye

Kontakt Spiren tlf. 72 42 74 45

Staben til topps med heisen. Derfra ble det ski og grilling. 
F.v. Øystein Ishol, Anette Vognild, Gunn Marit Haugan 
Jerpstad, Toril K Kiplesund , Kjersti Kvam, Jon Olav Voll.

Blomsterstell på kirkegårdene
Siden Spiren v/Oddvar Skjerve nå gir seg med blom-

sterstell på kirkegårdene etter mange års engasjement, vil 
Gjermund Kvam gjøre jobben i sommer.

Informasjonsbrev til alle som allerede har hatt årsstell på 
gravene sendes ut fra kontoret i disse dager.

Informasjonen vil også bli lagt ut på vår nettside www.
kirken.no/rennebu og vår facebook-side – Kirkene i 
Rennebu.

Alle på kontoret benytter muligheten til å takke Oddvar 
Skjerve for godt samarbeid, og ønsker han fine dager som 
pensjonist.

- Kirkevergen

Veiledning og omtanke ved livets slutt

Vakttelefon: 414 52 610

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

Flott og velfortjent skidag i 
Vangslia 7. april!
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Møteplassen

Slekters gang
Gravferd
Berkåk kirke
17.03. Marie Engen
28.04. Ingrid Hatvik Løkslett

Innset kirke
10.03. Knut Strand
21.04. Eldrid Eithun

Nerskogen kapell
24.03. Johan Grindvoll
08.04. Bjarne Grindvoll

Rennebu kirke
12.04. Einar Husan
13.04. Arnt Reidar Mærk

Dåp
Berkåk kirke
03.04. Scott Nyberg
17.04. Aurora Refseth-Skoglund
17.04. Dorthea Ehrnholm Kosberg
Innset kirke
09.04. Oline Tronshaug Hårstad
09.04. Olav Vinsnesbakk Næverdal
17.04. Ellen Lilleindset Skårsmoen

Vielse
Innset kirke
16.04. Camilla Haarr og Viktor Aron Karlsson

FOR ALLE
FORMIDDAGSTREFF kl. 11 i Hoelsmoen: 
7. juni

BØNNEHUSkvelder på Øvre Sal, Mjuklia. 
Kl. 18.30. kaffe/ te, Start kl. 19.00
9. og 23. mai

NORMISJON
2.6. Normisjonsmøte Hoelsmoen kl 20
7.7. Normisjonsmøte Nerskogen kl 20
4. 9. Semesteråpning  på Mjuklia

FOR BARN OG UNGE
Babysang på Frivilligsentralen torsdager kl. 10-12: 
12. mai

Soul Children jubileum 7. mai i Rennebuhallen

Blåveisen kor og hobby og NUFR: se Facebook. 

Konfirmasjon 2022 
Rennebu søndag 29.05.22 kl. 11.00
1. Arnt Magne Gunnes
2. Sigrid Gjermundsdatter Kvam
3. Maja Lygre
4. Sindre Gunnes Slåsletten
5. Marit Leonore Storø
6. Leah Marlen Ødegård

Innset søndag 05.06.22 kl. 11.00
1.  Emil Alexander Granali Ajaatour
2.  Emir Drønnesund Aslan
3. Gunvor Melby Belsvik
4. Marte Eggen Haugan
5. Hanna Stråbø

Berkåk lørdag 11.06.22 kl 10.00
1.  Anette Eggan
2. Lars Gunnar Solberg Engesmo
3.  Sara Oline Solberg Engesmo
4.  Alisa Ioana Gros Grindvoll
5.  Malin Grøtte Halland
6.  Margit Viktoria Storslett Hansen
7. Martin Slettun Hovin

Berkåk lørdag 11.06.22 kl. 12.00
1. Stine Hårstad
2. Silje Alexandra Larsen
3. Thyra Ramsem
4. Ane Skamfer
5. Mia Skamfer
6. Tuva Berntsen Uv
7. Martine Schevik Ødegård

Nerskogen søndag 19.06.22 kl. 11.00
1. Tore Remetun Breen 



Gudstjenester
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Gudstjenesteliste 15.05 – 11.09. 2022

Søndag 15.05.2022
5. Søndag i Påsketiden. Joh 17.6-11 
INGEN GUDSTJENESTER I RENNEBU PRESTEGJELD

Tirsdag 17.05.2022
17.mai. Luk 17.11-19
INNSET KIRKE kl 12:30.  17. maigudstjeneste. Takkoffer 
til menighetsbladet.
BERKÅK KIRKE kl 09:00.  17. maigudstjeneste. Takkoffer til 
menighetsbladet
RENNEBU KIRKE kl 12:00. 17.maigudstjeneste. Takkoffer 
til menighetsbladet 

Søndag 22.05.2022
6.Søndag i Påsketiden. Matt 6.7-13
INGEN GUDSTJENESTER I RENNEBU PRESTEGJELD

Torsdag 26.05.2022
Kristi himmelfartsdag. Joh 17.1-5
RENNEBU KIRKE kl 11:00. Gudstjeneste med nattverd. 
Takkoffer til Israelsmisjonen

Søndag 29.05.2022
Søndag før pinse. Joh 16.12-15
RENNEBU KIRKE kl 11:00. Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Takkoffer til Skjærgårdsgospel

Søndag 05.06.2022
Pinsedag. Joh 14.23-29
INNSET KIRKE kl 11:00. Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Takkoffer til menighetsarbeidet
NERSKOGEN KAPELL kl 11:00. Gudstjeneste i forbindelse 
med Kretsmøte for Norges Samemisjon. Nattverd. Liturgi 
på norsk og samisk. Prest – Generalsekretær i Norges 
Samemisjon, Bjarne Gustad. Kirkekaffe.

Lørdag 11.06.2022
Lørdag før Treenighetsdagen. Luk 24.45-48
BERKÅK KIRKE kl 10:00. Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Takkoffer til NUFR, Normisjon ungdomsforening i Rennebu
BERKÅK KIRKE kl 12:00. Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Takkoffer til NUFR, Normisjon ungdomsforening i Rennebu

Søndag 19.06.2022
2. Søndag  i treenighetstiden. Esek 36.25-29a
NERSKOGEN KAPELL kl 11:00. 
Konfirmasjonsgudstjeneste. Takkoffer til KRIK, Kristen idretts-
kontakt
BERKÅK KIRKE kl 11:00. Jubileumsgudstjeneste i forbin-
delse med Mjuklia -50 år. Prest misjonær Arild Bakke. 

Søndag 26.06.2022
3.Søndag i treenighetstiden. Mark 10.13-16
INGEN GUDSTJENESTER I RENNEBU PRESTEGJELD

Søndag 03.07.2022
4. Søndag i treenighetstiden. Matt 9.35-38
BERKÅK KIRKE kl 11:00. Familiegudstjeneste i samarbeid 
med NMSU sommerleir på Mjuklia. 
Ved dårlig vær flyttes gudstjenesten til Berkåk kirke. 
Takkoffer til NMSU. Vikarprest

Søndag 10.07.2022
5. Søndag i treenighetstiden. Matt 18.12-18
GUNNES kl 12:00.  Friluftsgudstjeneste. (Ved dårlig 
vær flyttes gudstjenesten til Rennebu kirke). Kirkekaffe ved 
Gunnes grendalag. Vikarprest.  
INNSET KIRKE kl 19:30. Gudstjeneste med nattverd. 
Takkoffer til Blåkors.

Søndag 17.07.2022
6. Søndag i treenighetstiden. Mark 3.13-19
INGEN GUDSTJENESTER I RENNEBU PRESTEGJELD.

Søndag 24.07.2022
7. Søndag i treenighetstiden. Mark 5.25-34
RENNEBU KIRKE kl 10:00. Pilegrimsgudstjeneste. Takkoffer 
til menighetens pilegrimsarbeid. Kirkekaffe ved pilegrimsfor-
eninga i Rennebu. Vikarprest.

Søndag 31.07.2022
8. Søndag i treenighetstiden. Mark 12.28-34
NERKOGEN KAPELL kl 11:00. Gudstjeneste ved nattverd. 
Takkoffer til Sjømannskirka.

Søndag 07.08.2022
9.Søndag i treenighetstiden. Luk 6.36-42
INGEN GUDSTJENESTER I RENNEBU PRESTEGJELD.

Søndag 14.08.2022
10. Søndag i treenighetstiden. 1 Mos 33.1-11
BERKÅK KIRKE kl 10:00.  Martnasgudstjeneste.  Takkoffer. 

Søndag 21.08.2022
11. Søndag i treenighetstiden. Joh 8. 31-36
INNSET KIRKE kl 11:00. Gudstjeneste med nattverd. ( Evt 
friluftsgudstjeneste, egen informasjon vil bli kunngjort. Se 
kirken.no/rennebu eller Facebooksiden Kirkene i Rennebu)

Søndag 28.08.2022
12. Søndag i treenighetstiden. Joh 4.27-30;39-43
RENNEBU KIRKE kl 11:00. Gudstjeneste med presentasjon 
av konfirmanter. Nattverd. Takkoffer til misjonsprosjektet. 

Søndag 04.09.2022
13. Søndag i treenighetstiden. Joh 15.13-17
BERKÅK KIRKE kl 11:00. Gudstjeneste med presentasjon 
av konfirmanter / 50-års konfirmanter. Takkoffer. 

Søndag 11.09.2022
Vingårdssøndagen / 14. Søndag i treenighetstiden.  Matt 
19.27-30
INNSET KIRKE kl 11:00. Gudstjeneste med konfirmantpre-
sentasjon
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Dette vil vi ha mer av!
Fellesskapshelga på Imi Stølen ga mersmak. 

Tekst: Kristin H. Bekkevold   Foto: Brit Karin Kvam

Helga 25-27. Mars dro Normisjonen i Rennebu 
og menigheten Fisk fra Soknedal sammen på leir. 
Det ble en knakende bra helg der fellesskap var i 
fokus. Vi trenger hverandre. Det å være sammen i 
fellesskap om Jesus er viktig for alle generasjoner. 

Vi lekte oss, dro i svømmehallen, hørte Guds 
ord, sang og ba sammen. Søndagen ble avsluttet 
med nattverd og en god middag før vi dro hjem. 
Helga ga mersmak, så vi bestemte oss for å samles 
allerede på nytt i november til ei ny fellesskapshelg. 
Da håper vi at alle kjenner seg velkommen til å være 
med. Dette tror vi på! Her er alltid plass til flere. 

Lørdag kveld hadde vi hyggekveld der både store 
og små kom med innslag. 

En av lekene var å bytte klær og raskest mulig 
komme tilbake til sine egne klær. 

Alle barna fikk mulighet for å lære en felles dans/
sang i løpet av leiren. Den håper vi blir med oss 
videre i fellesskapet. 

På søndag delte vi nattverd sammen.


