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Julekrybbe med strikkede figurer,
produsert i Grimsbu
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Ord til ettertanke
«..og tusene barnehender mot himmelen ljosa held.»
Inn mot denne julen har jeg tenkt mye på
Jakob Sandes vakre julesalme «Det lyser i stille
grender». Denne salmen inneholder sterke
kontraster; lys og mørke, «himmelhall» og «vesal stall», «ringe seng» og englesang. I likhet
med salmen får også årets julefeiring en kontrastfylt inngang. Vi bærer alle med oss sterke
bilder av mennesker i stor nød. De som har
flyktet i tusentall fra sine hjemland, krysset det
livsfarlige Middelhavet og som har blitt møtt i
Europa med både åpne og lukkede armer. De
har flyktet i håp og med drømmer om en
trygg fremtid for seg og sin familie.

mørket – som bærer mennesker til alle tider –
og som gir håp for verden!
Den songen som atter tonar
med jubel kvar julenatt.
om barnet, Guds Son, vår sonar,
som døden for evig batt.

Velsignet julehøytid!
Solveig Fiske
Hamar biskop

Så kommer julen, og budskapet om barnet;
som ble født midt i vår verden, med all dens
skjønnhet og grusomheter. Og jeg tenker på
Sandes salme; som tar oss til den første julenatten, og som gir meg den gode gjenkjennelse i det å holde et nyfødt barn i armene for
første gang. Det å kjenne den myke huden,
stirre inn i dybden av barnets blikk. Det gir
også påminnelse om hvor sårbart et menneskeliv er, og hvor avhengig vi er av hverandre.
Jesusbarnet ble den gang båret av Maria og
Josef, på samme måte som Kristus har båret
mennesker over hele verden med sin kjærlighet og nåde i 2000 år.
Alle trenger å bli båret; alle barn i verden
trenger omsorgsfulle hender. Og akkurat nå,
kanskje mer enn noen gang banker barn og
voksne på døra vår. Og de trenger at blikk
møter blikk, og bli bekreftet som mennesker.
Ja, de trenger det som Sande så fint skriver;
«tusene barnehender mot himmelen ljosa
held.» De trenger at vi løfter våre lys, at kirken
løfter opp Ham som er verdens lys.

(foto: www.kirken.no)

Julen handler om å synge sangen; synge jubeltonene om barnet. Om Gud som ble menneske. Som ut av de ringeste kår ble den
mest dyrebare rose. Som bryter seg igjennom
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Julekrybbe til kyrkjene i Folldal
Til advent og jul i år har kyrkjene i Folldal fått
ei flott julekrybbe av Sigrun Osnes Aaseng. Og
her er alle personene knytta til den velkjente
fortellinga fra stallen i Betlehem med.

av et enkelt byggverk i tre eller framstilt som ei
hule.
Det heter seg gjerne at det er Frans av
Assisi som i 1223 fant på å framstille denne
scena fra Bibelen i tredimensjonal form. Men
malerier viser at dette ikke var første gangen.
Bruken av julekrybbe utviklet seg og spredde
seg, men fikk et brudd ved reformasjonen
blant protestantene – i den lutherske kirka.
Det vart deretter et rent katolsk fenomen, og
har vært mer utbredt i katolske land. Men julekrybba kom også tilbake i de protestantiske
landene.
På Petersplassen i Vatikanet settes det opp
julekrybbe med figurer i naturtro størrelse. Og
rundt omkring har det vært julekrybber på offentlige steder. Og den kom også etter hvert
inn i den private julefeiringa.

Bildet på framsida av dette menighetsbladet viser julekrybba med hele galleriet av figurer i
strikkede versjoner: Jesusbarnet, Maria og
Josef, de tre vise menn, okse og esel, et par
gjetere med sauer og lam, og sjølsagt engler.
Og over stallen lyser Betlehemsstjerna.
Julekrybbe med strikkede figurer
Det er Sigrun Osnes Aaseng som har strikka
alle disse figurene. Trebygninga som illustrerer
stallen, er også hjemmelaga. Med både menneskene og dyra og englene er det til sammen
hele 23 figurer.
Det hele begynte i mars i år, kan Sigrun
fortelle. Da datt hun på holka og brøt en fot.
Hun ville ha noe å drive med når hun måtte
holde seg i ro, og dermed kom tanken om å
lage ei julekrybbe med strikkede figurer.
Sigrun hadde fra før oppskrift på dette, og så
fant hun fram til bilder på Internett, som inspirerte henne. Da var det bare å sette i gang. Og
i løpet av våren var det meste ferdig.
Så tok hun kontakt med kyrkjekontoret og
lurte på om det var interesse for ei slik julekrybbe til kyrkjene våre. Og det var det. Og
med alle figurene, både personene og dyra og
englene, så vart det ei riktig så flott julekrybbe
av dette – med ”full besetning”! Ei stjerne å
sette over stalltaket for å illustrere
Betlehemsstjerna hadde hun også. Dermed var
hele julekrybba komplett.

Tas i bruk i kyrkjene våre
Den flotte julekrybba med alle figurene er altså
ei gave fra Sigrun Osnes Aaseng. Den tas i
bruk i kyrkjene våre i adventstida vi nå er inne
i, og i den kommende jula.
(Tekst og foto: Arild Alander)

Gammel tradisjon
Julekrybbe er altså ei tredimensjonal framstilling av Jesu fødsel, med figurer av den hellige
familie: Jesusbarnet i ei krybbe og Maria og
Josef ved denne. Det kan ofte begrense seg til
disse, men det kan gjerne være med mange
flere figurer fra den kjente bibelfortellinga,
både personer og dyr, og sjølsagt engler. Og
det hele settes da opp i og foran en stall i form
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Fullført arbeid: Sigrun Osnes Aaseng med den flotte julekrybba, bestående av både et trebygg
som illustrerer stallen, og hele 23 strikkede figurer.
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Diktet mitt
Oktobervandring
Av Anne Sletten

Sjå frosne myrar og nakne lier
og bekken sullar om stille tider – ein vinter
lang.
Frå kjørr og tuve har tagna tonen
dei glade småfuglars ljose song.
Rimfrost på strå, doggtårer små.
Vik, vemod! Lyft ditt auga til ein oktoberhimmel, tindrande blå.
Skardheim er nådd, komen halvvegs.
Lett vi trødde dei tunge bakkar.
Greie råk fortel om mange som før oss trakka.
Sitja i skogen, drøyme seg langt attende:

Mot seine kveld, ei einsleg kvinne
lokkar og lyer, må flokken sin finne.
Dei kom da så sikkert når sol sto på hell,
skal tru noko kunne ha hendt med dei lell?
Men så svarar gromkua, bjølla klunkar!
Borte er angsten, i glede hjarta dunkar.
Mørkredd? Nei, er du galen, når ein fer med
åtte kyr?
nei, da fekk du bli nedi dalen!
Vakne or draumen, gå lengerBleike grastuster, gråbrune blad
frå kjørr og vier har lagt seg ned.
Vinden leikar lett i håret.
På med vottane, her rår eg, sa vinden.
Men fyrst ein tur rundt med kikkerten
i alle fjell, etter alle lier.
Tålmodig ventar bua, trygg og traust:
Tenk at dei mine vil sjå om meg enda ein gong
i haust!

Tunge steg, sterke kroppar i grått vadmål
med bør i sekken og ro i minnet,
hund som fillar trutt i fara.
Ein liten geitflokk ned til kvelds,
Bukken frir til den vesle, blakke,
stanar og undrast med øyra på skakke.
Ser han meg, tru?
Men bukken ristar dei stor horna, og alle
skundar
forbi og heim, til mjølking og godprat og salt
på stein.

Eg spør Solvår Lohn om å bidra neste gong!
Møyfrid Berg
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Profilen
I denne serien i menighetsbladet portretteres kjente og ukjente menn og kvinner fra bibelhistorien.

En mann av få ord

Han hadde et svært vanlig jødisk navn, og var
håndverker av yrke. Mannen vi skal fram til,
hadde forlovet seg med en adskillig yngre
pike. Noen kilder (senere enn Bibelen) kan
tyde på at han var enkemann, og kanskje hadde barn fra sitt tidligere ekteskap. Tradisjonen
fremstiller ham som en karakterfast, fåmælt
person.

sjoner om å overta tronen. Flukten til Egypt
skjedde «i samme natt», forteller bibelhistorien.

Valgets kvaler
Ifølge et av evangeliene kom vår mann i sterk
tvil om han skulle heve forlovelsen da han
skjønte at forloveden ventet barn som ikke
kunne være hans eget. Bibelteksten forteller at
«mannen hennes, som var rettskaffen og ikke
ønsket å føre skam over henne, vill da skille
seg fra henne i all stillhet».

Ikke til stede ved korset
Kildene nevner ham ikke i forbindelse med
korsfestelsen og oppstandelsen til Jesus. En
velstående navnebror sørget for at Jesus ble
gravlagt i en grav som var hugget ut i bergveggen. På dette tidspunktet hadde vår mann trolig vært død i mange år. Siste gang vi hører om
ham i bibelhistorien, er i forbindelse med Jesus
som tolvåring i templet, drøyt 20 år tidligere.

Familien vendte ikke tilbake til sitt hjemsted i
det nordlige Israel før kongen var død. Da
hadde det trolig gått over fire år. Familiefaren
fortsatte sin virksomhet som tømmermann, og
lærte opp sin unge sønn i det samme yrket.

Mens han funderte på dette, drømte han at
barnet hadde en særskilt oppgave. De skulle
få en sønn som skulle forandre verdenshistorien. Han bestemte seg da for å opprettholde
forbindelsen med sin kjære, og ta barnet til seg
som sitt eget.

Helgen i Østkirken
Mannen vi har under lupen, ble i økende grad
holdt som en hellig mann i kirkene i Østen,
som et eksempel på en trofast familiemann.
Hans minnedag (navnedag) er 19. mars, og ble
innført i den romerske kalenderen i 1479. I kirkekunsten er han sjelden framstilt alene, men
nesten alltid sammen med Maria og Jesus, ofte
med jesusbarnet på skulderen. Han avbildes
gjerne med en lilje (symbolet for renhet) eller
en tømmermanns verktøy.

Flyktningfamilie
Kort tid etter at sønnen var født, ble vår mann
varslet i en drøm om at han måtte flykte til
Egypt, for kongen var i ferd med å lete opp
barnet og drepe det. Grunnen til dette var at
kongen trodde vår manns familie hadde ambi-

Jon Olav Ryen
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Glimt fra menighetslivet:

Vi er fire, vi. Fireåringer med ny bok i Folldal kirke. Under gudstjenesten i høst deltok fireåringene også på en minimusikal, med fynd og klem. Første rekke fra venstre: Tuva Nymoen
Øyen, Iselin Bendixvold Håtveit, Mael Paschel, Lone Olsen, Aksel Voll Odden, Jonas Hasvi.
Andre rekke: Lisa van Ingen, Amlie Rogne Streitlien, Jon Olav Ryen, Mia Bakken-Berg.
(foto: Mari Spydevold).

Glade for å treffes igjen: I høst var det 1965-kullets tur til å treffes 50 år etter konfirmasjonen.
Her ser vi jubilantene samlet i Folldal kirke. Første rekke fra venstre: Sølvi Thorsen f.
Rundtom, Aud Olsen f. Dalflyen, Marian Stenhaug, Vigdis Kvande f. Slåen. Andre rekke: Liv
Sivertsen f. Kristoffersen, Anne Karin Aaseng, Liv Brendryen, Inger Nyrønning f. Hansen, Tone
Venke Streitlien. Tredje rekke: Laila Kleiv f. Brendryen, Tove Guntvedt, Bill Joar Vasskog, Åge
Enget. Fjerde rekke: Simon Faldet, Thorvid Husum, Helge Randen, Martin Kjønsberg.
(foto: Geir Olav Slåen).
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Merkedager i jula
Vår minnedag for Jesu fødsel er julaften, som
er blitt en av våre største høgtidsdager. Og jula
starter jo på ettermiddagen julaften – og varer
til trettendedagen, eller tjuendedagen. Skjønt i
dag virker det som om jula starter på høsten
og varer til nyttårshelga!

Jula varte før i tida til trettendedagen, eller
sågar til tjuendedagen. Trettende dag jul, 6. januar, kalles Helligtrekongersdag, til minne om
kongene, eller vismennene, som kom til Jesus
med gull, røkelse og myrra. Primstavtegnet er
tre kroner. Dagen var helligdag fram til 1770.

I den katolske tradisjonen er det første juledag
som er Jesu fødselsdag. Men vi starter feiringa
av Jesu fødsel på julaften, og det er blitt en av
våre største høgtidsdager. Skjønt det er egentlig halv helg den dagen, altså halv arbeidsdag,
og julehelga starter først på ettermiddagen.
Og på primstavene, våre gamle evighetskalendere, var det da også oftest ikke noe tegn
for julaften. Men første juledag var primstavtegnet gjerne et spebarn som viste til
Jesusbarnet, ei tønne eller drikkehorn som
viste til de gamle drikkeskikkene, eller ei sol
som kan vise til den gamle hedenske solfesten
ved solsnu.
Jula ringes inn klokka fem på julaften, og
da starter jula. Da skulle alt arbeidet være ferdig, og folk vaska seg, skifta til rene og fine
klær, og tok helg. Og gjennom jula var det
bare det aller nødvendigste av arbeid som vart
gjort. Veden skulle for eksempel være hogd og
båret inn i rikelige mengder før julehelga.
Førstedagen skulle alle være inne og heime,
først på andredagen var det ”tillatt” å gå bort
på besøk.
Andre juledag kalles Staffansdagen, og er
minnedag for sankt Stefan, som var den første
kristne martyr. Primstavmerket er ofte en hest,
og denne dagen var det gjerne kappkjøring,
og det var første dagen en kunne ta ut på besøk. Ungdommen kledde seg kanskje ut og for
julebukk, og de kunne kjøre rundt i bygda på
julemoro fra nettopp andredagen.
28. desember kalles barnemesse eller barnedagen. Det er minnedag for alle barna som
vart drept av kong Herodes i et forsøk på å
drepe Jesus – den nyfødte kongen.
Primstavtegnet kan være et kors, eventuelt et
halvt kors.
Nyttårsdagen kalles også Jesu navnedag.
Her fins mange forskjellige primstavtegn.

Det fins et par værvarsler knytta til jula fra
Østerdalen. Først og fremst er det sagt at slik
været var førstedagen skal januarværet bli, andredagen viser oss februarværet, og så videre.
Her er det altså langtidsvarsel for hele det
kommende året!
Og så skal det være et godt tegn hvis juleveiene snør att – det vil gi en fin vinter med passe
snø og kulde.
Arild Alander

Utsnitt av en nyere skåret primstav. Dagene
med primstavmerke er først Thomasmesse eller
Thomas brygger på 21. desember med ei øltønne, så juledagen 25. desember med et drikkehorn. I romjula er det her blitt ett strek for lite.
Neste merket er på 1. januar, Jesu navnedag,
kanskje med et tempel, og til sist Hellig tre kongers dag 6. januar, markert med tre kroner.
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Fra kjøkkenvinduet
Under denne vignetten skriver vår spaltist om stort og smått fra sitt utsiktspunkt på kjøkkenet.
Så nærmer vinteren seg igjen. Vi har hatt en
strålende høst synes jeg. Det har vært mildt,
ikke snø og nydelige høstfarger. Det er lenge
siden jeg har sett fjellet i så strålende farger
som i år. Bjørka har vært så knall gul at en nesten skulle tro at noen hadde drysset safran
over bjørkeskogen. Rypebærlyngen har glødet
i alle sjatteringer av rødt. Men nå har det vært
løvfall og snøen har lagt seg over Rondane og
toppen av Knutshovda. Den kryper stadig lenger ned over liene. Men naturen er fin selv
senhøstes. Jeg gikk en tur langs elva her en
dag. Det var fuktig og et par kuldegrader.
Skogen og elvebredden så ut som den fineste
juledekorasjon. De lange stråene var sølvfarget, bjørka var kvitrimet og glitret mot den
grønne furua. Det var en nydelig naturopplevelse. På fuglebrettet er det yrende liv og ekornene som kommer hver dag begynner å bli
grå. I dag var det snø på plenen som forsvant,
men det varer vel ikke lenge før den blir liggende.
Ja, så ser vi i butikkene at julen nærmer seg,
altfor tidlig etter min smak. Det skader vel ikke
å ta en liten opprydding, tenkte jeg her en dag
og gikk ned i den innerste kjellerboden hvor
alt en ikke har bruk for, men som er altfor godt
til å kastes, står. Det ble ikke så mye rydding
den dagen, for det første jeg fant innerst i boden, var min første skolesekk eller ransel som
vi kalte det. Og med den i fanget var det bare
å sette seg i godstolen og la minnene strømme
på. Jeg fikk den julaften 1951 og jeg begynte
på skolen 1952. Den var øverst på ønskelista
det året. Jeg hadde sett den hengende oppunder taket på Samvirkelaget. Det er nok ingen
som ville ha gått med en slik sekk i dag. Den
var lagd av noe som jeg tror må være tykk seilduk og kantet med skinn. Jeg hadde vært med
bessfar på butikken flere ganger den høsten
og vist den fram til han. Men at den skulle bli
min, hadde jeg nok egentlig ikke trodd. For
når jeg fortalte til bessfar og de to onklene
mine som bodde sammen med oss, hva jeg
ønsket meg til jul, så var svaret alltid: «Du får
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ønske i den ene nevan og spøtte i den andre
og se hvem det blir mest i». Adventstida var så
travel og det var så langt fram til jul at julegaveønsket kom litt i bakgrunnen. Jeg husker
bessfars lune smil under barten og hvordan
han underfundig svarte på mine spørsmål.
Han røpet ikke med en mine at julegaven var
innkjøpt for lengst. Jeg husker han stod ved
hoggstabben i førjulstida og hogg småved til
takkebaksten. Veden skulle ikke være grov og
den skulle stables på en bestemt måte slik at
det ble jevn varme under takka. Faren min
hadde det og travelt i dagene før jul. Han drev
i vedskjulet med et eller annet som vi ikke fikk
se. Jeg ble hysjet bort så fort jeg nærmet meg
vedskjuldøra. Onklene mine satt i fjøsgangen
og lagde sopelimer og matter til å ha utafor
trappa. Så jeg gikk egentlig «mye i veien» som
de sa. Da var det mye koseligere i eldhuset der
bessmor og mamma bakte kaker og lefse. Der
var jeg velkommen. Å sitte på en krakk nær
takka og spise tynnkakeskred, ja, det var toppen av lykke.
Da julaften endelig kom og jeg satt der med
den flotte ranselen i fanget, kunne ingen være
gladere enn meg. Hemmeligheten til pappa
var et nydelig tre-pennal i to «etasjer». Det var
ovalt med lokk. På den ene enden var det laget et rundt hull til blekkhuset. Jeg hadde det
også i mange år, men det ble kastet til slutt
dessverre. Ja, det var en uforglemmelig julaften! Rart at å holde denne gamle, slitte skolesekken i hånda vekket til live så mange minner.
Opp i sekken lå mange brev og papirer og
mønstre jeg har samlet på. Da jeg fant igjen
julebrevet fra min søster skrevet i 1973, fikk
jeg meg en god latter. Der beskrev hun julaften
i Rendalen det året. Vi bodde i Folldal og feiret
jul her, så nå var det de yngre søstrene mine
som feiret jul i Østagrenda. Forhistorien til den
gode latteren er jo at jeg bodde på hybel i
Oslo det året jeg traff Nils. Jeg hadde kjøpt et
marsvin for å ha litt selskap. Men jeg kan jo i

ettertid innrømme at dette lille dyret nok var
mye alene. Så da Nils proklamerte at du får
velge mellom meg og «rotta», så var det med
ganske lett hjerte jeg overlot Knut Burre til min
yngste søster som ble kjempeglad. Han levde i
mange år og trodde selv at han var en hund.
Men tilbake til julaften 1973. Under juletreet lå
en stor pakke fra Knut Burre til Turid (søster).
Og gjett om hun var spent. Den ene esken etter den andre ble pakket ut og spenningen
steg. Til slutt lå det igjen en liten smykke-eske
og hun var helt sikker på at dette var årets
julegave. Ansiktet hennes da hun åpnet esken
og fant en liten marsvinmøkk var helt ubeskrivelig. Men min yngste søster, som fant på dette, lå i sofaen og skrek av latter. Og det ble en
livat julekveld.

kos. Jeg tror vi må senke skuldrene og roe oss
ned i denne tida. Det behøver ikke være gullende rent over alt. Ingen ser om vinduene er
nypussede så korte som dagene er nå. Jeg skal
i hvert fall fortsette der vi slapp i fjor, nemlig å
lære barnebarna å flette julekurver, øve litt på
de gamle julesangene og bake pepperkaker, så
får det bare våge seg at boden hvor jeg fant
min gamle skolesekk, ikke blir rydda ferdig i
år heller.
Så håper jeg vi får en fin adventstid og at vi
alle tar oss tid til å tenne stearinlys og kose oss
med julekakene før jul også og ha tid til hverandre. Vi må heller ikke glemme de som sitter
alene og er glad for et lite besøk. Denne tida
er ei tid for ettertanke og medfølelse, særlig i
år med så mange mennesker på flukt fra krig
og nød. Vi kan ikke hjelpe alle, men vi kan
strekke ut ei hand til de som er i nærmiljøet
vårt. Jeg ønsker dere alle ei fin julefeiring og at
det nye året blir et godt år for den trivelige
bygda vår.
Solvor Alstad

Så nærmer det seg adventstid igjen og vi går
inn i en travel, men veldig koselig tid. Det gjelder å finne en balansegang mellom stress og

Adventstid
No er advent her, og ordet advent (ei forkorting av adventus Domini) betyr ‘Herrens komme’. Frå gamalt av var dette ei botstid med
faste, likeeins som fastetida før påske. I den
travle tida før jul bør vi finne mange ord til ettertanke. Ta det meir med ro, kanskje, og tenkje over dagen i dag. «Ingen kjenner dagen før
sola går ned». Tenkje på dei gode stunder og

dagar, som vi har mange av, og gle oss over
dei. Prøve å ta lærdom av våre feil, og vera
vare med orda våre for ikkje å såre nokon. I
desse førjulstider har det materielle lett for å
koma over oss. Og vi kan fort gløyme korfor
vi feirar jula. Dette diktet er av Trygve
Bjerkrheim:

Snart snur sola. Kor stort det er!
No lysnar det smått omsider.
Det mot lysare dagar ber,
dei vonfulle ventings-tider.
Så mørk ho er, denne vinternatt.
Men ljoset sigrar, den skire skatt.

Snart snur sola. Det er snart jol!
Me minnast Guds gode gåva.
Den Herre Jesus er livsens sol.
Han vil me av hjarta lova.
Frå ljos til ljos no vår vandring går
ut mot den evige gode vår.
Kari Garmager
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Nye menighetsråd
Etter høstens kirkevalg er sammensetningen av rådene for perioden 2015-2019 slik (navnene er
ført opp i rekkefølge etter stemmetall):
Øvre Folldal sokneråd:
Grete Morken
Birger Nyvoll
Mildrid Østensen
Eirik Sletten

Folldal menighetsråd:
Anne Helga Bjerkeseth Øian
Erik Flataas
Oddfrid Eriksrud
Sigrun O. Aaseng
Ola Kroken
Per Arild Blæsterdalen

Varamedlemmer:
Gerd Sæteren
Kari G. Dahlen
Thommy Buvik
Trude Odden
Eldar Slåen

Varamedlemmer:
Arild Alander
Jan Kåre Lillekroken
Ann-Kristin Ulsletten Furuhovde
Kristin Kylstad Streitlien
Synnøve Steien Bakken

Antall valgte medlemmer i menighetsrådene i Den norske kirke varierer etter hvor mange innbyggere soknet har (fra 4 til 10). Øvre Folldal menighet har 4 valgte medlemmer; Folldal har 6.
Foruten de valgte representantene sitter soknepresten i begge rådene.

- 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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Småplukk
Menighetens juletrefest arrangeres fredag 8. januar kl 19 i Fjellheim samfunnshus. Sang
ved Ekko/Heimklang m.m.
Vil du delta i kor 3. juledag? 27. desember kl 19.30 arrangeres Julens salmer og sanger i
Folldal kirke. I den forbindelse dannes det et kor for anledningen for å framføre et lite julepotpurri (kjente sanger), samt én firstemt julesang. Vil du være med? Det blir øvelse i Folldal kirke
tirsdag 15. desember kl 19. Velkommen!

I forbifarten: Mine juleønsker

Heidi H.Kristoffersen:
- at flyktninger som kommer
til Norge, skal få en fredfylt
og god jul
- at alle skal ta seg tid til å
legge bort mobiler og data
og være sammen

Hanne Ragnhild B.
Brednryen:
- gleder meg til et avbrekk i
den travle juletida med
julekonsert på Røros
- det å være sammen med
familien og gjerne invitere
andre i fellesskapet

Oddveig Kristoffersen:
- at alle skal ha det bra i jula
- en god adventstid med
rom for ettertanke

Julehvile
«Vi mennesker trenger å hvile
vårt. La det få fri fra alle bekymringer og lengsler etter alt som
ikke ble som det skulle». Slik skriver Paal Andre Grinderud i en kronikk. Alle kan vel kjenne seg
igjen i dette behovet for å hvile
sitt. Han skriver i vare ordelag om sin mor:» Det var akkurat som hun ble jaget av en stor bjørn hele tiden. Hun ble aldri god nok i noens øyne, ei heller
sine egne. Hun fant aldri hvile i sitt
.Hun skammet seg til døde.» Videre skriver han: «
Ingenting kan hvile der skammen legger sitt tåkeslør over det som ikke skal fram. Der mobiliseres en stor hær for å holde det skjulte skjult». Så langt Paal Andre Grinderud.
Dette er ingen ny oppdagelse.
Vi mennesker skal få hvile
vårt hos barnet i krybben julenatt. Dette barnet ER den fred
engelen sang om julenatt. «Ære være Gud i det høyeste- og FRED på jorden blant mennesker
som har Guds velbehag». Der du finner velbehag, der er hvile for
. Der jager ingen bjørn i
evig uro, der måles du ikke mot målestokker som er for store, skammen er borte.
Denne jula skal vi få hvile
vårt hos Jesus, kanskje ved å være stille sammen med Maria og
Josef og hyrdene i stallen eller ute på markene med englene. Eller ved å hente fram Bibelen og
lese de underlig underfulle fortellingene om Jesus, som er vår FRED.
Så ønsker vi hverandre en Fredfull jul- der vi får hvile vårt
								
Guds fred!
OEr
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TAKK
Vi vil rette en stor takk til alle bidragsytere i og rundt menighetene i Folldal
Vi takker for pengegaver til blomsterfondet:
Fra Jon Olav Borkhus' begravelse.
Fra Bjarne Støens begravelse.
Penger til blomsterfondet ellers.
Takk til alle som bruker blomsterfondstelegram!
Vi vil videre takke for pengegaver i forbindelse med jubileet i Egnund.
En varm takk òg for:
• gaver gitt i form av julekrybbe og veggtavle
• alle gaver til menighetsbladet
• givergleden til Lys våken og tårnagenter
• bidrag fra dugnadsfolk og de som har stilt opp ved ulike arrangementer
• musikk og sang ved solister som har bidratt på gudstjenester
Takk til diakoniutvalg og trosopplæringsutvalg.
Til slutt en takk til avtroppende menighetsråd og sokneråd med sine vararepresentanter, samtidig som vi ønsker velkommen til nye!

(Foto: Mari Spydevold).
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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

en
m
m
o
k

til

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

!
kirke

Vel

12. des (lørdag)
19.00 Folldal krk. Luggum jul: Julekonsert
til inntekt for Andreas Olderviks minnepris.
Med Lars Eggen, Vegard Austli
Kjøsnes,
						
Svein Gjelten Bakken, Ragnhild Moan m.fl.
15. des (tirs)
10.00 Folldal krk. Ryen. Adventsstund med
Folldal barnehage
18. des (fredag)
19.00 Dalen krk. Vi synger og spiller julen
inn. Kollekt til Folldal sang- og musikkråd

26. des Andre juledag Joh 16,1-4a
11.00 Dalen krk. Ryen. Høytidsgudstjeneste.
Nattverd. Offer: Menighetsfakultetet
27. des
19.30 Folldal krk. Julens salmer og toner.
Romjulskveld med lokale sangere og musikere.
31. des Nyttårsaften Matt 11,25-30
15.00 Folldal krk. Ryen. Nyttårsmesse.
Nattverd
8. jan(fredag)
19.00 Fjellheim. Menighetens juletrefest.

20. des 4. s. i adventstiden Matt 1,18-25
19.00 Folldal krk. Vi synger og spiller julen
inn. Kollekt til menighetsarbeidet og Folldal
sang- og musikkråd

10. jan 2. søndag i åpenbaringstiden Joh 1,29-34
11.00 Folldal krk. Ryen. Høymesse med
nattverd. Offer: Menighetsarbeidet

21. des (mandag)
13.45
Folldal krk. Ryen. Julegudstjeneste
med Folldal skole

24. jan Såmannssøndag Matt 13,24-30
11.00 Dalen krk. Ryen. Høymesse med
nattverd

24. des Julaften Luk 2,1-20
11.00 Egnund kpl. Holte.
Familiegudstjeneste. Offer: Kirkens Nødhjelp
(KN)
11.00 Folldal Bo- og Servicesenter. Ryen.
Juleandakt
14.30 Dalen krk. Ryen. Familiegudstjeneste.
Offer: KN
16.00 Folldal
krk.
Ryen.
Familiegudstjeneste. Offer: KN

31. jan Kristi forklarelsesdag Luk 9,28-36
11.00 Egnund kpl. Ryen. Høymesse med
nattverd. Offer: Kapellutvalget. Årsmøte for
kretsen

25. des Juledag Joh 1,1-14
12.00 Folldal krk. Ryen.
Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Offer: Det
Norske Misjonsselskap (barn og utdanning i
Thailand)

14. feb 1. søndag i fastetiden Matt 26,36-45
19.00 Folldal krk. Ryen. Aftensang / salmekveld
21. feb 2. søndag i fastetiden Jes 55,1-7
11.00 Dalen krk. Ryen. Høymesse med
nattverd. Offer: Det Norske Misjonsselskap
(Thailand)
28. feb 3. søndag i fastetiden Luk 22,28-34
11.00 Folldal krk. Ryen. Høymesse med
nattverd.
Offer:
Menighetsfakultetet.
Kirkekaffe med menighetens årsmøte
16.30 Folldal Bo- og servicesenter. Ryen.
Gudstjeneste med nattverd

16

