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Årgang 27

Livets gang
Døpte:
Dalen:
4. juni

Kronprinsesse Märthas kirke, Stockholm:
6. august Mari Spydevold og Olav Tallerås

Ole Tallerås Ryvang

Eysteinkyrkja:
13. august Turid Anne Ruste og Tor-Idar Lillekroken

Folldal (Kvebergsøya):
14. august Simen Skomakerstuen

Døde:

Folldal (Meløya):
21. august Kasper Gjelten Oddlien

Vigde:
Folldal:
16. juli
30. juli

Vilde Tjåland Randen og Kristian Skåland
Linn Silje Bakken Nilsen og Stian Dahlen

Uppigard Streitlien:
6. august Hilde Wevang og Lars Martin Måna

Dalen:
22. mai
9. juli

Reidun Hovde
Maria Dahlen

Folldal:
13. mai
17. mai
2. juni
3. juni
20. juli

Elsa Marie Korsvoll Bakken
Svein Gisle Brandsnes
Hallgeir Klokkertrøen
Kåre Brohaug
Egil Holen
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Ord til ettertanke
Moltesteder
Når sommeren lir, når kveldene begynner å bli litt kortere
Disen legger seg lavt i dalen og vi forstår det nærmer seg høst,
Da kommer spørsmålet: Blir det molte i år, da?
Så ligger det en forventning i lufta om bekreftelsen: ja, det blir bær i år også.
Deretter fortsetter kanskje samtalen om hvor de gode stedene er
Om vær og frost som kan ha gjort skade
Om væte og sol som er nødvendig
Så går vi hver til vårt.
For noen blir det aldri noe bær fordi de ikke tok turen
Ut i skogen
Fant moltestedene
Gjemt i kjerret eller på åpne lyse myrer
For andre blir det mer eller mindre fangst
Etter timers innsats gjennom myrer og kratt
På samme måte er livet, det krever egeninnsats
Vi kan dele og meddele,
Vi kan leve og medleve til en viss grad
Men vi må selv ta tid til å vandre, vente og lete
Vi kan fristes til å være tilfreds med det andre meddeler om vår Far
Med de gode møtestedene de vet om
Lytte til hva de har funnet.
Men det blir ingen «Gudsvelsignelse» på meg på den måten
Jeg må selv ta støvlene på, legge i vei etter det kartet Gud selv tegner opp for meg
Ta meg anstrengelsen ved å være underveis for å finne Gudsvelsignelsene
Ta med Kartet Gud har gitt meg og bruke det.
Søke å finne fram til HAN og det Han har for meg
«Salig er den som ikke følger skyldiges råd,
Ikke går på synderes vei
Og ikke sitter i spotteres sete
MEN HAR SIN GLEDE HOS GUD
OG GRUNNER PÅ HANS VILJE DAG OG NATT.
Han er lik et tre plantet ved rennende bekker..» Sal.1
Men det krever
Krever vilje, mot og utholdenhet til å søke Ham der Han er
Og jeg vil bli både sulten og tørst underveis
Men jeg er sulten på det gode Gud har
Og jeg vet Han ikke vil skuffe:
Dine øyne skal få se Kongen i hans skjønnhet,
De skal få se et vidstrakt land…. Jes.33,17
med mye godt fra Guds Hånd.
Mer enn solvarme, gyldne molter…
Du er velkommen til de VIRKELIG gode moltestedene
Og der er det nok for alle.
Bibelen er det sikreste kartet for å komme fram, bruk det.
Ha en velsignet Bibelvandring i nytt terreng!
OEr
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Bispevisitas i Folldal
Siste uken i oktober får Folldal besøk av biskop Solveig Fiske. Forrige gang Hamar biskop visiterte
Folldal, var i 2001, mens Rosemarie Köhn var biskop. I mellomtiden har biskopen imidlertid besøkt
bygda og menigheten tre ganger. I 2004 var Rosemarie Köhn her i forbindelse med et offisielt besøk i
prostiet. Dessuten har Solveig Fiske deltatt på to kirkejubileer: 125-årsjubileet til Folldal kirke i 2007 og
75-årsjubileet til Dalen kyrkje tre år senere.

Forrige bispebesøk: Fra prosesjonen i Dalen ved kirkejubileet høsten 2010.
Programmet for bispevisitasen er slik (med forbehold om mindre endringer):
Tirsdag 25. oktober:
09.00 Folldal krk
10.00 Kirkestua
11.15 Sykehjemmet
15.30 Kirkestua
19.00 Gruvekroa
20.00 Gruvekroa
Onsdag 26. oktober:
10.30 Folldal kirkegård/
		 kirkestua
12.45 Folldal skole
13.45 Folldal skole
14.45 Folldal skole
17.00 Frivilligsentralen
20.00 Dalen krk

Liturgisk åpning for kirkelig ansatte, komité, biskop med følge
Møte med kirkelig ansatte
Besøk m/ trim, andakt
Møte med Folldal menighetsråd og Øvre Folldal sokneråd
Møte med Folldal kyrkjelege fellesråd
Middag med råd, frivillige og ansatte

Vandring med Folldal barnehage (4- og 5-åringene), m/ lunsj
Klassebesøk
Klassebesøk
Møte med lærerne
Besøk m/ middag
Salmekveld
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Torsdag 27. oktober:
09.00 Frankmotunet
			
13.00 Kommunehuset
15.30 Stormoegga
16.30 Kvebergsøya
19.00 Egnund kpl

Besøk m/ orientering om virksomheten
Deretter: Gardsbesøk
Møte med kommunen
Omvisning
Middag med kommunen
Jegermesse

Søndag 30. oktober:
11.00 Folldal krk

Visitasgudstjeneste. Kirkekaffe på Rondeslottet

Biskop Solveig Fiske.
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Diktet mitt
Dei gamle kvinnene
av Åse-Marie Nesse.

Sterkare enn alle
er dei gamle kvinnene
dei kan bere sju vaksne søner
på strakt hjarta
løfte opp ein fallen sjømann
med krokete fingrar
falda i bøn
og utan å klage
kan dei vake under vekta av
ein gjennomsnitts småby
med blytunge sorger
som søv
Sterkare enn alt i verden
er dei gamle kvinnene
dei lever av luft og einsemd
riv av kalenderen med stor ro
og greier nesten
å overvinne døden

Til neste gang utfordrer jeg min kjære søster, Nina Røsten

Hilsen Gro Oddløkken
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Profilen -

I denne serien i menighetsbladet portretteres kjente og ukjente menn og kvinner fra bibelhistorien.

Israels første konge
Den første kongen i Israel regjerte på slutten av
1000-tallet før vår tidsregning. Israels eldste historie
forteller om flere lederskikkelser før den første kongen
besteg tronen. Blant annet kjenner vi til Moses og
Josva som førte israelsfolket fra Egypt og inn i Kanaan.
Senere var Israels stammer under ledelse av de såkalte
dommerne, både kvinnelige (Deborah) og mannlige
(blant andre Jefta og Samson). Med kong Saul begynte
en periode på 500 år med konger i Israel.
Folkekrav
Det startet med et krav fra folket. Mange var lei av det
tidligere styret. De ble imidlertid advart av profeten
Samuel, som hevdet at hvis de skulle ha en konge over
seg, ville det også medføre mange plikter. Kongen kom
til å innkalle soldater for å mønstre en hær, og folket
måtte regne med å avgi både vinmarker og jord ellers
til kongens menn. De kom dessuten til å bli skattlagt
ganske hardt. Alt dette forberedte profeten dem på.
Ifølge Første Samuels bok nektet folket å høre på profeten, og sa: «Vi vil ha en konge over oss. Vi vil være som
alle de andre folkene. Kongen skal styre oss, han skal
rykke ut foran oss og føre krigene våre».
Bakgrunnen for Sauls kongsgjerning var neppe bare et
velvillig ønske fra et «samlet folk», men mer et press
fra sterke grupperinger om å få en hærfører i en urolig
tid.

han hadde handlet galt da han hadde latt hæren ta noe
av feet som krigsbytte i kampen mot et annet folkeslag,
amalekittene. Hele denne historien er ganske kompleks, og sier vel like mye om historieskriverne som
om Sauls valg. «Herren angret på at han hadde gjort
Saul til konge», heter det i bibelteksten.
Psykisk press
Det er høyst forståelig at presset som kong Saul opplevde, ble så sterkt at det gikk ut over hans helse. Hva
som var årsaken til at han tidvis ble svært tungsindig,
vet vi ikke. Det kan ha vært en sykdom som hadde ligget latent fra tidlige barneår. Under disse vanskelige
periodene kom gjetergutten David og spilte på harpe
for ham, og tungsinnet forsvant for en tid. Det er underlig å lese at nettopp denne David ble salvet til konge
og Sauls etterfølger, ennå mens Saul selv var konge!
Første Samuels bok 18,7 gjengir et ordtak: «Saul slo tusener, men David har slått titusener». David fikk rykte
på seg som en som overgikk Saul i det meste, også som
kriger. Dette må ha skapt sjalusi på flere plan hos Saul i
de siste årene av sin regjeringstid. Saul endte sitt liv ved
at han begikk selvmord, hardt presset i kamp med filistrene. Etter å ha sett sine tre sønner bli drept av bueskyttere, styrtet han seg mot sitt eget sverd på slagmarken. Dette skal ha skjedd på Gilboa-fjellet i det nordlige Israel rundt år 1000 f.Kr.

«Salvet» til konge
Saul var «en staselig ung mann», forteller bibelhistorien. Han skal ha vært et hode høyere enn alle andre,
og hadde svært gode fysiske egenskaper for en krevende stilling. Han ble innsatt til kongsgjerningen ved at
profeten Samuel, etter gammel skikk, helte velluktende
olje (salve) over hodet hans.
Tunge skygger
Men allerede tidlig fikk Saul merke misunnelse og problemer blant sine egne. Selv om han viste seg som en
effektiv og dyktig hærfører, blant annet i kampen mot
ammonittene og filistrene, var det stadig gryende opprør å hanskes med. I tillegg ble Saul fortalt av Samuel at

David spiller på harpe for Saul
(Ernst Josephson 1878).
Jon Olav Ryen
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Glimt fra menighetslivet:

Kirkekonsert:
Dalen kyrkje var et godt rom for minnekonserten som ble avholdt i vår i forbindelse med Petter
Barstad sin død for 100 år siden. Hans lyriske og musikalske evner ble prissatt da et av hans egne
dikt ble framført med melodifølge av Aud Ingebjørg Barstad. Med seg hadde hun broren Bjørn
Barstad og Chris Falteisek fra USA, også en etterkommer av Barstad. Sammen utgjorde de en
god trio med variert musikalsk uttrykk som gav tilhørerne en minneverdig opplevelse.
(Foto: Mari Spydevold)

Kjærkommen gave:
En onsdag godt ut i juni fikk vi overraskelsesbesøk til kirkestua.
Petra Nyheim kom, og hadde med seg en splitter ny kaffetrakter som hun ville gi i gave til
kirkestua. Kvalitetstrakteren ble hjertelig mottatt av kirketjeneren, og satt på plass på kjøkkenet
umiddelbart. Så nå står det i hvert fall ikke på utstyret når det skal traktes kirkekaffe utover
høsten. Hjertelig takk, Petra! (Foto: Bård Høisen Lohn)
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Glimt fra menighetslivet:

Liv på bygdetunet: Fra messa og arrangementet ellers på Uppigard Streitlien 24. juli.
(Foto: Arild Alander)
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Fra kjøkkenvinduet
Under denne vignetten skriver vår spaltist om stort og smått fra sitt utsiktspunkt på kjøkkenet.
Ja, tenk så skriver vi 1. august på kalenderen og det er sensommer. Sommer og sommer, fru Blom, jeg
venter på strålende sommersol enda jeg. Meteorologene sier at det har vært mildere enn normalt, men
hva hjelper det når vi ikke kan få et par dager sammenhengende med blå himmel og varm sol. Det har
blitt mange korte kaffestunder på verandaen før ei regnskur har tvunget oss innendørs igjen. Men det er
da mye annet å glede seg over i sommer selv om været ikke er som vi ønsker oss. Det er frodig blomsterflor i veikantene og på plenen brer rød og hvit kløver seg som et sammenhengende teppe. Jeg har sloss
med hurtigvoksende gress i hele sommer. Prestekragene lyser opp i skråningene og nå kommer geiteramsen med sine strålende farger. Ekornene rundt huset har fraktet unger rundt på gjerdet og rådyr har
beitet på baksiden av huset. Det er alltid en like stor opplevelse å få besøk av disse vakre dyrene. Med
sommeren kommer også alle barnebarna på besøk. Dagen er reddet når ytterdøra går opp og en liten
stemme roper: «Mommo, jeg har plukket fine blomster til deg». Ei lita, lubben hånd overrekker meg stolt
tre halvvisne rødkløver med rot. Da kjenner jeg at det er bare å blåse i regnet, det er jo solskinn overalt
når huset er fylt med glad barnelatter og små trampende føtter. På trampelina hoppes det så vannet
skvetter og i lekestua lages det sølekaker. Det er krangling og det er gråt og det er liv og leven. Kort sagt,
det er det gode liv uavhengig av været, og en behøver ikke å reise så langt for å oppleve det.
Jeg tror det var Per Fugelli som sa noe sånt som at alderdommen er salmer ved reisens slutt. Men det
behøver slett ikke å være sørgelige sanger. Livet er vel hva du selv gjør det til. Og om vi ikke husker hva
som skjedde i går, ja, så husker vi i hvert fall kvikke sanger vi danset til på 60-tallet. Vi behøver vel ikke å
planlegge for år fremover, men vi kan gjøre morgendagen positiv med aktiviteter vi liker. Og det er en
stor fordel når du er pensjonist at du kan disponere dagen akkurat som du vil, og det du ikke rekker i
dag, kan du gjøre i morgen eller når du får tid. Hvis helsa holder så har vi vel egentlig ikke så mye å klage
over. Når vi ser hvor mye tragisk som skjer bare i vår verdensdel, så kan vi vel prise oss lykkelig over at vi
bor i dette lille, fredelige hjørnet av verden. Jeg har begynt å si til meg selv at jeg må slutte å klage over
regn. Det er tross alt ikke kuleregn.
Så er det en ting jeg har undret meg over. Jeg, som i barndommen sloss om skalkene på brødet, har sluttet å spise brødskalker. De havner på fuglebrettet. Og det gjelder ikke bare meg. Jeg bærer hjem plastposer med skalker som jeg finner ved brødmaskinen på butikken. En solid brødskalk med sirup på var helt
toppers i gamle dager, men nå er det ingen som vil ha skalkene lenger. Er det et resultat av velferdssamfunnet eller gidder vi ikke å anstrenge oss med å tygge. Jeg har prøvd å finne svaret hos meg selv og har
kommet fram til at det er bekvemmelighetshensyn. I min barndom skulle det være mye brød og lite pålegg. I nåtidens samfunn er det akkurat omvendt, tynne brødskiver og mye pålegg. Men skalkene er veldig populære på fuglebrettet og hos rådyrene.
En annen ting som har vært aktuell i vår og sommer er kommunesammenslåing. Jeg skal ikke ta noen
stilling til det her, men jeg kom på ei litt artig historie fra en av de første årene vi bodde i Folldal. Det var
et jubileum og Einar Gerhardsen var invitert. Min bedre halvdel var toastmaster og derfor fikk jeg også
være med. Ved kaffebordet havnet jeg ved samme bord som Gerhardsen og han ville gjerne høre hvordan det sto til i Rendalen kommune. Sammenslåinga mellom Øvre og Ytre Rendal ble gjort under
Gerhardsen sin regjeringstid. I min ungdom var det full krig mellom Øvre og Ytre som da var to kommuner. På alle fester var det alltid bråk og knuffing når de to leirene møttes. Ytredølene sløste bort pengene mens øvredølene var gniene, ble det sagt. Så forteller Gerhardsen om den gangen ordføreren i Øvre
Rendal reiste inn til hans kontor for å prøve å overbevise han om at disse to kommunene ikke var modne for noe «samliv». Så forteller Gerhardsen: Ordføreren kom med det ene argumentet mer usaklig enn
det andre mot sammenslåing.
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Til slutt hadde han ikke mer å komme med og han avsluttet på følgende måte: «Ytterdølan døm, døm
vasker seg itte inn gong». Så sier Gerhardsen på sin lakoniske måtte: «Hva skulle jeg svare da?»
Imidlertid ble det kommunesammenslåing og det har da gått tålelig bra til tross for motsetninger og
store avstander. Men når en rendøl skal presentere seg så er han fremdeles snar til å presisere at han er
ytterdøl eller øvredøl.
Det nytter ikke å stritte imot, det går mot høst, selv om vi skal holde på sommeren så lenge vi kan. Så
håper vi på mange fine solskinnsdager i september og oktober før «kulda setter inn». Denne gangen velger jeg å avslutte med et lite dikt som mamma skrev. Hun gledet seg til høsten mens pappa så mere svart
på det.

Høsttanker

Jeg går på høstvåte stier,
i tankene jeg minnes en vår.
Nå gulner det i bratte lier,
mot mørketid det går.
Det ble så lyst og lett den gang
da bjørka fikk vårkjolen på.
Og fuglene begynte sin jublende sang
og himmelen var klar og blå.
Jeg takker for sommeren jeg så komme,
og for blomstene som igjen tittet opp.
For liv i redene som sto tomme,
og for gjøken som gol fra treets topp.
Nå er bjørka naken og bar,
i skogen er det stillhet som rår.
Snart dekker isen hvert bekkefar,
mot kaldere dager det går.
La deg ikke fortvile for det,
men tenn et lys i din stue.
En dag vil bekken atter klukke og le
og det blir liv i hver maurtue.

Ha en fin høst alle sammen
Solvor Alstad

Klokkertjeneste ved Folldal kirke og Rondaheim
Tjenesten som klokker ved gudstjenestene i Folldal skjer på frivillig basis. Ved Dalen kyrkje er det et
team på tre frivillige; ved Folldal kirke har det så langt vært fem frivillige som har delt på tjenesten.
Klokkertjenesten innebærer å lese dagens samlingsbønn og en eller to av bibeltekstene, samt kunngjøringer. Etter gudstjenesten hjelper klokkeren til med å telle opp kollekten.
En av våre frivillige klokkere ved Folldal kirke (samt Rondaheim) har sluttet i tjenesten etter mange
års innsats. Har du lyst og anledning til å være hennes etterfølger? Det innebærer tjeneste ved om lag
fem gudstjenester årlig.
Kontakt kirkekontoret eller Jon Olav Ryen, tlf 900 123 78
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Jeg har ikke nok tro til å være ateist
Det krever mye tro, det: Å tro at ingenting har en mening. Selvsagt kan man gi livet sitt mening
gjennom det man gjør - men å tro at det ikke finnes noen overordnet mening med alt. Å tro at
verden ble skapt ved en tilfeldighet og at vi er her ved en tilfeldighet.
Jeg tenker at det er for mye flott her i verden til at det kan være tilfeldig. Tenk på mennesket, hvor
unike hver og en av oss er! Hvor fininnstilt alt sammen er, og hvor godt alt i verden harmoniserer.
Jeg tror at livet på jorda er ment som en forberedelse til noe større. Jeg tror, som Bibelen sier, at vi
mennesker er skapt i Guds bilde og at vi lever for å nyte det naturen, og jorda har å gi oss.
Jeg opplever ofte å bli møtt med fordommer når jeg forteller at jeg er kristen. Kanskje ikke helt
ufortjent, kirkens historie er ikke bare vakker. Men husk at det som skjedde for mange hundre år
siden ikke er sånn jeg, og de fleste andre kristne i dag, velger å leve og tro.
Det er et spørsmål som ofte gjentar seg i samtaler om Gud og kristendommen. "Hvorfor finnes
det så mye ondskap i verden hvis det finnes en Gud?" Argumentet hos mange er som følger:
Hvis Gud er god vil han utrydde all ondskap. Hvis Gud er allmektig kan han utrydde all ondskap.
Gud har ikke utryddet all ondskap - ergo Gud finnes ikke.
Vel. I skapelsen fortelles det at mennesket ble skapt med fri vilje. Gud skapte oss så vi kan velge å
følge ham, velge å tro. Gud slapp slangen inn i Edens hage for å gi mennesket valget. Altså finnes
det ondskap i verden og vi kan fritt velge å omfavne det om vi vil.
Det står i Bibelen, 2. Peters brev 3,8-9. "Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For
Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. Det er ikke slik at Herren er sen med å
oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal
gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse." Gud skal utrydde ondskap, men for Gud eksisterer ikke tid på samme måte som hos oss. Gud ønsker at ingen skal gå fortapt og at alle skal
komme til himmelen. Derfor venter Han.
Jeg har opplevd Gud på måter som mange synes er vanskelig å tro på og forstå. Vi lever i en verden hvor alt er så konkret, man kan ta og føle på alt og det er vanskelig å se behovet for Gud i
hverdagen. Jeg tror likevel vi kan ha stor glede, trøst og hjelp i Jesus, selv om det ikke alltid er like
lett å føle på den lengselen.
Anja Bjørnbakken Eide
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Frå salmeskatten
I bladets vinternummer skreiv eg om Elias Blix (1836-1902). Her kjem litt om to andre salmediktarar, nemleg Bernt Støylen (1858-1937) og Anders Hovden (1860-1943).
Foreldra til Bernt Støylen var gardbrukar og fiskar Andreas Støylen og Margrete Bringsvor. Bernt
vaks opp på Sunnmøre og tok eksamen artium i 1875. Han vart cand. theol. 1885. Støylen var biskop i Kristiansand (no Agder og Telemark) i perioden 1913-1930. Han var energisk, ryddig og med
stor omsorg for prestar og kyrkjelyd. Han var rekna for å vere svært dyktig.
Saman med Peter Hognestad og Anders Hovden var Støylen leiar i arbeidet for utgjevinga av nynorsk salmebok. Boka vart godkjent av departementet i 1925. Mange år tidlegare, i 1906, gav han ut
songbok for sundagsskulen.
Støylen hadde stor interesse for folkeminnesamling. Noko stoff frå dette er med i Nordahl Rolfsens
lesebøker for skulen. I 1910 vart Bernt Støylen utnemnt til riddar av 1. klasse av St. Olavs orden.
Nr 644 i den nyaste salmeboka lærte eg som jentunge, så eg tek med den her:
Ditt barn eg no vil vera,
min Gud og Fader god!
Din vilje vil eg gjera,
lær meg ditt ord og bod!
Ber meg på dine hender,
vis meg den rette veg,
så kvar eg foten vender,
eg alltid fylgjer deg!
I Nynorsk salmebok har Bernt Støylen over 200 salmar. Nokre er omsetjingar, og nokre med eigen
tekst.
Anders Hovden vart fødd i Ørsta på Sunnmøre 13. april 1860. Presten i bygda der fekk Hovden til
å velje skulevegen. Elles hadde han truleg vorte fiskar, som faren. Anders vart farlaus da han var 16
år. Det var eit hardt slag for den unge guten. Men han arbeidde seg opp enda han bar på sorga etter
faren.
Salmen Fagert er landet vart skapt ein vinterkveld i 1907 under ein skitur langs Krøderen. Dette er
ein nydeleg salme som er mykje brukt. Eg tek med fyrste verset, av i alt fem:
Fagert er landet du oss gav,
Herre, vår Gud og vår Fader!
Fagert det stig av blåe hav,
soli ho sprett og ho glader,
signar vårt land i nord og sud;
såleis di åsyn lyser, Gud,
over vårt Noreg i nåde.
Anders Hovden døydde i Oslo 26. november 1943. Urna er sett ned på kyrkjegarden i Ørsta.
I Ørsta sentrum er det reist eit monument, som er laga av Anne Grimdalen.
Kari Garmager
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Småplukk
Besøksdagen fra sykehjemmet til Folldal kirke fant sted 7. juni. Aktivitør Bjørg Hildonen og hennes
medhjelpere hadde med seg om lag 15 beboere ved Folldal Bo- og Servicesenter. Etter en andakts- og
sangstund i kirken vanket det kaffe og kaker i kirkestua. Her var det også en liten spørrekonkurranse
med emner fra sanger, tekster og lokale forhold. Takk til ansvarlige ved sykehjemmet og menighetsrådet! Den 18. august var det et tilsvarende besøk ved Dalen kyrkje.

Arkivfoto: Folldals Marked

- 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 GRAFISKE TJENESTER I FOLLDAL
ALLE TYPER TRYKKSAKER / LOGODESIGN / FIRMAPROFIL / VISITTKORT / BROSJYRER / REKLAME / VINYLMERKER OG BILREKLAME
ALUMINIUMSSKILT / PLAKATER / BANNERE / LAMINERING / HEFTER / BREVARK / DIGITALISERING AV BILDER / INVITASJONER
GRAVSANGER / KONFIRMASJONSSANGER

Flyveblad

A4 / A5
1-, 2- og 4-sider
Vi distribuerer til alle
husstander i Folldal og
Hjerkinn
( ca 750 stk)
Priser fra kr. 4.- pr stk
ferdig oppsatt

Porto kommer i tillegg
etter postens satser
eller via
lokaldistribusjon.

Trenger du annonseutforming for andre annonsemedier som papir eller digital, utformer vi denne til meget konkurransedyktig pris.
Ved annonsering i Folldals Marked og på Folldalsportalen utformer vi din annonse uten ekstra kostnad.

Skolevegen 21 - Folldal sentrum - 2580 Folldal / Tlf: 62 49 05 55 / E-post: post@infotek.as
Alle priser er inkl mva
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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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4. sept 16. søndag i treenighetstiden Matt 11,16-19

						
11.00
Folldal krk. Ryen. Høymesse med nattverd.

Offer: Menighetsarbeidet. Diakoniens dag. Kirkekaffe
10. sept (lørdag)
18.00
Dalen krk. Ryen. 50-årskonfirmanter.
Festsamvær i Fjellheim

26. okt (onsdag)
20.00
Dalen krk. Salmekveld (bispevisitas). Elever
fra kulturskolen deltar
27. okt (torsdag)
19.00
Egnund kpl. Jegermesse (bispevisitas)
30. okt Bots- og bønnedag Luk 15,11-32
11.00
Folldal krk. Biskop Fiske, sokneprest Ryen.
Visitasgudstjeneste. Nattverd. Offer: Det norske misjonsselskap (Barn og utdanning i Thailand).
Kirkekaffe på Rondeslottet

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

6. nov Allehelgensdag Luk 6,20-23
11.00 Folldal krk. Ryen. Allehelgensmesse. Nattverd.
Offer: Menighetsarbeidet

18. sept 18. søndag i treenighetstiden Sal 38,10-16
Ingen gudstjeneste

13. nov 26. søndag i treenighetstiden Luk 13,10-17
11.00
Dalen krk. Ryen. Høymesse med nattverd.

25. sept 19. søndag i treenighetstiden Luk 9,57-62
11.00
Rondaheim. Ryen. Gudstjeneste med kirkekaffe

20. nov Domssøndag/Kristi kongedag Joh 9,39-41
Ingen gudstjeneste

2. okt 20. søndag i treenighetstiden Matt 18,1-11
11.00
Folldal krk. Ryen. Høymesse med nattverd.
Offer: Folldal Frivilligsentral
9. okt 21. søndag i treenighetstiden Luk 12,13-21
11.00
Dalen krk. Ryen. Familiegudstjeneste, minimusikal. Utdeling av bok til fireåringene. Kirkekaffe
16. okt 22. søndag i treenighetstiden Luk 10,25-37
Ingen gudstjeneste

27. nov 1. søndag i adventstiden Matt 21,1-11
11.00
Folldal krk. Ryen. Familiegudstjeneste.
Offer: Kirkelig pedagogisk senter (IKO). Lys Våken
med 6. klassinger. Kirkekaffe
4. des 2. søndag i adventstiden Joh 14,1-4
11.00
Dalen krk. Ryen. Høymesse med nattverd
11. des 3. søndag i adventstiden Jes 35,1-10
Ingen gudstjeneste
16. des (fredag)
19.00
Dalen krk. Vi synger og spiller julen inn

23. okt 23. søndag i treenighetstiden Matt 24,35-44
Ingen gudstjeneste

18. des 4. søndag i adventstiden Luk 1,46-55
19.00
Folldal krk. Vi synger og spiller julen inn
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