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Velkommen til påskefjellet! Foto: Bjørn Karlsen.
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FRA REDAKSJONEN

Leder Simen Ensby:
Mobil:  92 88 61 55 
E-post: simen@ensby.net

Sokneprest Ingunn Dalan Vik:
Mobil:  91 71 18 91 
E-post: iv328@kirken.no

Kirketjener Tretten,  
Morten Brendløkken: 
Mobil:  97 53 31 45 
E-post: mb762@kirken.no

Kantor Kari Irene Lien:
Mobil: 92 82 05 34 
E-post: kl495@kirken.no

Menighetssekretær: Tone M. Skard
Mobil:   481 37 470
E-post:  ts799@kirken.no

Diakon og menighetspedagog:  
Ann-Kristin Fauske Mathisen
Mobil:   975 48 486
E-post:  af977@kirken.no

Kirketjener Øyer,
Eli Karoline Kruke: 
Mobil: 921 34 880
e-post:  ek947@kirken.no

Kirkeblad for Øyer og Tretten
Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd

Redaksjon: Redaksjonen består av: Alma Hovda Bø,  
Tone Marit Skard, Eli Karoline Kruke og Simen Ensby.

 Kasserer:  Kirkekontoret
E-post: : post.oyer@kirken.no

Grafisk produksjon: Dale-Gudbrands Trykkeri AS

Nr. 2 Ut ca.   1. juni Frist 7. mai
Nr. 3 Ut ca. 10. sept. Frist 27.august
Nr. 4 Ut ca. 26. nov.  Frist 5. november

Gaver kan gis på bankkonto nummer  2002 63 15086 eller  
Vipps nummer 519548.  Merk med gave til Klokkeklang. 

NB! Utenbygdsboende som ønsker å få tilsendt Klokkeklang i posten, 
må oppgi navn og adresse ved innbetaling.

Øyer og Tretten kirkelige råd

Annerledesåret fortsetter, men nå øyner vi kanskje en bedring 
og en normalisering. Denne gangen sier vi tusen takk for arbeid 
med utkjøring til Sigurd Simengård som har kjørt ut Klokke-
klang på Sør-Tretten i en årrekke.

Inne i bladet kan dere blant anna lese om at det har vært 
lederskifte i Øyer og Tretten kirkelige råd. Det betyr også skifte 
av rådets representant i Klokkeklangs redaksjon. Vi sier derfor 
takk for deltakelse og godt samarbeid til Marit Getz og ønsker 
velkommen til Simen Ensby.

Øyer og Tretten kirkelige råds årsmelding er satt inn litt for-
kortet. Full versjon finnes på hjemmesida og kan fås ved hen-
vendelse kirkekontoret.

For å få en jevnere fordeling av informasjon om alle aktivite-
ter som skjer i bygda vår, i løpet av et helt år, vil neste nummer 
komme ut ca. 1.juni. 

Tusen takk til alle som har levert stoff til bladet og som hjel-
per oss med å få til et variert og leservennlig blad. 

Redaksjonen ønsker alle en riktig god påske!

Stoff til Klokkeklang:
Tekst og bilder kan sendes på mail:klokkeklang@gmail.com

eller leveres på kirkekontoret.

Kirkeverge Anne Berit Riisehagen 
Gillebo:
Mobil:  91 59 70 23 
E-post: ag467@kirken.no

Øyer kirkekontor:
Tlf. 485 00 354

Besøks- og postadresse: Kongsvegen 328, 2636 Øyer
E-post: post.oyer@kirken.no

Kontortid: Mandag – fredag kl.10.00 – 14.00.
www.kirken.no/Øyer

Gaver til Klokkeklang nov. 2020 - feb. 2021:
Privatpersoner 65.600
Foreninger: 
ØyerTretten Revmatikerforening   1.000
Tretten Sanitetsforening   1.000
Øyer Sanitetsforening   1.000
Bedriftsgaver 2021: 
Aasletten Pensjonat og hytter   1.000
Hafjell Vaktmesterkompani As   1.000
Vi håper alle bedrifter i kommunen ser verdien av så vel Klokke-
klang som det arbeidet som gjøres av Øyer og Tretten kirkelige 
råd, og vil være med og støtte bladet økonomisk.Vi vil forøvrig 
oppfordre alle våre lesere til å bruke bygdas egne bedrifter.

Hjertlig takk for alle gaver!
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BISKOPENS PÅSKEANDAKT 

En ettermiddag i vinter kjente jeg på at det var lite 
dagslys. Tilværelsen var preget av restriksjonene 
knyttet til Covid-19. Da skjedde noe som var som 
å finne hvitveis og blåveis midt i vinterens snø, 
is og kulde. Hva  hendte? Jo, ivrige barnestemmer 
uttrykte glede over å leke i snøen og lyden fra dem 
bar bud om liv og håp midt i det avstengte.  

Dette minner meg om to ord som er knyttet 
til jul og påske: «Frykt ikke».  Det fikk gjeterne på 
Betlehemsmarkene høre. Det samme fikk kvinnene 
høre da de tidlig på morgenen kom til graven til 
sin venn. Det er så stille, så stille. Stillheten brytes 
av at noe grense sprengende skjer som bærer bud 
om noe nytt

Dette å se til graven, handler om et felles grunn-
leggende behov; å se til og minnes den som er 
død.  Ikke sjelden gjør mange dette både rett etter 
begravelsen og senere. Ser til, kjenner på det som 
var, bærer med seg felles levd liv. Mange av kirke-
tjenerne og graverne rundt om vet at det er slik 
og er opptatt av verdigheten på kirkegården. De 
legger omsorg og omtanke i blant annet hvordan 
de etter begravelsesesseremonien legger kranser og 
bårebuketter på gravene. Alle som har mistet en 
nær vet hvor mye det betyr med en slik verdighet 
og respekt i møte med livets og dødens sammen-
satthet.

Jesu liv, hans død på korset og hans oppstan-
delse kaster lys over våre liv og vår verden. Korset 
er i berøring med vår eksistens. I det øyeblikket da 

Jesus drog sitt siste åndedrag på korset skalv jorden 
og klippene slo sprekker.  Etter at Jesu døde kropp 
hadde hvilt i graven, skjer dette uforklarlige og 
overveldende enda en gang. Men nå er det ikke 
dødens, men livets krefter som bryter fram.  

For Maria Magdalena og den andre Maria ble 
morgenens sorgfulle stillhet brutt. Jeg ser for meg 
deres angst og forvirring. Jeg synes jeg hører deres 
spørsmål: Hva er det som skjer? Er det ikke nok 
nå?  Og så får de høre fra engelen: «Frykt ikke! Jeg 
vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er 
ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og 
se stedet hvor han lå!»

Kirken bæres fremdeles oppe av denne gjen-
nom gripende hendelsen. Siden da har budskapet 
om Jesus Kristus fått lyde til forankring, tro og 
håp. 

Når menneskers liv fylles av mørke og tunge ti-
der, skal kirken fortsette å reise håpets lys for hvert 
enkelt  menneske.  

For selv om frykten ikke er borte, spirer livets 
krefter fram. Oppstandelsen bærer løfter om liv og 
framtid. Kristus er oppstanden!

Velsignet påskehøytid!
Solveig Fiske

Hamar biskop

Foto: Halvard Bjørkås

Cornelis Vreeswijk, synger i «Turistens Klagan» om å kjenne seg avstengt, 
men hvordan sangen fra barna på Karl Johan gir håp.

Det sjunger några ungar på Karl Johan,
dom låter starka och fina som bara ungar kan.

Blåveisgutt. Foto: Jorun Vang.
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TROSOPPLÆRING

Velkommen til 

i regi av kirka vår 
Hvor:  I kapellet på Tretten. 

Når: Oppstart torsdag 24. september kl.10.30. 
 Deretter 8. oktober, 22. oktober, 4. november, 
19. november, 3. desember.

Hva: Sang, regler, dans, kos, prat, fellesskap, lunsj. 

For hvem: For alle babyer født f.o.m. januar 2015 og frem til nå. 

Ta med:  Gjerne niste og en stødig kopp til varm drikke. 

Pris:  Kr 150,- inkludert drikke hver gang + CD. 

Påmelding:  Til Trond på kirkekontoret: 
412 13 168 / Trond.Klaape@kirkekontoret.no

Har du spørsmål?       
Ta gjerne kontakt med kursleder Inger Strangstad, 
tlf. 996 14 642. 

DIN stemme er det vakreste og tryggeste for DITT barn. 
Syng med den stemmen du har!
Velkommen til Babysang i kapellet på Tretten i vår. Torsdag i partallsuker fra kl. 10.30 til  
ca. kl. 12. Vi synger kjente sanger, lærer nye, danser, leker, kort sagt ei fin formiddagsstund 
for små og store. Vi ordner med formiddagsmat, frukt, kaffe, kakao, te, og ikke minst ei god 
hyggestund. Med god prat rundt bordet.  Bli med du også!

Ta kontakt med Inger Melbø Strangstad som leder babysangen, tlf. 99 61 46 42.  
Hun administrerer også Facebook-gruppe Babysang Tretten og Øyer, våren 2021
Vi sees!

Påskesamlinger for 6-åringer
24.mars samling i Tretten kapell 17.30 – 18.30, for begge sogn
14.april samling Øyer kirke 17.30 – 19.00, for begge sogn

Samlingene avsluttes med at ungene deltar i våronnmessene,  
der de får utdelt 6-årsbok:
18.april kl. 11.00 i Tretten kirke, kirkesaft/kaffe
25.april kl. 11.00 i Øyer kirke, kirkesaft/kaffe

Invitasjon er sendt ut, invitasjon og påmelding finner  
du også på kirken.no/øyer

i regi av  
kirka vår

Foto: Eli Karoline Kruke

Foto: Bo Mathisen

Velkommen til dåp i Øyer og Tretten!
Hurra - dere har blitt foreldre! Dåp er feiring av livet. I dåpen tas vi imot 
som vi er og får et sted å høre til. Det er lange tradisjoner for at barn 
bæres til dåp i kirken. Men selv om du ikke ble døpt da du var barn er du 
velkommen til å bli døpt når du vil - det er ingen  aldersgrense! 

Ta kontakt med kirkekontoret om dere har spørsmål eller vil 
avtale tid.

SIDE

Finn fem feilFinn fem feil

Finn veien til Jesus!Finn veien til Jesus!
Hjelp Maria, Peter og Johannes med å finne veien til engelen i 
den tomme graven, og videre til Jesus! (Tegning: Kari Sortland)

Gi barnebladet 
BARNAS til et 

barn du er 
glad i!

Disse oppgavene er 
hentet fra bladet.

Bestill abonnement 
på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  

eller  22 08 71 0022 08 71 00..

Kong Salo
mos 

Kong Salo
mos 

vis
dom

vis
dom

Bevar ditt h
jerte

 fra
mfor alt d
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bevarer, fo
r liv

et går ut fr
a det.

Superse
tning

Ordspråk
ene 4,23

4
2021

Jesus som Jesus som 
tolvåring tolvåring 
i tempelet i tempelet 

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom.

Supersetning
2. Timoteus 1,7

1 
2021

sondagsskolen.no

Gulliver og vennene hans bor i Paradisbukta. De 

drar på skattejakt og har skole og søndagsskole   

i et gammelt skipsvrak nedenfor Skarpskjær. 

Gulliver og vennene får høre om Jesus og lurer på 

mange ting. En dag oppdager de at Paradisbukta er 

forurenset. Det må de gjøre noe med! 

Og hva skjer når Gulliver blir tatt av Storstrømmen 

og havner i en grotte under den mystiske 

Slottsøya?

sondagsskolen.no

Gulliver 

og vennene 

          i Paradisbukta
Jesus metter Jesus metter fem tusenfem tusen

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33

3 
2021

Klassen hadde
matteprøve. En av 

opgavene var slik: «Et hus 
har 5 etasjer. Hver etasje har 
20 trappetrinn. Hvor mange 
trappetrinn må du gå for å 

komme til toppen?»
– Enkelt, tenkte Ole, og 

skrev: «Alle.»

– Hvordan er den 
nye gitaren din?

– Jeg måtte kaste den.
– Hvorfor det?

– Den hadde jo et 
stort hull i 

midten!

Maria Magdalena løp og fortalte disiplene at Jesus var 
stått opp fra de døde. De to bildene er nesten like. 
Finner du de fem feilene på bildet til høyre? 
(Tegning: Kari Sortland)

Hva 
får du hvis du 

krysser en kalkulator 
med et menneske?

Svar: En venn du kan 
regne med.

VitserVitser

DEN NORSKE KIRKE
Øyer og Tretten

Velkommen til dåp i Øyer og Tretten!

Hurra - dere har blitt foreldre! Dåp er feiring av livet. I dåpen
tas vi imot som vi er og får et sted å høre til. Det er lange
tradisjoner for at barn bæres til dåp i kirken. Men selv om du
ikke ble døpt da du var barn er du velkommen til å bli døpt
når du vil - det er ingen aldersgrense! Ta kontakt med
kirkekontoret om dere har spørsmål eller vil avtale tid.
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(Tegning: Kari Sortland)

Hva 
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FRA PRESTEN                           Ingunn prest

Kirka er bare et rom
Noen ganger forteller jeg bibelhistorier til konfir-
mantene, men jeg unnlater å fortelle dem at det er 
bibelhistorier, og jeg gjør dem om som om jeg har 
opplevd det selv. Nesten hver gang spør noen: Er 
det sant? Ja, svarer jeg.

Kirka kan være et museum
Kirka står der, stolte bygg som i både Tretten og 
Øyer snart feirer 300 år. Slike bygg kan fort for-
veksles med museum, eller i beste fall et kulturhus. 
Det er gamle ting vi skal forvalte og passe på. Det 
er historisk. Jeg må innrømme at jeg er en slik som 
fort kjeder meg på et museum. Ikke fordi jeg ikke 
syns historie er viktig eller interessant, men etter 
en liten stund når jeg et metningspunkt når jeg 
skal se på gamle gjenstander. De må angå meg på 
en eller annen måte om jeg skal holde ut litt til. 
Gamle ting kan ikke angå meg så veldig lenge, om 
de ikke har en funksjon, eller eier en fortelling som 
er livsforandrende.

Taket i sakristiet i Tretten kirka er over 800 år 
gammelt. Det tenker jeg på ofte. Akkurat som jeg 
tenker på hvor liten og ubetydelig jeg er i en lang 
rekke av mennesker når jeg ser på bildene av alle 
som har jobbet i kirkene her og som henger i hver 
sin kirke. Det gir mening å sette seg selv i perspek-
tiv og det gir mening å kjenne på at her har men-
nesker bedt i kanskje 1000 år, jeg er bare én på 
veien.

Men for å komme tilbake til kirka hver eneste 
uke, trenger jeg mer enn vakre gamle gjenstander, 
mer enn perspektiv, mer enn respekt for alt som er 
gjort og alle som har gått foran. Jeg trenger at det 
er relevant her og nå, jeg trenger at det gir mening 
i livet mitt, jeg trenger at det er noe å feste blikket 
på som gjør at jeg skjønner verden og meg selv litt 
mer, eller at jeg fyller noen tomrom eller lengsler, 
eller at jeg rett og slett får mer kunnskap som gjør 
meg rikere.

Kirka er bare et 
rom, eller i beste fall 
et museum, om det 
ikke fylles av mennes-
ker, fellesskap, fortel-
linger som er relevant 
for verden og dermed 
livet selv. Kirka skal 
være en leverandør av så mye, av verdier, etikk og 
omsorg. Men det betyr svært lite om det ikke leves 
eller ikke treffer oss.

Når jeg går inn i kirka en søndag formiddag bør 
det være med en forventning om at det er relevant 
for meg, og kanskje enda viktigere, at det er rele-
vant for andre at jeg er der. 

For meg er ikke kirka et museum. For meg er det 
først og fremst en møteplass for mennesker som 
tviler og tror, som lengter, som jobber, som bærer 
fortellingene sine, som trenger en sammenheng å 
putte fortellingene inn i, som trenger et fellesskap 
som kan skape mening i alt det som rammer oss 
mennesker. 

Kirka har det største rommet jeg vet
For kirka skal romme oss alle, med levd liv, med 
håp og forventninger, med glede og sorg, med alt 
som er knust og med alt som er fint. Kirka skal 
romme livene våre. Kirka rommer livene våre. 

Når jeg forteller bibelhistorier til konfirmantene 
og de spør oppriktig om det er sant, så tenker jeg 
at jeg i det minste er på et spor som kanskje kan 
være rett. Ikke fordi de skal tro akkurat som jeg, 
men fordi det berører dem, engasjerer dem, eller 
gir mening inn i deres liv. For det er kirka. Det er 
det den skal romme: vår verden, våre erfaringer og 
vårt liv. 

Gamle gjenstander kan lure oss til å tro at det er 
et museum, og uten oss er det akkurat det den blir.

 
Kirka er bare et rom. 
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Om å være kirke under pandemi 
Et åpent og tomt rom 
Som kirke har vi erfart at krisen fører folk til kirka. 
Når livet butter, da er kirka der, da trenger vi kirka. 
Kirka har vært synlig, om det har vært store nasjo-
nale kriser som har rammet, eller samfunn, men 
også når det som har vært usynlig for de fleste har 
kunnet gjøre kirka synlig for akkurat den som tren-
ger det. Som prest har jeg kunnet erfare det som 
alle som jobber i kirka gjør, å se at enkeltmennes-
ker i perioder søker kirkerommet, om det er guds-
tjeneste eller orgelmeditasjon eller bare åpen kirke. 

Så kom pandemien. Smittevern, sosial avstand, 
stengte dører og tomme rom. Alvoret sank inn 
mot jul da vi skjønte at vi ikke kan være kirke slik 
vi kan og ønsker. Noe fikk vi til av møteplasser. 
4-åringene fikk tilbud om å møtes ute og litt inne, 
det ble fine stunder på Tretten og i Øyer. Skolene 
ville så gjerne få til gudstjenesten før jul, og vi fikk 
løst det på ulikt vis. Det var utrolig fint å jobbe 
i kirka og å merke denne viljen til samarbeid. Vi 
måtte avlyse gudstjenester inne, men i kalde de-
sember sto noen av oss ute i det vakre mørket og 
tente lys. Noen fikk se at Stjerna lyste fra kirkegår-
den i Øyer en sen desember kveld. Julaften fikk vi 
oppleve at folka på Stav ordnet og la alt til rette for 
at vi kunne ha gudstjeneste der. 

Mange har valgt å gå digitalt, også kirka.  I be-
gynnelsen av pandemien la vi ut gudstjenester på 
hjemmesiden til Øyer og Tretten kirker. Mange har 
levd det digitale, på skole og jobb, og på mange 
måter har det fungert. Men her valgte vi å ha guds-
tjenester kun med ansatte, på vegne av oss alle, 
uten kamera, uten noe annet enn ord, toner, bønn 
og lys.

Begravelsene har vært vanskeligere enn el-
lers for de pårørende. Å få beskjed om at det er et 
begrenset antall som kan komme til din kjæres 
begravelse, er veldig sårt. Begravelsen er en offent-
lig handling, en åpen seremoni der alle som ønsker 
det, skal ha en plass. Jeg håper at de som i etter-
kant trenger en minnestund i kirka, kommer og 
ber om det. 

Helsehuset og Bakketun har måttet stenge for 
besøk på grunn av smittevern. Mange har kjent på 
det som en stor belastning, og ønske om å kunne 
møte opp har vært stor fra pårørende og oss i 
kirka. Følelsen av å komme til kort og ikke kunne 
gi det vi kan aller best, er vanskelig, men ikke så 
vanskelig som de menneskene det gjelder som ikke 
har fått motta besøk. De ansatte på Helsehuset har 
gjort en fantastisk jobb.

Kirka står der fremdeles. Og vi som jobber der 
sammen med rådet og mange frivillige har åp-
net der vi har kunnet, vært kreative og praktiske. 
Likevel kjennes det rart og tomt noen dager. Kirka 
som skal være selve symbolet for et sted å kunne 
komme når en trenger det, uansett, i glede og sorg. 

Det har vært mye prat om de som har blitt truf-
fet hardest av pandemien, som de eldre, ungdom-
men, de som har vært i livssituasjoner hvor det er 
vanskelig med sosial distansering fordi de vanlige 
møteplassene ikke er der lenger. Jeg tenker mye på 
de vi ikke ser og ikke snakker om. 

Som så mange andre håper og tror jeg på en ny 
vår. Jeg håper og tror også på at kirka kan romme 
de som trenger det. Kirka er åpen for alle, med tro 
og tvil, med glede, sorg, uro, opprør og fred. 

Foto: Eli Karoline Kruke.
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10.Ansvarlig for gravminne
Eieren er ansvarlig for at gravminne ikke er i forfall, til 
sjenanse eller til fare for dem som ferdes på kirkegår-
den/gravlunden. Når kirkegårdsmyndighetene finner 
det nødvendig, skal eieren varsles med pålegg om å 
bringe gravminnet i samsvar med de krav som er stilt i 
forskrift og vedtekter.

Dersom eieren unnlater å etterkomme slikt pålegg, 
eller det er uvisst hvor eieren befinner seg, kan kirke-
gårdsmyndighetene iverksette tiltak som er nødvendig 
for å bringe gravminnet i orden, herunder fjerne grav-
minnet.

11.Beplantning på grav
Kirkegårdsmyndighetene vil sørge for at graven blir 
planert og tilsådd med gras.

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide 
et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må 
ikke være bredere enn gravminnets bredde, og skal ikke 
stikke lenger fram enn 60cm målt fra gravminnets bak-
kant. Det kan heller ikke plantes vekster som overstiger 
gravminnets høyde eller går ut over plantefeltet. Plan-
tefelt som ikke vedlikeholdes vil bli tilsådd med gras.

12.Orden og verdighet
Kirkegård og gravlund skal holdes i hevd og forvaltes 
med den orden og verdighet som dens egenart tilsier. 
Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på kirke-
gård/gravlund skal skje på en sømmelig og minst mulig 
støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen. 

Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående. Hunder 
skal føres i bånd. Kirkegårdsmyndighetene er ikke an-

Noen punkt fra vedtekter for kirkegårder
Det er vår og det er snart tid for planting og mer ferdsel ute på kirkegårder og gravlund.

Vi minner om vedtekter for kirkegårder og gravlund som omhandler  
blant annet disse punktene.

KIRKEVERGENS HJØRNE                      Anne Berit Riisehagen Gillebo

En kald vinter er forbi og våren er på tur. Det er ett år siden 
landet vårt ble nedstengt, og mye ble satt på vent. Vi har 
klart å være kirke under hele pandemien, om ikke like synlig 
som før. Det blir godt med varme i lufta og mer lys! 

Kirkene. Øyer kirke står for tur, og det skal skje mye 
før året er omme. Riksantikvaren har bevilget midler 
over statsbudsjettet til brannsikring, klimaskallsikring 
og utskifting av el-anlegg og rørovner. Øyer kommune 
har bevilget midler over sitt investeringsbudsjett til 
disse prosjektene, og sammen med Riksantikvarens 
bevilgning blir kirka betydelig oppgradert. 

Kirkegårdene. Det blir dugnad på kirkegårdene 
mandag 26.april fra kl.16.00. Kom når det passer deg! 
Kaffe og biteti blir servert, ta med kopp og rive. Vi min-
ner også om våre kirkegårdsvedtekter som blant annet 
omhandler «Beplantning på grav». 

Offerinntekter. Det er ingen overraskelse at offer-
inntektene sviktet i 2020. I perioder fikk vi ikke lov til 
å håndtere sedler og mynter, så det ble kun Vipps som 
kunne brukes. 

Vi har stor forståelse for at det kan være vanskelig å 
ta fram telefonen under en gudstjeneste, men vårt svar 
er vær frimodig. Bøssene som henger ved utgangen kan 
også benyttes om dere ønsker det. Menighetene våre 
trenger midler for å drifte sine aktiviteter, og vi håper 
2021 gir resultater.

Smittevern. Smittevernveilederen fra Kirkerådet blir 
oppdatert i henhold til de nasjonale retningslinjene. 

Det som har vært mest drøftet er om kirkebenkene 
regnes som fastmonterte seter. Det er nå bekreftet at det 
er de. Det betyr at vi har åpnet opp for flere mennesker 
i gudstjenester, gravferd, dåp og vielser. Begrensningene 
kommer likevel når det skal være to meter fra skulder 
til skulder hvis det skal synges. 

Menighetene. Konfirmantene er i gang! Vi har 41 
påmeldte konfirmanter i år. Om og hvor det blir kon-
firmantleir har vi ikke noe svar på enda, så vi er like 
spente som dere. 

Konfirmasjonshelger er 18. og ev. 19.september i 
Tretten kirke og 25. og 26. september i Øyer kirke.

Det er planlagt Tårnagenthelg 13.-14.mars, og vi 
håper den har blitt gjennomført når dere leser dette. Vi 
gleder oss også over å få komme inn på Bakketun og på 
Helsehuset. 

Nytt fra Øyer og Tretten kirkelige råd. Det første 
møtet i 2021 ble avholdt pr e-post. Det har vært van-
skelig å samle rådet, så dette ble løsningen for januar-
møtet.  Simen Ensby ble valgt til ny leder. Elin Paulsrud 
fortsetter som nestleder, Marit Getz og Åse Merete 
Vasrud fortsetter som medlemmer i arbeidsutvalget. 

Det har vært krevende å være råd, og det har satt 
sitt preg på arbeidet. Regnskap og årsmelding er under 
arbeid, og menighetens årsmøte blir avholdt 28.april. 

Vi håper og ønsker at 2021 blir året da alt snur, så vi 
kan gi hverandre klemmer igjen.  

God vår til dere alle!
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svarlig for skader på graver eller gravutstyr, med mindre 
skaden skyldes uaktsomhet fra kirkegårdens/gravlun-
dens betjening.

Feste av graver, festeavgift og opphør av feste.
Festeavgift for grav er også omtalt i vedtektene. Det kan 
være vanskelig å forstå hva som er en fri grav og hva 
som er en festet grav. 

3.Fri grav og feste av grav
Alle som bor i kommunen når de dør, har rett til fri 
grav. En fri grav kan ikke belegges med festeavgift i 
fredningstiden. Fredningstiden for graver er 20 år. Ved 
gravlegging av askeurne i dette tidsrom, regnes ny fri 
gravperiode fra siste gravlegging. 

Den som er ansvarlig for en fri grav skal gis anled-
ning til å feste graven ved fredningstidens utløp.
Forklaring:
En fri grav gjelder én enkelt kistegrav eller en urnegrav. 
I en urnegrav kan det settes ned inntil 4 urner uten å 
komme i konflikt med fredningstiden. Fredningstiden 
utvides til nye 20 år hvis en urne settes ned før det har 
gått 20 år.

En kistegrav kan ikke brukes på nytt før det har gått 
20 år og er fri for festeavgift i disse årene. 

4.Feste av gravsted
Kistegraver kan festes sammen som ett gravsted slik at 
det reserveres grav til ektefelle/samboer eller annen nær 
slektning. Feste av gravsted kan bare skje i forbindelse 
med dødsfall. Den grav som tas i bruk først i et grav-
sted, er fri grav i fredningsperioden. Neste grav som tas 
i bruk i gravstedet, er festet grav som det betales avgift 
for. 

Festeren har rett til å bestemme hvem som skal 
gravlegges i gravstedet. Når festeren dør, skal dødsboet 
gi melding til kirkegårdsmyndighetene om hvem festet 
ønskes overført til.

Forklaring:
Ett nytt dobbelt gravsted består av to graver. Dette 
opprettes i forbindelse med dødsfall som beskrevet i 
vedtektene. Den ene graven blir fri for festeavgift i fred-
ningsperioden, og den andre blir belagt med festeavgift 
fra første dag. 

I Øyer sendes det ut festeavgift annethvert år, og i 
noen tilfeller hvert år. Festeavgiften ble økt fra kr 200 
til kr 300 pr grav pr år i 2020. 

I Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd 
(Gravplassloven) står det i:

§ 18 Opphør av feste
Et feste opphører når festetiden er ute. Når festet opp-
hører, skal festeren om mulig gis anledning til å fjerne 
gravminne og lignende innretning fra gravplassen. Det 
som ikke er fjernet fra gravplassen innen seks måneder 
etter festets opphør, tilfaller gravplassen. Gravminner 
av kunstnerisk eller kulturhistorisk verdi skal om mulig 
bli stående på gravplassen.

Forklaring:
Når festetid forfaller sendes det ut festeavgift for grav-/
gravsted. 

Festeavgiften betales, eller fester tar kontakt og ber 
oss slette gravstedet. Det sendes et skjema som under-
skrives av fester. Gravminnet blir fjernet vederlagsfritt 
dersom fester ikke ønsker å ta vare på dette selv. 

Hvis festeavgift ikke betales, og fester ikke har tatt 
kontakt, regnes festet som opphørt. Grav og gravminne 
tilfaller da gravplassen etter seks måneder. 

Vi prøver så langt det lar seg gjøre å finne fester på 
grav før vi benytter oss av §18. 

Foto: Morten Brendløkken.
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Du har sett dem, du har snakket med dem, men har 
du noen gang tenkt over alle de oppgavene som våre 
dyktige kirketjenere har, men som du ikke ser?

Våre kirketjenere, Morten Brendløkken og Eli 
Karoline Kruke, er både førstelinja og sistelinja i 
forvaltningen av våre to sokns kirkeanlegg. Inne 
som ute. I brennhet julisol, i en telefrossen januar-
dag, i massivt løvfall og snøslaps skal kirkegårdene 
tilrettelegges for ulike seremonier og daglig vedli-
kehold.

I tillegg skal flagg heises og kirkene lyse av 
verdighet for alle, så vel på dager med glede som i 
sorg. Uansett årstid.

Du har sett dem og snakket med dem. Men bak 
hver gang du besøker kirkegårdene eller deltar i 
kirkene, så skal du vite at det er to profesjonelle 
kirketjenere som gjør din opplevelse til en verdig 
og minnerik stund.

Morten runder 60 palmelørdag. Gratulerer med 
dagen fra oss i Øyer og Tretten kirkelige råd!

Simen
Leder

Kjære sambygdinger!
Da har Øyer-Tretten kirkelige råd besluttet at jeg 
skal overta som leder i Rådet. Det gjør jeg med 
takk for tilliten og stor takk til Marit Getz for det 
året hun har vært vår leder. Marit kan forvaltning 
og det er hva vi som folkevalgte medlemmer og 
varamedlemmer er satt til å utøve. Forvaltning av 
eiendomsmessige og kirkelige rammebetingelser 
for begivenheter og steder som våre sambygdinger 
og tilreisende vet å verdsette.

Vårt første år som nyvalgte rådsmedlemmer 
ble annerledes enn det vi så for oss. Slik ser det ut 
langt ut i 2021 også. Men vi må planlegge og stille 
opp innenfor de myndighetssatte rammebetin-
gelser som til enhver tid gjelder. Det skal vi få til. 
Jeg vet at Øyers befolkning setter pris på våre to 
kirke anlegg, på Prestegården og på alle de samvær 
og arrangementer som gjennomføres for enkelt-
personer, familier, lag og foreninger.

Professorene Atle Dyregrov og Mads Gilbergt 
hadde en artikkel i VG 21.11.20 der jeg plukket ut 
følgende sitat: " Livets store overganger markeres 

med finmaskede ritualer 
og feiringer som er dypt 
forankret i folkelige tradi-
sjoner. Fødsel, inngangen 
til voksenlivet, ekteskap 
og døden -  helligholdes 
og markeres som en 
grunnleggende del av 
familiens liv og samfun-
nets respekt for livet, og 
for døden."

Vi i Øyer-Tretten 
kirkelige råd er valgt til å 
tilrettelegge for ritualer, feiringer og respekt. I våre 
to tradisjonsrike sogn. Så ser vi fram til at pande-
mien slipper taket slik at vi kan komme tilbake til 
 normaliserte forhold.

Kjære sambygdinger, ser fram til godt 
 samarbeid med dere. Jeg skal gjøre mitt!

Simen

Med stoisk ro og verdighet

Simen Ensby er blitt ny leder i Øyer og 
Tretten kirkelige råd

Klare til å ta imot gravferdsfølget. Foto: Kari Irene Lien.



K L O K K E K L A N G M A R S   2 0 2 1

11

Orgelhalvtime - Åpen kirke
Ett år er gått siden pandemien utviklet seg slik at 
det meste av organisert aktivitet måtte stenges ned, 
og gjorde sosial kontakt vanskelig. 

Mange har gått gjennom dette året med store 
utfordringer.  Noen har kjent på ensomhet og usikker-
het, noen har hatt andre utfordringer. Vi i kirken har 
også måttet stenge ned mye av aktiviteten vår.  Bare 
det mest nødvendige har fått gå sin gang innenfor 
rammene av smittevernreglene. Og om aktiviteter nå 
kan gjennomføres med flere til stede, er mange redde 
for å delta på arrangement. Det er det ikke vanskelig å 
forstå. 

Nå i denne perioden er orgelhalvtimene satt på 
vent. I stedet for orgelhalvtimer ønsker vi å åpne 
kirkene både i Øyer og på Tretten slik at det vil være 
anledning til å kunne gå inn og tenne lys, være i 
kirkerommet så lenge en måtte ønske. Det vil være 

musikk ved kantor Kari. Dette er ingen konsert, bare 
et ønske om å åpne kirkerommet en liten stund for 
den som vil. 

Smittevernreglene endres raskt i sammenheng med 
hvordan smittetrykket er på de forskjellige steder, 
derfor er det vanskelig å planlegge langt fram i tid. For 
eventuelle forandringer, følg med på vår hjemmeside: 
kirken.no/øyer  eller på Facebook på «Kirken i Øyer og 
Tretten».

Det vil bli åpen kirke disse tirsdagene:
Tretten kirke  23. mars  kl. 16.30-17.30
Øyer kirke    6. april  kl. 19.00-20.00
Tretten kirke  20. april  kl. 19.00-20.00
Øyer kirke     4. mai  kl. 19.00-20.00
Tretten kirke  18. mai  kl. 19.00-20.00
Øyer kirke    1. juni  kl. 12.30-13.30
Tretten kirke  15. juni  kl. 19.00-20.00

FRA KANTOREN                                       Kari Irene Lien

Ord til Tomas
Av Brit Lundeby

Jeg leste om deg i går, Tomas. Du møtte Kristus – etter oppstandelsen. Tvile - som deg - kunne jeg 
nok. Men si som du gjorde? Stikke hånden i siden … Hadde jeg våget det?

Mesteren forstod. Bad deg kjenne på siden hans, hendene hans. Jeg hadde aldri våget. Ikke akkurat 
dét. Jeg ville skjelvende - trukket meg tilbake. For voldsomt – dette å ta på. Kjenne. Men Du – To-
mas. Der og da ble du troende, uten å behøve å stikke hånden i Mesterens side. Men du kunne falle 
på kne. Tilbe. Jeg ser på deg på avstand. Beundrer ditt mot. Takker for at det er skrevet om.

Hvorfor du kalles tvilling, vet jeg ikke. Men er du ikke også en Ener? En som våger! En som tror!

Tomas – tvileren, kaller vi deg. Troende er du. Sterk. Modig. Åpen om dette som synes for umulig å 
fatte. «Salige er de», sa Mesteren, «som ikke ser og dog tror» Men han skjøv deg ikke til side, Tomas. 
Du var fortsatt med i flokken.

I dag takker jeg for - at også du er nevnt. For at din skepsis, som jeg kunne delt, er skrevet ned.
Samtidig kan jeg takke for at en annen disippel, ble gitt himmelens nøkler - og tilgitt etter sitt svik. 
Dét vitner om en stor Herre. En som forstår hva menneskene sliter med.

Elsker du meg? spurte Mesteren, Peter. Tre ganger. Og han svarte: - Herre, du vet at jeg har deg kjær. 
Du visste vel også dét, Tomas, at Mesteren hadde deg kjær. Så kan jeg takke i dag for at jeg kan tro 
at Han også elsker meg - ufullkommen, svak som jeg ofte kan være.
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I 2021 er det 500 år siden Riksdagen i Worms. Der 
tok Martin Luther det endelige brudd med paven og 
den katolske kirke. Det ble starten for Den luthersk-
evangeliske kirke i Tyskland og etter hvert også i de 
nordiske land. Det hele hadde begynt med at Luther 
ble forarget over avlatshandelen. Han trodde først 
at han ville få støtte fra biskoper og andre teologer 
hvis de ble gjort kjent med en slik forkastelig praksis. 
Derfor skrev han 95 teser på latin og slo disse opp 
på kirkedøra i Wittenberg. Han ønsket å få i gang en 
teologisk disputas om avlatshandelen. Han fikk liten 
respons på det fra andre geistlige, og ble i stedet be-
traktet som en opprører mot kirken og paven. 

   Luther som hadde doktorgrad i teologi hevdet at 
avlatshandelen ikke var i samsvar med Bibelen. Det 
kommer tydelig fram i tese 36 som er kjernen i hans 
argumentasjon. Slik lyder den i norsk oversettelse: 
Enhver kristen som oppriktig angrer sine synder, eier 
full befrielse fra straff og skyld, også uten avlatsbrev. 
Få mennesker i Tyskland kunne lese latin, så tesene 
ble oversatt til tysk. Disse ble trykket og gjort tilgjen-
gelige for folk flest. Luther ble fort en kjent og popu-
lær mann i store deler av Tyskland. Både vanlige folk 
og ikke minst fyrster i de mange småstatene i landet 
hadde i lang tid følt seg undertrykket av paven og 
kirken. 

   Luther både talte og skrev mot paven og den 
katolske kirkes lære. Han hevdet at også paven og kir-
kemøtene kunne ta feil. Luther var overbevist om at 
det finnes ikke noen annen grunnvoll for kristen lære 
enn Den hellige skrift. Paven kunne selvsagt ikke 
tolerere at en munk og prest satte seg opp mot kir-
kens autoritet. Luther ble anklaget for kjetteri og lyst 
i bann. Kjettere hadde tidligere blitt brent på bålet. 
Men Luther brente demonstrativt pavens bannbulle 
på et bål utenfor Wittenberg. Både paven, biskoper 
og nidkjære katolske fyrster mente at Luther måtte 

anklages og dømmes. Men folkemeningen i Tyskland 
var på Luthers side, og han hadde mange venner 
og fyrstelige støttespillere. De fikk utvirket at Luth-
ers sak skulle bli behandlet på riksdagen i Worms i 
april 1521. Han hadde blitt lovet han fritt leide, men 
mange var likevel bekymret for Luthers skjebne.

   I riksdagen brukte Luther anledningen til å be-
kjenne sin tro og forklare sin lære for de mange mek-
tige fyrster og geistlige. Han ble utfordret og hardt 
presset av sine kirkelige motstandere. Så fikk han det 
avgjørende spørsmålet om han ville tilbakekalle det 
han hadde sagt og skrevet. Luthers svar lød klart og 
tydelig: «Jeg tror hverken på paven eller kirkemøtene, 
for det er klart at de ofte har faret vill og motsagt 
seg selv. – Hvis jeg ikke blir overbevist ved Guds ord 
eller andre klare grunner, så hverken kan eller vil jeg 
tilbakekalle eller rette et eneste ord. For å handle mot 
sin samvittighet er utilrådelig, skadelig og farlig. Gud 
hjelpe meg. Amen.»

   Mange i riksdagen var rasende, men som keise-
ren hadde lovt fikk Luther fritt reise fra Worms. På 
reise gjennom en skog ble han overfalt og «kidnap-
pet» av noen venner og brakt i sikkerhet på borgen 
Wartburg. Der levde han i skjul som junker Jørg. Han 
var plaget av sykdom og tvil, men han søkte trøst 
i Guds ord. Tiden på Wartburg ble en fruktbar tid. 
Luther forfattet mange skrifter og oversatte Det nye 
testamente til tysk i et språk som også folket kunne 
lese og forstå. Han dannet selv sitt språk, som er blitt 
grunnleggende for det tyske skriftspråk.                 

   Martin Luther var ikke bare prest og lærd teolog. 
Han var også en språkets mester både i tale og skrift. 
Han oversatte hele Bibelen til tysk og diktet mange 
fine salmer. Med sitt banebrytende arbeid gjorde han 
Guds ord forståelig og levende for folk. Luthers mek-
tige salme «Vår Gud han er så fast en borg» er 500 år 
gammel, men den er fortsatt like aktuell.  Landstad 
har i sin gjendiktning lykkes med å beholde Luthers 
stil og få fram hans budskap på norsk. Her er første 
vers som vi kjenner så godt, - og den opprinnelige 
tyske tekst:  

Vår Gud han er så fast en borg

▶ Av
Geir Korslund

Vår gud han er så fast en borg,   Ein feste Burg ist unser Gott,
Han er vårt skjold og verge.   Ein gute Wehr und Waffen.
Han hjelper oss av nød og sorg,   Er hilft uns frei aus aller Not,
Og vet oss vel å berge.    Die uns jetzt hat betroffen.
Vår gamle fiende hård,    Der alte böse Feind,
Til strid imot oss står.    Mit Ernst er’s jetzt meint.
Stor makt og arge list,    Gross Macht und viel List,
Han bruker mot oss visst.   Sein grausam Rüstung ist.
På jord er ei hans like.    Auf Erd ist nicht seinsgleichen.
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Foto: Leiv Hov.

Våren virket så fjern, men nå står den og tripper på 
dørstokken. En tid som for de fleste er forbundet 
med lys, forventning og glede – men ikke for alle. 
Tallene fra selvmordsstatistikken viser at i Norge 
tar flest mennesker sitt eget liv på våren. Det er på 
høy tid å avlive de mange mytene om selvmord – 
slik at vi sammen kan ta opp kampen mot døden. 
Tenker du som så mange andre, at du ikke kan 
påvirke en person som har bestemt seg for å ta sitt 
eget liv? Det er feil,  og jeg skal forsøke å forklare 
deg hvorfor. 

Det er ikke sant - Det er ikke sant at det å ha 
det vanskelig, depresjon og selvmord er noe vi 
ikke kan snakke om, og … - det er ikke sant at å 
spørre om noen tenker på å ta sitt eget liv, vil lede 
til slike tanker. 

Sannheten er at dette er myter som bidrar til at 
folk holder problemene sine for seg selv. De bidrar 
til fordommer og stigmatisering av psykisk sykdom 
og de er med å opprettholde bildet av at de fleste 
lever et lykkeligere liv enn det som er sant. Livet er 
vanskelig med jevne mellomrom, og noen ganger 
så tungt at det føles uholdbart. I slike situasjoner 
opplever de fleste at det er befriende å sette ord på 
vonde og tabubelagte tanker. 

Mange tror også at de som forsøker å ta sitt eget 
liv ønsker å dø. Det er som oftest ikke sant. De fleste 
vil bare så inderlig gjøre slutt på den situasjonen som 
føles uutholdelige der og da. Bunnløs fortvilelse fører 
i mange tilfeller til at den det gjelder ikke evner å se 
de gode grunnene til å leve på egen hånd. Det betyr 
at en god samtale med et medmenneske som bryr seg 
kan være nyttig for å sortere tankene. - Og kan bidra 
til at den selvmordsnære gir livet en ny sjanse. 

Hjelp oss å prate om det. Hvert år tar over 500 
mennesker sitt eget liv i Norge og omkring ti ganger 
så mange forsøker, uten å lykkes. Årsakene til selv-
mord er mange og komplekse. Det finnes ikke en 
fasit på hvorfor. Livet handler om fantastiske opp-
turer og nådeløse nedturer. - Og vi mennesker er så 
forskjellige, alle utstyrt med hver vår unike historie. 
Dermed er svaret på hvordan man kan redusere an-
tall selvmord også svært sammensatt. Hva som virker 
for den enkelte vil variere – men noen ting vet vi har 
en positiv effekt, som å snakke om det. 

I Kirkens SOS forsøker vi å spørre alle som tar 
kontakt om de tenker på å ta sitt eget liv. Dette gjør 
vi fordi vi vet at mange har selvmordstanker og fordi 
det å snakke om slike tanker er forebyggende. Dette 
kan du hjelpe til med! 

Hvordan har du det, egentlig? Når vi utfordrer deg 
til å bidra i kampen mot selvmord, er det fordi vi vet 
hvor viktig tilstedeværelsen av et omtenksomt med-
menneske er når livet butter imot. Vi forventer ikke 
at du skal ha svaret på alle verdens problemer, men 
tør du å stille spørsmålet: Hvordan har du det, egent-
lig? - Og ikke minst, tar du deg tid til å lytte? 

Hver eneste dag mottar vi i Kirkens SOS godt over 
500 henvendelser fra fortvilte medmennesker i større 
eller mindre livskriser. Noen som tar kontakt ten-
ker på å ta sitt eget liv, noen er ensomme, syke eller 
redde. Felles for mange av dem er smerten over å ikke 
bli sett og hørt, at virkeligheten forties og omgivelse-
ne ikke bryr seg. Det er en smerte som ofte er så sterk 
at den til slutt overskygger alt annet. 

Det er derfor du er så viktig – fordi du kan være en 
som ser og hører! 

La oss ta liv av mytene for å redde liv! 

▶ Av Hilde Stokke Lothe
Leder Kirkens SOS Innlandet

TRENGER DU NOEN Å 
SNAKKE MED?

Noen som ringer tenker på å ta sitt eget 
 liv, andre er usikre, ensomme eller redde.  

Noen trenger bare å slå av en prat. 

Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no
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Den yppersteprestelege bøna: 

Jesus bed for alle sine 
Johannes 17:

Då Jesus hadde sagt dette, lyfte han auga mot him-
melen og sa: «Far, timen er komen. Lat herlegdom 
lysa om Son din, så Sonen kan la herlegdom lysa 
om deg. For du har gjeve han makt over alt som 
menneske heiter, så han skal la alle dei som du har 
gjeve han, få evig liv. Og dette er det evige livet, 
at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han 
du sende, Jesus Kristus. Eg lét herlegdom lysa om 
deg på jorda då eg fullførte det verket du gav meg 
å gjera. Så lat no herlegdom lysa om meg, Far, den 
herlegdom eg hadde hos deg før verda vart til.

Eg har openberra ditt namn for dei menneske 
du gav meg frå verda. Dei var dine, og du gav dei 
til meg, og dei har halde fast på ordet ditt. No veit 
dei at alt det du har gjeve meg, er frå deg. For dei 
orda du gav meg, har eg gjeve dei. Og dei har teke 
imot og verkeleg forstått at eg har gått ut frå deg, 
og dei har kome til tru på at du har sendt meg.

Eg bed for dei. Eg bed ikkje for verda, men for 
dei som du har gjeve meg, for dei er dine. Alt mitt 
er ditt, og det som er ditt, er mitt, og eg har vorte 
herleggjord gjennom dei. Eg er ikkje lenger i verda, 
men dei er i verda, og eg går til deg. Heilage Far, 
hald dei fast i ditt namn, det namnet du har gjeve 
meg, så dei kan vera eitt slik som vi er eitt. Då 
eg var hos dei, heldt eg dei fast i ditt namn, det 
namnet som du har gjeve meg. Eg vakta dei, og 
ingen av dei gjekk fortapt utan fortapingssonen, så 
Skrifta skulle oppfyllast. 

No kjem eg til deg. Men dette seier eg medan eg 
er i verda, så dei skal ha mi glede i seg i fullt mål. 
Eg har gjeve dei ditt ord. Men verda hatar dei fordi 
dei ikkje er av verda, slik eg ikkje er av verda. Eg 
bed ikkje at du skal ta dei ut av verda, men at du 
må vara dei frå det vonde. Dei er ikkje av verda, 
slik eg ikkje er av verda. Helga dei i sanninga, ditt 
ord er sanning. Som du har sendt meg til verda, 
har eg sendt dei til verda. Eg helgar meg for dei, så 
dei òg skal helgast i sanninga.

Eg bed ikkje berre for desse, men for alle dei 
som gjennom deira ord kjem til å tru på meg. Eg 
bed at dei alle må vera eitt, slik du, Far, er i meg og 
eg i deg. Slik skal dei òg vera i oss, så verda skal tru 
at du har sendt meg. Den herlegdomen som du har 
gjeve meg, har eg gjeve dei, så dei skal vera eitt slik 
som vi er eitt: eg i dei og du i meg, så dei heilt og 
fullt kan vera eitt. Då skal verda skjøna at du har 
sendt meg, og at du har elska dei slik du har elska 
meg. Far, eg vil at dei du har gjeve meg, skal vera 
hos meg der eg er, så dei får sjå min herlegdom, 
den du har gjeve meg fordi du elska meg før verda 
vart grunnlagd. Rettferdige Far, verda kjenner deg 
ikkje, men eg kjenner deg, og desse veit at det er 
du som har sendt meg. Eg har kunngjort namnet 
ditt for dei og skal kunngjera det, så den kjærlei-
ken du har hatt til meg, kan vera i dei
og eg sjølv kan vera i dei.»
 Sigmund Ihle

VI TRENGER FRIVILLIGE. 
Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg?  

Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon  
og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.

Les mer og meld din interesse på  
kirkens-sos.no 

Å snakke med folk om livet gir mening.
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Rådets faste medlemmer: Funksjon i rådet
Marit Getz Leder, AU, adm. utvalg, kirke- og kirkegårdsutvalg, 
  Klokkeklang
Simen Ensby AU, Diakoniutvalg, Prestegården
Marianne Staum Trosopplæring ungdom, Prestegården
Inger Grini Skagsoset Trosopplæring ungdom, Utvalg for kirkemusikk
Hilde Skøien Diakoniutvalg, Prestegården
Borghild Nysveen Trosopplæring barn
Svein Gisle Nystrøm Utvalget for kirkemusikk, permisjon
Elin Paulsrud Nestleder, AU, adm. utvalg, Trosopplæring ungdom
Åse Merete Vasrud AU, Trosopplæring ungdom
Henning Marius Kramprud Trosopplæring barn, Utvalget for kirkemusikk
Trond Løken Kirke- og kirkegårdsutvalg
Marit Kristine Melberg Trosopplæring barn, gudstjenesteutvalg
Inger Nordlien Diakoniutvalg
Jan Tore Nilsen Trosopplæring ungdom
Marit Getz Klokkeklang
 
Nisveta Tiro Kommunens representant
Ingunn Dalan Vik  Biskopens representant
Morten Brendløkken Ansattes representant

Rådets varamedlemmer: 
Hilde Grothe Trosopplæring barn
Solveig Marit Rakvaag Gudstjenesteutvalg, Trosopplæring barn
Helge Høvren Grothe Kirke- og kirkegårdsutvalg
Per Ivar Nysveen Kirke- og kirkegårdsutvalg
Hilde Nordlien Odden Trosopplæring barn
Kari Johansen Flatemo Kirke- og kirkegårdsutvalg
Wenche Haugen Trosopplæring barn
Tove Iren Brennhaugen Diakoniutvalg
Stine Johansen-Solbraa Kirke- og kirkegårdsutvalg
Lillian Urdahl Trosopplæring ungdom
 
Prosten i Sør-Gudbrandsdal Biskopens vararepresentant

Ansatte ved kirkekontoret:
Stillingsbetegnelse Stillingsstørrelse Stillingsinnehaver
Kirkeverge 100 % Anne Berit Riisehagen Gillebo
Menighetssekretær  40% Tone Marit Roen Skard 
Kantor 100 % Kari Irene Lien
Kirketjener 100 % Morten Brendløkken
Kirketjener 50 % Eli Karoline Kruke 
Diakon 50% Ann Kristin Fauske Mathisen fra 
Menighetspedagog 35% Ann-Kristin Fauske Mathisen
Sokneprest 100% Ingunn Dalan Vik 

Utdrag av årsmelding 2020 

ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD (ØTKR)
Fullstendig årsmelding og regnskap ligger på vår hjemmeside eller kan fås på kirkekontoret.

Øyer og Tretten kirkelige råd 2020 har hatt følgende medlemmer:
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Øyer og Tretten kirkelige råd i 2020:
Året 2020 ble et annerledes, og krevende år for oss 
alle. Menigheten har ikke fått feiret gudstjeneste 
på vanlig vis, og Helsehus og Bakketun har ikke 
fått de besøkene de ønsket. Barn- og unge har fått 
et annerledes tilbud enn tenkt, og konfirmantene 
fikk en konfirmantleir både de og vi sent vil glem-
me. 

Men, vi har vært kirke i pandemiens år, og vi 
har fått til mye som vi kan være stolte av.

Vi har alle blitt utfordret til å tenke nye tanker, 
omstille oss raskt, jobbe digitalt og ha fokus på 
smittevern. Som det sto i kirkevergens hjørne før 
jul «Det handler ikke om å vente til stormen roer 
seg. Det handler om å lære seg å danse i regnet».

ØTKR
Det nye rådet bestemte at det skulle holdes møte 
i ØTKR og AU annenhver måned. Med Covid-19 
ble møter avlyst og det ble avholdt flere AU enn 
ØTKR-møter i løpet av året. Øyer og Tretten kirke-
lige råd avholdt fire ordinære møter, og behandlet 
til sammen 53 saker. Av behandlede saker nevnes 
bl.a. budsjett, økonomioppfølging, årsmelding og 
regnskap, økning av festeavgift, justering av lokal 
grunnordning for gudstjeneste, konfirmantleir i 
lokal regi, opprettelse av Prestegårdsutvalg.

I tillegg ble det avholdt dialogmøte med Øyer 
kommune.  ØTKR har vært representert på årsmø-
tet til Frivilligssentralen.    

Arbeidsutvalget
Utvalget hadde 11 møter, og behandlet til sammen 
53 saker, bl.a. delegasjonsreglement, nye møtesat-
ser for leder og rådsmedlemmer, utreda mulighet 
for utvidelse av diakonstillingen overfor kommu-
nen.

Arbeidsutvalget fikk delegert ansvar av ØTKR i 
tiden landet var nedstengt.

Menighetsmøte
Det ble avholdt ett menighetsmøte i 2020, me-
nighetenes årsmøte i Prestegården 17.september. 
16 menighetsmedlemmer + 3 ansatte var til stede. 
Årsmelding og regnskap ble lagt fram og tatt til et-
terretning. 

Revidering av liturgi for hovedgudstjenesten var 
egen sak på menighetsmøte. Liturgien skulle vært 
tatt i bruk 1.søndag i advent, men ble søkt utsatt 
til pinse i 2021. 

Bemanningssituasjonen i 2020
Ann-Kristin Fauske Mathisen ble tilsatt i 35% stil-
ling som menighetspedagog fra 1.1.2020. Anne 

Berit Riisehagen Gillebo ble tilsatt som kirkeverge i 
100% stilling fra 1.1.2020. 

Gudstjenestefeiring
I Øyer og Tretten var det planlagt gudstjenestefei-
ring hver søndag, og på andre kirkelige dager: As-
keonsdag, 17. mai, samt 1.nyttårsdag. På grunn av 
Covid-19 ble alle gudstjenester avlyst fra 13.mars 
til 1.juni, og i perioden 29.november til 31.desem-
ber. 
Konfirmantene ble presentert 9.februar i sine kir-
ker. 

Det ble åpnet opp for gudstjenester med få 
deltakere, avhengig av om det skulle være allsang 
eller ikke. 

Fjellmesser på Åstkjørkja, Svarverstugugrava og 
Lyngkampen, samt messe på Kjørkjehaugen ble 
gjennomført. Alle messene var godt besøkt. 7.juni 
var det vandring fra Kjørkjehaugen til Borkerud. 
Det ble arrangert alternative trosopplæringstiltak 
ute i november og desember, som ikke endte opp 
i ordinær gudstjeneste. Klokkertjenesten ble ivare-
tatt av to frivillige klokkere i hvert sokn. Gjertrud 
Lillelien avsluttet sin tjeneste som klokker i Tretten 
kirke høsten 2020. Menigheten er takknemlig for 
den gode tjenesten hun har utført gjennom mange 
år!

Schola Gregoriana og liturgisk kor.
Schola Gregoriana Øyer har i 2020 bestått av 9 
medlemmer. 

Hovedaktiviteten i gruppa er å synge ukent-
lige tidebønner.  Tidebønnene er lekfolkets guds-
tjeneste.  Det vil si at i tidebønnene er det ikke 
dåp eller nattverd, derfor må det heller ikke være 
prest til stede. Tidebønnene har samme form som 
tidebønnene i et kloster. Onsdag er det tidebønn-
dag i Øyer, enten med morgensang, aftensang eller 
kveldsbønn. Samler ikke så mange i antall, men 
opprettholder en slags beredskap i kirkens liv. 

På grunn av pandemien og nedstengingen 
den 12. mars, er det dette året ikke sunget mange 
tidebønner i Øyer. Det har vært gjennomført med 
gjeldende smittevernregler når det har vært anled-
ning til det. 

Natt til 29. juli hadde vi også dette året gleden 
av å synge oss gjennom våkenatten under olsokfei-
ringen i Hamardomen.

Liturgisk kor
Liturgisk kor i Øyer er en gruppe på 8 personer 
som fungerer som forsangere i gudstjenesten. De 
møter bestandig en time før gudstjenesten for å 
øve, og øver fast en kveld i måneden. Dette pan-
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demiåret har vi rukket å ha tre øvelser før det ble 
nedstengt. Etter det har det vært liten aktivitet, 
med unntak av en øvelse i løpet av høsten og del-
tagelse ved konfirmasjonen i Øyer, Allehelgensdag 
i Øyer og på 1. Juledag. 

I Tretten kirke deltok Tora Kristin Frøyse og Åshild 
Nustad med sang på Allehelgensgudstjenesten. 

Kulturaktiviteter
Kantor Kari har arrangert orgelhalvtime når det var 
mulig å gjennomføre det med hensyn til smitte-
vern. Tiltaket har vært tatt godt imot.   

Øyer Prestegård i 2020 
Gjennom året har vi orientert i Klokkeklang om 
planlagte og dessverre avlyste arrangement i vår 
ærverdige Prestegård. Året ble ikke slik vi ønsket 
oss. Junidager måtte avlyses, det samme med sep-
temberdagene. Alle vet hvorfor.

Men utviklingen av Prestegården som kulturhus 
har ikke stoppet opp. Biblioteket har fått tilførsel 
av kirkerelaterte boksamlinger, orgel er mottatt 
som gave og plassert i salen. Møbler er mottatt 
som gave knyttet til salget av klokkergården. Ha-
gen er frisert og i adventstiden ble lyskastere satt 
på hovedbygningen og lys tent i flaggstanga. 

Tilbakemeldinger fra bygdefolket og tilreisende 
gir oss motivasjon til å fortsette arbeidet i Preste-
gården også i 2021.

Åpen kirke
Kirketjenerne ble ofte kontaktet av folk som ønsket 
å komme inn i kirka i sommerhalvåret. Det var 
åpen kirke i forbindelse med Allehelgen i novem-
ber, som et ledd i den nasjonale satsingen.

Klokkeklang  
Klokkeklang er menighetsbladet for Øyer og Tret-
ten sokn og gis ut av Øyer og Tretten kirkelige råd. 
Redaksjonen har bestått av Eli Karoline Kruke, 
Tone Marit Skard, Alma Hovda Bø og Marit Getz. 
Menighetssekretær Tone Marit Skard har ført regn-
skapet. 

Koronasituasjonen har ikke hatt innvirkning 
på utgivelsen av Klokkeklang, så det er gitt ut fire 
nummer med til sammen 100 sider. Stoff om kirke- 
og menighetslivet i de to sokna våre har første-
prioritet, men i tillegg tar vi inn både annonser og 
stoff av ulik slag både fra enkeltpersoner, lag og 
foreninger.

Bladet baseres på frivillighet, både redaksjonsar-
beidet og de 22 som stiller opp og kjører bladet ut-
over bygda, er dugnadsarbeid. De frivillige gavene 
går derfor til trykking av bladet. Trykkeutgiftene 

gikk noe ned siste året på grunn av reduksjonen fra 
seks til fire nummer. Derfor ble underskuddet noe 
mindre enn forrige år, nesten kr. 5000,- mot litt 
over kr. 24000,- i 2019. 

Klokkeklang trykkes i et opplag på 2700 av 
bygdas eget trykkeri, Dale-Gudbrands Trykkeri på 
 Tretten. Bladet utformes av grafiker Lasse Follestad. 
Ca. 160 utenbygdsboende abonnerer på Klokke-
klang, og Aktivitetssenteret hjelper oss med adres-
seringen av disse. I desember ble Lionskalenderen 
delt ut sammen med Klokkeklang.

Klokkeklang legges også ut på hjemmesida, 
www.kirken.no/Øyer

KIRKER OG KIRKEGÅRDER
Øyer kirke: 
Det ble utarbeidet vedlikeholdsplan fram mot 300-
års jubileet for kirka i 2025. Det gjenstår bl.a. op-
pussing av utgangsdør mot sør, utvendig maling, 
reparasjon av kirkemuren og reparasjoner på tårnet 
og lukene. Det ble foretatt en befaring med Øyer 
kommune og faghåndverkere i mai 2020. Det ble 
oppdaget råte og feil på konstruksjon i tårnet. Rap-
port forelå mot slutten av året. Klokkene har ikke 
ringt som vanlig etter denne befaringen.

Øyer kommune bevilget kr 500.000, - til repara-
sjon av tårn i 2021, før rapporten forelå. Det ble 
søkt Riksantikvaren om midler til klimaskallsikring 
i desember, som lå innenfor restaurering av tårn. 
Søknaden ble godkjent med inntil kr 730.800, - og 
tiltaket må gjennomføres innen 31.10.2021.

3 
 

 Regnskap Klokkeklang              2020               2019       2018 
     
 Gaveliste private           117 500,00          113 540,00  150 014,75 
 Kulturmidler               3 000,00              3 000,00  5 000,00 
 Bedriftsgaver               4 000,00              4 000,00  19 100,00 
 Gaver lag og foreninger              9 000,00            10 500,00 9 000,00 
 Gaver ved gravferd                      0,00            27 825,00  62 061,87 
 Utkjøring Lionskalendere            12 000,00              6 000,00  6 000,00 
 Renteinntekter                    67,83                 146,50  134,52 
 Sum inntekt           145 617,83          165 011,50  251 11,14 
     
 Trykking           137 860,00          171 570,00  154 630,00 
 Porto             12 603,14            13 847,30  14 311,40 
 Innbinding av 3 bøker, Klokkeklang-blader                     0,00             3 150,00   0,00 
 Vipps gebyr                    33,00                  39,88  12,25 
 Andre utgifter                      0,00                850,00    0,00 
 Sum utgifter            150 496,14          187 457,18  168 953,65 
     
 Overskudd / Underskudd            -4 878,31           -24 445,68  82 357,49 
     
 Egenkapital pr. 01.01.          271 249,98          300 573,97  218 216,48 
 Resultat             - 4 878,31           -24 445,68  82 357,49 
 Egenkapital / Beholdning pr. 31.12.          271 249,98          276 128,29  300 573,97 
     
     
     
     

Kirker og kirkegårder 
Øyer kirke:  
Det ble utarbeidet vedlikeholdsplan fram mot 300-års jubileet for kirka i 2025. Det gjenstår bl.a. 
oppussing av utgangsdør mot sør, utvendig maling, reparasjon av kirkemuren og reparasjoner på tårnet 
og lukene. Det ble foretatt en befaring med Øyer kommune og faghåndverkere i mai 2020. Det ble 
oppdaget råte og feil på konstruksjon i tårnet. Rapport forelå mot slutten av året. Klokkene har ikke ringt 
som vanlig etter denne befaringen. 
Øyer kommune bevilget kr 500.000, - til reparasjon av tårn i 2021, før rapporten forelå. Det ble søkt 
Riksantikvaren om midler til klimaskallsikring i desember, som lå innenfor restaurering av tårn. 
Søknaden ble godkjent med inntil kr 730.800, - og tiltaket må gjennomføres innen 31.10.2021. 
Det ble også søkt Riksantikvaren om midler til brannsikring som ga oss inntil kr 900.000, - i tilskudd, og 
kommunen bevilget resterende over investeringsbudsjett. Prosjektet må fullføres i 2021. 
Det ble også søkt midler til utskifting av el-anlegg/rørovner fra Riksantikvaren i desember 2020. 
Søknaden ble innvilget med inntil kr 300.000, -.  
Beløpene som er bevilget er inntil 60% av de faktiske utgiftene, og må utføres i løpet av 2021. 
 
Tretten kirke  
har siden rehabiliteringen i 2015 ikke hatt behov for annet enn vanlig vedlikehold. Trapper må 
repareres. Varmekabler er ute av funksjon og skiferhellene går i oppløsning og løsner pga saltbruk ved 
ising. Det ble ikke bevilget midler til dette i 2020.  
 
Øyer kirkegård fikk nytt gjerde i 2019, ble beiset i 2020. 
Tretten kirkegård har bra plass til nye graver. Utvidelse en del av ny kommuneplan. 
Bruvin gravlund med urnefelt og kistefelt er i jevnlig bruk.  
 
Kirkegårdene er i meget god stand, og folk er flinke til å stelle gravene sine. Kirkegårdene er fine anlegg 

Jørn Haug er revisor.
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Det ble også søkt Riksantikvaren om midler 
til brannsikring som ga oss inntil kr 900.000, - i 
tilskudd, og kommunen bevilget resterende over 
investeringsbudsjett. Prosjektet må fullføres i 2021.

Det ble også søkt midler til utskifting av el-an-
legg/rørovner fra Riksantikvaren i desember 2020. 
Søknaden ble innvilget med inntil kr 300.000, -. 

Beløpene som er bevilget er inntil 60% av de 
faktiske utgiftene, og må utføres i løpet av 2021.

Tretten kirke 
har siden rehabiliteringen i 2015 ikke hatt behov 
for annet enn vanlig vedlikehold. Trapper må repa-
reres. Varmekabler er ute av funksjon og skiferhel-
lene går i oppløsning og løsner pga saltbruk ved 
ising. Det ble ikke bevilget midler til dette i 2020. 

Øyer kirkegård fikk nytt gjerde i 2019, ble beiset 
i 2020.
Tretten kirkegård har bra plass til nye graver. 
Utvidelse en del av ny kommuneplan.
Bruvin gravlund med urnefelt og kistefelt er i 
jevnlig bruk. 

Kirkegårdene er i meget god stand, og folk er 
flinke til å stelle gravene sine. Kirkegårdene er fine 
anlegg som mange bruker mye tid på gjennom 
hele sommeren. 

Det leies gravemaskin til graving av graver av 
Morten Brendløkken.  

Menighetssal
Prestegårdssalen i Øyer ble brukt til møter, 
kirkekaffe og trosopplæringsarbeid. Det har vært 
begrenset bruk i menighetssammenheng etter pan-
demiens utbrudd. Gjeldende restriksjoner innenfor 
smittevern har blitt fulgt.

Lokalet egner seg godt til ulike arrangement for 
privatpersoner, lag og foreninger, barn, unge og 
voksne.

Tretten Kapell fungerer godt som menighetssal 
i Tretten. Kapellet ble brukt til forskjellige arrange-
ment: Babysang, trosopplæringstiltak, møtelokale 
for rådet, kirkekaffe.  Også her har restriksjonen 
blitt fulgt.

Menighetsarbeid
Frivillig mannskap
Det var godt over 100 frivillige organiserte med-
arbeidere i Øyer og Tretten i året som gikk. Med-
lemmer og varamedlemmer i ØTKR deltok både i 
utvalgsarbeid og som kirkeverter i gudstjenestene, 
der også frivillige sangere og klokkere deltok. Klok-
keklang ble lagt og distribuert av frivillige. 

Det ble invitert til frivillig fest i prestegården 
12.januar. Paula Strand var invitert til å synge. Det 
ble servert potetsuppe, kaffe og kaker, og vi gikk 
rundt juletreet før vi avsluttet.

Øyer og Tretten kirkelige råd er takknemlige for 
alle frivillige som er engasjert i menighetene! Når 
samfunnet åpnes opp, vil det bli avholdt frivillig-
fest igjen!

Utvalgsstrukturen og årsmeldinger fra 
 utvalgene
ØTKR ble organisert i utvalg der alle, både med-
lemmer og varamedlemmer, var med i ett eller flere 
utvalg sammen med de ansatte.

Utvalgene gjør menighetsarbeidet i menighe-
tene. Det har stor betydning for menighetene at de 
som er med i utvalgene, jobber så godt. Uten deres 
medvirkning er det vanskelig å ha slik aktivitet 
på alle områder. Det er mange oppgaver som må 
løses. 

De forskjellige utvalgene var: Arbeidsutvalg, 
Trosopplæring barn, Trosopplæring ungdom, Dia-
koniutvalget, Kirke- og kirkegårdsutvalg, Utvalg for 
kirkemusikk, Gudstjenesteutvalget, Menighetsbla-
det Klokkeklang. 

I 2020 ble det også opprettet Prestegårdsutvalg.

Trosopplæringsutvalget for barn 
Det er avholdt tre møter der aktiviteter for barn ble 
planlagt. Dessverre ble mye av det avlyst, men noe 
ble gjennomført på alternativt vis.

Tårnagenthelg for 3.klassinger ble avlyst av for 
få påmeldte.

6-årssamlinga ble avlyst, men de fikk tilsendt en 
påskehilsen med en påskekalender. På høsten ble 
6-åringene invitert til skolestartgudstjeneste der 
6-årsbok med aktivitetshefte ble delt ut.

Krølletreff for 2-åringer ble avlyst.
Babysang i Kapellet ledet av Inger Strangstad 

på Tretten startet opp i januar, men ble lagt ned 
i mars. Den startet opp igjen i september og gikk 
som planlagt høsten 2020. Berit Sundli har bidratt 
med servering av lunsj.

Lys våken ble planlagt til helga 28-29.november. 
På grunn av koronasmitten ble det gjennomført 
alternativt opplegg 27.11 i og utenfor Tretten kirke 
med tema Himmelhåp. 

Samlinger for 4-åringer ble også avlyst, og som 
alternativ ble det arrangert en gudstjenestesamling 
med utdeling av 4-årsbok og aktivitetshefte søndag 
13.12.20 med opplegg både inne og utenfor kirken 
både på Tretten og i Øyer. 

Det er bestilt 20 puter til Øyer kirke av Sigrunn 
Hauge. I samråd med kirkevergen ble det også 
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bestemt å bestille 16 puter til kirken på Tretten på 
grunn av ubrukte midler på budsjettet. Putene kan 
barna sitte på ved samlinger i kirken.

Trosopplæringsutvalget for barn samarbeidet 
med utvalget for ungdom om den alternative kon-
firmantleiren, både planlegging og gjennomføring. 
Frivillige fra utvalget bisto også ved samling for 
konfirmanter og foreldre i forbindelse med fotogra-
fering før konfirmasjonen.

Trosopplæringsutvalget for ungdom
Året 2020 ble, som for alle andre, ett «annerledes» 
år også for ungdomsutvalget.

Planer for møter, aktiviteter og samlinger var 
lagt, men mye av dette ble satt på vent, utsatt, og i 
flere tilfeller avlyst.

I februar var det presentasjon av årets konfir-
manter i begge kirkene.

Den årlige fasteaksjonen i mars ble en digital 
innsamlingsaksjon.

Det viste seg at konfirmantleiren som skulle 
være på Knattholmen, ikke kunne gjennomføres. 
Den ble erstattet av en «bo-hjemme-leir». Denne 
ble gjennomført i uke 31, og ble et stort dugnads-
prosjekt for de ansatte, utvalget for barn og ung-
dom, foreldre og frivillige! Dette er tidligere omtalt 
i Klokkeklang.

Samtalegudstjenesten ble avholdt i Tretten 
kirke, med påfølgende samling i Øyer kirke, der det 
ble en enkel servering og visning av bilder/film fra 
leiren.

Konfirmasjonsgudstjenestene gikk som vanlig 
i begge kirker, med smittevernhensyn. To gudstje-
nester på Tretten og fire i Øyer.  

I november var det innskriving av nytt konfir-
mant-kull, denne gangen i de to kirkene.

Og selv om dette året handlet mye om smitte-
vern og restriksjoner, er vi glad for at noe har blitt 
gjennomført! Vi ser fram mot et «lysere» 2021, 
med nye muligheter!

Kirke og kirkegårdsutvalget 
Øyer: Dugnad på kirkegården ble gjennomført 
28.april i Øyer. Felles innsats for å få fine og ryddi-
ge kirkegårder etter vinteren. Det møtte ca 25 styk-
ker. Sanitetsforeningen kom, som alltid, med kaffe 
og kringle.  De fortjener en stor takk for serverin-
gen, det bidrar til en koselig avslutning på dugna-
den.  Kirketjener Eli hadde forberedt dugnaden og 
var med og fraktet bort sekk på sekk med lauv og 
kvist, stor takk til henne også - blid og hjelpsom.   

Årets konfirmantjubileum for 50, 60 og 70 års-
konfirmanter, ble en annerledes markering enn 
tidligere dette året på grunn den ubedte gjesten 

Covid 19.  Konfirmantene ble invitert til guds-
tjeneste 4. oktober og Ingunn prest gjorde denne 
messen til en verdig og fin markering.  

Tretten: Rakedugnad den 27.april samlet ca 25 
stk. Sanitetsforeningen kom også på Tretten og ser-
verte kringle og kaffe. En stor takk til foreningen, 
som bidrar med en koselig avslutning på dugna-
den.

Vi i kirkegårdsutvalget i Tretten sokn gjennom-
førte konfirmasjonsjubileum for 50-60-70 og 80 års 
konfirmanter. Det ble et litt annerledes jubileum, 
men tross restriksjonene ble det et minnerikt 
jubileum. Må fremheve 80 års konfirmanten Ole 
Holmen som fortalte om sin konfirmasjon under 
krigen, det gjorde sterkt inntrykk på alle som del-
tok.

Må også berømme kirketjener Morten Brendløk-
ken for sin meget faglige dyktighet og sin forbere-
delse.

Ingunn prest gjennomførte jubileet på en meget 
god måte som alle satte stor pris på.

Diakoniutvalget 
Vi rakk å ha to formiddagstreff på henholdsvis 
Bakketun og Øyer helsehus før nedstenging.

Bakketun: Torsdag 30. januar der den nye diako-
nen Ann Kristin Fauske Mathisen, presenterte seg. 
Ca 25-30 beboere på Bakketun og noen utenfra 
møtte fram.

Torsdag 27.februar var Ivar Grothe gjest, han 
fortalte og viste bilder om Hans Børlis diktning. 
Barnebarnet Mari Grothe leste dikt av Hans Børli. 
Ca 30 frammøtte.

På Øyer helsehus hadde vi 2 kaffetreff med under-
holdning.

30 januar: kaffe og kaker, underholdning av 
Strandklang. Ca 50 personer.

27 februar: kaffe og kaker, underholdning av 
Erling Haugen. Ca 50 personer.

Øyer og Tretten menigheter har samarbeidsavtale 
med Himalpartner, til skolesektoren (undervisning 
til lærere og førskolelærere). 3 ofringer til misjons-
prosjektet innbrakte i 2020,- kr 1215,-.

Utvalg for Kirkemusikk
På grunn av lite med midler til å arrangere kon-
serter for, var det ikke planlagt noe konsertvirk-
somhet i første halvår. Og på grunn av koronasi-
tuasjonen har det heller ikke vært anledning til å 
planlegge eller gjennomføre noen type kirkemu-
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sikalsk aktivitet som samler mye folk. Utvalget 
for kirkemusikk ser imidlertid fram til å arrangere 
konserter når det igjen lar seg gjøre. 

Det som har vært gjennomført dette året av 
kirkemusikalsk virksomhet utenom gudstjenester 
og kirkelige handlinger, er sju orgelhalvtimer og en 
salmekveld i Øyer den 12. november. Det var plan-
lagt en salmekveld i Tretten kirke den 1. desember 
som måtte avlyses. Liv Berg er også med i dette 
utvalget.

Gudstjenesteutvalget 
Utvalget ble opprettet medio 2020 og har avholdt 
fem møter fra august til september. Møtene ble av-
holdt på kirkekontoret, det siste ble avholdt i Øyer 
kirke med tanke på videre arbeid med musikk.

I tillegg til møtene ble det laget en undersøkelse 
i forbindelse med årsmøtet i menigheten hvor folk 
fikk lov til å si noe om hvordan de opplevde guds-
tjenesten, hva som var viktig for dem og hvordan 
de ønsket det fremover. Utvalget har gått gjennom 
svarene og brukt dem i sitt arbeid.

Utvalget hadde ment å være ferdig til fristen i 
november, men sykdom og nedstengning av kon-
toret gjorde det umulig. Det ble sendt en søknad til 
bispekontoret om utsettelse som ble innvilget, og 
den nye datoen for ferdigstillelse er pinsen 2021.

Arbeidet så langt.
Utvalget har jobbet seg gjennom spørsmålene, og 
tatt for seg liturgien ledd for ledd. Slik sett står vi 
med et ferdig produkt som er klar for en hørings-
runde i menighetsrådet. Utvalgets medlemmer har 
for øvrig lyst til å ta for seg noe av musikken, som 
vi så vidt har begynt med, før vi legger det frem.

I grove trekk vil utvalget legge til rette for en 
mer standardisert liturgi ved spesielle gudstjenester 
som har mange unge og barn med som ministran-
ter. Videre er det gjort små justeringer på dagens 
ordning. 

Så snart utvalget har avholdt to til tre møter til 
vil vi legge det frem for menighetsrådet. 

Øyer og Tretten kirkelige råd retter, gjennom 
årsmeldinga, en stor takk til alle som bidro til 
at menighetene hadde aktivitet i pandemiens år 
2020. Det har vært krevende å være råd, ansatte, 
frivillige og menighet i denne tida.

Statistikk og økonomi 
Kirkelig virksomhet, utdrag fra årsstatistikk 
2020 
Hvert år sendes det årsstatistikk for Den norske 

kirke til Statistisk sentralbyrå. Her gjengis noen av 
tallene fra denne statistikken som bygger på regis-
treringer i” Dagsregisteret”. Tall i parentes er fra 
statistikk 2019.

I 2020 ble det avholdt 95 (124) gudstjenester 
i Øyer og Tretten sokn, 49 gudstjenester på søn 
og helligdager, 46 utenom søn og helligdager. Til 
sammen 3017 (5424) deltakere: 86 (110) gudstje-
nester i soknenes kirker, 1 (8) på institusjon, 8 (6) 
gudstjenester avholdt andre steder. 

Av dette var det 5 (5) familiegudstjenester, 2 (5) 
ungdomsgudstjeneste, 4 (4) gudstjenester for bar-
nehager og skoler, 6(3) konfirmasjonsgudstjenester, 
2(3) julaftensgudstjenester, 0 (6) påskegudstjenes-
ter, 0(0) Kristi Himmelfartsdag, 2 pinsegudstjenes-
ter, 0(2) folkemusikkmesser og 0(2) økumeniske 
messer. Det har vært 3 fjellmesser, 3 friluftsmesser. 
Helsehuset og Bakketun ble stengt 12.mars.

Det har vært tidebønner i begge kirker, så langt 
pandemien har tillatt dette.

Totalt ble 37 (37) dåpshandlinger utført i 2020, 
og antall konfirmanter var 32 (29). 

4 (11) kirkelige vigsler har funnet sted, og 34 
(41) kirkelige gravferder.

Menighetene har 2 korgrupper med til sammen 
17 medlemmer; Liturgisk kor med 8 medlemmer 
og Schola Gregoriana, Øyer, med 9 medl som syn-
ger ukentlige tidebønner. 

Det er samlet inn offer/kollekt i kirkene for til 
sammen kr 25.992,62,- (kr 110.712) av dette er kr. 
17.723,07 - (kr 43.417, -) til egen virksomhet.

Fasteaksjon 2020 foregikk digitalt på Facebook. 
Det ble vippset kr 12.449, - til Øyer sokn, og kr 

7.082, - til Tretten sokn 
Til sammen kr 19.531, - gikk til Kirkens nød-

hjelps fasteaksjon!

Økonomi 
Det har vært overskudd på drift tidligere år, men i 
2019 og 2020 ble det merforbruk:

   2020 2019 2018 2017
- 103.277, - -131.155,- 36.026, - 159.103, -

Merforbruket kan forklares med: 
Ekstra lønnsutgifter, etterslep på teknisk utstyr 
ved kontoret, økt husleie og vaskekostnader på 
kirkekontoret, oppgradering av alarmsentraler 
i begge kirker. Ekstra utgifter i forbindelse med 
Covid-19. Nedtrekk i rammebevilgning 2.halvår på 
kr 55.000,-

Av driftsinntektene i 2020 er kr 601.750,- (2019: kr 
344.400) festeinntekter for gravsted, 
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KIRKENS NØDHJELPS  
FASTEAKSJON

På grunn av smitterestriksjoner kan ikke 
 konfirmantene gjennomføre den vanlige 
dør til dør-aksjonen, men du kan støtte 

på følgende måte: 

Vipps, valgfritt beløp til 2426,  
SMS VANN til 2426 (kr.250,-) eller  

bankkonto nr. 1594 22 87493.

I begynnelsen
Av Brit Lundeby 

I begynnelsen
var ordet.

   Ordet var:
   Bli lys.

      Det ble.

   Mennesket
   Fattet ikke!

I begynnelsen
Var ordet.

   Ordet var:
   Gud.

      Ordet var:
      Bli lys.

Og det ble!

FOR 785  
MILLIONER MENNESKER  

ER DETTE DRIKKEVANN
...TENK OM DU MÅTTE GI DET TIL DITT BARN?

Vipps valgfritt beløp til 2426 
SMS VANN til 2426 (250,-)

Eller gi på konto 1594 22 87493

RENT VANN REDDER LIV. 
FORANDRE. FOR ANDRE. 

fasteaksjonen.no

og kr 3.477.000 (2018 kr 3.247.000) driftstilskudd 
fra Øyer kommune. Festeavgift ble satt opp fra kr 
200,- pr grav per år til kr 300,- pr grav pr år.
Nytt i 2020 var Trosopplærings tilskudd direkte til 
ØTKR med kr 375.000,-. Disse midlene går til lønn 
og aktiviteter. Bruk av midler rapporteres til Kirke-
rådet.

Offerinntektene sviktet i 2020, pga færre gudstje-
nester og begrensninger på antall deltakere.

Fellesenheten Lillehammer kommune v/ Ingun 
Grønning er vår regnskapsfører, Innlandet revisjon 
vårt revisjonsfirma.

Øyer, den 10.03.2020

Anne Berit Riisehagen Gillebo, kirkeverge
Marit Getz, leder 

Elin Paulsrud, nestleder
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Slekters gang

TRETTEN SOKN
DØPTE:
31.01 Leo William Bjørnson
31.01 Kasper Hansen Brumoen
14.02 Anna Arlien Buhaug
21.02 Nicklas Löwenborg Morken

JORDFESTEDE:
26.11 Are Strangstadstuen
12.01 Hjørdis Formo
22.01 Magne Overvik
05.02 Trond Magne Bjerkestuen
24.02 Bjarne Neråsen

ØYER SOKN
JORDFESTEDE:
24.11 Einar Nybakken
22.12 Odborg Langvik
08.01 Gerd Karin Pettersen
03.02 Brynhild Lundgård
18.02 Inge Kjetil Brendemo
05.03 Leif Edvard Bekkelund

RETTING:
Under Øyer sokn, døpte:

Vi beklager at et dåpsbarn hadde fått feil etternavn 
i forrige nummer. Riktig navn skal være

Tallak Svehaugen Aniksdal,  
døpt i Øyer kirke 13.09.2020

 

ØYER – TRETTEN REVMATIKERFORENING

Etter et annerledes år prøver vi igjen å tilrettelegge aktuelle aktiviteter i ØTRF. Vi håper alle vår medlemmer har det bra, og 
husk at vi er her for dere!

Gåtur følgende onsdager kl. 11.00:
  7. april  Aronsvestranda, oppmøte Vianor
14. april  Stavsrunden, oppmøte på Stav
21. april  Strandpromenaden, oppmøte P- plass på Tingberg
28. april   Aronsvestranda, oppmøte Vianor

  5. mai  Hunderfossen. oppmøte ved Fossekroa
12. mai  Moksaparken eller Stavsrunden, oppmøte på Stav
19. mai  Pilgrimsleden, oppmøte ved infotavla ved Nermo
26. mai   Aronsvestranda, oppmøte Vianor

Tilbudet blir tilrettelagt etter deltakernes behov og styrke, har staver til utlån, tar pauser.

Håndarbeids-kafe annen hver torsdag kl. 18.00 på Scandic Hotell Hafjell.
Første treffet blir torsdag 18.mars. Deretter 08. og 22.april, og 06. og 20.mai.
Her kommer vi sammen for å lære diverse teknikker innen strikke, hekle, tove, brodere, + andre aktuelle teknikker.  
Den gode samtale og kaffe er en selvfølge.

• Sal-trening mandager på Scandic Hotell Hafjell og vann-trening på Skogli Rehabliteringssenter starter så snart de åpner for det.
• Medlemsmøter er et mål, men vurderes ut fra smittevern. Informasjon kommer.
•  Medlemsturer:  Høstens Reuma-Uke på Savalen i 18. – 22.oktober.  

Kr. 3640 i D-rom, tillegg for E-rom kr 720. Vi planlegger samkjøring. Påmelding.
• Lotteri til høsten evt på vår 35-års stiftelses dag.
 

Smittevernsregler overholdes. Følg med på Facebook og sms.
Alle er velkommen!
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Klokkene kaller til messe

Søndag 28. mars  Palmesøndag
Ingen gudstjeneste

Torsdag 1. april  Skjærtorsdag
Bakketun Bosenter kl 17.00
Tretten kirke kl 19.00

Fredag 2. april  Langfredag
Øyer kirke kl 11.00

Søndag 4. april  Påskedag
Øyer kirke kl 11.00

Mandag 5. april 2. Påskedag
Tretten kirke kl. 11.00

Søndag 18. april  3.s.i Påsketiden
Tretten kirke kl 11.00
Våronnmesse og kirkebok til 6-åringer

Søndag 25. april  4.s.i Påsketiden
Øyer kirke kl 11.00
Våronnmesse og kirkebok til 6-åringer

Søndag 2. mai  5.s.i Påsketiden
Tretten kirke kl 11.00

Søndag 9. mai  6.s.i Påsketiden
Øyer kirke kl 11.00

Søndag 23. mai  Pinsedag
Øyer kirke kl 11.00
Tretten kirke kl 19.00

Søndag 30.mai Treenighetssøndag
Tretten kirke kl.11.00 

DUGNADER PÅ KIRKEGÅRDENE
Øyer kirkegård torsdag 22.april i Øyer

Tretten kirkegård mandag 26.april

Kom når det passer deg fra kl.16.00 og utover. 
Kaffe og biteti blir servert av sanitetsforeningene. Ta med kopp og rive.

MENIGHETENES ÅRSMØTE
Velkommen til årsmøte i Øyer og Tretten menigheter onsdag 28.april kl.19.00 i Øyer kirke.  

Eventuelle saker meldes inn senest 14.april til post.oyer@kirken.no

Tidebønner for Øyer kirke
17. mars Morgensang kl. 07.30
24. mars Kveldsbønn kl. 21.30
31. mars Aftensang kl. 18.30    
 Vesper i den stille uke
  7. april Aftensang kl. 18.30
14. april Morgensang kl. 07.30
21 april Kveldsbønn kl. 21.30
28. april Morgensang kl. 07.30

  5. mai Aftensang kl. 18.30
12. mai Morgensang kl. 07.30
19. mai Kveldsbønn kl. 21.30
26. mai Morgensang kl. 07.30
  2. juni Aftensang kl. 18.30
  9. juni Morgensang kl. 07.30
16. juni Kveldsbønn   kl. 21.30

Det kan bli forandringer. Følg med på facebook, hjemmesiden og i GD. 

Vi håper det nå blir anledning til å holde gudstjenester, men er, som alle andre, underlagt de restriksjoner som til enhver tid 
gjelder for å begrense spredning av Covid19.

Det kan bli forandringer. Følg med i gd, på facebook Kirken i Øyer og Tretten og hjemmesiden www.kirken.no/øyer 

På aftensang og kveldsbønn er det muligheter for å komme en time før og få en innføring i tidebønnene som er sunget på de 
gregorianske melodiene. Eventuelle forandringer i oppsatt plan blir kunngjort på vår hjemmeside  https://kirken.no/øyer

Er det spørsmål rundt tidebønnene og hva det er for noe, ta kontakt med enten
Astrid Stuve tlf. +47 911 17 452 eller Kari Irene Lien tlf. +47 928 20 534



Returadresse: 
Kirkekontoret i Øyer,  

Kongsvegen 325, 
2636 Øyer

Når ukentlig dagtilbud på Helsehuset og LHL-dans med gode venner har vært stengt et år, og man helst 
ikke skal omgås hverken familie eller andre, kan naturen by på nye bekjentskaper for samtaler…

Om tylege mårråtreff
Jeg har en trufast «kjæreste» - den yndigste på jord,

vi har vår «date» før sola renn, vi to ved samme bord.
Aldri høres støy og bråk

kun «smatting» er vårt språk.

Jeg stryker min kjære med følsom hånd
hennes fløyelsmjuke rygg og rompe,

om sulten gnager i tarmen tom 
borte er tid og rom.

Glemt er også hva mødre har sagt
om det å være på vakt.

Hennes meny er enkel, uten salt
tørka kaku er alt.

Høflig avslår ho «kalken», avholds som ho er,
modig velger ho skalken, det anes ho både gråter og ler.

For under sin velpleide pels
kanhende føler ho sjøl, - hva aldring er –

Vår alder og vandel er neppe rett
og mellom oss et tvilsomt tema,

derfor holder vi alltid tett
om vår ungdoms viltre arena.

For begge har vi erfart som best
at «date’n» er lys og lett.

Måtte vi alle – ekornet også - få nyte den prakt
slik Profeter har sagt

om gjenskapermakt og himmelens herlighet
der visstnok fat står fulle, kremet med Kjærlighet. 

Dyrevennlig hilsen fra Ekorndama og Johan


