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Ord til ettertanke
Som en vind --Opprinnelig var pinsen en jordbruksfest i det gamle Israel og ble kalt ukefesten. Den ble feiret som takk for den første hveten som ble høstet inn på denne tiden av året. Etter hvert ble
ukefesten også knyttet til minnet om at Moses mottok de ti bud på Sinai.
Men pinsedagen i Jerusalem det året Jesus døde og stod opp fra graven igjen, skulle for all ettertid bli et skille i historien. Jøder som da var samlet fra ulike deler av middelhavsområdet,
opplevde at deres egne språk ble talt, av 12 ulærde disipler (de kunne umulig ha lært disse
språkene på vanlig måte). Med et fremmedord kalles dette fenomenet xenolali (av gresk xenos, ‘fremmed’, og lalein, ‘tale’). Det vi ellers kaller tungetale, er et beslektet, men annet, fenomen: Fagtermen for dette er glossolali (av gresk glossa, ‘tunge’), som betegner uforståelig tale
eller lyder, uten at den bevisste personligheten er med. Det var altså det førstnevnte fenomenet som fant sted på pinsedagen. Evangeliet om Jesus ble forkynt forståelig på ulike språk.
Hvordan disiplene fikk til å «plutselig» tale på fremmede språk denne dagen, er skjult for vitenskapelig utforsking. Apostelgjerningene forteller imidlertid at folk som var til stede, hørte
et sterkt sus, som når en kraftig vind blåser. Dette tolkes i Bibelen som at det var Ånden som
fór over forsamlingen, og på en særlig måte grep tak i disiplene og gjorde dem i stand til å
tale på fremmede språk. Og mange av tilhørerne tok imot budskapet i tro.
Ordet for ‘ånd’ og ‘vind’ er det samme på begge Bibelens originalspråk. På denne bakgrunnen kan vi ane dybden i Johannesevangeliets vakre ord: «Vinden blåser dit den vil; du hører
den suser, men vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver
den som er født av Ånden».
Vinden ser vi ikke,
men vi merker den,
snart som stille susing,
snart som storm igjen.
Fra vår Gud i himlen,
han som ingen ser,
kommer Ånden til oss
og et under skjer.
(A. Frostenson)

Jon Olav Ryen
(foto: pixabay.com)
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Pilegrimsdager på Dovrefjell 2017 11. - 21. juli

Pilegrimsdager på Dovrefjell startet sommeren 1994 med Eysteinkyrkjas 25-årsjubileum og
har utviklet seg til et årlig arrangement med pilegrimen, Eysteinkyrkja og Dovrefjell som
ramme om dagene. En vandring mot Trondheim og Olsok fra Dovre, over Dovrefjell til
Oppdal. Dagene arrangeres i 2017 for 23. gang.
Gjennom vandringer, utstillinger, konserter og gudstjenester ønsker vi å vise at pilegrimen
er mer enn en historisk skikkelse. Pilegrimen er aktuell i dag, pilegrimstanken gir oss en vei
å gå og et sted å komme med vår lengsel, vår uro, vår søken og vår tro.
Pilegrimsdagenes hovedtema er pilegrimen og pilegrimsvandringen.
En pilegrimsvandring starter med et oppbrudd, og er en vandring – kort eller lang - mot et
hellig mål.
Årets tema er livsvandring. Et menneske står ikke stille gjennom livet. Det er hele tiden i
utvikling. Det gjelder også i de store spørsmålene om tro og mening. Det starter for mange
med en barnetro, men hvor går trosveien videre? For noen går den mot et opprør, for andre
går den inn i passivitet, for andre igjen utvikler den seg til et aktivt liv innenfor kirke og
menighet. Våre veier er så forskjellige. Men uansett opprør, passivitet eller aktivitet, så
kommer disse spørsmålene opp igjen for mange i en senere fase av livet. Hvert år framover
til og med 2019 vil Pilegrimsdagene løfte fram en person for å se nærmere på hans eller
hennes livsvandring. Det gjør vi med et fokus på de store spørsmålene i livet, om troen og
gudsforholdet. Gjennom disse personene vil vi se hvordan tro og mening kan endre seg
gjennom livsvandringen.
I 2017 er det Arne Garborg og hans livsvandring vi vil løfte fram. Han vokste opp i en
sterk og kompromissløs pietisme. Men han brøt med den og gikk en annen vei. Et liv i stadig grubling over de store spørsmålene, og til slutt kom han hjem – men ikke til den kristendommen han vokste opp med.
Pilegrimsdager på Dovrefjell 2017 er et samarbeid mellom kirken i Dovre og Oppdal og
Pilegrimssenter Dovrefjell. Sammen har vi laget et innholdsrikt og spennende program!
Velkommen!
Se mer info på: www.dovrefjell.pilegrimsleden.no
Vel møtt til Pilegrimsdager på Dovrefjell 2017.
Stina Storhaug		
Pilegrimskomiteen i Dovre

Hans-Jacob Dahl		
Pilegrimssenter Dovrefjell
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Haftor Skjelstad
Pilegrimsutvalget i Oppdal

Program Pilegrimsdager
Tirsdag 11. juli:
09.00		
Pilegrimsvandring fra Vollheim til Budsjord.
Åpningskonsert Dovre kirke: Sol i skuggeskog.
19.00		
21.00		
Kveldsvandring fra Dovre kirke via Olavskilden til Budsjord gård.
Onsdag 12. juli:
Pilegrimsvandring Budsjord - Fokstugu.
09.00		
Kveldsbønn Furuhaugli.
21.30		
Torsdag 13. juli:
Pilegrimsvandring Fokstugu – Dovregubbens hall.
09.00		
Kveldsbønn Dovregubbens hall.
21.30		
Fredag 14. juli:
Pilegrimsvandring Dovregubbens hall – Hjerkinn.
09.00		
Konsert Eysteinkyrkja: Haugtussa av Arne Garborg, musikk av Edvard Grieg.
20.00		
Lise Granden Berg - sopran og Bernhard Greter – klaver. 				
		
Innledning v/Jan Inge Sørbø.
Kveldsbønn Eysteinkyrkja.
21.30		
Lørdag 15. juli:
Familievandring fra Hageseter til Eysteinkyrkja
11.00		
		
v/ Hans-Jacob Dahl
Foredrag i Eysteinkyrkja: Jan Inge Sørbø.
19.00		
Fra bleike myr til alveland – en livsreise. 						
Om Arne Garborgs liv og religiøse utvikling.
Søndag 16. juli:
Gudstjeneste i Eysteinkyrkja v/biskop Solveig Fiske og Hans-Jacob Dahl. 		
11.00		
Kantor: Jørgen Brandli.
		
Pilegrimsvandring Eysteinkyrkja – Kongsvold fjeldstue.
13.00		
Arrangementet fortsetter i Oppdal fram til 21. juli.
Jan Inge Sørbø (f. 1954) er litteraturviter, forfatter og journalist fra Bru i Ryfylke. Han er professor ved Institutt for
sosialfag, Høgskulen i Volda, og har skrevet en rekke bøker
i flere sjangere. Han har skrevet kritikerroste biografier om
blant andre Olav Aukrust og Arne Garborg.
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Diktet mitt
Glede nok
Jeg vil vandre i solen
før skyggene innhenter meg.
Jeg vil plukke blomster
før mørket kommer.
Det er glede nok for meg.
Jeg vil drikke vann av bekken
før den tørker inn.
Jeg vil blåse på en frøkapsel
før vinden gjør det.
Det er glede nok for meg.
Jeg vil takke Herren for dagene
som han har talt opp.
Sol, blomster, vann og frø,
det evige liv, fram til min død.
Det er glede nok for meg.
(Hanne Viviann Sandnes: Fra diktsamlingen "Fly, lille fugl" 2016).

Jeg utfordrer Grete Kristoffersen til neste nummer!
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Kari Brun Moen

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

Syersken i Jaffa
Kystbyen Jaffa i Israel er i dag særlig kjent for sine velsmakende appelsiner. Byen nevnes også
flere ganger i Bibelen, blant annet i forbindelse med at apostelen Peter gjorde et under der
(Apostelgjerningene, kapittel 9). I denne sammenhengen hører vi om Tabita.
Godt rykte
Tabita var «en kvinnelig disippel», altså ei som hadde kommet med i kretsen av de første
kristne. Tabita var vel ansett. Hun «hadde gjort mye godt og tok seg av de fattige», fortelles
det. Hun var trolig velstående, ettersom hun kunne gi betydelige gaver til de fattige i menigheten. Hun var ellers kjent for å være dyktig til å sy og arbeide med stoffer.
Peter tilkalles
Så ble Tabita syk og døde. I påvente av begravelsen ble hun stelt og lagt på et rom ovenpå.
Imens hadde menigheten i byen fått høre at Peter oppholdt seg i nabobyen Lod. De sendte da
to menn av sted for å be ham komme med en eneste gang. Da Peter kom til huset der Tabita
lå, hadde enkene i byen samlet seg omkring den døde. Hadde Tabita vært med og forsørget
disse enkene? De første kristne menighetene hadde nemlig et særskilt økonomisk ansvar for
enker som stod alene uten familie. Tabita kan ha vært en viktig del av dette nettverket.

Historisk by: Jaffa (foto: www.planetware.com).
Fantastisk hendelse
Utenom Jesu egen oppstandelse og oppvekkelsen av Lasarus hører vi svært sjelden om at
døde vekkes opp i Bibelen. Men Tabita er et slikt tilfelle. Da Peter kom opp på rommet der
hun lå, sendte han alle ut, falt på kne og ba. Så sa han: «Tabita, stå opp!» Så slo hun øynene
opp og satte seg opp på sengen. Peter kalte til seg folket som var samlet i huset, og viste dem
at hun levde.
Mange kom til tro etter at dette hendte. Tabita fikk enda en tid å tjene sin medmennesker og
vitne om sin tro i Jaffa.
Jon Olav Ryen
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Fra menighetslivet:

Tårnagenter: Fra årets tårnagenthelg i Folldal kirke første helga i april
(foto: Sunniva Solly/Ingrid Lohn).
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Fra menighetslivet:
Besøk fra Kiev:
Organist Irina Grechaniuk
hadde med seg svigerdatter
Olga Sliepnova (t.v.) som solist ved to av gudstjenestene i
påsken; her fra Dalen kyrkje
(foto: Arild Messelt/Folldals
Marked).

Unge solister:
Sunniva Solly og Ragnhild
Moan sang solo under
gudstjenesten første påskedag
i Folldal kirke (foto: Arild
Messelt/Folldals Marked).

Trillingdåp:
Oskar, Embret og Melvin
Stenhaug Rønningen ble båret til dåpen første påskedag i
Egnund kapell (foto: Bård H.
Lohn).
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Fra kjøkkenvinduet
Under denne vignetten skriver vår spaltist om stort og smått fra sitt utsiktspunkt på kjøkkenet.
I dag er det nest siste søndagen i april. Det er snøfiller i lufta og iskald nordavind. I Rondane
ser det ut til å være mere snø enn det har vært i hele vinter. Men på fuglebrettet er det liv og
røre. Vi har hatt besøk av en enslig trost en måneds tid, og han var tynn og skrøpelig da han
kom, men matlysten var det ingenting i veien med. Nå har han spist seg opp og blitt rund og
fyldig med glinsende, svarte fjær. Og sannelig, i går dukket det opp en til, og i dag råder det ro
over fuglebrettet hvor disse to vakre fuglene spiser side om side. Jeg tror sannelig det er litt romantikk i lufta. I veigrøfta litt bortenfor huset dukket det opp to knallgule hestehover. Så våren er her, den. Det er bare å smøre seg med tålmodighet, så kan en snart kaste boblejakka og
vintersko. Når min bedre halvdel ymter frampå at det begynner å bli varmt med stillongs, ja,
da vet jeg at det er starten på en begynnende sommer.
På min tur gjennom skogen her en dag gikk jeg i egne tanker og la merke til at landskapet var
formet til en ganske stor haug. Jeg kom på noen ord min gamle bestemor i Rendalen sa til
meg: «Du skal være årvåken og trå varsomt når du går i skogen, Solvor, for da vil du se og
oppleve mye rart». Bestemor fortalte mye rart fra gamle dager, særlig mye om sagn og gammel overtro. Hun fortalte blant annet at hun hadde møtt huldra flere ganger. Det var når hun
lå på setra om sommeren og «gikk med kua», det vil si lokket kua dit de skulle beite hver morgen. Denne haugen som jeg la merke til, kunne ha vært en slik haug hvor huldra forsvant inn i
etter bestemors utsagn. Hun beskrev nøye hvordan huldra så ut og om hvor vakker hun var.

Men kurompa under stakken hennes avslørte hvilket folk hun var fra. Hun hadde en stor kuflokk som besto av store, blåe kyr. Vi ungene lyttet med store øyne og stive ører på bestemors
historier. Det var datidens mest spennende eventyr. Bestemor tolket også værtegn og hendelser. Det sitter brent inn i minnet mitt den dagen hun fortalte at når det bankes tre ganger
utenpå veggen, da skal noen dø i det huset. Og akkurat det skjedde. En natt i 1957 våknet hele
huset av at det banket i veggen. Jeg husker at en av onklene mine sto opp og gikk rundt huset
for å se om det var noen der og hva som kunne være årsaken til bankingen. Han fant ingenting, og jeg husker min mor rolig minnet oss på hva bestemor hadde fortalt. 3 dager etterpå
sovner min snille bestemor stille inn. Over senga hennes stoppet det gamle gjøkuret helt.
Gjøken hadde forresten tatt kvelden for lenge sida. Det hadde vi ungene sørget for. På bordet
ved senga til bestemor sto blomsten som hun kalte Judit, en slags krysantemum, som på folkemunne ble kalt oktoberrose. Den kastet alle blomstene og døde med henne. Alt dette var uforklarlige hendelser som vi har tenkt på og snakket om mange ganger mens mine foreldre levde.
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Fra kjøkkenvinduet (forts.)
I våre dager er døden blitt så fremmedgjort på mange måter. Bestemors kiste sto åpen på kammerset hennes til begravelsen. Vi var ofte innom og så om henne der hun lå så rolig i sitt svarte sjal. Alt var så fredelig og rolig, så vi ungene forbandt ikke døden med redsel, bare med
sorg. Liv og død var på en måte mer naturlig den gangen. Vi så dyr bli født og døde og fikk et
annet forhold til døden. Jeg fikk et spørsmål fra et av mine barnebarn en dag i høst om jeg
som er så gammel, snart skal dø. Det var ikke så godt å finne et tilfredsstillende svar på det
som ikke ville gjøre barnebarnet urolig. Men jeg prøvde å berolige med at ingen vet noe om
morgendagen og at jeg slett ikke hadde tenkt å legge inn årene enda. Men en ting er sikkert, og
det er at vi alle går mot samme mål. Derfor er det viktig å leve ut drømmene sine mens en
enda kan. Vi skal leve med drømmene, men dø med minnene. Siden har jeg ikke fått flere
spørsmål om døden. Det bør være like naturlig å snakke om døden som om livet.
Det går mot mai, og det er ikke lenge før vi hører musikk-korpsene øve til mai-dagene rundt
på veiene. Det er også et sikkert vårtegn. For et musikkliv vi har i bygda vår! Jeg tror ikke det
er noen annen bygd som har slikt et mangfold og så rikt musikkliv som her i Folldal. Og det
spenner over generasjoner, fra 5-6 åringer til folk godt over de åtti. Musikk har ingen grenser
og det er sannelig bygda vår et godt eksempel på.
På denne tida her i min barndom ble alle «kårsengene» gjort klare for sommeren. Alle med
respekt for seg sjøl hadde en kjøkkenhage som ble stelt etter alle kunstens regler. Vi ungene
ble satt til å plukke ugress, og det pågikk hele sommeren. Men så godt det var å hente inn salat, neper og gulrøtter fra egen hage. I mai/juni var det tid for å tynne gulrot. Det skulle være
en viss avstand mellom hver plante hvis den skulle vokse seg stor. Det riktige målet var en fyrstikkeskes avstand mellom hver lille gulrotplante. Så vi ble beordret ut med fyrstikkesker og
måtte måle opp riktig avstand og røske opp de som sto for nær hverandre. Å, det var et kjedelig arbeid når du var 7-8 år og hadde mest lyst til å leke. Sangen «Det lå en pjokk og lukte …»
minner meg alltid om denne tid. Fyrstikkesker var forresten noe vi samlet på. De kunne limes
opp på hverandre til fine, små kommoder i lekestua, eller de ble brukt til smykkeskrin. Vi
kunne og lage små møbler i dukkehuset (som var litt større pappesker) eller fyrstikkeskene
kunne bli små senger til de aller minste dukkene. Så den som hadde fyrstikkesker, han hadde
muligheter.
Ja, så har vi sommeren foran oss. Jeg fikk
nettopp overrakt en håndfull hestehov i ei
lita hand. Selvfølgelig helt uten stilker, så de
ble lagt på en skål med vann og skinner som
små soler i vinduskarmen. Det sikreste tegnet på at vi går mot den lyseste årstiden! Jeg
håper forventningen om lange solskinnsdager slår til i år, og at vi får mange fine turer i
skog og mark. Det skal være stolpejakt i år også. I fjor gikk vi på stier og områder vi ikke
hadde vært på mange år. Et flott tiltak som jeg anbefaler alle å være med på.
Så ønsker jeg alle en varm og god sommer!
Solvor Alstad
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Trosopplæring
Lokal plan for Folldal godkjent
Etter mye forarbeid av tidligere tilsatte trosopplærere, trosopplæringsutvalg og menighetsråd
er den lokale planen for trosopplæringen i Folldal nå godkjent av biskopen. Målet for trosopplæringen i Den norske kirke er at alle døpte skal tilbys 315 timer trosopplæring i løpet av
18 år. Her følger en oversikt over tiltak som er i gang, eller som er planlagt igangsatt i løpet av
året eller neste år her i Folldal:
Alder Tiltak			

Eksempler på sanger/bibeltekster

0-1

Dåpssamtale, dåp

Det skjer et under i verden

0-1

Babysang 		

Gjendines bånsull 			

1

Gave på ettårsdagen for dåpen 					

2-4

Småbarnsang 		

Oppstart/tidspunkt
Vår/høst 2017
2017

Lille Petter edderkopp, 			Våren 2017

				Som en høne samle sine små
4

Fireårsbok 		

Luk 15 (lignelsen om sauen) 		

m/ minimusikal
6

Seksårsbok 		

1 Mos 1-2 (skapelsen) 			

Høsten 2017

(«helt førsteklasses»)
7

Aktivitetsbok 		 					2018

9-10

Tårnagenter 		

Apg 2 (pinse), Matt 26-28 (påske) 		

10-11 Fram mot allehelgensdag Ingen er så trygg i fare 			
11

Høsten 2018

Lys Våken 		

Matt 21 (Inntoget i Jerusalem) 		

11-13 Sommerleir 		

1 Mos 12-18 (Abraham) 		

2018

12-13 Filmkveld 		

Mark 1-16 (Jesu liv) 			

2018

12-13 Pilegrimsvandring

Himlen blåner for vårt øye 		

2018

14-15 Konfirmasjon 		

Joh 3,16 («den lille bibel») 		

15-17 Ledertrening 		

2 Mos 3 (Gud kaller Moses) 		

15-17 Fjellgospel 		

Shine your light 				

Høsten 2017

16-17 Hobbykvelder 		Bordvers 				2018
Planen er ganske ambisiøs for et såpass lite sted som Folldal, men vi satser friskt likevel!
Enkelte elementer som kan vise seg vanskelig å få i gang, må kanskje forskyves til etter 2018.
Noen av tiltakene skjer i samarbeid med Tron ungdomssenter (leir, ledertrening). Fjellgospel
er et fellestiltak for hele Nord-Østerdal (ikke arrangert i år; forrige gang 2016).
Småbarnsangen har hatt bra deltakelse nå under oppstarten i vår. Siste samling før sommeren
var i begynnelsen av mai. Babysangen har ikke hatt deltakere nå dette halvåret, men tilbudet
videreføres til høsten.
Jon Olav Ryen
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Trosopplæring - busstur - tidsminne

Unge kunstnere:
Barn dekorerer tavla i kirkestua under
pausen på småbarnsangen tidligere i vår
(foto: Solveig Elgevasslien).

Busstur til Ringebu torsdag 6. juli
Vi kjører gjennom Grimsdalen på tur til Ringebu, med kaffestopp underveis.
Besøk og omvisning i Ringebu stavkyrkje.
Middag på Venabygdsfjellet på tilbaketuren.
Avreise: Fra Folldal busstasjon kl 10.30. Vi bistår med hjelp til/fra bussen og underveis!
Pris, inkl. transport, omvisning og middag: Kr. 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 30. juni.
					
Arr.: Diakoniutvalget i menighetene i Folldal

Tidsminne fra 1989
Under restaurering av et rom i presteboligen (Prestbakk) nå i vår ble følgende
innskrift funnet på en pappbit:
Ivar Nystuen
Sverre Nyvoll.
22/6 -89. Fint sommervær!
Vi restaurerer til den nye presten skal komme!
Reidar Aasgaard begynte som Folldals første sokneprest
samme høst. Folldal ble opprettet som eget prestegjeld
1. august 1989, ved at Alvdal prestegjeld ble delt.
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Småplukk
Takk for pengegave
Øvre Folldal sokn har mottatt en pengegave på kr 9.166. Beløpet, som framkom som overskudd etter slektsstevne i Dalløkkenslekta, er en gave fra familien Dalløkken. Hjertelig takk
for den hyggelige og rause gaven!
Sommerens besøksdager fra Bo-og Servicesenteret til kirkene. Tirsdag 13. juni arrangeres
den årlige utflukten til Folldal kirke og kirkegård. Etter andakt i kirken blir det kaffe med
nogo attåt i kirkestua, og sosialt samvær. En tilsvarende utflukt planlegges til Dalen kyrkje på
ettersommeren. Foruten beboere på selve Bo- og Servicesenteret inviteres også de som bor i
trygdeboligene.
Gjensidig vikarordning for prestene. Prestene i Alvdal og Folldal vikarierer for hverandre i
sommerferien. Soknepresten i Alvdal har ferie i tidsrommet 3.-30. juli, mens soknepresten i
Folldal har ferie 31. juli – 27. august.
Utstilling av salmebøker og bibler i Fjellheim. Soknerådet i Øvre Folldal planlegger å ha en
utstilling av gamle salmebøker og bibler i forbindelse med kirkekaffen søndag 3. september i
Fjellheim. Ettersom det er Luther-jubileum i år, passer det fint å ta fram både bibel og salmebok fra tidligere år, og vise dem fram. Luther var jo opptatt av at folket skulle få både Guds
ord og salmesangen på sitt eget språk. Kanskje du har den gode, gamle Landstads reviderte
salmebok, trykket i 1924? Eller andre utgaver av bibler og salmebøker? Alt er av interesse! Ta
med det du har til Fjellheim før gudstjenesten i Dalen kyrkje kl 11. Bøkene vises fram under
kirkekaffen etterpå.
«Skoletime fra gamle dager» og utstilling av dåpskjoler under Liv i stuguom 23. juli. I forbindelse med det årlige arrangementet på Uppigard Streitlien bygdetun planlegger menighetsrådet to innslag som markerer Luther-jubileet: Latinskole fra gammel tid og framvisning av
dåpskjoler.
Jubileumstreff for 50-årskonfirmanter. Årets treff blir et par uker senere på høsten enn det
som har vært vanlig de senere årene. Lørdag 23. september er datoen, og stedet blir Folldal
kirke, med påfølgende samvær på Rondeslottet. I 1967 var det 43 konfirmanter i Folldal,
mens kun 3 ble konfirmert i Dalen. Det sendes ut personlige invitasjoner utpå sommeren.

Totalleverandør av trykksaker og grafiske tjenester
Gruvvegen 21 - 2580 Folldal
Tlf: 62 49 05 55
E-post: post@infotek.as

Abonner på:

Følg med på Folldals nettsted:

-så får du vite hva som skjer i bygda
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.

- 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.

Bursdager, barnedåp og konfirmasjon.
Ledig for konfirmasjoner i 2017.
Ta kontakt for et tilbud

Eris Davids & Martin Kjønsberg
2582 Grimsbu
Mob: 4161 3941 / 9524 1571
www.kvebergsoeya.com
post@kvebergsoeya.com
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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. juni Pinsedag Joh 20,19-23
11.00 Folldal krk. Ryen. Konfirmasjon. Offer: Menighetsarbeidet
5. juni Andre pinsedag Joh 16,5-11
09.30 Folldal krk. Ryen. Morgengudstjeneste. Offer: Menighetsarbeidet. Pinsefrokost
18. juni 2. søndag i treenighetstiden Matt 3,11-12
11.00 Rondaheim. Ryen. Kirkekaffe
2. juli 4. søndag i treenighetstiden Mark 10,17-27
11.00 Folldal krk. Ryen. Høymesse med nattverd.
19.00 Eysteinkyrkja. Ryen. Kveldsmesse.
16. juli Aposteldagen Luk 5,1-11
11.00 Eysteinkyrkja. Biskop Solveig Fiske og Hans-Jacob Dahl. Pilegrimsmesse
23. juli 7. søndag i treenighetstiden Luk 15,1-10
11.00 Uppigard Streitlien bygdetun. Ryen. Setermesse. Liv i stuguom, med bl.a. «latinskole» og utstilling av dåpskjoler
13. august 10. søndag i treenighetstiden Luk 5,27-32
11.00 Folldal krk. Holte. Høymesse med nattverd. Offer: Menighetsarbeidet
20. august 11. søndag i treenighetstiden Matt 23,37-39
12.00 Gjeltsetra, Einunndalen (ca. 1 km ovenfor avkjøringen til Markbulia).
Holte. Setermesse
3. september 13. søndag i treenighetstiden Matt 25,14-30
11.00 Dalen krk. Ryen. Høymesse med nattverd. Diakoniens dag. Offer: Det Norske
Misjonsselskap. Kirkekaffe, med utstilling av gamle bibler og salmebøker
17. september 15. søndag i treenighetstiden Matt 7,24-28
11.00 Folldal krk. Ryen. Høymesse med nattverd. Offer: Frivilligsentralen
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