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Nyheten som ikke nådde dagsrevyen
Himmelen er uforklarlig			
slett ikke lett å forstå
men jeg har begynt å begripe
at den er virkelig nå

Det gjelder å se det sentrale
det gjelder å bruke sin tro
og se inn i himmelens rike
i sentrum der er en person

HIMMELEN FOR MEG DET ER JESUS; EVIGHETEN ER DER HAN ER. HERLIGHETEN ER I HANS
NÆRHET; HIMMEL ER Å VÆRE DER,
Det er nok mange som spør meg :”er himmelen
virkelig sann?”
Hver gang jeg får dette spørsmål, svarer jeg
likedan:
HIMMELEN FOR MEG DET ER JESUS;
EVIGHETEN ER DER HAN ER. HERLIGHETEN
ER I HANS NÆRHET…...DET BESTE ER Å
VÆRE DER!

Den som får oppleve Jesus
både som Herre og bror
Skjønner at himlen er HERLIG
Skjønner at JESUS ER STOR!!!!

Hvorfor dette pratet om Himmelen… vi lever da her nede. Ja det skal være sikkert og visst. Det
er vel noe vi ikke kan nekte for at virkeligheten vår er her nede. Likefullt må vi innrømme at det
er himmelske tilstander vi streber etter. Det er fordi den er vår egentlige verden, ja, det står jo at
Gud og menneskene vandret i hagen sammen.
De snakket sammen, delte fellesskapet, ingen urettferdighet eller splid
- “og det var overmåte godt!!!”
Det er det alt og alle lengter etter.
Men vi vil ikke erkjenne det. Nekter liksom at Gud har rett.
Glem ikke at du er et evighetsvesen, livet er ikke slutt “når det er slutt”. Vi kan tillate oss å
tro at det slutter med det, men vi er langt mer storslåtte enn det! Vi er uforgjengelige- og da kan
vi ikke ta sjansen på å gamble med evigheten.
Om du ikke vil høre mer så ta med deg dette:
For så høyt elsket Gud -faktisk- meg
at han gav - helt av sitt eget hjerte- sin eneste sønn
for at hver den som tror- gir ham sin tillit- på ham
ikke skal gå fortapt- i blinde snuble inn i det uforgjengelige mørkemen ha evig liv - glede og muligheter og himmel!
Guds kjærlighet er langt større enn penn og tunge tolke kan
den når høyt over himlens stjerner og ned til dødens dype
land. Så dypt vi falt- Den sonet alt da Jesus døden led!
Sitt bundne barn i syndens garn - Gud frelste og gav fred!
Guds kjærlighet så stor og vid
så høy og dyp og lang….
tenk deg detOm alle hav med blekk ble fyllte!!!!!!		
var himlens velv av pergament!!!!		
det blir litt over min tanke..
og var en penn hvert strå på jorden
-ehhh-litt voldsomt vel?
hver mann med skrivekunsten kjent.		
-hva så?
Å skildre rett - Guds kjærlighet- vil tømme alle hav
for lite blekk!
og himlens velv fra bryn til bryn, ei plass til skriften gav
-wow-virkelig!
		

SÅ HØYT ELSKET GUD VERDEN!!

vi kan ikke forstå det, men vi kan ta imot det i tro! Takk Gud at det er sant
OEr
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Høstens kirkevalg
I høst skal det velges nye menighetsråd (sokneråd) innen Den norske kirke over hele landet. I
Folldal skal det velges seks medlemmer til Folldal menighetsråd og fire til Øvre Folldal sokneråd.
Det skal også velges nye bispedømmeråd i hvert bispedømme. Valget foregår samtidig med valg
av kommunestyre og fylkesting 13.-14. september.

Kandidatliste til
Folldal menighetsråd
2015-2019

Kandidatliste til
Øvre Folldal sokneråd
2015-2019

1. Anne Helga Bjerkeseth Øian
2. Erik Flataas
3. Per Arild Blæsterdalen
4. Synnøve Steien Bakken
5. Arild Alander
6. Ola Kroken
7. Ann-Kristin Ulsletten Furuhovde
8. Kristin Kylstad Streitlien
9. Oddfrid Eriksrud
10. Bergsvein Odden
11. Eivind Faldet
12. Ellen Randi Skomakerstuen Oldervik
13. Odd Hallgeir Øien
14. Sølvi Nordeng
15. Mona Oddløkken
16. Jonny Randen
17. Jan Ivar Lien
18. Øyvind Bakken-Berg
19. Jan Kåre Lillekroken
20. Sigrun Osnes Aaseng
21. Tor Ketil Kristoffersen

1. Grete Morken
2. Birger Nyvoll
3. Mildrid Brendryen Østensen
4. Eirik Sletten
5. Trude Odden
6. Thommy Buvik
7. Gerd Sæteren
8. Eldar Slåen
9. Kari Dahlen
10. Bjørge Dahlen
11. Elin Borkhus
12. Frode Nyvoll
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Høstens kirkevalg
Forhåndsstemming
Folldal kirkekontor mandager kl 9-14 fra 10. august til 07. september.
Folldal Bo- og Servicesenter i forbindelse med andakt 25. august kl 12.30.

Tid og sted for valget
Folldal flerbrukshus søndag 13. september kl 13-16.
Folldal flerbrukshus mandag 14. september kl 09-18.

Slik stemmer du ved kirkevalget
Stemmerett har alle medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet og fyller minst 15 år i
løpet av dette året.
Alle stemmeberettigede får tilsendt et valgkort i posten, og er du i tvil om at du står i manntallet,
bør dette sjekkes med kirkekontoret der du bor i god tid før valgdagen.
På stemmeseddelen til nytt menighetsråd er kandidatene prioritert, og den kan leveres uendret.
Men du kan også endre stemmeseddelen – både ved å:
- gi en tilleggstemme til inntil tre av kandidatene ved å sette kryss i ruten til venstre for navnet.
Ved opptellingen får disse kandidatene to stemmer
- tilføye opptil tre nye navn. Disse kan ikke gis tilleggstemme verken ved å sette kryss eller ved
å gjenta navnet
Valg av nytt bispedømmeråd er historisk fordi det i år er første gang med to kandidatlister –
nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirkes liste. På stemmesedlene er kandidatene
prioritert, og de kan leveres uendret. Men også her kan du endre stemmeseddelen – både ved å:
- gi en tilleggstemme til inntil tre av kandidatene ved å sette kryss i ruten til venstre for navnet.
Ved opptellingen får disse kandidatene to stemmer
- føre opp inntil tre navn fra den andre valglisten. Disse kan ikke gis tilleggstemme verken ved
å sette kryss eller ved å gjenta navnet
På www.kirken.no/hamar ligger det opplysninger om alle kandidatene på begge lister, og hva
de mener om kirkeaktuelle spørsmål.
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Diktet mitt

Kim du nå va
(Øyvind Staveland)
Den finaste mårenen e den så vente.
Og eg e der lenge før eg e heilt nødt.
Eg står opp med solå og ser at hu hente
ein ny dag og sett an på gløtt.

Så takk ska du ha, kjære gud,
Eller kim du nå va?
Du så fant opp dei finaste ting.
Den finaste nattå va den så me delte.
Me leita og fant uten for månge ord.
Så våkna eg innte den finaste jentå
eg vett om på denna jord.

Den finaste dagen e den så lar vær
å bestemma, men løfte meg opp og gir fart.
Då sveve eg fint, eg kan se og glømma
og velge meg kvitt framfor svart.

Så takk ska du ha, kjære gud,
Eller kim du nå va?
Du så fant opp dei finaste ting.

Så takk ska du ha, kjære gud,
Eller kim du nå va?
Du så fant opp dei finaste ting.
Når skumringen legge sitt slør øve dagen
Og stillheten senke seg, går eg te ro.
Eller kanskje så søke eg byen og larmen
og tar meg et glass eller to.

Dette er ein songtekst med mykje fin poesi, henta frå bandet Vamp som betyr mykje for meg.
"Kim du nå va", er ein tekst med mange gode metaforar om livet og naturen. Eg finn både håp,
optimisme og takknemlighet i teksten, samt viktigheten av å leve her og no og glede seg over
små øyeblikk. Den peiker også på at ein sjølv kan velgje mellom mørke og lyse tankar, så lenge
ein tar det med ro og er oppmerksam på dei små gledene rundt seg.

Eg vil utfordre Elin Randen Myklebust vidare!
Lena Bydal Hauge

6

Profilen
I denne serien i menighetsbladet vil det bli et portrett av kjente og ukjente menn og kvinner fra
bibelhistorien.

Europas første kristne

Kristendommens vei til vår verdensdel er en nærmest utrolig historie. I den eldste kirkehistorien
vi kjenner, Apostlenes Gjerninger, fortelles det at Paulus i en drøm ble kalt til å legge veien over
til Europa da han var på sin andre misjonsreise. Han befant seg da i Troas, på Lilleasias vestkyst
(dagens Tyrkia). Planen var å dra tilbake til Antiokia i Syria, der reisen hadde startet. Men i
drømmen så han en europeer som kalte på ham: «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Paulus
var overbevist om at Gud kalte på ham denne natten. Det ble da til at Paulus og hans følge
bestemte seg for å legge veien over havet til Makedonia. Etter hvert kom de fram til byen Filippi.

Ved elvebredden
I Filippi ble de i flere dager. En lørdag gikk de ut til en elv hvor det skulle være et bønnested.
Der talte Paulus til flere kvinner som var samlet. Blant dem var den som, så langt vi vet, skulle
bli den første europeer som tok imot den kristne tro. Hun het Lydia, og var opprinnelig fra
Lilleasia.

Rik handelskvinne
Det fortelles at Lydia handlet med kostbare tøyvarer. Hun var derfor trolig forholdsvis velstående. Gud åpnet hennes hjerte da Paulus talte, og hun ble døpt «sammen med alle i sitt hus» forteller Apostlenes Gjerninger (Apg 16,15). Dette er den første kristne dåp vi kjenner til i Europa.
Men av familiemedlemmene i huset kjenner vi altså bare ett navn – Lydia.

Huskirke
Lydia ble en viktig støttespiller i menigheten i Filippi. Etter at Paulus og hans medarbeider Silas
hadde vært fengslet i byen på grunn av sin kristne tro, gikk de hjem til Lydia. «Her traff de
søsknene og satt mot i dem,» fortelles det (Apg 16,40). Med denne bemerkningen siktes det trolig
til at flere troende var samlet i Lydias hus. Hennes hjem fungerte dermed som en «huskirke», før
menigheten fikk egne forsamlingshus. Slike huskirker i private hjem var vanlig i den første
kristne tiden, lenge før de første kirker ble bygd. Slike private forsamlingshus tilhørte gjerne forholdsvis velstående kvinner og menn. Vi kjenner til slike huskirker også fra storbyer som Roma
og Korint.
JOR
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Glimt fra menighetslivet:

Agentar i Folldalskyrkja: Siste helga i april vart årets tårnagenthelg arrangert, denne gongen i
Folldalskyrkja og kyrkjestuggu. 24 barn frå 3. og 4. klasse deltok på eit variert opplegg, med symboljakt, klatring opp i kyrkjetårnet, bibelkunnskap, songøving og mykje meir. Takk til barn, foreldre og leiarar! (foto: Solveig Elgevasslien / kyrkjekontoret)
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Vårpuss på Dalen kyrkjegard og ved Dalen kyrkje. Ei
veke før 17. mai var det dugnad ute og inne ved Dalen kyrkje.
Ein god dugnadsgjeng ordna med lauvraking, glaspuss og elles
førefallande oppgåver etter vinteren. (foto: Mari Spydevold)

Vårdikt
Vinteren vi har lagt bak oss, har vore spesiell, med plussgrader, is på vegar, regn og sludd. Og
lite med sjog. No skriv vi juni, og våren er her. Får tru vi får ein fin vår og sommar. Desse to dikta
fann eg i eit blad, dei handlar om våren. Dei passar godt nå, synes eg, i vår- og sommarnummeret.
Kari Garmager

Vår

Vårdag i grenda

No er den her, våren med sin saknad og lengt.
Den åpne kvart sinn, inga dør er stengt.
Eg kjenner den svale vind og høyre ein tone
som syng om vår og tid som var.

Maurdans på tuva, det våren oss byr.
Ei humle lyfte sine venger og flyg.
Dagar er fylt med eit vårleg skjer.
Eg nyt våren, vårdagens vêr.

Det er å møte ein gamal ven, skog og lyng.

Under gjømsel vaknar den sovande dval
opp frå den lange, myrke vintersal.
Vårvêret fell over fjell og lier.
Vårbekken syng sine vårsymfonier.

Eg ruslar langs bekken og kjenne duft av mange slag.

Her er kvitveis, blåveis, hestehov og bekkeblom.
Det er så fin ein dag, eg sett meg ned.
For her var vi ofte i lag.
Eg kjenner gleda ved våren og og livet og tenker,
kor er dei vorte av – alle åran?
Så blir blikket mitt uklart, med eitt,
og eg skjønne korfor.
Det er tåran.
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Våren forkynner sin gamle bodskap
til kneppandes knopper på lauvtre og kratt.
Eit kall frå kvar plante som spire og gro,
eit smil frå ei blåveis, ho har sprunge ut no.
Gjetarguten sit med ein søljukvist i hand,
Han spikkar ei fløyte og speller ein sang,
ei tone så spinkel, så høgstemt og klår,
sender bod over grenda at nå er det vår.

Fra kjøkkenvinduet
Under denne vignetten skriver vår spaltist om stort og smått fra sitt utsiktspunkt på kjøkkenet
Jeg skriver dette 10. mai, og sannelig tror jeg
ikke at våren er på tur hit i år også. Når jeg ser
ut av vinduet, møter jeg et snødekt Rondane.
Men det begynner å bli bare flekker i den
ellers så tette «vinterkåpa». Et tynt lag med snø
ligger nedover liene, men Knutshovda kneiser
med snøfri topp. Blomsterbedet er prydet med
de første grønne stråene, som er ugress, men
jeg har ikke hjerte til å rykke dem opp enda.
Alle vårtegnene er her. Hestehov og mogop er
nesten avblomstret, trekkfuglene er kommet
og de spede brekene fra nyfødte lamunger
høres når jeg går forbi Åsen. Så vi har mye flott
i vente utover. Jeg trøster meg alltid med det at
når sommeren er nesten «avblomstret» lenger
sør, ja, så har vi fremdeles den beste tida igjen.
Egentlig en fattig trøst når alt er brunt og det
blåser kald nordavind. Men ingen steder er
finere enn Folldal når sola skinner og jordene
er irrgrønne.
Ellers er det også et skikkelig vårtegn når
russen kler seg i rødt og dundrer forbi med
høyttalere på full guffe. Aldri har vel
russefeiringa fått mere mediedekning enn i år.
Dette året er det 50 år siden jeg selv var russ.
Den gang var ikke feiringen i nærheten av hva
som foregår nå. Vi hadde også russerop som
ble sensurert av rektor og strengt forbudt. Men
når jeg i dag tenker tilbake på det som ble det
endelige russebrølet fra min skole det året, må
jeg si at det var både litt grovt og ellers ganske
søtt. Vi var unge og skulle tøye grensene den
gang som nå. Det er bare det at nå er alt litt
grovere og i mye større skala enn det var den
gangen. De store russebussenes tid hadde
ikke begynt enda. Noen hadde gamle biler
som rullet på veien av gammel vane og nok
ikke hadde blitt godkjent i dag. Men vi hadde
røde klær med skolens logo på, ungdommens
ukuelige livsmot og optimisme. Det var ingen
store russesamlinger på Tryvann og
Lillehammer hvor alt kan skje, til og med
stygge overgrep. Men vi drakk litt øl og hoiet
og ropte de gamle russebrølene. Jeg husker en
gang jeg satt i baksetet på en russebil og kjørte

rundt på Grorud. Da ble vi plutselig stoppet i
politikontroll og sjåføren måtte vise sertifikat
og vognkort. Heldigvis var alt i orden. Men da
politimannen skulle røske opp bakdøra på
bilen, så stod han igjen med dørhåndtaket. Vi
åpnet døra innen i fra og han bemerket at vi
hadde en ølkasse på gulvet. At vi var fire bak
brydde han seg ikke noe om. Da han smelte
igjen døra etter kontrollen, ramla vindusglasset
ut, men da ropte han bare kjør videre, men jeg
så at skuldrene hans ristet, så han lo nok godt
av oss som satt som tente lys inne i det gamle
vraket av en bil. Vi hadde knuteregler vi også,
men ikke på langt nær så avanserte som nå.
Det var knute for å seg holde våken en hel
natt, likeså fikk du knute hvis du feide fortau
eller skolegård med tannbørste. Den gjeveste
knuten var den du fikk etter å ha kysset en
politimann. Hver skole i Oslo var med i
russetoget som gikk ned over Karl Johan om
ettermiddagen. Vi la vår sjel i å få til fine bidrag
som markerte vår skole. Biler i russetoget var
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Fra kjøkkenvinduet
helt forbudt. Det skulle være plakater med
snert i og fine/morsomme kostymer. Jeg var
«sexbombe» for første og siste gang i mitt liv.
Plakaten jeg gikk under var et spark til Kina
som hadde begynt med prøvesprengninger.
«Nå har også Kina fått sin bombe» stod det på
plakaten foran meg. Jeg var kledd opp i
ordentlig mandarindrakt som en venninne av
meg hadde fått av sin bestemor som hadde
vært misjonær i Kina. Så hadde jeg åletrangt
skjørt med høy splitt og vaklet rundt på høye
sandaler. Jeg hadde langt, svart hår og ble
behørig sminket så jeg fikk skjeve øyne. Så
var det å vrikke seg nedover Oslos hovedgate.
Vi visste jo knapt hvordan sexbomber så ut,
men vi regnet med at både Marilyn Monroe,
Diana Dors og Jayne Mansfield kunne gå
under denne betegnelsen. Det var mange
politimenn som stod vakt nedover gata så jeg
fikk mange knuter den dagen. Mine foreldre
hadde sett på og min mor bemerket etterpå at
hun hadde sett helt nye sider ved meg og at
jeg kanskje ikke var noe barn lenger. Hun
utdypet det aldri.

men det er så synd at noen freaker helt ut og
går langt utover tillatte grenser i ly av at det er
slutten på mange års skolegang. Kua må ikke
glemme at den en gang var kalv, nei,
selvfølgelig skal ungdommen få more seg og
finne på mye tull. Men blant disse ungdommene
er det mye kreative krefter som kunne vært
brukt på en mer positiv måte i russetida. Jeg
savner et morsomt russetog med snert i
parolene og spretne påfunn. For mange år
siden sluttet jeg å se på russetoget da hele
toget var blitt en bilkortesje med mer eller
mindre halsbrekkende stunt oppe på bilene av
tydelig beruset ungdom.
Når det gjelder russekortene som for øvrig
barnebarna er ivrige samlere av, er jeg positivt
overrasket. Det er skrevet mye artig og lite
groviser på de jeg har sett i år fra NordØsterdal. Mange morsomme bilder var det
også. På mitt russekort i 1965 stod det: «Et
svakt øyeblikk kan vare i flere timer». Min mor
var ikke udelt begeistret men det passerte
under tvil. For øvrig avsluttet jeg russetida etter
en drøy uke for da begynte det å bli litt
krampaktig syns jeg.
Dessuten ventet
sommerjobben og russebudsjettet mitt holdt
ikke stort lenger.
Russetida er kommet for å bli og er et sikkert
vårtegn. Jeg setter pris på russens humør,
sprett og hopp og uskyldige påfunn og unner
dem all moro. Jeg husker ennå den berusende
følelsen av å være ung, litt uansvarlig og ha
hele livet foran seg.

I motsetning til nå var vi ferdig med alle
eksamener og hadde bare sensuren igjen. Det
er veldig synd på de ungdommene som feirer
så voldsomt og tar noen uheldige valg slik at
det går ut over deres framtid. I ungdommelig
overmot så kan en trå feil. Noen av feilene
som begås nå, er at russetida er blitt storindustri
og noen skal tjene penger på dette. Det brukes
enorme pengesummer på klær, busser,
musikkanlegg og alkohol. Jeg syns det er trist
å høre ordbruken i sangene som skrives og
finner
en
del
av
dem
direkte
kvinnediskriminerende. Jeg skjønner ikke at
oppegående og likestillingsbevisste jenter
finner seg i dette. Deres bestemødre som stod
på barrikadene i fotform sko og lilla skjerf og
kjempet for likeverd, er nok ikke blide over
det de ser. Det er tragisk at russetreffene må
ha masse vakter for å unngå voldtekter og
slagsmål. Dette skulle jo være kremen av norsk
ungdom. Nå gjelder heldigvis dette ikke alle,

Nyt ungdomstida, og ta valg du ikke behøver å
skamme deg over!
Så håper jeg at vi litt eldre kan nyte en fin og
varm årstid. På kalenderen min i dag står det:
«Takk for de rundt deg som hjelper til med å
åpne grinda inn til livets blomsterenger». God
sommer alle sammen!
				
Solvor Alstad
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I forbifarten:
Vi har stilt fire tilfeldige folldøler følgende spørsmål: Hva syns du er det fineste ved årstida vi er
inne i nå? Og hva liker du å bruke fine sommerdager til?
(Tekst/foto: Solvor Alstad)

Inger Oline Lilleeng
Lyset, og at det blir lysere og lysere! På fine
sommerdager liker jeg å være mye ute – alt fra
å sole seg til å gå en tur på fjellet, helst i
Kakelldalen, min barndoms dal.

Synnøve Smedhus
At lyset er kommet tilbake og å høre alle fuglene. Å være ute sammen med barnebarna
mine i skogen, ha med niste og sitte på en
tømmerstokk og undre oss over det vi ser og
hører.

Kjellaug Eiklid
At det begynner å bli grønt, løvet spretter og
de lyse kveldene. På fine sommerdager liker
jeg å være i jordbæråkeren og hagen.

Oddlaug Barstad
Lyset og lange, gode kvelder. Gå mange turer
og å klippe plenen. Jeg har på for mye
kunstgjødsel så jeg må klippe ofte.
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Sommerens busstur og besøksdag

Busstur til Innset
Torsdag 2. juli
Årets tur går via Oppdal (kaffestopp på IMI Stølen) til Innset kirke, hvor det blir omvisning.
Middag på Orkelbogen i Kvikne.
Avreise: Fra Folldal busstasjon kl 11.00 Bussen stopper og tar med passasjerer på veien mot
Hjerkinn.
Pris, inkl. transport, kaffestopp, omvisning og middag: 600,- .
Det forutsettes minimum 25 deltakere for at turen skal gjennomføres.
Påmelding: Folldal kirkekontor (tlf 62 49 10 00), Jon Olav Ryen (900 123 78) el. Evy Kjølle
(920 18 879) innen 24. juni.
Arr.: Diakoniutvalget i menighetene i Folldal

Besøksdag fra Folldal Bo- og Servicesenter
til Dalen kyrkje og kyrkjegard
Torsdag 3. september kl 11.00
Diakoniutvalet og Øvre Folldal sokneråd inviterer dalingar ved sjukeheimen og pensjonistbustadene til Dalen kyrkje og kyrkjegard 3. september.
Andakt, song, kyrkjekaffe (i kyrkja).
Pårørande er òg hjarteleg velkomne!
Det blir sett opp skyss frå Folldal Bo- og Servicesenter kl 10.30. Påmelding til tilsette ved avdelingane eller til kyrkjekontoret (62 49 10 00) innan 28. august.

Kirkegården
Vi står foran en ny sommersesong, og som
ansvarlige på kirkegården ønsker vi å gi litt
informasjon.
Det er gravfester selv som har ansvaret for å
vedlikeholde gravminnet, klippe gras nært
inntil gravminnet, og sørge for eventuell
beplantning.
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Etter vinteren kan det hende at gravstøttene er
blitt skeive grunnet frost og / eller vann.
Oppretting av gravminner er gravfesters
ansvar. Om man ikke får til å ordne dette selv,
bistår gjerne kirketjenerne med råd og tips.
Mot et vederlag kan kirkegårdsadministrasjonen
påta seg arbeidet med slik oppretting. De som
vil sette bort dette arbeidet, kan derfor avtale
oppretting med kirketjenerne eller kirkeverge.
Fortsetter på neste side

Skjære og kråke hakker gjerne på talg i lys og
bokser, og drar disse utover. Og ofte drar
fuglene utover mose fra blomsterbedene foran
gravminnene. Hvis dere ønsker å bruke mose
til pynting på kirkegårdene, må dere ha jevnlig
oppsyn med dette for å holde det pent. Ellers
ser vi også at både fugler, mus og hare kan
forstyrre plantene.

Derfor tillater ikke kirkegårdsvedtektene løse
steiner for å avgrense blomsterbedet.

Kirketjenerne har ansvar for klipping av graset.
Steiner som ligger på bakken rundt et bed, kan
komme inn i grasklipperen og gjøre skade.

God sommer til alle som ferdes på gravplassene!

Vatnet på kirkegårdene blir satt på når fare for
nattefrost er over, og telen er gått ut av jorden.
Nytt av året er at det vil bli innkjøpt noen
vogner til kannene for dem som må bære
langt.

Hilsen kirketjenerne og kirkevergen.

Småplukk
Prestetjenesten i sommer. Soknepresten har ferie 6.-12. juli og 10.-23. august. I denne tiden
har soknepresten i Alvdal, Kari Holte, tjeneste også i Folldal. Hun treffes på tlf. 412 77 058.
Innsamling av klær til Estland. En ny transport med pent brukte klær til Estland forlot Folldal
i slutten av april. Takk til dere som har levert klær! Det koster selvsagt å bringe klærne med
trailer gjennom Sverige og videre med båt over Østersjøen inn til Baltikum. Støtte til frakten kan
betales inn på konto 1822.14.11621. Giroer ligger også lagt ut inne i gangen på gamle Verket
skole, der klærne leveres. Nøkkel til lagerrommet er til utlån på kommunens servicekontor.

- 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

14

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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FOLLDAL MENIGHETSBLAD
Ansvarlige utgivere:
Folldal menighetsråd og
Øvre Folldal sokneråd
Returadresse:
Folldal prestekontor, 2580 Folldal
Utforming: Infotek AS, 2580 Folldal

k

Til informasjon tar vi med gudstjenestene også i Alvdal i juli og august.
Alvdal og Folldal har felles prestetjeneste i deler av sommeren pga. ferieavvikling.
14. juni 3. søndag i treenighetstiden Joh 1,35-51
						
11.00
Rondaheim. Ryen.
Kirkekaffe
28. juni 5. s. i treenighetstiden Matt 7,21-29
11.00
Folldal krk. Ryen.
Høymesse med nattverd
5. juli
12.00
19.00

Aposteldagen Matt 16,13-20
Flåman. Ryen. Setermesse
Eysteinkyrkja. Ryen. 			
Kveldsgudstjeneste.

12. juli 7. s. i treenighetstiden Luk 19,1-10
12.00
Lomsjødalen, Alvdal (hos Karin 		
Platou). Holte. Setermesse
19. juli 8. s. i treenighetstiden Mark 12,37b-44
11.00
Uppigard Streitlien bygdetun. Ryen.
Friluftsmesse. Liv i stuguom
19.00
Alvdal krk. Ryen. Kveldsmesse
26. juli 9. s. i treenighetstiden Joh 8,2-11
11.00
Romsdalsetra, Einunndalen. Ryen.
Setermesse
1. aug
19.00

(lørdag)
Folldal krk. Ryen. Aftensang.
Offer: Menighetsarbeidet

2. aug
11.00

10. s. i treenighetstiden Matt 18,21-35

Alvdal krk. Ryen. Høymesse

9. aug
12.00

11. s. i treenighetstiden Mark 2,23-28

Høstdalen, Alvdal (setra til Gunhild
Valråmoen). Ryen. Setermesse

16. aug 12. s. i treenighetstiden Luk 8,1-3
12.00
Meløya, Einunndalen. Holte. 		
Setermesse
23. aug 13. s. i treenighetstiden Luk 12,41-48
11.00
Alvdal krk. Holte. Høymesse
30. aug Vingårdssøndagen 1 Kor 3,4-11
11.00
Folldal krk. Ryen. Høymesse. 		
Nattverd. Offer: Normisjon
19.00
Alvdal krk. Ryen. Kveldsmesse
6. sept 15. s. i treenighetstiden Luk 10,38-42
11.00
Dalen krk. Ryen.
Høymesse med nattverd. Kirkekaffe.
Diakoniens dag
12. sept (lørdag)
18.00
Folldal krk. Ryen.
50-årskonfirmanter. Festsamvær på
Rondeslottet etter gudstjenesten
13. sept 16. s. i treenighetstiden Matt 5,10-12
11.00
Dalen krk. Ryen. Høsttakkefest med
presentasjon av nye konfirmanter.
Offer: Menighetsarbeidet. 		
Kirkekaffe, med markering av 		
100-årsjubileet for kirkegården og
80-årsjubileet for Dalen krk.
19.00
Folldal krk. Ryen.
Høsttakkefest med presentasjon av
nye konfirmanter.
Offer: Menighetsarbeidet.
Kirkekaffe
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