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Ord til ettertanke

Vi sier noen ganger – litt hodeløst – «vel 
overstått» etter høytider eller feiringer. Men 
er ikke det en temmelig dårlig kommentar 
til noe som skal være godt og positivt? Det 
høres ut som at vi nå endelig er ferdig med 
det, og at det er godt det nå er over! 

Nei, la oss heller leve videre på gledene. Ikke 
minst de kirkelige høytidene. Pinsefesten er 
til minne om at disiplene fikk sendt Ånden 
av Gud på pinsedagen det året Jesus fór opp 
til himmelen. Mange jøder var samlet i Je-
rusalem fra flere kanter av Middelhavet til 
pinsefesten. Da var det som en kraftig vind 
kom over disippelflokken, og de fikk evnen 
til å tale fremmede språk spontant. Nå hørte 
også de som var kommet langveis ifra, bud-
skapet om Jesus forkynt på sitt eget mors-
mål. Her var det jøder fra dagens Iran og 
Irak, fra Egypt andre steder i Nord-Afrika. 
De skvatt til da de hørte sitt eget språk bli 
talt av Jakob, Johannes og de andre disiple-
ne. Hva var dette for noe? 

Da var det Peter holdt sin berømte pinse-
tale, som førte til at mange denne dagen ble 
døpt og tatt opp i menigheten. Peter sa blant 
annet: «Disse mennene er ikke fulle, som 
dere tror. Det er jo bare den tredje time på 
dagen. Men her skjer det som ble sagt gjen-
nom profeten Joel: I de siste dager skal det 
skje, sier Gud, at jeg øser min Ånd over alle 
mennesker».

Tidligere var ikke Ånden gitt til alle, bare 
til utvalgte personer som Josva, Debora og 
profetene. Men fra og med pinsedagen kun-
ne alle mennesker få del i Guds Ånd, gjen-
nom troen på Kristus. Unge og gamle, slaver 
og frie, kvinner og menn. 

På pinsedagen gikk startskuddet for den 
verdensomspennende bevegelsen vi kaller 
kirken. Siden har det gått opp og ned med 
den, som med mangt annet. Men Guds løf-
ter fra profeten Joel holder fortsatt. Så pin-
sefesten er ikke «overstått», den skal vare 
helt til Kristus viser seg i skyen (Apostel-
gjerningene 1,11). 

Festen er ikke over!

Pinseunderet (fra middelaldermanuskriptet Hortus delicarum fra 1100-tallet). 

Jon Olav Ryen
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Sommerplanar

Kirstine Prestmoen Tallerås: Når eg får vaksine nummer 
to, vil eg sjå om folk som eg ikkje har sett på lang tid. Ved 
sankthans skal eg til Numedal, da Inga, syster mi, er 70 år 
og bror min, Olav, blir 75 år. Blir vel felles feiring da, viss alt 
blir greitt. 
I august skal eg til Sandefjord, der er det eit bunadsmøte og 
utstilling av hugguplagg til bunader. Så ynskjer eg at barn og 
barnebarn kjem til meg i Tallerås. 

Kjartan Garmager: Nå går det fort til det kjem lam i saue-
fjøset, så det blir ei travel og spennande tid. I slutten av mai 
er nok dei fleste av lamma komne. I juni skal dei køyrast til 
fjells for å beite i utmarka i om lag tri månader. Plan vidare 
er å gå Besseggen saman med familien. Hellbillies kjem til 
Brydalen i august for å halde konsert. Tenker meg dit viss 
det blir lov å samlast! 
Vi er elles heldige som kan bruke den fine naturen i bygda 
vår, når det passar oss. Godt for kropp og sjel. 

Tekst: Kari Garmager. Foto: Privat. 

Kva planar har du for våren og sommaren? 

Naima Therese Eide Damberg: Planar framover? Ja, det har eg. Det 
blir ei spennande tid i sauefjøset der eg er avløysar, for snart er det tid 
for lamming. Når menighetsbladet kjem i postkassa, er nok det meste 
av lamminga ferdig. Det neste er å vera på setra på Flåman, der vi lagar 
tradisjonell kost, som rømme og brunost. Og hjelpe mi kjære bestemor 
Tordis med husarbeid og baking. Får nok tid til veving, strikking og å 
stelle med blomar. Vi bur i eit vakkert land, så eg har planar om å reise 
litt rundt i Norge. Da eg har budd i USA i sju år no, ser eg fram til fin 
norsk natur og frisk luft. 

Mattias Trondsgård: Eg skal arbeide på Joker, Dalholen. Kanskje med 
nokre dagar fri iblant, helst før og etter sommarferien. Fram i tid vil eg 
gjerne ta eit tak på Trondsgård. Eg trivst så godt på heimgarden. Når 
det blir lov å reise, tek eg meg ein tur i landet her, ikkje til utlandet. 
Det kjem nok nokre innom meg på garden, da grillar vi viss det er fint 
vêr. Aller mest er eg på jobb i butikken. 
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Håp, takknemlighet og nestekjærlighet
Disse tre ordene har hatt stor betydning for 
meg i vinter/vår. Jeg har ikke tenkt å skrive 
så mye om alvorlig sykdom som kan ramme 
oss, men jeg hadde lyst til å ufarliggjøre det 
skrekkinngytende ordet «kreft». Når man 
får en slik diagnose, så har man vel lett for 
å resignere og tro at livet er over. Og for en 
del mennesker går det dessverre den veien. 
Men de fleste overlever kreften og kan fort-
sette livet sitt, kanskje noe redusert. Etter å 
ha snakket med leger og sykepleiere og opp-
levd kreftbehandling på Hamar sykehus, vet 
jeg at behandlingen av kreftsykdommer er 
kommet langt og at det er de verste og kan-
skje de uheldigste tilfellene vi får høre om. 
Som en urolog sa til meg, dere hører aldri 
om alle gladhistoriene hvor folk etter be-
handling kan gjenoppta livet sitt. Det gjel-
der å lytte til sin egen kropp og ikke være 
redd for å få forandringer undersøkt av fast-
legen. Oppdages kreft på et tidlig stadium, 
er det store sjanser for å bli frisk igjen. Det 
er viktig å ikke miste håpet. Det er jo håpet 
som holder en oppe i en vanskelig periode. 
 Jeg har vært med på en «reise» med 
helsevesenet og er uendelig takknemlig for 
at jeg bor i Norge og spesielt i Folldal. Jeg 
vil berømme fastlegen som raskt slo alarm, 
Tynset sykehus som bisto med prøver og 
undersøkelser og all behandling på Hamar 
sykehus. Det gikk på «skinner». Jeg vil be-
rømme hjemmesykepleien som var her to 
ganger om dagen i flere uker og hjalp oss. 
Hver dag var spørsmålet: «Er det noe mer 
vi kan gjøre for dere?». Blide og serviceinn-
stilte var de alle sammen. Vi har også fått en 
flink og omgjengelig fysioterapeut som vet å 
få en gammel skrott på beina igjen.
 Da legen på sykehuset sa til meg at jeg 
var i god form til å være på min alder, gikk 
det opp for meg at de selvfølgelig så på meg 
som ei eldre/gammel dame. Men i mitt eget 
hode er jeg da ikke gamle jenta! Der fikk jeg 
meg et skudd for baugen. Så jeg må nok bare 

innrømme at jeg er kommet i reparasjonsal-
deren. Det er vel som det er med en gammel 
bil, så lenge en kan bytte ut deler, lakke over 
gamle skraper og det humper og går, så må 
en være fornøyd. 
 Det er trygt å bo i bygda vår om du blir 
syk og trenger hjelp. Det neste ordet i over-
skriften er nestekjærlighet og ikke minst 
medmenneskelighet. Og det finnes det 
masse av i Folldal. Vi har opplevd det flere 
ganger og spesielt i vår under min sykdom. 
Det er helt utrolig hvordan folk stiller opp. 
Når jeg forteller det til to av søstrene mine 
som bor i by, så skjønner de det ikke. En slik 
hjelpsomhet og omtanke er sjelden vare i 
vår tid. Dette er noe vi må ta godt vare på!  
 Selvfølgelig er det naturlig å ha dårlige 
dager og kanskje innrømme overfor seg selv 
at en er liten og redd for det ukjente, men de 
dårlige dagene skal ikke skygge for gleden 
over livet. Dessuten sitter jeg med panora-
mautsikt til selve våren. Mellom snøbygene 
og kald nordavind bygger skjærene opti-
mistisk nytt rede i det gamle lerketreet. De 
røde handompappene som i en periode do-
minerte på fuglebrettet, har nå fått med seg 
kjærester. Ekornet er i ferd med å få igjen 
brunfargen og trosten er kommet. Det plei-
er alltid å komme en enslig, utsultet en først 
som ligger i matfatet og spiser hele dagen. 
Etter 4-5 dager ankommer resten av fami-
lien. Og i skråningene titter hestehoven opp 
og gir oss en smak av sommer med sin ster-
ke gulfarge. Å, vi går en fin tid i møte. Jeg 
ønsker en fin vår og en varm og god som-
mer til alle folldøler.  

                           
Folldal

25. april 2021

Solvor Alstad 
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Diktet mitt
Skogtur–vise
Ut og plukke blomster ut og plukke bær, 
bli med ut i skogen og se hvor fint det er. 
Her er klatretrær, fiskebekker og
grønne sletter til å stupe kråke på.

Først så må vi hilse pent på gamle trær.
De har kjempeføtter med rare kroketær,
som kan bli til gjerde rundt en bondegård
hvor stall og fjøs med kongle-hest og kuer står.

Skogen den er huset til mange rare dyr.
Heisan, der er jammen en morsom ekornfyr
med kulerunde øyne og bustehalen opp, 
som spiser konglefrokost i en furutopp.

Hvis vi går litt stille får vi kanskje se
en harepus som spretter så fort den kan av sted.
Og mauren ser vi sikkert, de jobber alltid de
og trekker barnålpinner inn i tua si.

Her er bekken, skal vi lage båt av bark?
Eller kanskje grave opp feite meitemark?
Krok og snøre har vi, det vi mangler nå,
er den store fisken som vil bite på.

Lyngen borti bakken er veldig blåbær-blå.
-Så rart, nå er jo munnen blitt blåbær-blå og!
Men bringebær og jordbær dem plukker vi i spann.
Å komme hjem med ingenting går ikke an.

Blomster, blomster, blomster, sikkert hundrevis.
Lilla og oransje og rosa og turkis,
blått og fiolett og gult og rødt og hvitt.
Flere farger enn i maleskrinet ditt.

Prestekrage, gullsko, sukkertopp, fiol
spiser ikke annet enn regn og sommersol.
Blåklokke og smørblomst, løvetann – det er
merkelige blomsternavn å finne her.

Prestene kan ikke ta prestekragen på.
Og gullsko er nok fine, men de er altfor små.
Blåklokka vet ikke hvor mye klokka er,
og løvetanna tygger ikke bringebær.

Nå er vi slitne, skal vi reise hjem?
Vi lovet jo å komme til middag klokka fem.
-Og midt på bordet setter vi bærspann og bukett,
og så skal vi fortelle alt som vi har sett.

    Sidsel Mørck
Til neste gang utfordrer jeg Bente Fossum. 

 Magnhild Brandsnes
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Nytt frå kyrkjekontoret

Open kyrkje
Menighetsrådet har bestemt at Folldalskyrkja vert halden open desse dagane i 
sommar:   
 Måndag kl 17-20 og laurdag kl 11-14 i perioden 5.-24. juli (uke 27-29, bortsett  
 frå laurdag 10. juli).  Medlemmer av menighetsråd/sokneråd vil vere vertskap,  
 men vi treng også fleire som kan hjelpe til med dette! Det vil bli utarbeidd ein  
 enkel brosjyre med informasjon om kyrkja. Kan du vere med som vertskap? 
 Kontakt Bente Grimsbu (mobil 412 31 110). 

Utflukt frå Folldal Bo- og servicesenter
Denne sommaren håper vi at bebuarar frå sjukeheimen igjen kan kome på besøk til 
kyrkjene. Vi planlegg ein utflukt til Egnund kapell den 15. juni, og ein tur til Dalen 
kyrkje tidleg på hausten. Diakoniutvalet vil vere vertskap i samband med utfluktene. 
På grunn av smittevernreglane kan vi ikkje vere så mange om gongen, men vi satsar 
på tur både til Egnund og Dalen!  

Sletting av graver
Kyrkjekontoret har denne våren sendt ut faktura på festeavgift, og mange feste er for-
nya for neste periode. Støtter som skal vekk ved feste som ikkje vert fornya, vil så langt 
som råd bli fjerna før 5. juli.  Det er derfor fint om de ikkje plantar ved desse støttene.

Nytt om orgelsaken
I førre menighetsblad skreiv vi om orgelet i Folldal kyrkje, om at det må gjerast tiltak 
for at det i framtida skal vere orgelbrus i Folldal kyrkje.  Fellesrådet har vedteke at dei 
ynskjer nytt mekanisk pipeorgel i kyrkja, og det var knytt stor spenning til kva kom-
munestyret ville gjere i saka som var oppe i april.  Kommunestyret valte å vente med 
endeleg vedtak slik at dei kan sjå det i samanheng med budsjett og økonomiplan 2022 
– 2025.  Da er det å vone at det i desember vil bli teke ei god avgjerd.  

Sidan menighetsråd og fellesråd kjenner på kor prekær situasjonen er, har dei allereie 
starta med å setje av midlar frå konsertar som blir haldne og frå mindreforbruk i for-
hold til budsjett. 
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Fra misjonsmarken
Menighetene i Øvre Folldal og Folldal støtter  
Det Norske Misjonsselskap (NMS) sitt arbeid 
i Thailand gjennom faste årlige offer. NMS på 
sin side gir oss jevnlig informasjon om arbei-
det. Her følger utdrag fra det ferskeste nyhets-
brevet som er sendt menighetene her hjemme 
i Norge.  

«Misjonæren lurte meg»
Det sier presten i Immanuel kirke mens han 
smiler bredt. Chanda har vært prest i Im-
manuel kirke i Bangkok i 16 år og kan ikke 
tenke seg en bedre menighet å være prest 
i. Sånn har det ikke alltid vært. Tidligere 
misjonær Dag Johannessen var prest i Im-
manuel kirke på det tidspunktet Chanda var 
student ved LST, ELCT sitt presteseminar. 
(ELCT er NMS sin partnerkirke i Thailand). 
Dag hadde lagt merke til denne livlige stu-
denten og spurte han om han ville jobbe i 
Immanuel i sin praksisperiode. Dag fortalte 
han om den flotte kirken, om alle de fine 
menneskene og hvor kjekt det var å jobbe 
der. Chanda husker godt sitt første møte 
med kirken og menigheten. Immanuel 
kirke ligger i et fattig område, og Chanda 
likte ikke det han så; folk var dårlig kledd, 
de snakket et stygt språk, og det var ikke 
noe system, syntes han. Men siden det var 
misjonæren som hadde spurt, så turte han 
ikke å si nei til oppgaven. Gradvis begynte 
han å trives i menigheten, og ble etter hvert 
veldig glad i menneskene der. I dag takker 
han Gud for at Han forandret hjertet hans, 
og misjonær Dag for at han «lurte» ham.

Immanuel menighet er den nest eldste i 
Den evangelisk-lutherske kirken i Thailand. 
I starten lå NMS sitt kontor der. NMS-mis-
jonærer har helt fram til nylig vært engasjert 
i menigheten. Dag og Solveig Johannessen 

tilhørte menigheten i mange år, og Chanda 
gir dem mye av takken for at menigheten 
i dag er levende og selvstendig. Immanuel 
musikkskole er en viktig del av menighets-
arbeidet, og da Immanuel daghjem flyttet til 
Lovsangshjemmet i fjor, fikk kirken mulig-
het til å utvide skolen. Nå har Immanuel mu-
sikkskole en hel etasje i kirkebygget, og har 
gode øvingsforhold. Immanuel musikkor-
kester, som Solveig startet i sin tid, har ut-
viklet seg til å bli et anerkjent orkester, som 
stadig er å se på TV. Mange lar seg berøre av 
den flotte musikken og historien bak. Alle 
barna som spiller i orkesteret, kommer fra 
et av de fattigste områdene i Bangkok, fra 
området hvor Immanuel kirke ligger.

Chanda kom for vel et år siden tilbake til 
Thailand etter å ha tatt masterstudier i Hong 
Kong. Han kom tilbake med ny kunnskap 
og mange ideer. Han brenner for kristen 
utdannelse og ønsker at ELCT skal samar-
beide med andre kristne utdanningssteder, 
slik at kommende prester får en solid utdan-
ning. Han ønsker å styrke ungdommen, la 
de unge få mer ansvar i kirken. 

Kari Storstein Haug (NMS)

Musikkskole: Øving i de nye musikklokalene 
i Immanuelkirken i Bangkok (foto: NMS).
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Tron ungdomssenter
Tron ungdomssenter er et kristent leirsted som ligger ved foten av det mektige Tronfjell, 7 km 
fra Tynset. Her er mange aktivitetsmuligheter: Turer i skog, fjell og til topps. Flotte stier og 
grusveier for sykling. Klatrejungel, taubane, trampoliner, sykkelløype, badeplasser, fotballbane, 
beachvolleybane, og splitter ny frisbeegolfbane. Her er det egen gapahuk med grillplass, og et 
flott lavvo-kapell.

På Tron ungdomssenter har 
mange folldøler opplevd kon-
firmantleirer og andre arran-
gementer opp gjennom årene. 
I vår trosopplæringsplan for 
Folldal ønsker vi fortsatt å 
samarbeide med senteret, slik 
at barn og unge kan få møte et 
godt miljø i kristen regi. Sente-
ret kan også leies ut til slekts-
stevner, brylluper o.l. I tillegg 
kan hytter leies (også gjennom 
Booking.com). 

På sin hjemmeside opplyser 
leirstedet at det planlegges 
dyreleir for de som er ferdige 
med 1.-4. trinn, og villmarks-
leir/friluftsleir for de som er 
ferdige med 4.-8. trinn. Tids-
punktet er 11.-13. juni for 
begge leirer. 
Søndag 29. august arrangeres 
Trondagen, med årsmøte.  

Senteret kan kontaktes på 
telefon 41 00 44 13, e-post  
post@tron-ungdomssenter.
no eller Facebook/Tron ung-
domssenter.

(Foto: Tron ungdomssenter)
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Konfirmanter

Aktivitetsdag

Konfirmasjonen blir også dette året utsatt til høsten i de fleste kirker i Norge. Her i Folldal 
håpet vi i det lengste på at det skulle være mulig å gjennomføre seremoniene som planlagt 
i mai og juni, men like før påske ble det bestemt at konfirmasjonene blir lørdagene 18. sep-
tember og 2. oktober. 

  Konfirmanter i Dalen kyrkje 18. september: 
  Brendryen, Tiril
  Garmager, Angelika
  Johnsen, Anja Katrin
  Husom, Sondre

Lørdag 17. april møtte en gjeng konfirmanter og voksne fra kirkekontoret opp ved hunde-
gården til Terje og Anne Stine på Dalholen. Vi fikk være med å kjøre hunder! Flere av oss 
hadde ikke prøvd det før, men vi fikk god og kyndig instruksjon. Etter en flott tur innover 
Lonadalen mot Sletthøa og tilbake forbi Smørbollen var det samling i den store gamma. 
Servering og undervisning ble avsluttet med spørrekonkurranse – for å se om vi hadde 
lært noe! Det hadde vi (tema var påskebudskapet).  
Takk til hyggelig vertskap ved hundegården! 

(Foto: Frode Solly)

Konfirmanter i Folldal kirke lørdag 2. oktober:  
Bakke, Celine
Brendryen, Melissa Farstad
Lilleeng, Ingvild Brustad
Nessa, Caroline
Bakken-Berg, Håkon
Ekrehagen, Bror
Kjønsberg, Markus
Sandom, Hans Embret
Streitlien, Tord Berget
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“Snøstormen”
28. april hadde Irina Grechaniuk (piano), Yelena Wang og Mali Hauen (fløyter) og Live Stok-
stad (lesning) en flott konsert i Folldal kirke. De framførte «Snøstormen» av A. Pusjkin, med 
musikk av G. Sviridov. Vakkert, med russisk dramatikk! De drøyt 35 tilstedeværende nøt fore-
stillingen  (foto: Mari Tallerås og Solveig R. Elgevasslien). 

(Foto: Frode Solly)
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Tusen år med kristendom!
«Det fyrste i vår lov er 
at vi skal bøye oss mot 
aust og be til Kvitekrist 
om godt år og fred, at 
vi må halde landet vårt 
bygd og kongen vår ved 
helse. Lat han vere vår 
ven og vi hans vener, 
og la Kvitekrist vere vår 
alle sin ven.»

Dette er starten på 
kristningslova som vart 
kunngjord av biskop 
Grimkjell på Moster 
i 1024. Mostertinget 
med Olav Haralds-
son i spissen gav retts-
grunnlag for det som 
skulle bli den norske 
kyrkjeorganiseringa i 
mellomalderen, og tin-
get markerer gjennom-
brotet for kristninga av 
landet.

Arven etter Olav den 
heilage lever framleis 
i dagens Norge. Krist-
ninga gav oss mellom 
anna skule, helsevesen 
og grunnlag for demo-
kratiet vårt. Symbolsk ser vi dette gjennom 
riksvåpenet der den norske løva held Olav 
si øks. 

Den store nasjonale feiringa rettar seg mot 
symbol-året 2030. Men jubileumsfeiringa 
starta allereie i år, for kristning og nasjons-
bygging gjekk over mange år. I år er første 
feiring, og det skjer i Hamar bispedømme 

gjennom Tusenårsfesten på Hundorp 29. – 
31. juli 2021.

Ifølge Snorre Sturlason er det i år 1000 år si-
dan Olav Haraldsson møtte stor-høvdingen 
Dale-Gudbrand akkurat her. Møtet førte til 
at gudbrandsdølane bøygde seg for den nye 
trua, samla seg om kongen og starta kyrkje-
bygging. 

Biskop Solveig Fiske. (Foto: Karianne Stordal. Tekst: Statsforval-
teren i Innlandet)
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Småplukk
•	 Årets	50-årskonfirmantfest	blir	lørdag		
 25. september, med kveldsmesse i 
 Folldal kirke kl. 18 og påfølgende 
 festsamvær (Rondeslottet eller 
 kirkestua). 
 
 Kirkekontoret sender ut innbydelser i  
 sommer! 

Trofast musiker: Terje Vasskog var ansatt 
som organist i Folldal i en årrekke, fra 1970 til 
2010 (foto: Brit Mamen, ca. 1975).

Feiringa dei tre dagane vil sette fokus på 
kulturmøte og endringar vi står overfor i 
vår tid, akkurat som dei for tusen år sidan 
sto i ei brytingstid mellom vikingtid og kris-
tendom, mellom ny og gamal tru. Feiringa 
skjer med arrangement og aktivitet for heile 
familien frå morgon til kveld på Dale-Gud-
brands gard. Tusenårsfesten har eiga nettsi-
de med programoversikt, meir om historia 
og jubileet. Sjå meire på www.hundorp2021.
no

«Kulturmøte og endring» vil være tema for 
årets olsok-feiring fleire stadar, ikkje berre 
på Hundorp. 

Den 28. juli feirast olsok i Hamar.  Du kan 
følge pilegrimsvandring frå Vang kyrkje og 
inn til domkyrkjeodden kor det blir fore-
drag av biskopen i Hamardomen etterfølgd 
av økumenisk gudsteneste. Om kvelden blir 
det konsert med Narum med påfølgande 
Olavsvake. Sjå nærare om programmet på 
www.domkirkeodden.no/olsok 

På Tolga har dei årleg tradisjon med olsok-
uke som i år blir frå 23. juli til 1. august. 
Meir om programmet finner du på www.
olsokitolga.no

Også i Tylldalen, i Lom og fleire andre stad-
ar i Hamar bispedømme er det tradisjon for 
olsokfeiring. Følg med på www.skjerikir-
ken.no for å sjå kva som skjer der du er.

Utviklinga for samfunnet vårt i de 1000 åra 
etter kristninga rommar ei utroleg historie. 
Bli med på reisa attende i tid, men med nå-
tidas blikk.



14

Tollans Byggservice AS
2580 Folldal

Grunnarbeider  Betong
Nybygg Påbygg Restaurering
Hus Hytte Garasje     
 Landbruksbygg

Ta kontakt for en 
uforpliktende samtale.

Tlf. 915 23 458       e-post: terje@tollansbyggservice.no

Vår fagkompetanse     -     din sikkerhet!

    

Grimsbu Turistsenter
Motell & Camp    ****
2582 GRIMSBU
Telefon: 62 49 35 29
mail@grimsbu.no    www.grimsbu.com

TakeAway - Catering - Kafeteria - Rom - Hytter - Camping

Middag serveres hver dag kl 13-19
Grillmat i hele åpningstiden!

Nystekt
vaffel

m/syltetøy og rømme
eller brunost

35,-Pga Covid-19-situasjonen har vi noe 
begrenset åpningstid.

Hverdager kl 8-19
lør/søn kl 9-19
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DALHOLEN HANDEL, 2584 DALHOLEN
TLF. 62 49 31 31   info@dalholen.byggern.no

Vi hjelper deg 
med det du trenger 

til små og store byggeprosjekt!
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Velkommen 

til kirke

FOLLDAL MENIGHETSBLAD
Ansvarlige utgivere: 

Folldal menighetsråd og 
Øvre Folldal sokneråd

Returadresse: Kirkekontoret, 
Gruvvegen 7, 2580 Folldal. 

Utforming: Solhellinga Folldal AS

13. juni  3. søndag i treenighetstiden Joh 1,35-51 
11.00 Rondaheim. Ryen. Kirkekaffe.

20. juni  4. søndag i treenighetstiden  Matt 16,24-27
11.00 Folldal kirke. Ryen. Høymesse med 
 nattverd. Offer til Tron ungdomssenter.

11. juli   7. søndag i treenighetstiden  Luk 19,1-10  
12.00 Tollevshaugen (Grimsdalen). Prest fra  
 Dovre. Setermesse, felles for Dovre og  
 Folldal.

25. juli   9. søndag i treenighetstiden Joh 8,2-11
11.00 Uppigard Streitlien bygdetun. Ryen.  
 Friluftsmesse. Liv i stuguom.

28. juli   (onsdag)
19.00  Folldal kirke. Orgelmeditasjon med   
 lesninger. Offer til nytt orgel.

1. aug.  10. søndag i treenighetstiden  Matt 18,21-35
14.00 Eysteinkyrkja. Ryen. Gudstjeneste i   
 forbindelse med Dovrefjellsmarsjen.

8. aug. 11. søndag i treenighetstiden  2 Mos 20,1-17
12.00 Meløya, Einunndalen. Ryen. Setermesse.

15. aug. 12. søndag i treenighetstiden  Luk 8,1-3
12. 00  Ryhaugsetra, Einunndalen (følg skilt  
 mot Gløta / Gløtvegen). Ryen. 
 Setermesse.

22. aug. 13. søndag i treenighetstiden  Luk 12,41-48
11.00 Folldal kirke. Vikar. Høymesse med 
 nattverd.

5. sept.  15. søndag i treenighetstiden Luk 10,38-42
11.00 Dalen kyrkje. Ryen Høymesse med 
 nattverd. 

18. sept. (laurdag)
12.00 Dalen kyrkje. Ryen. Konfirmasjon.

19. sept.  17. søndag i treenighetstiden  Luk 7,11-17
11.00 Rondaheim. Ryen. Kirkekaffe.

INFORMASJON

I skrivende stund (primo mai) er det følgende begrensninger ved gudstjenester og kirkelige 
handlinger på grunn av smittefaren ved korona: Maksimalt 80 personer i Folldal kirke; 
50 personer i Dalen kyrkje og 10 i Egnund kapell. Men disse reglene kan endres på kort varsel. 

ALLE GUDSTJENESTER SETTES DERFOR OPP MED 
ET  VISST FORBEHOLD OM ENDRINGER

Følg ellers med på Facebook / kirkene i Folldal, www.folldal.kirken.no og plakater.


