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Årgang 28

Det regner!
Fra høstens minimusikal Noahs ark i Folldal kirke.

(Foto: Pål Husom)
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Ord til ettertanke
Gud med oss
Summen av engelens overstrømmende melding til alle som var ute julenatt. Ingen av dem
hadde vel forventet en slik lysende ansamling mellom Melkeveien og Karlsvogna. Ikke nok
med lyset som var så blendende at det var umulig å skjelne det de gjerne skulle sett, men det
var også en klar klang som nådde hjertet:….. Ære være Gud…..og fred til menneskene som
har Guds velvilje……Midt i deres nattemørke var kontrastene så stor at det lot seg ikke gripe,
enda mindre begripe.
Gud med oss? Like ubegripelig er det kanskje for oss i vårt nattemørke under Nordstjernen å
fatte innholdet i sangen som enda klinger 2000 år senere.
Vi synes at mørket ofte er så stort og overveldende,
at vi tenker at Gud er mot oss. At Han ikke lenger
har behag i sine medvandrere, ja for Han vandret jo
sammen med Adam i hagen, og hadde utvilsomt til
tanke å fortsette denne vandringen med mennesket.
Han gledet seg over å gå MED oss. Og Han gjør det
fortsatt.
Gud for oss
Den veldige kunstneren som har formet alt slik Han
ville ha det, som har gitt livspust til alt levende, som
ER fra uendelighet til uendelighet, helt uavhengig
av tid og rom, tilbyr oss sin tilstedeværelse. Han bekrefter din verdi, bare hør: DU er dyrebar for meg,
jeg verdsetter deg høyt og elsker deg! Han uttrykker det slik: «Du får væra som du er, FOR
DU VART SOM DU SKU`!» Designeren din er altså såååå tilfreds med det ferdige verket sitt!
Derfor er Han helt og holdent for deg: Det er ingen tvil, Gud er for oss!
Gud til oss
Akkurat det var det som skjedde denne forunderlige natten for lenge siden: Det er født et
barn, det er gitt oss en gudssønn, ….han er Underfull, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far,
Fredsfyrste. Oj sann, vi blir like blendet som nattevaktene utenfor Betlehem, av dette voldsomme som skjer oss. VI får overgitt en gudssønn, som bor og lever sammen med oss, som
blir trøtt og sårføtt, som kjenner sult og smerte, savn og begeistring. Slik kom Gud til oss, som
et ubeskyttet barn som trenger vår menneskelige hjelp for å vokse opp. Guds Farshjerte overlot
sønnen sin til oss! Gud gav oss den tilliten.
Gud i oss
Gudsbarnet som kom til oss der vi famler og er på leting etter mening og mål, dette barnet
med sin gudskraft og evige kjærlighet til oss han levde og døde blant, har åpnet perspektivene
til et nytt liv og en uendelighet av alt vi lengter etter. Han vil mer enn gjerne være vår underfulle rådgiver, vår veldige og kraftfulle Gud, vår ubegrensede Far og vår fred.
Han ønsker for deg en fredfull jul!
Oddfrid Eriksrud
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På jobb for nye landsmenn
Kristin Alstad arbeider som programrådgiver for våre flyktninger
i kommunen. Flyktningetjenesten er nå organisert under NAV,
og vi treffer Kristin en mandag formiddag på kontoret hennes i
underetasjen på Helsetun.

-

Du er jo et kjent ansikt i Folldal. Hva slags yrkesbakgrunn har du?
Jeg er utdannet sykepleier, med videreutdanning i håndtering av bl.a. katastrofesituasjoner. Jeg har også praktisk-pedagogisk utdanning. Siden jeg kom tilbake til
Folldal i 2010, har jeg vært lærervikar, og siden avdelingsleder for MOT
(Miljø- og Oppfølgingstjenesten i kommunen, red.anm.) før jeg begynte i min
nåværende stilling i 2014.
Å være flyktning i Folldal

-

Beskriv situasjonen blant flyktningene hos oss slik du opplever det nå.
Kristin bruker sjelden lang tid på å svare under vårt intervju. Hun forteller engasjert:
Nå bor det rundt 35 flyktninger her i Folldal. Dette vil si mennesker som har
flyktningstatus. Da er ikke f.eks. arbeidsinnvandrere regnet med. Om lag halvparten
av flyktningene våre er fra Eritrea, mens de fleste andre kommer fra Somalia. Voksne
mellom 18 og 55 år går på toårig introduksjonsprogram, som kan utvides med et
tredje år. Dette omfatter opplæring i norsk og samfunnsfag. Opplæringen forgår på
Tynset fire dager i uka.

-

Det må bli lange dager med så lang reisevei?

-

Ja, jeg ser at flyktningene har en delvis stressende hverdag, særlig de som har barn.
Foreldrene og de andre voksne må reise tidlig om morgenen med buss, og returnere
om ettermiddagen for å rekke barnehagen. Bussturen om morgenen tar 2 timer slik
ruta er lagt opp. Jeg hadde helst sett at undervisningen hadde foregått her i Folldal.

-

Men ganske mange av flyktningene har også arbeids- og språktrening her i bygda?

-

Det stemmer. På onsdager er flere plassert ute på arbeidsplasser for å trene på språket.
Nylig har jeg også fått en god medarbeider i Rannveig Fridtun Øyen, som har en 30 %
stilling med introduksjonsundervisning. Denne opplæringen foregår på norsk, men
er temabasert. Det undervises f.eks. i helserelaterte temaer og hvordan en skriver
jobbsøknader.

-

Har du inntrykk av at flytningene du arbeider med, trives?

-

Ja, det vil jeg si. De er takknemlige for å ha kommet til et trygt sted. Mange har opplevd forferdelige ting i sitt hjemland, noe de nødig snakker om. Alle får tilbud om
psykologisk eller psykiatrisk hjelp etter en kartleggingsfase, men bare et fåtall tar imot
tilbudet. Likevel ser det ut til at det går bra med de aller fleste. I alle fall så langt.
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-

Er alle positive til flyktningene her i Folldal?

-

Jeg opplever at lokalsamfunnet er litt todelt. Noen ser på flyktninger som et problem,
mens andre ser på dem som en berikelse og en ressurs. - Kristin legger til at dette
også gjenspeiler seg i politikken på landsplan. Dagens regjering har dessverre en
ganske negativ holdning til flyktninger og asylsøkere, mener hun.
Julefeiring

-

Kristin har både kristne og muslimer som klienter. De
kristne flykningene i Folldal tilhører den koptiskortodokse kirke i Eritrea, og har andre juletradisjoner enn
vi er vant til. – Så vel de muslimske som de kristne
flyktningene er adskillig mindre materialistiske enn oss,
forteller Kristin. Jesu fødsel feirer de eritreiske kristne den
6. januar, i likhet med andre ortodokse kristne. Men det
viktigste ved julefeiringen ellers er å være sammen,
ikke å gi og få mange gaver-.

-

Flyktningene har deltatt på tradisjonell juletrefest også?

-

Joda, de har vært med på Rondeslottet, noe de synes har vært hyggelig. Vi håper de
kan delta denne julen også.

Julebudskapet og flyktningsituasjonen
-

Jesus var antakelig flyktning de første fire-fem årene av sitt liv, da Josef og Maria måtte
rømme til Egypt på grunn av kong Herodes. Hva tenker du om det, i lys av din tjeneste?

-

Det gjør jo julebudskapet enda mer aktuelt for oss i dag! Jeg tenker da også på
situasjonen ute i verden akkurat nå. Jeg tror det vil komme nye bølger av flyktninger
til Europa og Norge, for eksempel fra Syria og Myanmar.

-

Til slutt: Hva ser du på som det mest karakteristiske ved dem du arbeider med?

-

De er ekstremt gjestfrie! Selv om de har lite, er de veldig inkluderende overfor andre.
Dette med gjestfriheten har jo endret seg mye her til lands de siste årene. Så der har vi
noe å lære av våre flyktninger, avslutter Kristin.

Tekst og foto: Jon Olav Ryen
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Diktet mitt
Skal hilse fra fjellet
Av Jon Østeng Hov

Skal hilse fra fjellet
jeg kommer med bud;
det lyste så herlig der inne.
På floene vogga myrduna brud,
mens viddene lekte så linne.
Det let i kvar busk, det var slikt et kor,
og sang til mitt øre seg søkte.
Og rypa, min elskede, møtte mitt spor,
hvor sti langs med bekken seg krøkte.
Det glitret i stryket, det blinket i vak,
og gleden i brystet mitt bruste.
Over aurete botn storfisken rak,
mens fjellbrisen vasskorpa kruste.
Værhardt sto fjellbjørka, vindvridd og låg,
mens nevra trivelig smilte.
Og under dens lauvheng med glede jeg såg,
at villreinen stille seg kvilte.
Skal hilse fra fjellet - det evige land,
hvor moskus og jerven har bolig.
Min lengsel dit inn er blitt som en brann.
Kun der får jeg fred og blir rolig.

Jeg utfordrer Reidun Phillips til neste bidrag
i spalten!
Eli Larsen
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Profilen
I denne spalta møter vi kjente og ukjente kvinner og menn frå bibelhistoria.

Bror til Jesus
Jesus hadde fleire eldre brør, truleg fire. Ifølge éin tradisjon hadde Josef vore gift før, og var
enkjemann då han trefte Maria, slik at desse fire var halvbrør av Jesus. Andre kjelder reknar
med at dei var hans søskenbarn. Ein av desse vert kalla «Herrens bror» i Bibelen.
Trudde ikkje til å begynne med
Det var ikkje slik at folk utan vidare trudde på bodskapen til Jesus. Ifølgje evangelia møtte
Jesus motstand frå mange hald, ikkje minst hjå dei religiøse autoritetane i Israel. Men også i
hans familie var det nokre som ikkje trudde, sjølv ikkje når dei såg mirakla som han gjorde.
Ein stad i Johannesevangeliet vert det sagt rett ut: «Heller ikkje brørne hans trudde på han»
(Joh 7,5). Seinare skulle i alle fall éin av dei få livskursen endra.
Autoritet
Den eine av brørne må ha skifta standpunkt ganske radikalt til kven Jesus var. Truleg skjedde
dette ved at Jesus viste seg for han etter oppstoda. I løpet av om lag ti år vart denne broren til
Jesus kjent som ein av leiarane av den såkalla urkyrkja i Jerusalem, det vil seie den eldste
kristne forsamlinga vi kjenner til. Herrens bror vart særleg rekna som ein viktig autoritet for
dei jødekristne.

Brevskrivar og martyr
Det er mogleg, men ikkje sikkert, at vår mann skreiv eit av breva i Det nye testamentet. I
dette brevet les vi mellom anna om at det vart gjort forskjell på rik og fattig i forsamlinga.
Denne praksisen vil forfattaren til livs. Han skriv: «Set at ein bror eller ei syster ikkje har
klede og manglar mat for dagen, kva hjelper det då om ein av dykk seier til dei: «Gå med
fred, varm dykk og et dykk mette!» utan å gje dei det kroppen treng? På same måten er det
med trua: i seg sjølv, utan gjerningar, er ho død».
Mannen vi her har for oss, skal ha lidd martyrdøden tidleg på 60-talet då han vart kasta
ned frå toppen av tempelmuren.
Kva heitte han? Svaret finn du under «Småplukk» på ein av dei siste sidene i bladet.

Jon Olav Ryen
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Glimt fra menighetslivet:
Gjensynstreff for 50-årskonfirmanter
Lørdag 23.september var femtiårskonfirmantene invitert til jubileumsfest. Tjue konfirmanter
og fem ektefeller feiret først gudstjeneste i Folldal kirke kl. 18. Kirka var pyntet med høstens
grøde og blomster i fine farger, en fin velkomst.
Etter fotografering var vi samlet til festlig lag på Rondeslottet. Her var det god bevertning,
allsang og prat om løst og fast. Vi var 45 konfirmanter i 1967, og det var trivelig å treffe igjen
mange som vi ikke har møtt på mange år. For oss utflytta folldøler var det godt å få synge
Folldals-sangen, særlig siste verset:
Støtt eg ber deg i mitt minne,
- kjære bygd bak blåe fjell.
Kvar eg ferdast vil eg finne
heim åt deg og hugleg stell.
Minnet gøymde kvar eg for:
Dal'n og heimen, far og mor.
Stor takk til prest, menighetssekretær og menighetsråd for arrangementet!
På vegne av femtiårskonfirmantene,
Grete Trondsgård Willard

Jubilanter: 1. rekke fra venstre: Siv Otnes (f. Borkhus), Solvor Bergseth (f. Moan), Grete Willard (f. Trondsgård),
Else Karin Strøm (f. Nilsgård), Eli Larsen (f. Evensen). 2. rekke: Hallgerd Brandsnes (f. Rønning),
Siri Horne (f. Gundtvedt), Maj-Brit Negård (f. Hildonen), Liv Stålesen (f. Øyen), Gunhild Marie Rismoen.
3. rekke: Arne Rønning, Modolv Rønning, Knut Kristoffersen, Joar Dahlen (Grimsbu), Torleif Beitrusten.
4. rekke: Geir Enger, Odd Rønning, Helge Moseng, Jan Richard Moseng, Geir Sveen. (Foto: Geir Olav Slåen)
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Glimt fra menighetslivet:

Med og uten bok: Fireåringer (med søsken) i Folldal kirke. (Foto: Pål Husom)
Første rekke f.v.: Eirin Sofie, Tiril og Trond Embret Brendryen, Tiril Sofie Rogstad.
Bakre rekke: Eirin og Ole Peder Husom, Henrik Voll Oden, Linnea og Torarin Dahlen.

Bokutstilling: Under en kirkekaffe i
Fjellheim i høst var det mange som hadde
med seg salmebøker eller bibler hjemmefra. Flere fortalte om noen av bøkene de
hadde tatt med. Her står Evy Kjølle med
et latinsk nytestamente fra sin egen studietid. Utstillingen var en av tre slike bokutstillinger som ble holdt Folldal i
forbindelse med årets Luther-jubileum.
(Foto: Jon Olav Ryen)

Reformasjonsdagen: Under markering av
500-årsjubileet for reformasjonsdagen
brukte presten den gamle samarien som
prestedrakt. Lysbærere og ministranter er
Amund Kristoffersen (t.v.) og Christan
Vasskog Lillekroken. (Foto: Arild Alander)
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Misjonsnytt fra Thailand
Menighetene i Folldal har i flere år hatt avtale med Det Norske Misjonsselskap (NMS) sitt
arbeid blant barn og unge i Thailand. Dette arbeidet omfatter blant annet Immanuelkirkens
barnehage og daghjem i hovedstaden Bangkok. Arbeidet blant barn og unge i Thailand støttes
med ett kirkeoffer årlig i både Folldal og Øvre Folldal menigheter. I høst fikk vi tilsendt ferske
bilder fra virksomheten ved daghjemmet i Bangkok:

Trygge omgivelser: Barn på Immanuelkirkens daghjem. (Foto: Anne Storstein Haug)

Undervisning: Lærere fra Bangkok Patana School underviser og deler av sine erfaringer med
personalet på daghjemmet. (Foto: Anne Storstein Haug)
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Lucia, advent og jul
13. desember er Luciadagen, til minne om den heilage Lucia (283-303) som levde på Sicilia.
Skikken med Lucia-opptog, jenter i kvite kapper og tente lys er noe eg synes er fint å sjå. Eit
fint minne om Lucia, som er feira mange stader i landet vårt, ofte i barnehagen.
Så når vi tenner lys i adventstida, kan vi minnast han som kom som verdas lys, Jesus Kristus.
Han sa sjølv: «Eg er lyset for verda». Ordet advent er ei forkorting for adventus Domini,
‘Herrens komme’. Frå gamalt av var dette ei botstid med faste, likeeins som fastetida før påske.
Om nokre dagar skal vi feire jul. I denne travle tida bør vi finne fleire ord til ettertanke. Tenkje
over dagen i dag. Tenkje på dei gode stunder og dagar, som vi har mange av, og gle oss over
det. Ingen kjenner jo dagen før sola går ned-.
Det er fleire måtar å gle nokon på. Til dømes ta ein telefon, eller kome på vitjing. Vi pyntar på
graver med lys og krans, det er noe vi òg kan hjelpa til med før jul. Alt det materielle, og julegåvene, er ikkje det viktigaste, for det blir det fort for mye av. Og vi kan fort gløyme korfor vi
feirar jula , da Jesus vart fødd. Julehøgtida gjer noko med oss, vi føler det ekstra godt for familie, slekt, vener og i fellesskap med andre menneske.
Kari Garmager

«En julegave for de smaa»
Kom det svar i dag, tro? Peder tittet opp i postkassa. Sannelig- der lå ei pakke som var stemplet «Østre Toten». Det måtte være fra Marie Wexelsen. Han rev av papiret og fant en bok.
Han strøk forsiktig over permen- den var så fin. Utenpå sto det: «En julegave til de smaa».
I pakka lå også et brev: Til Peder Knutsen, organist i Ålesund.
Boka var en samling dikt, og han glemte aldeles tid og sted der han satt. Skal si prestedatteren
var skrivefør! Og etter en stund visste han akkurat hvilket dikt han ville bruke: «Jeg er så glad
hver julekveld, for da ble Jesus født…».
Det var så enkelt fortalt, men så godt beskrevet. Og diktet fikk tonefølge av husmannsgutten
fra Gudbrandsdalen, en riktig fin melodi. Første gang den ble sunget, var jula 1859 i Ålesund.
Fortsatt lever sangen og tonen - i beste velgående. For det blir ikke ordentlig jul uten: « Jeg er
så glad hver julekveld..»
Det lille barn i Betlehem, han var en konge stor,
Som kom fra himlens høye slott, ned til vår arme jord.
Jeg holder av vår julekveld og av den Herre Krist,
Og at han elsker meg igjen, det vet jeg ganske visst.
Oddfrid Eriksrud.
Fritt gjengitt etter Melodien under stjernene av Oddvar Rakeng.
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Fra kjøkkenvinduet
Under denne vignetten skriver vår spaltist om stort og smått fra sitt utsiktspunkt på kjøkkenet.
I dag, 14. november, våknet vi opp til full vinter. Både jordene er dekket av et lite snølag og
skogen har et «melisdryss». Sideveiene er nok litt glatte. Temperaturen i natt har vært nede i –
13 grader, så kong Vinter har tatt over styringa fullstendig. På fuglebrettet er kampen for føda
i full gang. Det råder et hierarki der og alle må kjenne sin plass. Småfuglene sitter i trærne og
venter på tur etter at skjærene og ekornene har spist seg gode og mette. Kampene står mellom
ekorn og skjære. Her en dag så jeg et ekorn bli feid ned av fuglebrettet av to skjærer. Skjærene
gjør fort rent bord, slik at det stadig må fylles på med solsikkefrø og brødsmuler. Noen sier at
du må jage skjæra, men så tenker jeg at den er vel sulten den og. I fjor vinter så jeg forresten
fire skjærer som jagde bort et rådyr som spiste smuler fra fuglebrettet. Det hadde jeg ikke
trodd, men de var så aggressive, hakket på ryggen til rådyret og nappet den i ørene. Til slutt
måtte det bare gå sin vei for å få fred.
Ellers går dagene fort fram til advent og forberedelser til julehøytiden. Dagene har blitt korte
og gradestokken nærmer seg «stand by» på minus. Men så har vi fått lange fine kvelder hvor
det er rom for håndarbeid, gode filmer/bøker og sosialt samvær. Jeg har alltid likt høsten og
de mørke kveldene godt. Det er som om både natur og folk faller mer til ro etter en hektisk
sommer hvor en skal rekke over så mye. Jeg vet at mange gruer seg for vinteren og mørketida.
Men det gjelder vel å finne på noe meningsfullt og hyggelig å fylle tiden sin med. For oss
pensjonister er det etter hvert de små hverdagsgledene som blir viktige. Men som Knutsen og
Ludvigsen synger i en av sine festlige sanger, «dagene finnes i alle farger, også i grått».
Men om morgenen er grå, kan en gi dagen litt mer farge etter hvert.
Når dette leses, er vi jo i adventstida hvor det er mye å gjøre og mye å være med på.
Juleforberedelsene er vel godt i gang og det bakes vel litt i alle hus, selv om det presiseres at i
år skal det ikke bli mange kakeslag i dette huset. Men så blir jeg på en måte revet med hvert år
og baker altfor mye til stor glede for fuglene etter jul. Det er så koselig å drive på kjøkkenet og
høre radioen sende de kjente og kjære sangene som hører denne årstiden til.
Jeg har for lengst innført kunstig juletre, men likevel ser jeg etter fine juletrær når jeg går tur
eller når jeg kjører Folldalsvegen. Gammel vane er vond å vende. I min barndom fikk jeg
alltid være med å hogge juletre. Ofte gikk jeg sammen med en av onklene mine. Men han
tillot aldri at det fineste treet, som oftest sto alene i en lysning i skogen, fikk være med hjem.
Som gammel tømmerhogger var han veldig nøye med å ikke hogge ei gran som kunne bli et
stort og fint tre. Nei, vi skulle ta et tre som sto i klynge hvor det godt kunne tynnes litt. Så det
ble mang en diskusjon der ute i skogen, ofte i snø til oppe på låret, om valg av tre. Vi ble da
enige, men ofte måtte det settes på ekstra grener, eller at det måtte stå en krok av stua, så det
ikke syntes at det var litt glissent på ene sida. Når treet stod ferdig pyntet, så var det som regel
det fineste juletreet vi hadde hatt. I hele adventstida var det lys og lyder fra alle eldhusene i
Østagrenda. Det var kjente og kjære lyder som skapte forventning til julefeiringen da alt falt til
ro igjen. Derfor ble overgangen veldig stor da vi flyttet til Oslo høsten 1954 og skulle feire jul
der for første gang. Det ble med den ene julen i byen for meg. Alle de andre julefeiringene til
jeg flyttet hit til Folldal ble tilbrakt i Rendalen. Det var der det var jul for meg. Når juleferien
begynte og jeg ble fulgt på toget av en engstelig mor, ja, da var gleden stor for meg. Jeg kunne
ikke komme meg fort nok fram. Med stor matpakke og melk på flaske var det rene eventyret
for ei lita jente å reise så langt alene. Konduktøren var varslet så jeg kom meg vel av på
Hanestad stasjon der bussjåfør Per ventet og var mottagelseskomité. På veien over kjølen var
vi alltid innom den eneste gården, Østlund, som lå øde til på Hanestadkjølen.
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Fra kjøkkenvinduet
Der stod det den gang ei lita stue hvor det var mange unger. Per stoppet alltid der, og så var vi
innom og drakk kaffe. Det var ikke så nøye med busstidene den gang. Fra 1954 og til jeg flyttet
hit i 1971 feiret jeg kun denne ene julen i byen. Foreldrene mine så nok at jeg vantrivdes og jeg
fikk lov å ta turen til Rendalen hvert år. Heldigvis ble vi etter hvert fem jenter, så det ble ikke
så merkbart at ei var borte i jula. Når jeg nå tenker tilbake, er det rart at jeg bare feiret en jul
sammen med foreldrene mine etter at vi flyttet til byen.
Høydepunktet på adventstida i Oslo var den søndagen min mor tok med oss inn til sentrum
for å se på juleutstillingen. Alle de store forretningene konkurrerte om hvem som klarte å få til
den fineste juleutstillingene i vinduene. Som regel var det flottest hos Steen og Strøm.
Vi kunne stå der i timevis å se på leketogene som kjørte gjennom små byer, store nisser som
nikket på hodet. Rådyr som blinket med øynene og alle de nydelige dukkene med ordentlig
hår og flotte klær. Vi visste knapt at det fantes slike leker en gang. Selv samvirkelaget i
Rendalen med glitter i taket og julevarer måtte gi tapt ved denne sammenligningen. Og det
som hadde vært så stort før. Det var masse folk overalt og gatene var pyntet også.
Fra butikkene strømmet det ut julemusikk og det var lys og lyd overalt. For oss ungene var
dette en eventyrverden. Etter å ha sett alle disse spennende julevinduene var det godt å ta
trikken opp til mormor som bodde på Majorstua. Hun hadde vært kokke i Paris i 1920-årene
og kunne virkelig lage mye godt av enkle ressurser. På disse søndagene hadde hun kokt søt,
varm kakao og smurte opp store fat med loff. Og loff fikk vi aldri hjemme, så det var en fest
for oss. Dette ble også en adventstradisjon så lenge mormor levde.
I år skal vi feire jul utenlands, og det både gleder og gruer jeg meg litt til. Men vi har snakket
om det mange ganger, og i år ble det. Vi er så pass gamle at vi kan ikke vente med å gjøre ting.
Det blir veldig rart å ikke være her med snø og kulde. Julen er jo en familiehøytid, og jeg har
funnet ut at når vi alle, barn og barnebarn er sammen, ja, så blir det jul i år også.
Så gjenstår det å ønske alle en fin jul, og så håper vi det nye året vil bringe lys og glede!
Solvor Alstad
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Småplukk
Profilen (side 7): Navnet på Jesu bror er Jakob.
Menighetens juletrefest arrangeres i Fjellheim, Dalholen, fredag 5. januar kl 19.00. Øvre
Folldal sokneråd ønsker alle velkommen til en trivelig samling på nyåret, med sang, musikk,
god mat og gang rundt juletreet.
Strikkedugnad
Menighetsrådet utfordrer deg som liker å skape noe med pinner og garn til bidra å strikke nye
stolputer til kirkestua! Det trengs 50 stk. Da tenker vi å strikke med blått fritidsgarn og så tove
de ferdigstrikkede sitteunderlagene. Veldig enkelt å strikke - rillestrikk med pinner nr. 5 ½.
Tovingen utføres av en og samme person til slutt.
Strikking er et beroligende, tilfredsstillende og skapende arbeid som kan resultere i et varmt,
nyttig og kjærlig strikket plagg… for en bonus!
Hvis du kan strikke rette og vrange masker og følge en oppskrift, kan du lage hva som helst! Garn og oppskrift kan du
få ved henvendelse til Sigrun O. Aaseng tlf. 97788772 eller
Oddfrid Eriksrud tlf. 99515613.
Bevingede ord
Når dagene lenges, vinteren strenges. Gammel værprofeti, kjent fra flere språk.
I Brorsons salme Her vil ties, her vil bies finner vi den samme vendingen.

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
Telefon: 62 49 35 29
Telefax: 62 49 35 62

Sportskjelleren
er fylt opp
med flotte
Julegavetips

e-mail: mail@grimsbu.no

www.grimsbu.no

telefon: 91574134
mail: fritid@grimsbu.no

Åpningstider:
Hverdager 08:00 til 22:00
Lørdager og søndager: 09:00 til 19:00

www.grimsbu.no/fritid

Grimsbu Turistsenter tar juleferie
fra 23/12 kl 19:00 til 2/1-18 kl 09:00.
Selskapslokaler – Møtelokaler – Kafeteria – Hytter – Rom - Camping

Julebuffe
Står klar søndag 17. desember
Fra kl 13:00 til 18:00
Pris 250,00
Pensjonister 195,00/ Barn 4-12 år: kr 95,00

- 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.
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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Velko
15. desember (fredag)
10.15
Folldal krk. Ryen.
Adventsstund med Folldal barnehage

27. desember
19.30 Folldal krk. Romjulskveld:
Julens sanger og toner

19. desember (tirsdag)
13.45 Folldal krk. Ryen.
Julegudstjeneste med Folldal skole

31. desember Nyttårsaften Joh 14,27
15.00 Folldal krk. Ryen. Nyttårsmesse.
Nattverd

21. desember (torsdag)
19.00 Dalen krk.
Vi synger og spiller julen inn

5. januar (fredag)
19.00 Fjellheim. Menighetens juletrefest

22. desember (fredag)
19.00 Folldal krk.
Vi synger og spiller julen inn

21. januar 3. søndag i åpenbaringstiden Joh
4,4-26
11.00 Folldal krk. Ryen. Høymesse. Nattverd

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

28. januar Såmannssøndagen Rom 10,13-17
11.00 Dalen krk. Ryen. Høymesse. Nattverd

25. desember Juledag Joh 1,1-14
12.00 Folldal krk. Ryen. Høytidsgudstjeneste.
Nattverd. Offer: Det Norske Misjonsselskap
26. desember Stefanusdagen Matt 10,16-22
11.00 Dalen krk. Ryen. Høytidsgudstjeneste.
Nattverd. Offer: Menighetsarbeidet
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4. februar Kristi forklarelsesdag Mark 9,2-13
11.00 Egnund kpl. Ryen. Høymesse. Nattverd
19.00 Folldal krk. Ryen. Kveldsmesse.
Nattverd
11. februar Fastelavnssøndag Joh 12,20-33
11.00 Håkons hall, Lillehammer.
Konfirmantleir
25. februar 2. søndag i fastetiden 1 Mos 3,8-15
11.00 Dalen krk. Ryen. Høymesse. Nattverd
16.30 Folldal Bo- og Servicesenter. Ryen.
Nattverd

