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Årgang 69

Påske og oppstandelsens håp
Korset kan vi fatte. Dødens virkelighet
kjenner vi godt til. Men kan vi fatte oppstandelsen?
At våren kommer snart, det vet vi. Så lenge det er tale om sol og måne, blomster og
trær, kan vi være i en grunnleggende tillit
til tilværelsen. Men at oppstandelsen fra
de døde, og nytt liv angår oss som hendelse, kan det være vanskeligere å tro eller
begripe.
For kort tid tilbake besøkte jeg Sankt
Peter-kirka i Kairo i Egypt. I 2014 var det
et terrorangrep her. Det var vondt å se
minneplatene med bilder av de 29 som
ble drept. Da vi stod utenfor kirkeporten
kom ei kvinne bort og pekte på bildet av
ei av de drepte og sa at dette var hennes
søster. Hun uttrykte sorg og savn i det
hun fortalte, og slik ble de døde på minneplata mer enn navn. Dette gjorde et
sterkt inntrykk sammen med det som under besøket ellers ble formidlet av tro, håp
og tillit til at døden ikke er det siste.
I møtet med hun som hadde mistet søstera si, med kirkerommet og minneplatene
tenkte jeg på påskeberetninga der mismot
og frykt bredte seg blant Jesu venner da
han døde. Da han sto opp, vendte motet
tilbake. Det sier noe om at Jesu oppstandelse er vårt fremtidshåp, men også en
livgivende kraft her og nå. –Frykt ikke!
sa engelen ved graven. –Fred! Sa Jesus da
han møtte sine venner.
Ved besøket i Egypt var jeg også på
retreat - og opplæringssenteret Anafora.
Etter koptisk tradisjon har de mange
ikoner og malerier. I en egen halvsirkel

formidles historia om Maria Magdalena.
Bildene viser at Maria Magdalena opplever seg sett av Mesteren, og at hun vil
ære Ham ved å vaske føttene hans. Senere
klamrer hun seg gråtende til korset, og i
sorg går hun til graven og får oppleve den
oppstandne i hagen. På det neste ikonet
i serien ser vi hvordan hun forteller de
andre om hva hun har opplevd. Rak og
myndig står hun der og forteller at Mesteren lever. Hun har møtt Ham! Hun har
opplevd kraften og håpet i møtet med
den oppstandne.
Påskemorgen slukker sorgen, sier salmen. Og jeg vil gjerne legge til – og skaper mot og håp! Påskens budskap kaster
lys over livet og døden, forsoning og kjærlighet, nestekjærlighet og gudskjærlighet.
Det folder seg ut i stadig nye nyanser i
håpet som får sin sterkeste ramme i Jesus
Kristus, som på påskedag viste oss at selv
ikke døden kan stå imot kjærlighetens
kraft.
Med ønske om velsignet påskehøytid!
Solveig Fiske,
Hamar biskop
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Nå gleder jeg meg!
For når jeg får være en
del av kirka, får jeg være
på en oppdagelsesferd,
en skattejakt. Nå skal
vi legge ut på skattejakt
sammen. Vi skal være
kirke sammen. Vi skal
møtes, snakke sammen,
være i kirka sammen. For
kirka, det er oss. Kirka
består av oss alminnelige
mennesker. Til kirka kan
vi komme med vår proHvem er jeg? Jeg heter
Kristine Berg.
test, vår lengsel og vårt
Kristine Berg og er den
nye presten i Alvdal. Tidligere har jeg job- håp. Til kirka kommer vi med våre albet som prest på Fosen-halvøya nord for minnelige, helt ualminnelige liv. Sammen
Trondheim, og deretter i ulike menighe- legger vi ut på skattejakt, og vi leter ikke
ter rundt Hamar. Før jeg ble prest tok jeg forgjeves.
en utdanning i samfunnsfag. Men det er
Kristine Berg,
sant som en venn av meg sier, at da jeg ble
ny prest i Alvdal
prest, falt mye på plass.
Jeg gleder meg til å komme til Alvdal, og til å begynne å jobbe som prest i
Alvdal.
Hver dag tenker jeg på
hvor positive og imøtekommende folk har vært
hele veien, jeg tenker på
den flotte naturen og det
levende kulturlivet i Alvdal. Og jeg gleder meg!

Glimt fra historien
Mannen som vigslet St. Nikolai kirke i Alvdal.
Biskop Ole Boesen Dop var han som
vigslet den første dokumenterte kirken i
Alvdal (det finnes en referanse fra 1616
til Tyldalens og Elvedalens Annexer som
kan tyde på at det har vært en kirke her
i 1616) . Hvem var denne biskopen som
vigslet St. Nikolai kirke i 1639?

1611 ble han kapellan hos soknepresten
på Toten, Christopher Jensson som var
sønn av den kjente lutherske biskopen
Jems Nilssøn. Samme år ble han tilsatt
ved skolen i Oslo (Oslo Katedralskole) I
1615 tok han magistergraden, og i 1628
finner vi ham som residerende kannik
som er med på visitas av katedralskolene
der elevene ble eksaminert. Boesen var
rektor i 7 år før han gikk over i stilling
som «lektor i teologi»

Han var dansk, født på Sjælland i 1586
(men det er uenighet om fødselsåret – fra
1583 til 1588) altså ikke mer enn ca. 50
år etter innføringen av reformasjonen. I
3

biskop i Oslo og Hamar Stift- eller som
det ble kalt fra 1624: Akershus Stift. I
hans slektstavle nevnes han som biskop av
Akershus. Stiftet kom til å bli omtalt som
Oslo og Hamar Stift, mens betegnelsen
«Christiania Stift» ble brukt da Boesens
etterfølger Nils Stokfleth tiltrådte i 1646.
Først i 1842 ble den benevnelsen formelt
påbudt.

En skolemann
I 1624 opprettet Christian IV Christiania
Gymnasium som eksisterte ca. 30-40 år,
men kan tilbakeføres til 1626. Gymnaset
var det eneste i sitt slag i Norge og omtales også som stiftsskole eller katedralkollegium. Det ble avviklet rundt 1660. Det
var tenkt som et universitetsforberedende
tiltak: begrunnelsen for opprettelsen var
bl.a. at ungdommene fikk for dårlig faglig grunnlag i latinskolene. Ved fundasen fikk den tidligere lektor i teologi ved
Oslo Katedralskole tittelen professor, og
Ole Boesen var den første professoren
ved gymnaset. Fra 1636. Gymnaset gav
undervisning i fag som egentlig lå utenfor katedralskolens pensum: astronomi,
fysikk og metafysikk. Oslo Katedralskole
var en del av den såkalte «Østlandshumanismen,» og biskop Jens Nilssøn hvis
sønn Boesen hadde vært kapellan hos,
skrev og utgav den aller første skoleboka
skrevet av en nordmann- beregnet på
elevene ved Katedralskolen.

Boesen vigslet altså St.Nikolai kirke i Alvdal samme år som han ble biskop.
Instruks til lærerne ved Katedralskolen
Også som biskop var Boesen interessert i
skolesaker. Han deltok på et møte i kapitlet i Oslo 5. august 1643 der innholdet i undervisningen ved katedralskolen
ble drøftet. Det ser ut til at elevene skulle
ha noe hjemmearbeid i teologiske fag og
seinere foredra dette på skolen. På møtet
i 1643 ble det vedtatt en instruks for lærerne- her er enkelte elementer:
«Undervisningens første og viktigste
tanke skal være at underlærerne forbinder
hederlige seder og rent liv med sann fromhet, og at de foregår sine elever i fromhet og
alle slags dyder, og at de ikke vekker anstøt
ved noen overdådighet i liv eller klær.»
«De har å være til stede ved morgenandaktene, og de skal ikke gå bort før aftenandakten er avsluttet og ikke før rektor eller
konrektor er gått.» Så kan man lure på hva
som nødvendiggjorde denne bestemmelsen!

I 1636 hadde Boesen en sak i kapitlet
med sin svogerrektor Nils Tomassøn som
«hadde opppført seg nokså respektløst
mot ham og hans hustru.»
En biskop
I 1638 ble hans svoger (noen omtaler ham
som svigersønn) og forgjenger som biskop
Nils Simenssøn Glostrup alvorlig syk,
og det ble bestemt at mens en av prostene skulle ordinere prester i biskopens
sted, skulle Boesen fungere på biskopens
vegne i kapitlet ved behandling og dom
i ekteskapssaker. Glostrup døde 9.januar
1639, og Boesen ble hans etterfølger som

Familie
Ole Boesen Dop var gift to ganger. Hans
første hustru Magdalene, var atter av sokneprest i Oslo Thomas Lagesen, og de
skal ha hatt 12 barn. Bare en datter over4

levde til voksen alder. Hans andre ekteskap var med Bodil, datter av skriver på
Bremerholm Anders Hansen (Wincke).
Hun var enke etter organist og kannik i
Roskilde Willum Brughmann De fikk en

sønn, Villum som tok slektsnavnet Dop.
Dopslekten skal være nederlandsk eller
dansk opprinnelse.
Kari prest

Salme til palmesøndag
Følgende salme er skrevet av den svenske prest og dikter Anders Frostenson som døde
i 2006.
Deg vi lovsynger, ærer,
Jesus, de fattiges konge.
Hosianna vi nå
Synger som barna en gang.
Du er ventet av alle,
du er vår bror, du er Herren,
ingen var eller er
elsket, velsignet som du.
Der du rir på et esel
legger man klær og strør palmer.
Rundt omkring høres rop,
gatene fylles av sang.
Trærne, stenene jubler,
Jorden og himlen deg priser.
Engler synger med oss:
Du er vår glede og fred.
Går mot lidelsen, døden,
går mot oppstandelseslyset
hjem til Gud, og hos Gud
ber du bestandig for oss.
Deg lovsynger, ærer,
Jesus, de fattiges konge.
Hosianna vi nå
synger som barna en gang.
Salmen er nr. 151 i Norsk Salmebok 2013
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Såmannssøndagen = Bibeldagen 2019
Også i 2019 arrangeres det felleskristen
gudstjeneste/møte i forbindelse med Bibeldagen. Arrangører er som vanlig Alvdal Sokneråd, Alvdal pinsemenighet og
Normisjon Alvdal. Datoen er søndag
17.februar.

GT da han traff på Filip, kom i samtale
og til slutt lot seg døpe. Det vitner om
tidlig kontakt med både kristendom og
jødedom (GT) i Etiopia. De tidligste historiske kilder vi har, stammer fra det4. århundre og forteller om syreren Frumentius som omvendte kongen i Axum, Ezana.
Ezana skal være ansvarlig for begynnelsen
av en tradisjon med monumentale religiøse skulpturer i byen Axum. Esana skal ha
kontaktet kirken i denm egyptiske byen
Aleksandriua og bedt den framtredende
biskop Athanasius der om å skaffe kirken
en biskop: slik oppstod tradisjonen som
varte fram til 1951 at biskopen i den etiopiske kirken aldri var en som var født i
Etiopia, men en «import» fra den koptiske kirken i Egypt. Kanskje lå den reelle
makten andre steder, hos monarkene og
klostrene, for klostervesenet synes å ha
kommet tidlig til Etiopia.

«Såmannssøndagen» har navnet etter Jesu
lignelse om såmannen som gikk ut og sådde sitt korn på forskjellig jordsmonn, og
de forskjellige resultatene av det Lignelsen
tolkes tradisjonelt som en fortelling og
oppfordring til å spre Guds Ord, og så vil
det variere med hva man legger mest vekt
på: selve spredningen eller mottaket.
Det tverrkirkelige Det Norske Bibelselskap gjorde Såmannssøndagen til «bibeldag» med spesiell vektlegging på spredning av konkrete bibler, NT og kristen
litteratur til forskjellige land. Hvert år utpeker de bestemte land man konsentrerer
seg om.
I 2019 er landet Etiopia. Etiopia har over
100 millioner innbyggere som snakker 80
forskjellige språk. Bare noen få av disse
har Bibelen på sitt eget språk.

Den etiopiske kirken skal ha bevart mye
av sin afrikanske karakter; Mye av liturgien kan utføres i friluft, ledsaget av
trommer og strengeinstrumenter. Kirkens
liturgiske messing tilbakeføres til en hoffmusiker fra det 6. århundre, Yared.

Kristendommen kom tidlig til Etiopiakongen i kongedømmet Axum ble døpt
ca. 330 e.Kr. Tradisjonen sier at Paktens
Ark kom til Axum og har forblitt der, Tradisjonen sier også at dronningen av Saba
kom derfra. I Apostlenes Gjerninger fortelles det om et møte mellom apostelen
Filip og en etiopisk hoffmann som tjente
dronningen i Etiopia. Han satt og leste i

I de store teologiske stridighetene i det 5.
og 6.århundre som var en virkelig mix av
kirkepolitikk, imperiepolitikk og forskjellige regimer i øst og vest, der keiserne innkalte kirkelige konsiler, fulgte den etiopiske kirken den koptiske kirken i Egypt
iinn på den «miafysitiske» siden. Ordet er
knyttet til en stor teologiskog kirkesplittende konflikt om forholdet mellom den
6

guddommelige og menneskelige natur i
Kristus. Spissformulert var det en tid der
en arrogant vestlig kirke hadde lett for å
stemple teologiske ståsteder som ikke var
HELT uniforme med dem selv, som kjettersk. Det er en kirkesplittelse som har
vart fram til denne dag

sabbaten, praktiserer omskjæring (både
gutter og jenter til forskjell fra jødene) og
ønsker at medlemmene overholder de jødiske spise/matlovene.
Ved fellesarrangementet 17.februar vil
kollekten gå til støtte til Bibelselskapets
prosjekt i Etiopia: som bl.a. omfatter fullføring av oversettelser til 3 nye språk; leseopplæring , trykking og distribusjon av
bibler og ny testamenter.
						
Kari prest

Den etiopiske skiller seg fra den egyptiske, koptiske kirke gjennom sine mange og
gamle semiittiske kontakter og påvirkninger. Det var et semittisk språk, Geez som
ble den etiopiske kirkens liturgiske og
teologiske språk. Kirken ærer den jødiske

Bibeldagen 2019 på Into
I Alvdal er det en svært hyggelig tradisjon, ved at den årlige Bibeldagen er ett
felles arrangement for Kirka, Normisjon,
og Pinsemenigheten som var årets arrangør. Helene Bjørnstad ønsket velkommen, musikk ved Lars Gustav Moldstad,
Øyvind Holt var dagens taler og Ingrid
Moldstad spilte til salmesangen. Bård
Tretthaug fortalte om bibelarbeidet i Etiopia. Det finnes 80 ulike språk i landet,
og fremdeles har bare 9 av disse språkene

Avsluttet bibeldagen med kirkekaffe.
fått en fullstendig bibel på sitt språk. Dagens kollekt gikk derfor til bibeloversetting i Etiopia.
Bibeldagen ble avsluttet med ”kirkekaffe” og hyggelig prat.

Interesserte tilhørere.
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Konfirmantenes “salmevri”
Lørdag 26. januar var nærmere 100 kirkelige konfirmanter fra Nord-Østerdalen
samla i Tolga for å gjøre en vri på salmer.
Beskjedne konfirmanter satt i kirkebenkene i Tolga lørdag formiddag.

dans, noen sang i kor, andre tegna. Noen
gjorde det med rytme/rap, noen dramatiserte en salme, og andre utforska historien
bak en salme. Instruktører var organister
og prester fra Nord-Østerdalen, samt trosopplæreren. I tillegg var to eksterne innleide med; Irene Ryen Flermoen på dans
og Embret Nordseth på drama.

Etter hvert mjukna de opp og gjorde en
flott innsats på de forskjellige arbeidsgruppene som spredte seg til flere steder
i Tolga sentrum. Her ble salmer vridd på
forskjellige måter: Noen gjorde det med

Alt ble fremført i kirka på Tolga på ettermiddagen med fullsatt kirke.
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Fra kirkens 125-årsjubileum i 1986

Personer som har hatt viktige tjenester i Alvdal menighet: Jo Gunnar Nørstebø (bl.a. leder
i soknerådet), Margrethe Bjørn (klokker og alt-mulig-menneske), Birger Træthaug (klokker,
leder i soknerådet og alt-mulig-menneske), Olav P. Sørhuus (medhjelper), Sverre Tømte
(klokker), spr. Hallvard Beck, kallskap. Jon Mamen, spr. Kari Holte, spr. Bjørgstein Hindahl, prost Nils Kåre Erlimo - og en vi ikke ser på bildet: biskop Georg Hille. Ikke mange
bilder vi ser så mye av menighetens historie gjennom mange år representert!

Organist
David
Robertson
(organist
1984-1990)
og Alvdal
Mannskor.
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Kirkevalget til høsten
nerådsvalget og valgstyre for gjennomføringen av de kirkelige valgene i Alvdal.
Det er mulig å stille konkurrerende lister
ved sokneråds- og bispedømmevalgene.
Ved siste valg til bispedømmet, så var dette gjort, slik at det var to lister. Ved soknerådsvalget har det aldri kommet noen
konkurrerende liste, men det er det altså
mulig å lage.

Høsten 2019 er det sesong for kirkevalg
igjen. Det blir valg på nytt sokneråd for
Alvdal og på nytt bispedømmeråd for
Hamar bispedømme. Det siste vil også
være et valg på deler av Den norske kirkes
høyeste organ som er Kirkemøtet, siden
medlemmene av bispedømmerådet også
blir delegater til Kirkemøtet. De kirkelige
valgene holdes på samme dag som kommune- og fylkestingsvalget og forhåpentlig også, slik tradisjonen har vært de siste
årene, i samme bygningen som disse. Det
siste er imidlertid ikke avklart enda.

30. april kl. 12.00 er fristen for innlevering av listeforslag til valgstyret. Forhåndsstemmingen vil foregå i perioden
10. august – 6. september på kirkekontoret i Dalsegga. Valgdagen med åpningstid
vil være den samme som for kommuneog fylkestingsvalg.

Soknerådet har så smått startet sitt arbeid
med å spørre folk om de kan tenke seg
å bli medlemmer av soknerådet. På sitt
soknerådsmøte den 24 januar oppnevnte
soknerådet nominasjonskomite for sok-

SRK

Visste du at...
... i Normisjon Alvdals arkiv foreligger
både en kopi av et håndskrevet brev fra
Hans Nilsen Hauge til Johan Steien her i
Alvdal og en avskrift av et av hans brev til
Johan Steien? Johan var en framtredende
haugianer her i bygda.
Her er litt fra avskriften av Hauges brev.
Det er datert 5. november 1823 og skrevet fra Bredtvedt:
«Elskverdige medtroende!
Da bringeren heraf, Isach Sjelbye nu er
her, så vil jeg med ham hilse eder kjærlig
og bede Gud at hans naade i Kristo Jesu
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være fremdeles virksom på eder, saa den
salige fred i Gud Maatte hvile over eder
og gjøre eders hjerter virksom i al Gud
behagelig gjerning- Iblandt mange andre
ting som nevnte bror og jeg har taltes ved
om er især: Det indvortes menneskes forhold til Gud, eet har vi begge klaget, lunkenhed NB den elendige lunkenhed som
gjør oss doven i al god gjerning, og vi ligesom holdes fangen av den onde søvnagtighed og føler hverken lyst eller kraft
til det sande gode, ikke kan bede, ikke
kan tale inderlig, og umulig til al lyksalig virken. Hva mon aarsagen være til den
skadelige lunkenhed, som Gud selv siger

skraber sammen av jordisk gods som de
skulde være her for bestandig, eller at deres hu og hjerte staar til verden.» «Det synes behag at gjøre sine børn rige; dog lad
oss betænke: Hvor meget arvet vi av vore
Forældre? Er det aarsag til vor formue, eller er det ikke Guds frygt som give visom
og velsignelse?» «Ser vi ikke mange børn
træder ind i verden med tore arve midler, og dette gods bliver miiddel i deres
hænder til stor ugudelighed, til overdaadigt levnet og oåpfylder sindet til hinder
for deres salighed? Dette har jeg betænkt
og vil betænke: Tag det ikke ilde op at jeg
erindrer eder mine medsøskende om det
samme.Kjærlig hilsen alle forekommende
venner av ovenstaaende fra den der stræber efter at fornægte verden ved Guds
kraft for at faa mit liggendefa (= «skatt»)
i himmelen.»

væmmes ved og vil udspy av sin mund»
Det siste er en referanse til Johannes
Åpenbaring 3.16. Hauges brevinngang
med tilsigelse av Guds velsignelse til mottakerne minner faktisk om brevinngangen i flere paulinske brev.
Seinere i brevet skriver Hauge: «Den forskjel det er nu og i den første oppvækkelse for over 20 aar siden; den tid syntes
menneskene at vise i gjerninger, at de var
meget fornægtede av verden, ikke faa villig opofret sig selv og hva som var betroet
av legemlige ting. Vel gik andre da paa en
avvej; thi istedenfor at fornægte verden
foragtede de den, og at en del misbrugte
andres godhed, men mon ikke det nu
gaar paa en anden avvej? Synes ikke en
del især, som bekjender sig til de troende
lag lever saa indskrænket og saa meget

Det var den gang

Kjente personer fra besøkstjenesten.

Konfirmanter på
Tron ungdomssenter.
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Mitt dikt - min sang
Lykken kan komme så stille og lett,
Listende inn i ditt hjem,
Lykken som aldri noen har sett,
Kan være en god liten klem,
Lykken kan være et barn på ditt fang,
alt du får sagt i din bønn,
i din sang,
lykken kan sitte så stille og nære
at du får holde en hånd til din kjære,
lykken det er til livets kveld,
å gi av det beste du har i deg selv,
fange de korte og små sekunder,
at du fikk dele det, livets under,
at du forstår som årene går,
lykken selv kan du aldri få ta i,
lykken er alt du på jorden ble gla i.

Fra Færder Blink loge nr. 48,
Færder Sandefjord
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En ferie i Zambia
På gudstjeneste hos «New Apostolic Church« i Lusaka.
10 menn i svarte dresser og hvite skjorter sitter på podiet. Prekenene blir først
holdt på engelsk som er det offisielle
språket i Zambia og deretter simultanoversatt til Nyanja, som er ett av de
72 språkene i Zambia. Selv sitter jeg på
første benk som jeg ble tildelt som den
eneste hvite i den fullstappede kirken.
Gudstjenesten ledes av to «Shepherds»
og også de andre på podiet deltar som
oversettere eller predikanter. Det var to
kor i kirken, et voksenkor og ett barnekor.
Alle norske menigheter burde reise
til Afrika for å lære seg salmesang. Det
synges så nesten taket løfter seg i kirken. Det er ganske fantastisk å høre på
for en som er vant til den norske mumlingen.
Det var også ganske rørende å se
den store deltakelsen i Communion
(Nattverden). Alle deltok, også små
barn gikk til en av de 5 utdelerne.
Temaet for gudstjenesten var
«Love and Compassion» eller Kjærlighet og Medfølelse. Alvdal menighetsblads utsendte må innrømme at det var

noe begrenset hva han fikk med seg av
innholdet i prekenene fordi høytaleren
og engelskuttalen var noe annerledes
enn han var vant med.
En av de to hovedprestene opplyste på slutten av gudstjenesten at det befant seg en person ved navn Stein Roar
Kvam fra Norge i forsamlingen, så undertegnede måtte reise seg og snu seg
og vinke til menigheten og menigheten
vinket tilbake med begge hender.
Da følte jeg meg meget inkludert
av varmen som strømmet mot meg.
Noe å lære for en norsk menighet?
SRK
Den nye apostoliske kirken ble til ved en splitting( Schism) ut fra den katolske apostoliske
kirke i 1863. Leder og hovedapostel er JeanLuc Schneider og kirken har sitt internasjonale
hovedkvarter i Zurich i Sveits. Kirken hadde
i 2018 9 millioner medlemmer hvorav 77,9 %
bodde i Afrika og bare 4,4 % i Europa. Kirken er ikke medlem av Kirkenes Verdensråd (
World Council of Churches).

Upassende opptreden på kirkegården
Har ved mange begravelser opplevd at
noen ikke kan la være å ”skravle” både
inne i kirka og ute på kirkegården. Dette er en uting.
Ved en slik anledning burde vi alle
være stille for å vise respekt for den som

har gått bort og for nærmeste familie.
Ber om at dere som leser dette, snakker
om det med deres venner og omgangskrets, for ”skravling” må vi få bort ved
slike anledninger.
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Livets gang
Døpte:
Mina Trøan Furuli
Martin Trøan Furuli
Amalie Andersen Trøan
Tobias Thoresen
Frøya Olsen Langseth

Døde:
Rein Landfastøyen (pinse		menigheten)
Bjørg Signy Eriksson
Frida Eng
Anna Tordis Hårdnes
Anne Marie Wiken
Ingulf Skarpsno
Per Brandvoll

Redaksjonskomiteen ønsker alle en velsignet påskehøytid!
Stoff til neste nummer av bladet må være levert før 19. mars 2019

Prest

Kantor
May Synnøve Åvik
Mobil 971 20 424

Alvdal kirkekontor
Besøksadresse: Dalseggen
Alvdal kommunehus
Postadresse: Gjelen 4, 2560 Alvdal
Telefon 62 48 90 55

Kirketjener/kirkegårdsarbeider
Roald Haug
Mobil 474 13 588
Alvdal Sokneråd
Leder: Per Inge Måna
Mobil 419 25 131

Åpningstider
Man - fre kl 09.00-14.00

Egnund kapell
Kontakt kirkevergen i Folldal.
Administreres fra kirkekontoret i Folldal,
telefon 62 49 10 00

Daglig leder/kirkeverge
Stein Roar Kvam
Mobil 902 31 341
epost: alvdalkirke0438@yahoo.com

Leder i kapellutvalg, Egnund
Dagny Straalberg Mills, mobil 922 85 655

Trosopplærer
Hilde Gellein Løkken
Mobil 971 05 333
epost: hilde@tynsetkirke.no

Kontonummer for gaver/innbet. til:
- kirke og menighet: 1822.34.75023
- menighetsblad, 1895.08.07748, ref. 10
- kirkegård, 1895.08.07748, ref. 20
- kirkemusikk, 1895.08.07748, ref. 30

Hjemmeside: www.alvdalkirke.com
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Gudstjenester
Listen settes opp med forbehold
om endringer.
24. mars Alvdal kirke kl 11.00.
Gudstjeneste.
7. april

Alvdal kirke kl 11.00.
Innsettelsesgudstjeneste av
Kristine Berg som ny sokneprest i Alvdal.

7. april

Egnund kapell kl 19.00.
Salmekveld (m/forbehold).

18. april Skjærtorsdag
Solsida omsorgsheim kl 17.00.
18. april Skjærtorsdag
Alvdal kirke kl 19.00.
19. april Langfredag
Alvdal kirke kl 19.00.
Samarbeidsgudstjeneste.

1. mai

Alvdal kirke kl 10.00.

17. mai Alvdal kirke kl 10.00
26. mai Alvdal kirke kl 11.00.
2. juni

Alvdal kirke kl 11.00.
Samtalegudstjeneste med konf.

9. juni

Alvdal kirke kl 11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste.

23. juni Alvdal kirke kl 11.00.
Gudstjeneste.
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Oppsett: Solhellinga Folldal AS / Trykk: Hamar Media AS

21. april 1. påskedag
Alvdal kirke kl 11.00.

