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Dalen kyrkje, 24. april:
Ballongar vert sleppte til vêrs etter tårnagentgudstenesta
(sjå elles side 8)

(foto: Mari Spydevold)
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Ord til ettertanke

Vår og ljose dagar

Våren er ei fin tid. Den har mange forventningar om fridagar til eige bruk, utan stoppeklokke og plikter. Dagane er lange og ljose, vi raker lauv og pyntar opp ute. Det gror i hagane, og på jordene er våronna i full gang, som pløying, steinplukking og såing, slik at det blir mest mogleg med fôr til sau, ku
og geit.
Vi bur i eit turt distrikt, ofte med lite regn, så jorda får lite væte. Våren her i fjellbygda kan koma seint,
med mye kalde. Men endeleg ser vi at lauvet kjem rundt oss. Gåsungar og geitfrivil ser vi òg, det er
vakkert å sjå kor det spirar og gror, og at det er grønt over alt.
Med våren høyrer lamminga til. I sauefjosa kjem mange lam til verda. Dei hoppar og dansar og vil på
fjellet til friskt, grønt beite. Og vi menneske lengtar òg til fjells, til setrer og hytter. Der møter oss ro og
fred, og bekkesus og fuglekvitter. Ferien vår i året har same rollen som kviledagen vår i veka.
Då Elias Blix var 39 år, skriev han den vakre vårsalmen No livnar det i lundar. Det andre og sjuande
verset lyder:
Det er vel fagre stunder
når våren kjem her nord
og atter som eit under
nytt liv av daude gror.
Så sende Gud sin Ande
som dogg på turre jord.
Då vakna liv i lande,
då grøddest vent Gud ord.

Denne salmen set eit slags punktum ved våren, og årstida som kjem, med «lengting, liv og song».
Skal vi kalle det ei evig årstid? Eit av dei meste kjente versa er det tolvte og siste:
Då me med vigsla tunge,
med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunge
skal lova Herren vår!
Vi mister noko ved denne vakre vårsalmen sin viktige bodskap om vi ikkje lèt den få tone heilt ut.
Den har mange moglegheiter og utfordringar. Ha ein fin vår!
Kari Garmager
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Folk i forbifarten
Hver onsdag samles våre nye landsmenn og folldøler seg på Frivilligsentralen hvor det er dekket
et koselig kveldsmatbord. Dette er fin trening i å snakke norsk for flyktningene. Det er koselige
kvelder for både store og små og samtalene glir lett. Det er mye humor og godt humør og det er
en fin døråpner. Om vi ikke skjønner alt som blir sagt, så sitter latteren løst. Jeg tok turen til
Frivilligsentralen onsdag 27. april for å høre hvordan flyktningene egentlig har det i bygda vår.
Denne kvelden underholdt barnekoret og skapte høy stemning fra første stund.

Filmon Gebremedhin fra Eritrea:
Jeg har det bra her, men det er litt kaldt. Har prøvd å gå på ski, men
det er litt vanskelig. Lærer mye på skolen, men det er lang vei. Må opp
ved 6-tida for å nå bussen til Tynset. Er frisør, (han klippet barnebarnet mitt så moderne og fint for noen dager siden) men han har også
jobbet som snekker. Hele dagen går med til skole på Tynset, så han
har liten tid til å treffe/bli kjent med norske venner foreløpig.

Haile Ghidey fra Eritrea:
Trives godt i Folldal. Har også prøvd skiene men å holde balansen er
vanskelig. Litt kaldt vær her. Ikke så vanskelig å lære norsk. 3 timer i
buss hver dag er litt for lenge. I hjemlandet jobbet han på en liten skofabrikk. Har ingen norske venner foreløpig. »Jeg må bli bedre i norsk
først, da tror jeg ikke det blir så vanskelig å bli kjent med folk», sier
han og gir meg en blendende smil.

Efrem Amine fra Eritrea:
Veldig bra å bo i Folldal. Han snakker for øvrig godt norsk allerede.
Har prøvd skiene et par ganger. Det var ikke så verst, men litt vanskelig. Falt en del ganger, men klarte å komme seg opp igjen.
Trives veldig godt på skolen og syns det er bra å lære noe. Men også
han syns skoleveien er lang. Har fått noen norske venner, men det blir
for liten tid til å treffe venner. Jobbet som maler i hjemlandet og han
liker fysisk arbeid. Han har tatt førerkort i vår og hans store drøm er å
bli buss-sjåfør. Han vasker noen timer på Frivilligsentralen hver uke
og er glad for å tjene litt ekstra.
Det er lite ungdom på hans alder her, men han håper å få jobb og å bo
her.
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Folk i forbifarten
Hodan Hassan, Asha Abdikadir og Leyla Hassan fra Somalia:
Alle trives godt i Folldal. Ingen har prøvd skiene enda.
De hadde ikke hatt noen særlig skolegang i Somalia.
Hodan er søster til Leyla.
Hodan drar hver dag til Tynset på skole.
Hun syns at det er en lang og slitsom reise.
Men hun er svært interessert i utdanning og hennes største
ønske er å bli lege. Hun har også fått noen norske venner.
Hodan Hassan

Asha jobber to dager på Frivilligsentralen, der hun trives veldig godt
og får god språktrening der, og så går hun to dager på skolen. Hun er
43 år og syns hun er for gammel til å ta lang utdanning. Men vil gjerne jobbe.

Asha Abdikadir
Leyla går ikke på skolen i år fordi hun har en liten baby.
Hun er gift, har også en litt større gutt, og hele familien er bosatt her.
Om ett år tar hun fatt på skolen igjen og hennes drøm er å bli
sykepleier.

Leyla Hassan

Tekst og foto: Solvor Alstad
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Diktet mitt

Den dag kjem aldri
av A.O. Vinje
Den dag kjem aldri at eg deg gløymer,
for om eg søver, eg om deg drøymer.
Om natt og dag er du like nær,
og best eg ser deg når mørkt det er.
Du leikar kringom meg der eg vankar,
eg høyrer deg når mitt hjarta bankar.
Du støtt meg følgjer på ferdi mi,
som skuggen gjeng etter soli si.
Når nokon kjem og i klinka rykkjer,
d)er du som kjem inn til meg, eg tykkjer;
eg sprett frå stolen og vil meg te,
men snart eg sig atter ende ned.
Når vinden lint uti lauvet ruslar,
eg trur d)er du som gjeng der og tuslar;
når somt der borte eg ser seg snu,
eg kvekk og trur det må vera du.
I kvar som gjeng og som rid og køyrer,
d’er deg eg ser, deg i alt eg høyrer:
i song og fløyte- og felelåt,
men endå best i min eigen gråt.

Liker dette diktet godt. Første gang jeg så det, var i
fødselsdagboka mi, og det står på bursdagen min.
Til slutt vil jeg utfordre Gro Oddløkken til å finne et
dikt til neste gang!

Mildrid Brendryen Østensen.
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Profilen
I denne serien i menighetsbladet portretteres kjente og ukjente menn og kvinner fra bibelhistorien.

Enken i Sarepta
Sareptas krukke eller sareptakrukke har inngått i
språket vårt som et fast uttrykk. Det er hentet fra
Bibelen, og betyr at et lager av noe ikke går tomt.
Bakgrunnen er fortellingen om profeten Elia i 1.
Kongebok i Det gamle testamente og hans møte
med en enke.

Gud,» sa Elia, og fortsatte: «Melkrukken skal ikke
bli tom, og det skal ikke mangle olje i muggen til
den dagen kommer da Herren sender regn over
jorden».
Elias ord gikk i oppfyllelse, og det fortelles videre
at melkrukken ikke ble tom og oljen i muggen
ikke tok slutt så lenge tørken varte.

Sarepta
Sarepta var en by ved Middelhavet litt nord for det
gamle Israel. Dit kom profeten Elia en gang det
var hungersnød og tørke i landet. En bekk der Elia
holdt til, hadde tørket inn, og han søkte inn i byen
for å prøve å få tak i mat og drikke. Ved byporten
var den en enke som sanket ved. Elia ba henne
hente litt vann i en skål og et stykke brød. Hun
svarte: «Så sant Herren din Gud lever: Jeg eier
ikke så mye som en brødleiv, bare en håndfull mel
i krukken og litt olje i muggen. Nå går jeg her og
samler noen vedpinner, og så vil jeg gå hjem og
lage til noe til meg og sønnen min. Når vi har
spist det, kan vi legge oss til å dø». Det var en fortvilet kvinne Elia møtte. Hungersnøden i landet
var omfattende

Guds omsorg
Med det hendte mer med enken i Sarepta. Like etterpå ble sønnen hennes syk, og «sykdommen tok
så hardt på at det ikke var livspust i ham». Men
Elia tok gutten, som trolig var svært ung, opp på
rommet der han bodde og la ham på sengen. Han
strakte seg tre ganger over barnet og ba en bønn
for ham. «Og livet vendte tilbake til gutten», heter
det i bibelfortellingen. Profeten kunne dermed gi
gutten tilbake til moren med ordene: «Se, sønnen
din lever!». Dette er en av ytterst få fortellinger
om at døde vekkes opp i Bibelen.
Fortellingen om denne enken, som vi for øvrig
ikke kjenner navnet til, rommer derfor egentlig to
episoder om Guds omsorg i en vanskelig tid:
Melkrukken ble ikke tom, og livspusten vendte tilbake til hennes barn.

Melkrukken
Men profeten sa til henne at hun skulle gå hjem
og bake en brødleiv av melet, og komme ut til
ham med det. Deretter kunne hun lage til noe til
seg selv og sønnen sin. «For så sier Herren, Israels

Jon Olav Ryen
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Glimt fra menighetslivet:

23 tårnagenter fra 3. og 4. klasse deltok på årets tårnagenthelg i april. Det skulle bl.a. bygges et så høyt
tårn som mulig, for å illustrere Babels tårn i Bibelen. Det var dessuten symboljakt, sangøvelse, drama,
tur opp i kirketårnet – og mye mer. Alle tårnagentene deltok med ulike innslag på søndagens
gudstjeneste. Etter gudstjenesten ble ballonger i ildens farger sluppet til værs som et symbol på Den
hellige ånds ild som ble tent pinsedag. (Foto: Ingrid Lohn)
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Salmer for enhver smak
Etter nok en inspirerende og
fin salmekveld i Folldal kirke
den 14. februar, så tror jeg
absolutt at vi nærmer oss
dette som står i overskrifta.
Som det ble nevnt i Folldals
Marked etterpå, kunne det
vært plass til langt flere i kirka den kvelden. Det er synd
at så få er glad i å synge våre
salmer, kirka er vel den flotteste allsangarenaen vi har i Folldal!
Denne kvelden var det mest nye og ukjente salmer
på programmet. Fra folk som ikke går så ofte i kirka, har jeg av og til hørt kommentarer om at « det
er jo så mye fremmed og nytt». Samtidig kan en
høre at salmene er tunge og triste. Så, «til lags åt
alle kan ingen gjera».
Salmekvelden den 14.februar hadde et godt utvalg
fra den nye salmeboka. Takk til Irina og Jon Olav!
Her var Jan Groth(Aunt Mary), Benny
Andersson(ABBA), Tore W.Aas (Oslo Gospel
Choir) og Ylva Eggehorn representert. Dessuten
søramerikanske tangorytmer og skotsk folkemusikk. Videre den engelske, visepregete «There is a
longing in our hearts», vakkert framført av fire
konfirmantjenter. Denne var kjent for noen av oss.
I fjor, på en gudstjeneste, ble den framført av Olga
Sliepnova og Amund Elgevasslien. Det gjorde et
uforglemmelig inntrykk.
Vi er heldige som har Irina som organist. Plutselig
dukker Olga opp sammen med henne, og gir oss
musikalske perler av ypperste kvalitet.
Så, skal jeg innrømme, at jeg var ganske skeptisk,da
vi skulle få ny salmebok i 2013.Vi hadde da, altså,
nokså nylig fått ny salmebok (1984)! Og i denne
boka var det fortsatt nye salmer for meg, så noen
ny bok var slett ikke nødvendig!
En litt morsom opplevelse for meg fikk jeg i 2013 i
Hallgrimskirka i Reykjavik. På en gudstjeneste der
sang vi en salme av Svein Ellingsen. Denne har jeg
ikke hørt verken før eller senere. Jeg fant den i vår
«utgåtte» salmebok. Den kom ikke med i den nye
boka, og går vel nå i glemmeboka. Måtte altså til

utlandet for å få kjennskap til denne fine salmen
(nr.721 i salmeboka).
Likevel har skepsisen til ny salmebok sannelig blitt
snudd. Etter at vi i desember 2014 fikk oppleve
«Salmeboka minutt for minutt», har jeg fått øynene opp for en mengde nye salmer. Mange er også
etter hvert tatt i bruk her i menigheten.
Men når sant skal sies, så er jeg vel litt over gjennomsnittet opptatt av salmer og kirkemusikk. Fikk
dette inn med morsmelka, da jeg vokste opp med
mor som iblant vikarierte som organist, og en far
som var prest. Vi ungene var pent nødt å følge med
til kirka, stort sett hver søndag når det var gudstjeneste i hovedsoknet. Dette kunne være en stor
prøvelse, for eksempel når det var langvarig altergang. Husker rosinene forsvant fort fra posene når
det ble sunget fra Landstads reviderte salmebok,
nr 706, «Din dyre ihukommelse», med 20 vers.
Jeg vil til slutt gi all ros til kirketjener Bård, organist Irina og prest Jon Olav, som står på slik at vi
kan ha fine stunder i kirkene våre, med salmesang,
kirkemusikk, og ikke minst gudstjenester.
Oppfordrer samtidig flere til å komme og være
med, bli kjent med salmene, og synge med, med
den stemmen vi har!
Giv mig, Gud, en salmetunge,
så for dig jeg ret kan sjunge
høit og lydelig,
så jeg føle kan med glæde:
sødt det er om dig at kvæde
uden skrømt og svig!
Himlene din glans forkynde,
lad hver morgen mig begynde
dagen med din pris!
Og når aftenklokken ringer,
lad min sang på lærkevinger
stige ligervis! (N.F.S. Grundtvig)
Sigrun Osnes Aaseng
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Fra kjøkkenvinduet
Under denne vignetten skriver vår spaltist om stort og smått fra sitt utsiktspunkt på kjøkkenet.
Ja, så er vi midt i våren, eller rettere sagt, vi skulle
ha vært midt i våren. Men når jeg ser ut av
kjøkkenvinduet, er det mer snø i Rondane nå enn
før i vinter. Knutshovda har også et lett snødekke.
De siste dagene har vært ei eneste lang snø-skur,
bare avløst av iskald nordavind. I dag, 30. april,
måtte jeg jammen ut med snøskuffa for å komme
bort til postkassa. Folldalsvåren er som den pleier.
Det er bare å være tålmodig. Ved nærmere
inspeksjon av løvtrærne vil en se at de har store
knopper. Hestehoven glimrer med sitt fravær, og
jeg har så vidt sett ei forfrossen linderle som
optimistisk vippet på stjerten på de få barflekkene.
Men vårtegnene er der. Ekornene på fuglebrettet
blir mer og mer brune, og mopeder og motorsykler
lar seg høre på veiene. En tur forbi skolen avslørte
unger som hoppet paradis. Det har ikke forandret
seg mye fra jeg var barn. Den gamle «Flygern»
brukes enda. Hoppetauene er også funnet fram og
jeg kunne høre «Bamse, Bamse ta i bakken, Bamse,
Bamse gjør et hopp…..».

sola og kjenne at den begynner å varme. Og en
tilårskommen skrott livner litt til når kveldene er
lange og lyse. Og det er fremdeles koselig når en
varm hånd, ikke lenger merket av arbeid, griper
min.

Så disse vårtegnene har ikke forandret seg
heldigvis. Det føles godt å kunne snu ansiktet mot

rundt i vannet. Dette var blodigler som enda lengre
tilbake ble brukt til årelating. Jeg husker at hester

I min barndom i Rendalen først på femtitallet var
det vanlig at elva Rena på denne tida begynte å gå
over sine bredder og skape store sjøer der det ellers
var jorder. Til fortvilelse for dem som skulle drive
med våronna, men til stor glede for oss ungene. Da
begynte vårens «vakreste eventyr». Og det var å
bygge flåter og stake seg rundt på disse «sjøene».
Vi hadde nok egentlig ikke lov, men er det ikke det
en ikke har lov til som oftest er mest spennende?
Mange av oss hadde nok vanskeligheter med å
forklare hjemme hvorfor vi var søkkvåte opp til
livet når vi kom hjem om kvelden. Vannet kunne
være dypt enkelte steder, men alle kom fra det med
livet i behold. Vi badet også i dette flomvannet,
men vi var livredde for «hestuglene» som svømte
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som hadde vasset gjennom vannet ofte hadde slike
svarte marker hengende på bena hvor de sugde
blod. Nå går Rena i kanal og det er slutt på
vårflommen. Gårdene i Østagrenda som var fylt
med dyr og folk, ligger i dag øde eller de er
feriesteder som blir brukt noen korte sommeruker.
Ikke et husdyr er å se og naturen tar igjen det som
en gang var dyrket mark. Riktignok brukes noe av
jordene som tilleggsjord til de få som enda driver
jordbruk andre steder i bygda. Det var minst 3-4
unger på hver gard i denne lille grenda og aldri
mangel på lekekamerater. Det er en trist utvikling
og veldig synd at det ikke skal lønne seg å drive
landbruk på mindre gårder lenger. Samfunnet kan
da ikke være tjent med at steder legges øde.
Dessuten er det en skremmende tanke at vi er langt
fra å være selvforsynte med mat.
Her en dag hørte jeg en sang i radioen hvor
refrenget begynte med «lei av å bli lurt». Og disse
ordene blir mer og mer aktuelle. «Er det et tilbud
som er for godt til å være sant», sa sønnen vår her
en dag, «ja, så er det ikke sant». Og det har han rett
i. Hvor mange ganger har jeg ikke pakket opp en
liten vare i en stor eske. For ikke å snakke om
hudkremer i esker hvor det er laget en plattform av
papp hvor det står en liten krukke. I ukeblader blir
bilder av lett aldrende kjendiser retusjert slik at de
beholder sitt ungdommelige utseende enda de for
lengst har passert middagshøyden. Ofte reklamerer
de for noe som fremstår som oppfinnelsen av
ungdomskilden. For ikke å snakke om alle tilbud
om vitamintilskudd og slankepiller/pulver som er
totalt verdiløst. Samtidig syns jeg det er tragisk at

stadig yngre jenter retter på utseendet sitt ved bruk
av Silicon og Botox. Sannheten er at årene setter
sine spor hos oss alle. Hvis en skal bruke tid og
krefter på å kjempe mot alderdommen, blir det
ikke tid til å drive med mye annet. Dagene går fort
nok som det er. «Lei av å bli lurt» ble det sunget og
jeg er lei av å pakke opp stor emballasje som skjuler
en liten vare. Det samme gjelder også blomster i
potte. Flere ganger har jeg kjøpt/fått blomster som
har begynt sitt liv i ei knøtt lita potte, og så har de
bare satt denne ned i en litt større. Og da vil
blomsten visne etter hvert. Når det gjelder priser
på varer, er det den samme omgåelse av sannheten.
En vare som koster kr 99,50 koster i realiteten kr
100. Ja, dette var dagens lille hjertesukk.
Nå er det en som lurer på om kaffen er klar og om
«det e att no’ sjoklad`kak» og det er et mye
koseligere tema. Mat gir glede og koselige stunder.
Dessuten har våren kommet så langt at det har blitt
«rullator-føre» på veiene. Det er bare å kle seg godt
og stadig sette seg nye mål.
Jeg hørte et nytt ord her en dag –
«desibeldemokrati». Jo mer jeg tenker på ordet, jo
mer dekkende blir det for mange av samfunnets
sider – de som skriker høyest, får ofte viljen sin
eller når fram med sine krav. «Vi trøng ei varmare
tid. Vi trøng kvarann», står det i en sang. Kloke
ord, vel verdt å ta med seg.
Så gjenstår det bare å ønske mange varme
solskinnsdager og en flott sommer til dere alle!
Solvor Alstad

Nytt kapellutvalg
Ved Egnund har det nye kapellutvalget konstituert
seg. Ny leder er Dagny Straalberg Mills. Med seg i
utvalget har hun Magne Wangen (kasserer) og
Vidar Mikkelsen, samt Sigrun O. Aaseng (representant fra Folldal menighetsråd) og Marit
Lagmannsveen (fra Alvdal sokneråd).
Kapellutvalget er å forstå som et utvalg under menighetsrådet (soknerådet), og tar seg av praktiske
ting ved kapellet og gravplassen, som for eksempel
kirkegårdsdugnad. Vi ønsker utvalget lykke til, og
benytter anledningen til å takke det avtroppende
utvalget v/ Olav Strypet for god innsats!
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Vårens konfirmanter.
Folldal krk, lørdag 28. mai kl 12.00:
Bårdseng, Ida
Inauen, Naina Maria
Nyvoll, Maren
Nyaas, Kristel
Phillips, Natalie
Solly, Sunniva
Viken, Nora Li Feng
Wangen, Vilde Bakke

Ekrehagen, Carl Christian
Eriksen, Lars-Ulrich

Dalen krk, lørdag 4. juni kl 12.00:

Flatøy, Jakob Tellebon

Andersen, Hedda Skog

Oddløkken, Tommy
Randen, Jan Ove

Brendryen, Robin

Ryhaug, Ole Jørgen

Plassen, Edvard

Solly, Adrian

Streitlien, Simen

Vi gratulerer våre konfirmanter!
Gled deg, du ungdom, mens du er ung,
vær glad og fornøyd i livets vår!
Forkynneren
Jesus Kristus er i går og i dag den samme,
ja, til evig tid.
Hebreerbrevet
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Nytt fra kirkontoret
Nytt om gravstellavtaler
Hittil har det kun vært mulig å tegne gravstellavtale over ti år, men dette er nå endret. Fra og med
i år kan det også tegnes avtale på fem år. Satsene
for dette er fastsatt slik: Ti år kr 7.000, fem år kr
3.500. Ta kontakt med kirkekontoret dersom det
er ønske om å tegne avtale eller er spørsmål omkring dette.
Oppretting av gravsteiner
I Folldal har vi en ordning som gjør at kirketjenerne kan være behjelpelig med å rette opp gravsteiner som ikke står slik de skal, enten fordi de
luter forover, bakover og/eller sideveis, eller at de
har sunket for langt ned i bakken. Satsen for dette
er fra i år endret til kr 350,- per time. Kontakt
gjerne kirketjenerne direkte om dette er aktuelt.
«Ny» kirkestue
Kirkestua ved Folldal kirke er pusset opp, ved at
salen og gangen er malt i en lys og trivelig farge,
vinduer er skiftet i salen, gangen og kjøkkenet, og
gulvet i salen er isolert bedre og fått et nytt gulvbelegg. I tillegg er det elektriske anlegget oppgradert i salen med nytt ledningsnett og bedre belysning. En stor takk rettes til de som har lagt ned en
dugnadsinnsats med maling og vasking. Vi vil
også rette en hjertelig takk til Kirkekretsen kvinneforening, som har gitt nye gardiner til kirkestua, det ble mye triveligere med noe nytt og fint.

Og i særdeleshet retter vi en takk til Storm
Lundberg, som har lagt ned en betydelig innsats
for å legge opp det nye elektriske anlegget. En stor
takk rettes også til Eltron og Ragnar Alander,
som gjennom et godt samarbeid med Storm
Lundberg har tatt på seg det faglige ansvaret for
dette arbeidet.
Dermed skulle det være mer attraktivt å leie kirkestua til møter, minnesamvær, konfirmasjon eller andre arrangement. Det er fastsatt følgende
leiepriser:
Kirkestue med kjøkken kr 600,- , kirkestue uten
kjøkken kr 500,-. Leietaker er ansvarlig for vask i
etterkant. Henvendelse om leie kan rettes til kirkekontoret.
Vedovn
Vi minner om at vi fortsatt tar i mot gaver til ny
vedovn i kirkestua, bruk giroen som lå vedlagt i
forrige menighetsblad, eller sett din gave inn på
bankkonto 1822 31 91157.

Fornyelse:
Storm Lundberg gjorde det elektriske arbeidet i
kirkestua. Gardinene er en gave fra Kirkekretsen
kvinneforening.
(Tekst og foto: Bård Høisen Lohn)
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Småplukk
Busstur til Lesja

Besøksdager fra Folldal Bo- og Servicesenter til
kirkene. I samarbeid med sykehjemmet arrangerer
menighetene besøksdag til Folldal kirke tirsdag 7.
juni kl 12 og til Dalen kyrkje torsdag 18. august kl
11.

Onsdag 17. august 2016
Årets tur går til Lesja, med omvisning i Lesja
kirke og bespisning (middag) i Tunstugu.

Jubileumstreff for 50-årskonfirmanter. De som
ble konfirmert i Folldal våren 1966, blir invitert til
Dalen kyrkje og Fjellheim lørdag 10. september kl
18. Invitasjon blir sendt i posten på forsommeren.

Avreise: Fra Folldal busstasjon kl 11.00 Bussen
stopper og tar med passasjerer på veien mot
Hjerkinn.
Pris, inkl. transport, omvisning og middag:
Ca. kr 550,- (prisen er ikke endelig bestemt; se
annonse i Folldals Markeds julinummer).

Bispevisitas. Biskop Solveig Fiske besøker Folldal
siste uken i oktober (tirsdag-torsdag + søndag),
med visitasgudstjeneste søndag 30. oktober som
siste post på programmet. Visitasprogrammet blir
trykket i høstnummeret.

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 8. august.
Arr.: Diakoniutvalget i menighetene i 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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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
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FOLLDAL MENIGHETSBLAD
Ansvarlige utgivere:
Folldal menighetsråd og
Øvre Folldal sokneråd
Returadresse:
Folldal prestekontor, 2580 Folldal
Utforming: Infotek AS, 2580 Folldal
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For juli og august er gudstjenester også i Alvdal tatt med
(prestene i Alvdal og Folldal vikarierer for hverandre).
Dessuten er sommerens gudstjenester i Eysteinkyrkja ført opp i lista.
28. mai
12.00
		
		

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

4. juni
12.00
		
		

(lørdag)
Dalen krk. Ryen.
Konfirmasjon.
Offer: Menighetsarbeidet

12. juni
11.00
		
19.00
		

4. søndag i treenighetstiden Matt 9,35-38
Rondaheim. Ryen.
Gudstjeneste med kirkekaffe
Egnund kpl. Ryen. Aftensang.
Offer: Tron ungdomssenter

26. juni
11.00
		
19.00
		

Aposteldagen Apg 9,1-19
Folldal krk. Ryen.
Høymesse med nattverd
Eysteinkyrkja. Prest fra Oppdal. 		
Kveldsmesse

3. juli
11.00
19.00

31. juli 11. søndag i treenighetstiden Joh 8,31-36
12.00
Finktrøvangen, Alvdal
		
(hos Tove Stormoen Strømshoved).
		
Holte. Setermesse
19.00
Eysteinkyrkja. Prest fra Oppdal.
		 Kveldsmesse
7. august 12. søndag i treenighetstiden
		
Joh 4,27-30.39-43
14.00
Eysteinkyrkja. Dovrefjellsmarsjen

				

14. aug
12.00
19.00

13. søndag i treenighetstiden Joh 15,13-17
Kvebergsøya, Grimsbu. Ryen. Setermesse
Alvdal krk. Ryen

21. aug
12.00

14. søndag i treenighetstiden Matt 19,27-30
Meløya, Einunndalen. Ryen. Setermesse

28. aug
11.00
19.00

15. søndag i treenighetstiden Joh 15,9-12
Alvdal krk. Ryen. Høymesse.
Dalen krk. Ryen. Kveldsmesse med nattverd.

7. søndag i treenighetstiden Mark 5,25-34
Basheim, Alvdal. Ryen
Eysteinkyrkja. Ryen. Kveldsmesse

4. sept
11.00
		
		

16. søndag i treenighetstiden Matt 11,16-19
Folldal krk. Ryen. Høymesse med nattverd.
Offer: Menighetsarbeidet. Diakoniens dag.
Kirkekaffe

10. juli
11.00
19.00

8. søndag i treenighetstiden Mark 12,28-34
Alvdal krk. Holte
Folldal krk. Holte. Aftensang

10. sept (lørdag)
18.00
Dalen krk. Ryen. 50-årskonfirmanter. 		
		
Festsamvær i Fjellheim

17. juli
11.00
12.00

9. søndag i treenighetstiden Luk 6,36-42
Eysteinkyrkja. Pilegrimsdager på Dovrefjell
Alvdal gamle kirkegård. Holte. Friluftsmesse

24. juli
11.00
		

10. søndag i treenighetstiden Ef 4,29-32
Uppigard Streitlien bygdetun. Holte. 		
Setermesse. Liv i stuguom

11. sept
11.00
		
		
		
19.00
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17. søndag i treenighetstiden Mark 5,35-43
Dalen krk. Ryen. Høsttakkefest. 		
Presentasjon av konfirmanter.
Offer: Tron ungdomssenter.
Kirkekaffe
Folldal krk. Ryen. Høsttakkefest. 		
Presentasjon av konfirmanter.
Offer: Menighetsarbeidet.
Kirkekaffe

