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Ord til ettertanke

Rennende vann
vannet som symbol på det livgivende livet,
med åndelige og fysiske velsignelser vi trenger for å leve et godt liv. «Den som tørster, la
ham komme til meg og drikke», ropte Jesus ut
under
løvhyttefesten
i
Jerusalem
(Johannesevangeliet 7,37). Gjennom troen på
ham er vannledningen aldri frosset.

Renner vannet i springen, eller er det spekt?
Midtvinters kan det være en bekymring flere
av oss har kjent på. Når vannet er frosset, gir
det verken drikke eller vaskemuligheter.
Kanskje må vannet da hentes fra elva eller
bekken – gjennom et hull i isen. Flere av oss
har vært med og kjørt vann til husdyr gjennom
en hel vinter. En slik periode var den strenge
etterjulsvinteren 1979. På min hjemgård fikk vi
etter hvert lagt isolert vannledning oppå bakken inn til våningshuset, mens dyra fikk tilkjørt vann i spann med traktor. Vannet i den
vanlige vannledningen tinte ikke opp igjen før
i august (!). Men så ble det sannelig gravd ny
og dypere grøft for vanntilførselen samme
høst --.

I dåpen fører det rennende vann oss inn til
Livet. Når det alminnelige vannet i døpefonten
blir forenet med Guds ualminnelige ord, skjer
det et større under enn vi selv kan ane:
Det skjer et under i kirken,
større enn verden vet.
Barnet får del i Guds rike,
svøpt i hans kjærlighet.

Ja, vann er en kilde til bekymring – og velsignelse. På vår kant av kloden har vi mer enn
nok vann. Det er ikke selvsagt. I ørkenstrøk er
vannet bortimot et under. Det er derfor ganske naturlig at Mesteren fra Nasaret brukte

(Gerd Grønvold Saue, Norsk salmebok 2013,
nr. 591)
JOR
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Frå Folldal til Marokko
I dette nummeret av menighetsbladet skriv eg gjerne om haust-turen vår, som i november gjekk
til Marokko. Kanariøyene, som høyrer til Spania, ligg rett på utsida av Marokko. I dette landet i
Nord-Afrika hadde vi ikkje vore før. Her bor det 33 millionar menneske. Språket er arabisk, men
det vert òg tala berbisk, fransk og spansk. Engelsk er det dårleg med. Drygt 98 % av befolkninga
er muslimar, medan om lag 1 % er kristne og 0,2 % jødar. Kvar morgon i 5-tida vart vi vekka opp
av bønnesong, og det var heilt greitt.
Byen Agadir
Det var interessant å koma godt inn på dei innfødde i Agadir. Vi fekk sjå korleis kvardagen deira
var, og det var av ymse slag korleis dei budde. Vi kan ha vanskeleg for å tru at landbruket utgjer
46 % av næringa i landet. Ssmå og turre jorder såg vi, og lite grønt.
Men eit blidt og venleg folkeslag, og pene ungar, som leika seg med ball og trebilar. Her var det
ikkje luksus. Dei vanlege kleda om dagen var fotside stakkar, bode for kvinner og menn. Dei
fleste damene bar hijab som hovudplagg.

Grønt innimellom: Ørkenlandskap mellom Agadir og Atlasfjella.
Jordskjelvet
29. februar 1960 kom eit stort jordskjelv som på 15 sekund la heile byen Agadir i grus. Det
skjedde kl. 11.40, og synte 5,7 på Richters skala. 120.000 menneske døydde, og 25.000 kom på
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Fargerikt: Mye godt i frukt og grønsaker.
sjukehus. «Det var veldig stussleg», sa ein mann som overlevde til oss. «Alt kom så brått på». Dei
har bygd opp att det meste av byen, men held enno på med det.
Rundreise i eit stort land
Ein dag tok vi ein tur på 11 timar rundt om i landet. Vi fekk sjå mye, mellom anna små landsbyar oppe i fjella, og ørken. Men kva levde folk av her? Ikkje noe grønt, berre nokre tre bortover, med nokre geiter oppi. Maten som desse dyra hadde, var berre det grøne på trea. Vi var
ganske nær Sahara-ørkenen, der Pål Ullevålseter køyrer sykkel. Berre det var greitt å tenkje på!
Opp i fjella
Vi åt på ein stad oppe i fjella, og møtte blide og høflege menneske. Dei virka så fornøgde og
glade med slik dei hadde det. Byen Tafraoute ligg på ca. 1800 moh. Der stana vi opp, og åt ein
god middag. Her har det budd folk i fleire tusen år. Det var landbruk i dalsidene før, men no var
det ørken der.
Det er heilt utruleg det ein ser. Vi kom opp på ein bergnabb, med 64 trappetrinn opp, bygd av
stein. Der budde det folk. «Kven skulle tru at nokon kunne bu» passar godt her. Ein fantastisk fin
dag var over, og teen hos dem muslimske familien smaka godt.
Takk til det hyggelege marokkanske folket, ve kjem gjerne att.
Tekst og foto:
Kari Garmager.
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Diktet mitt

Den annsame
Av Jan-Magnus Bruheim

Han har ikkje stund til å stogge
og ikkje tid til å sjå.
Menneske som han møter,
dei ansar han aldri på.

Så lid det til endes med dagen.
Han står der, studd over stav
og spør: Kva har livet gjeve
og kvar har det vorte av?

Mangt har han å rekkje over.
Det gjeld um å fara fort.
Mykje var det å gjera.
Det auka dess meir han fekk gjort.

Slik jaga han gjennom livet
utan å få det fatt.
Ei glede sprang etter på vegen
men nådde han aldri att.

Jan Magnus Bruheim kommer fra Skjåk i
Gudbrandsdalen, og har mange fine dikt.
Til neste gang utfordrer jeg Anita Faldet!
Elin Blæsterdalen.

Kenya: Mennesker er mennesker, og glede er glede.
Hvorfor dra til Kenya når nød og elendighet i
Afrika er det som fyller avisene? I oktober
2014 var vi 14 stk. invitert til en menighet i
Kenya, nærmere bestemt Eldoret. Dette er en
by som ligger ca. 2000 moh. En tidlig fredag
morgen etter mange og lange flytimer, ankom
vi Nairobi og møtes med god sommertemperatur og en fargesprakende folkemengde med
sine hvite smil i de mørke ansiktene. De synes

godt og er et varmt møte med en ny kultur. Vi
blir møtt av Martin, en tidligere “norsk” folkehøyskoleelev som tar oss med rundt i Nairobi
og til Mathareslummen der han har vokst opp.
Det bor ca. 600.000 mennesker der, med dårlig tilgang på både strøm, vann og toalett.
Enkle små hytter av bølgeblikk og jord står tett
i tett, bare avbrutt av skilter for frisørsalonger
og hoteller, kiosker, kirker og butikker på de
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ellers så unnselige hyttene. De fleste innbyggerne befant seg utendørs og hadde stor interesse for disse hvite som kom vandrende. Barna
stilte gjerne opp til fotografering. Midt i det
store havet av blekk, barn og søppel fant vi
“mama” med sine 150 foreldreløse barn som
hadde tilhold i en enkel murbygning.
Standarden var underordnet, målet hennes var
å gi dem trygghet, mat og skolegang. Ca 70.000
barn lever i slummen, svært mange er foreldreløse pga. HIV/AIDS og må livnære seg selv.
Med få midler og noen enkelte hjelpere hadde
“mama” gitt mange en god mulighet for å
komme seg ut av slummen og starte et nytt liv.
Martin kunne fortelle at selv hadde han blitt
tatt inn i et fotballprosjekt som gav han muligheten til skolegang og utdannelse. Dette ble så
begynnelsen på et nytt liv med skolegang og
jobb i Norge. Med 60 % arbeidsledighet sier
det seg selv at å få et innkomme som kan
brødfø en familie, er en kamp. Han har nå hatt
fast sommerjobb i Kristiansand dyrepark og
tjener nok til å kunne drive gratis arbeid for
barn i slummen. Han hadde nå leid egen leilighet til seg og familien inne i Nairobi.

Tillitsfulle:Trygghet og smil - i fattige omgivelser.
det noe “klamt” å måtte være avhengig av vertskapet for i det hele tatt å kunne bevege seg
utendørs. Da var det å gå i flokk, slik at alle
ble med og ingen ble overlatt til seg selv. Ikke
alle steder var like godt egnet for den som var
hvit. Dette var lett å forstå da fattigdommen
var stor og befant seg rett utenfor hotellet vårt.
Derfor var det ikke bare greit å overlate veskene med de viktigste papirene og verdisakene til kvinnene som etter god skikk skulle
bære bagasjen for gjestene. Det at det kom
ukjente kvinner og overtok håndveskene, var
en ren tillitsutfordring! Men det fungerte, og
ingenting kom på avveie.
Gatelivet var preget av kjøp og salg, boder,
små ladestasjoner for mobiltlf., reparasjoner av
bilen, sveising på en ny port, tilbud om nystekte mais som enda lå over varmen og ventet,
lassing og lossing av varer, barn som leker,
ventende arbeidere eller biler som bare sto
parkert i veien for at førerne kunne slå av en
prat. Biler kjørte på kryss og tvers, ingen skilter eller fotgjengeroverganger, eselkjerrer og
syklister med den utroligste last snodde seg
fram med små marginer. Mange små “tut” fra
bilhorn varslet bare“ ser du at jeg kommer nå?”
og så snodde trafikken seg møysommelig videre. Og de gikk og de gikk. Små og store,
gamle og unge. De ventet og gikk.

Framtidshåp. Barna hadde ikke noe imot å
bli fotografert sammen med besøket fra Folldal.
Vi landet i Eldoret på kvelden og ble vi møtt
av en smilende flokk med en stor rosebukett
til hver enkelt av oss. Ikke bare roser men
overstrømmende velkomst og klemmer på kenyansk vis. Ikke bare var klimaet varmt, men
enda mer menneskene.
For en østerdøl som er vant til å kunne ta
seg en tur ut når en selv kjenner for det, var

Oddfrid Eriksrud
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Glimt fra menighetslivet:

Dirigentblomst: Magne Moan overrekker juleglede til dirigent Arne Olav Vårtun under Folldal
janitsjarkorps’ konsert i Folldal kirke 13. desember. (Foto: Ingrid Lohn)

Deilig er jorden: Medlemmer av Rett og Slett og Ekko/Heimklang i Dalen kyrkje under innsynging av jula 21. desember. (Foto: Ingrid Lohn)
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Juletrefesten som menighetsrådet arrangerte på Rondeslottet andre nyttårsdag, samlet mellom 50
og 60 deltakere. Det var sang ved Ida Bårdseng, Sunniva Solly og Nora Viken, og pianospill ved
Margrete Ryen. Ekko/Heimklang deltok også med sang, og det var som vanlig gang rundt juletreet, matpause og utlodning. Takk til alle deltakere, og ikke minst komité! (foto: JOR)

På scena: Ida Bårdseng, Nora
Viken og Sunniva Solly underholdt med flott sang og rytmiske
effekter på juletrefesten (beklager
uskarpt bilde..!).
De forestod dessuten loddsalg og
trekning senere på kvelden.

Blide ansikter. Anny, Irina, Per,
Arne og Møyfrid ved same bord.

Trekning: Andreas Furuhovde
(i fanget på Margrete Ryen)
trekker et vinnernummer fra
bollen til Ida Bårdseng.
I forgrunnen Hanne Furuhovde.
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Fra kjøkkenvinduet
Så er vi kommet oss godt inn i det nye året og
de fleste av oss lurer vel på hva det nye året vil
bringe av gleder og sorger. Nyttårsaften var det
som vanlig mye fyrverkeri i Folldal. Det smalt
og lyste og den stakkars hunden vår trodde
nok at det var slutten på verden. Heldigvis
stopper levenet etter noen minutter og alt falt
til ro igjen. Men jeg tenker på de landene og
områdene hvor disse smellene og lysglimtene
er på alvor og hvor det hver dag dør folk.
Tenk å klare å leve under slike forhold i årevis
hele tiden i utrygghet og i redsel om hvem
som blir rammet nå. Det er beundringsverdig
at folk klarer å ta vare på sine og prøver å få til
en hverdag under slike omstendigheter. Vi får
bare håpe at det nye året kan bringe fred også
til de områdene hvor det pågår harde kamper
og allslags grusomheter.
Jeg har lyst til å takke de folldølene som hver
nyttårsaften tar seg fram til forskjellige fjelltopper og tenner bål. Disse stille flammene på
Kollutholen og Knutshovda, som jeg kan se
herfra, er en mye mere stemningsfull inngang
til et nytt år enn fyrverkeri.
Med det nye året hører det også til nyttårforsetter. Nå har jeg år etter år hatt nyttårsforsetter
som går på å bli snillere, slanke meg, gå mere
på tur og å ikke bli bråsint over bagateller osv.
Men i alle år så har det vært bråstopp etter 14
dager og så er det tilbake til gamle vaner. Nå
orker jeg ikke å ha dårlig samvittighet for det
jeg ikke klarer og har lagt nyttårsforsettene på
hylla. Nei, jeg tror kanskje vi må glede oss
mere over hva vi virkelig får til og hva vi har
lyst til å bruke tida på. Det er nesten blitt en
vane at en skal fokusere på det en ikke får til
og da blir en gående i nederlagsstemning. Jeg
kan bl.a ikke strikke hæler på sokker og har
ergret meg mye over det, men nå strikker jeg
tubesokker og de blir fine. At en ikke klarer å
slanke seg gir også nederlagsstemning, men
jeg bærer mine kilo selv og jeg kan være med
på nesten alt jeg vil. Vi får heller være glad for
at vi er med inn i et nytt år og så får vi fargelegge det nye året etter lyst og evne.

Etterjulsvinteren er ofte en stille og rolig tid.
Det er enda mye mat i fryseren og det er ganske rent over alt. Dette er en tid for å kose seg
og å ta det litt roligere. Jeg husker fra barndommen at dette var tida for å drive ute hvis
det ikke var sprengkaldt. Vi lagde slalåmbakker og spretthopp på de fleste jorder. Det var
nesten ikke tid til å gå inn og spise. En morgen
jeg som vanlig var på vei ut, ble jeg stoppet av
en av mine onkler som bodde på garden. Han
lurte på om jeg vil være med ei ku som hete
Lena til oksen. Lena var yndlingskua mi, ei
stor, rød kolle og verdens snilleste, så det ville
jeg selvfølgelig. Jeg var 7 – 8 år og syntes det
var stas og bli spurt om å få våre med på et
slikt oppdrag. Vi skulle til ei tante og en onkel
som hadde gard ca. 3 kilometer lenger nord i
bygda. De hadde en staselig okse. Så onkelen
min la grime på kua og jeg skulle danne baktropp. Det var mildvær og fint føre men ganske bratt oppover. Det gikk ikke så fort med
oss men vi kom fram til kaffe og kaker. Så fikk
Lena møte «oksen i sitt liv» og alt var såre vel.

Mot Høgronden (Foto: Otto Lund)
Vi måtte selvfølgelig spise middag der før vi
tok fatt på hjemvegen. Men det ingen hadde
tenkt på var at på ettermiddagen ble det kuldegrader og det frøs på så vegen ble veldig
glatt. Jeg hadde tatt med spark, men hverken
onkelen min eller kua var skodd for glatt vinterføre. Onkelen min lurte fælt på hvordan
dette skulle gå nedover den bratteste bakken.
Da opplevde jeg noe som har satt seg fast i
minnet og som jeg nok aldri får oppleve igjen.
Der det begynte å helle nedover og kua kjente
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at her var det vanskelig underlag, satte den seg
på baken. Hun bremset nok noe med forbena,
men gled elegant på baken hele bakken ned.
Onkelen min var ikke fullt så elegant på glatte
lærsåler og han lå mer på bakken enn han sto
på bena. Da vi kom ned til brua over Rena,
reiste kua seg på bena og var like hel. Onkel
børsta av seg snøen og knyttet neven oppunder mulen på kua og sa noe sånt som «blir det
ikke kalv av dette, så lever du ikke til jul». Utpå
høsten fikk Lena en stor, fin kalv og vi hadde
denne koselige kua i mange år.
Så håper jeg at vi får en fin vinter med litt mere
snø og at 2015 blir et fint år for bygda vår.
Guren Hagen har skrevet ei vise om å «se det
store i det små». Det behøver ikke å være de
store begivenhetene som gir glede. Det gjelder
å glede seg over små ting og å finne glede i
hverdagen. I dag ser jeg rett inn i Rondane badet i sol, en flott vinterdag, som en får lyst til å
gå ut i. Og da kan vi glede oss over at vi bor
her og ikke i Oslo hvor det regner og er grått.
Kanskje bør vi glede oss over dagen i dag og
ikke alltid tenke så mye framover. Og ikke

Illustrasjonsfoto
glem at du er enestående, og gled deg over
ting du kan som ingen andre får til så bra. Det
er bare en som deg i hele verden. Godt år til
alle!
Solvor Alstad

Merkedager: Persok – 22. februar
av at folk holdt vake – holdt seg våkne – natta
før en del viktige helligdager. Jamfør Jonsok,
Olsok, og flere.
Navnet Per varmestein kommer av at det
het seg at St. Peter kasta en varm stein på isen
denne dagen, slik at vinteren skulle slippe taket. Derfor kan det også være en stein til primstavmerke. Men dette med at vinteren slipper
taket og at isen begynner å bli farlig å ferdes
på fra nå, gjelder nok helst lågereliggende steder enn hos oss.
Mange av merkedagene er det knytta værvarsling til, så også Persok. Nesten over hele
landet skal været denne dagen holde seg i
tretti dager, noen steder i fem uker. Og en tok
også varsler for været kommende sommer: om
det var solskinn nok til å sale av og på en hest
flere ganger, ville det bli en god sommer og et
godt år.

Februar har ikke så mange kjente merkedager. Mest kjent er nok Kyndelsmesse, 2.
februar. I disse dager, nærmere bestemt
22. februar, har vi imidlertid Persok.
Denne gamle merkedagen har flere navn:
Persok, Per varmestein, Peters stol og St.
Peters dag. De to siste navnene henspiller på
at dagen er til minne om at apostelen Peter
vart overhode for den kristne kirke – altså den
katolske kirkes første pave. Derfor kan primstavtegnet være en stol, som altså symboliserer
bispestolen i Roma. Ordet stol betyr da ikke
bokstavelig talt en stol, men heller sjølve embetet (egentlig betydning trone).
Et anna primstavtegn på denne dagen er
en nøkkel. Dette henspiller på at Jesus ga
Peter nøklene til Himmelriket.
Det gamle norske navnet Persok kommer
av Persvake. Denne endelsen er vanlig i mange av våre gamle merkedagsnavn, og kommer

Arild Alander
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Salmekveld med TV-overføring
En stor menighet rundt i hele landet hadde
benket seg ved TV skjemene siste helga i nov.
da “Salmeboka minutt for minutt” gikk non
stop 60 timer. Med forventning var det en flokk
folldøler som hadde samlet seg i kirkestua for
å overvære noen timers korsang med nye og
gamle salmer. Og det var virkelig imponerende hvor flott de presenterte salmene, utøverne
og ellers bare lot det være ro mellom koroppstillingene. Ja det var nesten som å sitte på
hurtigruta og gynge… Mange ulike korgrupper

og solister, musikere og dirigenter krevde at
det var godt koordinert. Flott var det også at
det var gjort innspillinger fra ulike steder i landet. Det å synge flere timer i strekk er ikke for
alle. Derfor ble det servert både pizza og kaffe
i kirkestua den kvelden. Så kunne hver enkelt
delta slik det var naturlig, og vi kunne være
sammen om en storsatsing på å gjøre salmeboka kjent. Takk for en trivelig salmekveld.
(Foto: Arild Alander)

Syng med:
Utsnitt av den syngende
forsamling.

Sang og servering:
Under
salmekvelden
var det pizza, kaffe og
brus.
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Makten og æren...
Fra Norsk Salmebok, nr 392:

Makten og æren, prisen og sangen
		
tilhører Hærskarenes Gud.
			
		
Blessing and honour, glory and power be unto the Ancient ig Days.

Oppmerksomheten, hengivenheten, rettes mot
Hærskarenes Gud.
From every nation,all of creation,
Alle folk på jorden skal se
			
Herrens herlighet

hvert kne skal bøyes ned

bow before the Ancient of Days

for Kongen

Every tongue in heaven and earth,
shall declare your glory
every knee shall bow at your throne
in worship
Bare du fortjener vår sang
for ditt rike skal aldri ta slutt
						vår

Herre og Gud

You will be exalted, oh God, and your kingdom will not pass away
oh Ancient of Days.

Du skal regjere over alt Herre, Hærskarenes Gud

Your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the Ancient of Days.
Alt skal bli som du har befalt, Herre, Hærskarenes Gud.
		
For none shall compare to you matchless worth

Vår Herre og Gud.		
			

the Ancient of Days

Vår Herre og Gud. Vår Herre og Gud.

Rondane i
blått og hvitt.
(Foto: O. Er.)
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Småplukk
Riktig dato for åpningen av det russiskortodokse kapellet på Stiklestad var 16.
oktober (ikke 11. oktober, som vi kom i skade
for å skrive under reportasjen i forrige
nummer).
Kontingenten for 2015. Giroen gjelder
betaling for bladet inneværende år. Som vi
skrev i forrige nummer, var innbetalingen fra
våre lesere i fjor noe lavere enn årene før. Det
håper vi å rette opp dette året! Før på beløp
selv (minimum kr. 200, men det er lov å gi
mer).
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Tirsdag 24. mars fra kl 17 gjennomfører
konfirmantene årets innsamlingsaksjon til
Kirkens Nødhjelp. Årets aksjon fokuserer på
rent vann til mennesker i nød: I kriser er vann
kritisk. Vi håper dere vil ta godt imot våre
bøssebærere også i år!

Menighetens årsmøter. I Folldal sokn blir
årsmøtet etter gudstjenesten i Folldal krk 1.
mars kl 11.00. Årsmøtet i Øvre Folldal sokn
blir etter salmekvelden i Dalen krk søndag 15.
mars kl 19.00. I tillegg til vanlige årsmøtesaker
skal to andre saker behandles: Spørsmålet om
antall gudstjenester i soknet (forordnede
gudstjenester) samt evaluering av ny liturgi for
gudstjenesten.
Konfirmasjonsdatoer.
Vårens konfirmasjoner blir lørdagene 30. mai
(Dalen) og 6. juni (Folldal), begge steder kl
12.00.
I 2016 er datoene 28. mai (Folldal) og 4. juni
(Dalen), mens det i 2017 blir konfirmasjon 27.
mai (Dalen) og 4. juni (pinsedag, Folldal).

- selskapslokale med særpreg -

Kvebergsøya Gard
Velkommen til oss!

•
•
•
•
•

Møte- og konferanselokaler med digitalt utstyr
For 20 til 48 personer
Overnatting i miljø fra oldemors tid
Kjøreoppdrag og kanefart
Ring for menyforslag og priser

Fjøset er et unikt lokale velegnet
til feiring for lag, foreninger, firma,
jaktlag, bursdager, barnedåp
og konfirmasjon.
Eris Davids & Martin Kjønsberg
2582 Grimsbu
Telefon 62 49 03 33
Mob: 4161 3941 / 9524 1571
www.kvebergsoeya.com
post@kvebergsoeya.com
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Grimsbu Turistsenter
Motell & Camp ****
2582 GRIMSBU

Utleie – Kurs – Salg
Kano
Klatring
Juving
Sykling
Paintball

Telefon: 62 49 35 29
Telefax: 62 49 35 62
e-mail: mail@grimsbu.no
www.grimsbu.no

Åpningstider:
Hverdager 08:00 til 22:00
Lørdager og søndager: 09:00 til 19:00

telefon: 91 57 41 34
mail: fritid@grimsbu.no
www.grimsbu.no/fritid

Selskapslokaler – Møtelokaler – Kafeteria – Hytter – Rom - Camping

Middag serveres hver dag fra 13 til 19
Grillmat i hele åpningstiden.

Totalleverandør av trykksaker og grafiske tjenester

•Trykksaker
•Logoutforming
•Firmaprofil
•Visittkort
•Aviser og tidsskrifter
•Brosjyrer
•Plakater

•Hefter og bøker
•Fargekopiering
•Papir og konvolutter
•Invitasjoner
•Konfirmasjonssanger
•Bryllupssanger
•Gravsanger

Abonner på Folldals Marked

følg med på våre nettsider

- så får du vite hva som rører seg i bygda.

www.folldalsportalen.no

Telefon 62 49 05 55 • E-post: post@infotek.as
15
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Velko
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FOLLDAL MENIGHETSBLAD
Ansvarlige utgivere:
Folldal menighetsråd og
Øvre Folldal sokneråd
Returadresse:
Folldal prestekontor, 2580 Folldal
Utforming: Infotek AS, 2580 Folldal

k

22. feb 1. søndag i fastetiden Matt 16,21-23
11.00
Dalen krk. Ryen.
Høymesse med nattverd
						
16.30
Folldal Bo- og Servicesenter. Ryen.
Gudstjeneste med nattverd
1. mar 2. søndag i fastetiden Luk 7,36-50
11.00
Folldal krk. Ryen.
Høymesse med nattverd. Kirkekaffe
med menighetens årsmøte
8. mar 3 . søndag i fastetiden Ef 6,10-18
11.00
Tron ungdomssenter. Ryen m.fl. 		
Konfirmantleir for Rendalen,
Stor-Elvdal og Folldal

29. mar Palmesøndag Matt 26,6-13
11.00
Folldal krk. Ryen. Høymesse med
nattverd. Offer: Menighetsfakultetet
2. apr
19.30

Skjærtorsdag Luk 22,14-23
Dalen krk. Ryen.
Kveldsgudstjeneste med nattverd

3. apr
11.00

Langfredag Matt 26,30 – 27,50
Folldal krk. Ryen. Langfredagsmesse

5. apr
11.00

Påskedag Matt 28,1-10
Folldal krk. Dahl. 			
Høytidsgudstjeneste. Nattverd.
Offer: Menighetsarbeidet
Dalen krk. Ryen. 			
Høytidsgudstjeneste. Nattverd.
Offer: Tron ungdomssenter

19.30
15. mar 4. søndag i fastetiden Joh 3,11-16
19.00
Dalen krk. Ryen. Salmekveld.
Offer: Normisjon. Kirkekaffe med
menighetens årsmøte

I dager og år skal vi vente,
med våkende sinn,
på timen da alt i din lysglans
engang føres inn.
Vi kjenner ditt nærvær
og hører Den eviges røst,
vi ledes til skapelsens kilde,
til livsmot og trøst.
(Svein Ellingsen, Norsk salmebok nr. 100)

Fra alterpartiet i Egnund kapell.
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