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Livets gang
Døpte:

Vigde:

Uppigard Streitlien bygdetun:
23. juli		
Cassandra Morales Vasskog
23. juli		
Sigurd Ivik Steien Haslev
23. juli		
Agnes Follstad

Alvdal kirke:
29. juli Thea Skaret Sagplass og Petter Ryen

Folldal kirke:
13. august

Døde:
Pauline Frelsøy Brelin

Dalen:
27. juni		

Ole Tallerås
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Ord til ettertanke
Undring over ord
Eit ordtak seier: Tru ikkje alt kva du høyrer, sei ikkje alt kva du veit. Då sparer du mange bører
på sinn og samvittigheit (samvit). Eg har funne to dikt som eg synest passar godt under Ord til
ettertanke denne gongen. Det fyrste er av H.Ø. Ommedal:

Eg undrast
Eg tenkjer på mangt som så underleg er,
på snøen som kom og på snøen som fer.
alt regnet som strøymer og sola som fløymer
og fuglar i lufta som ler.
I mellom alt graset som visna i fjor,
står nysprungne spirer som lyser og gror.
Det som dødt var, får livnad og angande trivnad
og syner ein skaparmann god.
Den vårkåte bekken frå hei og frå snø
som hastar av stad utan stans imot sjø.
Gjev livskraft til roren og båra på fjorden
og fins i kvart ringaste frø.
Dess meir eg skjønar og tykkjer forstå,
dess meir vert det tanken min ikkje kan nå.
Kva er kjelda til livet som til oss er gjeve,
kva ende vil livslaupet få?
Ein allmaktens Gud står bak alt som skjer,
og nådig Han styrer, alt viseleg gjer.
Sjølv den ringaste blomen er heilt ut fullkomen,
med undring og tru eg det ser.
Det andre diktet er skrivi av Dagny Tande Lid:
Ingen kan ta tilbake
ord som er sagt for hardt.
Farlige stener ruller
ned over fjellet i fart.
Stener som ruller, river
flenger i grus og jord.
Sårene blør i hjerter
rammet av harde ord.
Kast ikke skarpe stener.
Følsomme hjerter får mén,
etterpå ligger blomster
knust under grus og sten.
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Kari Garmager
(foto: Pixabay.com)

Sommerprat med daglig leder på Folldal Frivilligsentral
Her en dag tok vi turen innom Frivilligsentralen for å
slå av en prat med daglig leder, Aina Therese Bakke,
om hvordan aktiviteten er på denne fine møteplassen.
Det er like før Aina går ut i ferie og hun er midt i onsdagskaféen (fra kl. 11.00 til 13.00). Selv om vi skriver
juli måned, så har det vært fullt rundt langbordet
denne onsdagen også. Livlig prat og som vanlig gode
vafler og kaffe. Dette er et sosialt treffpunkt som folk
setter pris på. Noen er også innom etter å ha gått en tur
først.
Jeg spør Aina om hvordan det går med religionsopplæringen med sang for barna (barnesanggruppe). Hun
forteller at i gruppa med barn fra 1-3 år har det vært
bra oppslutning. Her er også søsken med. Vi synger
noen religiøse sanger og noen vanlige norske barnesanger og det er også rim/regler. På babysanggruppa
har det vært litt mindre oppslutning, så vi skal komme Daglig leder, Aina Therese Bakke.
sterkere igjen her til høsten, sier Aina. Kirka har regien
i den nye reformen med religionsopplæring (trosopplæring) for barn. Hun syns det er viktig å starte med barna og oppmuntre dem til å være med
på dette. Aina har sterk tiltro til dette arrangerte tilbudet og syns det er veldig bra som et
ledd i barnas utvikling.
Ellers har trimtilbudene mandager og tirsdager ferie for tida. Dette er tilbud som har god
oppslutning. Hver tirsdag er det seniordans og annenhver torsdag er det dans til flott,
levende musikk. Du behøver ikke å danse, sier Aina, men flere burde være med for å høre på
de flinke musikerne, se på dansen og delta sosialt. De torsdagene det ikke er dans, spilles det
kort på Frivilligsentralen, og her er det plass til mange flere rundt bordene.
Onsdager er det internasjonal møteplass i samarbeid med flyktningekonsulenten. Det er
mange flyktninger som møter opp for å praktisere det norske språk. Aina berømmer alle
godt voksne og pensjonister som kommer på disse kveldene. Det dekkes til kveldsmat og er
veldig koselig. Men dessverre er det få norske ungdommer som møter opp. Her har det
oppstått mange gode vennskap til tross for aldersforskjeller og kultur.
Aina trives godt på jobben sin, dagene er så forskjellige og det er en allsidig jobb. Hun har
et godt samarbeid med kirkekontoret og lag og foreninger. Hun presiserer hvor viktig dette
samarbeidet er for Frivilligsentralen. Vi takker den blide og sosiale damen for praten og tar
nok en bit av hennes nydelige vafler.
								(Tekst: Solvor Alstad)
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Sommerprat med «jordbærdama»
Vi får besøk hvert eneste år av ei blid og trivelig dame som bringer sommerglede til hele
bygda, nemlig jordbærdama som står på torget med sine søte og saftige jordbær. Hun er
like etterlengtet hvert år og er nok blitt selve symbolet på at nå er sommeren kommet til
Folldal.
Hvem er så denne dama med glimt i øyet og en munter replikk på lur? Jeg tok en prat med
henne en travel formiddag da all jordbæra som vanlig var solgt ut og hun holdt på å rydde
opp. Hun heter Anne Marit Johansen og er en meget sprek 75-åring. Videre forteller hun at
dagen begynner kl. 04.00 i jordbærsesongen. På den lange turen til Folldal fra Åsbygda i
Stange hender det at hun stopper på Bjøråa (ved sølvelgen) og tar seg en liten lur. «Men jeg
er veldig glad i å kjøre bil», sier hun smilende, «så turen nordover er bare fin den. Dessuten
kjører jeg bil omtrent hver dag hele året». Disse ekstremt søte bærene heter Corona, og det
er polakker som hjelper til med innhøstningen. De kommer igjen år etter år, og sjefen for
denne gjengen har holdt på med dette i 25 år. 2017-sesongen har vært en helt vanlig jordbærhøst, og det nye feltet de plantet i fjor, har gitt god avling i år av de samme smakfulle
bærene.
Da jeg lurte på hva hun gjør om vinteren,
forteller hun at de har hatt sau helt til i januar
i år. Ellers går hun mye på ski om vinteren og
de lange vinterkveldene blir også brukt til litt
strikking. Til slutt i vår lille sommerprat
presiserer hun at hun syns det er så hyggelig å
være her i Folldal fordi hun møter så mange
blide og koselige folk. Jeg ønsker henne en
fortsatt god sommer og hjertelig velkommen
igjen til neste år.

Kjent sommeransikt: «Jordbærdama»,
Anne Marit Johansen, er en populær
selger på torvet.

Snart utsolgt: Anne Marit Johansen med noen få kurver igjen.
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(Tekst og foto: Solvor Alstad)

Diktet mitt
Fortell meg!
Fortell meg at jeg er noe, at jeg kan noe, at jeg betyr noe. Fortell meg det.
Ikke fortell meg det jeg gjorde, eller det jeg kunne gjort, eller det jeg burde eller skulle gjort.
Nei, ikke fortell meg det.
Fortell meg heller at jeg er noe, at jeg kan noe, at jeg betyr noe. Fortell meg heller det.
Jeg trenger det, skjønner du, jeg trenger det så sårt. Jeg trenger en søyle av trygghet å lene meg
mot gjennom livet.
Jeg trenger det, skjønner du,
for det er så værhardt å leve!
(Ragnhild Bakke Waale: REN POESI)

Jeg oppfordrer Eli Larsen til å bidra i denne
spalten neste gang!

		

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

Lea og Rakel
«Lea hadde matte øyne, men Rakel var velskapt og vakker». Slik lyder karakteristikken av
døtrene til Laban. Jakob hadde forelsket seg i Rakel, og fått løfte om å få henne til kone etter
sju år som gjeter hos onkelen Laban. Disse sju årene var «bare som noen dager» for Jakob,
så glad var han i Rakel, forteller bibelhistorien i 1. Mosebok.
Fortsettelsen kunne vært som skreddersydd for Se og Hør eller et annet sensasjonsblad:
Jakob blir lurt
Etter sju års gårdsarbeid var dagen kommet da tjenestetiden var over. Jakob sa til Laban:
«Gi meg nå min kone så jeg kan gå inn til henne, for jeg har tjent min tid!». Laban laget til
bryllup og festmåltid, men om kvelden tok han datteren Lea og førte henne til Jakob, og han
gikk inn til henne. Men da det ble morgen, oppdaget (!) Jakob at det var Lea! Jakob gikk til
Laban og sa: «Var det ikke for Rakel jeg har tjent deg disse sju årene? Hvorfor har du lurt
meg?» Laban svarte at skikken var å ikke gi bort den yngste datteren før den eldste. «Men du
skal få henne til kone også når bryllupsuken er til ende, mot at du tjener meg i sju år til.»
Sjalusi
Jakob hadde dermed to koner. Lea oppdaget snart at
Jakob elsket Rakel høyere enn henne. Samtidig ville
det seg slik at Lea fikk flere barn, mens Rakel forble
barnløs. Rakel sa til sin mann: «Gi meg barn! Ellers
dør jeg!». Jakob ble rasende og svarte: «Er jeg i Guds
sted? Det er vel ikke jeg som har nektet deg livsfrukt».
Rakel foreslo da at Jakob skulle få barn med slavekvinnen hennes, Bilha. Bilha fødte siden to sønner.
Også Leas slavekvinne, Silpa, fikk to gutter. Lea selv
regnet ikke med å få flere barn.

Rakel: Harriet Andersson i Ingmar
Bergmans teateroppsetning
Lea och Rakel fra 1955 (foto: Skåne
reportage © Malmö Operas Arkiv).

Naturmedisin (?)
Rakel var fremdeles barnløs. Så en dag under hvetehøsten gikk Ruben, eldste sønnen til Lea, ut på marken. Der fant han alruner, en plante som er kjent fra
Orientens folkemedisin, blant annet som fruktbarhetsmiddel. Rakel ba Lea om å få disse plantene, mot
at Lea kunne være hos Jakob om natten. Både Lea og
Rakel fikk siden to sønner hver. Rakel fødte første
Josef, og noen år etter kom Benjamin til verden. Rakel
døde i barsel etter Benjamins fødsel, etter at Jakob og
hele hans storfamilie hadde flyktet fra Labans hus.
Jon Olav Ryen
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Fra menighetslivet:
Busstur til Ringebu

I begynnelsen av juli arrangerte diakoniutvalget sin årlige busstur, som denne gangen gikk via
Grimsdalen til Ringebu, med retur om Venabygdsfjellet. Dag Bekken var kunnskapsrik guide
gjennom Grimsdalen, og fortalte mangt om setrer og landskap. Etter en kaffestopp på Vinstra
var det omvisning i vakre Ringebu stavkyrkje før ferden fortsatte til Venabu fjellhotell, hvor vi
spiste middag. Terje Ulsletten var lokalkjent og trygg sjåfør for turens 32 deltakere.
(Foto: Jon Olav Ryen)
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Fra menighetslivet:
Bygdetundag

Friluftsmesse:
Bygdetundagen på Uppigard
Streitlien ble arrangert
søndag 23. juli, og ble som
vanlig innledet med friluftsmesse.

Dåpslys:
Foreldre og faddere til Agnes
Follstad overrekkes dåpslyset.

Takkebakst:
Et av mange innslag under liv i
stuene senere på dagen var
demonstrasjon av tradisjonsbakst.
Her representert ved Kjellaug
Eiklid (t.v.) og Merethe Grimsbo.

(Foto: Arild Alander)

9

Fra kjøkkenvinduet
Under denne vignetten skriver vår spaltist om stort og smått fra sitt utsiktspunkt på kjøkkenet.
Ja, så er vi snart ferdig med den fineste tida på året. En skal ikke la været overskygge gleden
ved sommeren, men i dag skriver vi 22. juli og vi har neimen ikke hatt mange sommerdager
hittil. Det har vært mye kald vind, en del regn og ellers en ganske kjølig værtype. Vi har våknet opp til «melisdryss» på Rondane flere morgener i juni/juli. Til slutt «truet» min bedre
halvdel med å ta på seg stillongsen igjen, og det tror jeg sannelig hjalp, for det ble et værskifte.
Nå har vi hatt noen strålende sommerdager. I dag er det faktisk tredje dagen med strålende
sol, og det må nytes. Når jeg ser ut av kjøkkenvinduet, ruver Rondanes skarpe profil mot den
blå himmelen. Hvite legger har fått luftet seg og en kjenner at sol og varme gjør godt for hele
kroppen. Verandaen blir det beste oppholdsrommet for late dager. Og da finnes det ikke noe
finere sted enn Folldal.
Husker jeg feil, eller var det bare varme somre før i tida. I mine barndoms somre gikk vi for
det meste barbent i gresset, og vi bada i elva(Rena) nesten hver dag og ingen syns at det var
kaldt i vannet. Sommeren begynte som regel med at min far kjøpte turnsko til hele ungeflokken. Vi var så stolte over disse blå og hvite turnskoene og tok godt vare på dem gjennom
sommeren, slik at «restene» av dem kunne brukes i gymtimene om vinteren. Disse varme
somrene ble også brukt til å ligge i skyggen og lese tegneseriehefter. De som har levd noen år,
husker vel: Kaptein Micki og vennene Salasso og Windy. Mandrake var også en av datidens
tegneseriehelter og selvfølgelig serieheftet Spøk og Spenning. Noen var også så heldige å få tak
i voksenblader som Alle kvinner og Alt for damene for ikke å snakke om hvor heldige de var
som hadde mødre som leste Romantikk. Alt ble nøye lest og vi byttet blader til de nesten var
uleselige, da havnet de på utedoen, så her gikk ingenting til spille. Den store helten var Tarzan.
Hvor ofte lekte vi ikke Tarzan og svingte oss i furuene så barnåla skvatt, for så å komme hjem
med klær fulle av kvae som nesten var uråd å bli kvitt.
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Fra kjøkkenvinduet (forts.)
Det var i disse somrene vi sprang ut hver gang for å se flyene som passerte over dalen, og det
var spennende. Da hunden Laika ble sendt opp i bane rundt jorda, husker jeg vi fulgte nøye
med om vi kunne få se denne sputniken. Jeg husker naboen var skråsikker i sin sak da han
ropte over til oss en dag:» Sjå, der kjem hondhuset». Vi glante mot himmelen, men så bare et
vanlig fly. Det var i disse fine somrene leggene var fulle av myggstikk som klødde, og skrubbsår på knærne som svidde. Dessuten var vi stadig innom brennesle som stod i veien når vi
skulle finne på noe. Fjøsene stod tomme og nyvaskede, så på de få regnværsdagene som var
lekte vi «båsimilla». Det var en form for sisten, du var fri hvis du sto i båsene, men fritt vilt ellers på fjøsgulvet. Ja, det var ei bekymringsløs og fin tid.
Jeg har også lest i avisene om mannen som avlivet ei skjære fordi den gikk løs på jorbæråkeren hans. Han ble ilagt en bot på kr 18 000. De aller fleste av oss syns dette var ganske horribelt. Bare for å vise hvordan verden har forandret seg kan jeg fortelle at i årene omkring 1952
da jeg begynt på skolen, var det premie for å skyte skjære og kråke. Vi hadde sparing på skolen i disse årene. Ofte var pappa ute på «råldongen» og skjøt noen av disse fuglene. Så gikk
han til lensmannen og viste frem fuglebena og fikk kr 1 pr par ben. Disse kronene fikk jeg
med på skola og sparte. Det var ganske høytidelig med denne sparinga, og vi måtte komme
fram en og en og fikk pengene ført inn i bankbok. I dag tenker jeg på de elevene som nesten
aldri hadde med seg penger til sparing.
Det ble jo en form for gapestokk det også. En annen gapestokk var selvfølgelig opprettelsen av
særklasser hvor de elevene som hadde lærevansker, ble plassert. Det fantes ikke noen diagnoser på hverken ordblindhet eller dysleksi den gangen. De som ble plassert i denne særklassa,
bar med seg det merket ganske lenge. Jeg snakket med en mann på min alder i vår som var en
av elevene som slet veldig med å lære å lese, og derfor ble plassert i denne spesielle klassa. «Jeg
ble regnet som evneveik og dum i hele skoletida,» fortalte han, men som han sa, det var bare
det at bokstavene byttet plass som gjorde alt så vanskelig. Han tok høyere utdanning og ble en
veltilpasset og viktig bidragsyter til samfunnet. Men annerledesmerket fulgte han helt opp til
voksen alder. I dag er det vel nesten for mye diagnoser og syndromer. Det kan bli en unnskyldning og en sovepute det også. Vi har tross alt en statsminister som er dyslektiker, så vil
du frem, er det ikke noe som stopper deg egentlig.
Når dette leses, har vi lagt sommeren bak oss og er godt i gang med høsten. Kveldene er blitt
mørke, og blomstringen er på hell. Jeg håper på en fin bærhøst, særlig tyttebær og blåbær.
Multa har vel frosten tatt, men de fleste har vel hamstret litt av disse nydelige bærene slik at
desserten julaften i hvert fall er reddet.
Så håper jeg at fjellbjørka rir bjørkemålerangrepet av seg dette året også, så vi igjen kan se
fjellbjørka grønn og fin.
Til slutt et lite gullkorn jeg hørte i radioen sist søndag da det var reprise på humorgudstjeneste
hvor Arthur Arntsen sa følgende: «Du må ikke slutte å flire selv om du er gammel, du blir i
hvert fall gammel hvis du slutter å flire».
Ha en fin høst alle sammen!
									Solvor Alstad
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En dag å merke seg: Kvennknarren
Kvennknarren -1. september - er en av de mange gamle merkedagene våre. Den ga varsel om
det ville bli nok vatn til å få malt kornet utover høsten.
Den 1. september er minnedagen for St. Egedius. Han var vernehelgen mot tørke. Dette har
trulig sammenheng med merkedagstradisjonen knytta til denne dagen, nemlig det at den ga
varsel om mengden kvennvatn utover høsten. Navnet på dagen her i Norge er helst kvennknarren (kvernknarren) eller kvennknurren.
Værvarslene knytta til denne dagen gikk noen steder på at slik det var denne dagen, skulle
det bli til Mikkelsmesse (29. september), altså nesten hele måneden. I både Østerdalen og
Gudbrandsdalen het det at hvis det regna på kvennknarren, så ville det regne i sju uker. En
anna variant i Østerdalen er kort og godt at regn denne dagen varsla nok kvennvatn utover
høsten, men var det klarvær, ville det bli vanskelig å få malt kornet.
Ifølge den gamle overtrua holdt kvennknurren til under kvenna. Og for å få hans velvilje og
mye mjøl, så ofra de til kvennknurren. Han kunne også kalles kallknurren og fossegrimen.
Primstavmerket på 1. september var gjerne en kvennstein eller to.
Mange kvenner i Folldalen
Folldølene har vel i alle tider prøvd å dyrke korn sjøl. Men det har lett for å komme frostnetter før kornet er fullmodent, så det lyktes bare enkelte år å få matkorn. Så her i bygda vart det
å kjøpe korn fra andre steder, da mest fra Gudbrandsdalen og Ottadalen.
Når en da vet at det her i bygda fantes mange titalls kvenner rundt omkring ved bekker og
småelver, så er det altså ikke et vitnemål om noen omfattende korndyrking i Folldalen. Det
var nok korn som vart kjøpt, og ikke mjøl – korn var greiere både å lagre og transportere. Så
folldølene trengte kvenner. Og det var gjerne bare en eller noen ganske få garder sammen om
hver kvenn. Dette kom nok av at det ikke alltid var nok bør – nok vatn – til å få malt kornet.
Så de var avhengig av å gjøre dette til noe samme tida alle sammen, i løpet av noen høstuker
før det vart for kaldt og bekkene frøs til.
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Tekst og foto: Arild Alander.

En dag å merke seg: Kvennknarren

Kvenna i Kvita: Borkhuskvenna i Kvita, med dammen like bak

På innsiden:
Henrik Brendryen ved kvennsteinene
i Borkhuskvenna i Kvita.
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Vår blomst går til
En anonym person som virkelig fortjener en
blomst, er Per Egil Stenhaug. Flottere kar i
«pussen» er det sjelden å se.
Men det er arbeidsklærne han liker best.
Han har bidratt til at det ble en GOD DAG for
mange, mange opp gjennom årene, og gledet
dem med sin hjelpsomhet.
Takk skal du ha!
					
			
Reidun Phillips

Bevingede ord
Gå vekk, skygge, la solen skinne! Aleksander den store spurte Diogenes (ca. 412-323 f.Kr.)
om filosofen hadde et ønske som Aleksander kunne oppfylle, og Digoenes svarte: «Gå litt
til side så solen kan skinne på meg». Svaret har i tidens løp fått flere former.

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

- så får du vite hva som rører seg i bygda.

Telefon 62 49 05 55 • E-post: post@infotek.as
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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.

- 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,
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
Utforming: Infotek AS, 2580 Folldal

!
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17. september 15. søndag i treenighetstiden
Matt 7,24-28
11.00 Folldal krk. Ryen. Høymesse med
nattverd. Offer: Frivilligsentralen
23. september (lørdag)
18.00 Folldal krk. Ryen. 50-årskonfirmantjubileum. Festsamvær på Rondeslottet
24. september 16. søndag i treenighetstiden
Mark 7,31-37
11.00 Dalen krk. Ryen. Høsttakkefest. Bok
til 6-åringene, presentasjon av nye konfirmanter. Offer: Kirkelig pedagogisk senter.
Kirkekaffe
19.00 Folldal krk. . Ryen. Høsttakkefest.
Presentasjon av nye konfirmanter. Offer:
Menighetsarbeidet Kirkekaffe
1. oktober 17. søndag i treeninghetstiden
Joh 11,17-29 (30-46)
11.00 Rondaheim. Ryen. Kirkekaffe
15. oktober 19. søndag i treenighetstiden
Luk 20,45- 21,4
11.00 Folldal krk. Ryen.
Familiegudstjeneste med minimusikal og utdeling av bok til 4-åringene. Offer: Kirkelig
pedagogisk senter. Kirkekaffe
22. oktober 20. søndag i treenighetstiden
Joh 11,1-5
19.00 Egnund kpl. Ryen. Musikkandakt /
salmekveld. Offer: Tron ungdomssenter
29. oktober Bots- og bønnedag Luk 13,2230
11.00 Folldal krk. Ryen. Høymesse med
nattverd. Markering av reformasjonsdagen.
Offer: Menighetsarbeidet. Kirkekaffe
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5. november Allehelgensdag Matt 5,1-12
11.00 Dalen krk. Ryen. Allehelgensmesse.
Nattverd. Kirkekaffe
19. november 24. søndag i treenighetstiden
Matt 18,1-6.10-14
11.00 Folldal krk. Ryen. Høymesse med
nattverd
26. november Domssøndag / Kristi kongedag
Matt 25,31-46
11.00 Dalen krk. Ryen. Høymesse med
nattverd
3. desember Første søndag i advent Luk
4,16-22a
11.00 Folldal krk. Ryen.
Familiegudstjeneste. Lys Våken. Offer: Tron
ungdomssenter. Kirkekaffe
10. desember Andre søndag i advent Luk
21,27-36
14.00 Julekonsert med Rett og Slett
19.30 Julekonsert med Rett og Slett
21. desember (torsdag)
19.00 Dalen krk. Vi synger og spiller julen
inn
22. desember (fredag)
19.00 Folldal krk. Vi synger og spiller julen
inn

