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Se på liljene på marken, de arbeider ikke og spinner ikke. Selv ikke Salomo i all sin
prakt var kledd som en av dem! Så vær ikke bekymret for morgendagen.
(Foto: Oddfrid Eriksrud)
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Ord til ettertanke: Har Gud en plan for livet ditt?

Det er alltid en gledens dag når jeg blir spurt
om å skrive i menighetsbladet! Denne gangen har jeg lyst til å skrive om noe som har
gitt grobunn for en del spørsmål i alle fall hos
meg. Jeg er nå på mitt fjerde år i en studentmenighet i Kristiansand. Som ung og kristen,
og som kristen generelt vil jeg tro, får man
ofte høre at Gud har en plan for livet ditt. Det
er jo en fantastisk ting å høre, men hva nå?
Hvordan skal jeg finne ut av denne planen?
Hvilke veivalg må jeg ta?

ikke liker den veien jeg tar? Eller om jeg ødelegger hele planen? Men hvis Han alltid skulle fortalt oss hvor vi skulle og hvordan vi
skulle gjøre det, så hadde vi ikke lenger hatt
den frie viljen som Gud har skapt oss med.
Gud kan definitivt åpenbare sin plan for oss,
men vi kan ikke forvente at det skjer. Vi må
leve det livet vi lever og gå den veien vi går.
Det jeg tror, helt og holdent, er at uansett hva
du gjør, hvilke valg du tar i livet, så har Gud
en plan, og han klarer å bruke valgene dine
til noe godt. Og om man snubler og faller på
veien, så er det nåde hos Gud.

Det er ikke til å legge skjul på at Gud sjelden
taler i klartekst til oss. Det er ikke ofte jeg har
opplevd at Gud åpenbarer noe for meg som
er helt klart, selv om jeg skulle ønske det. For
jeg tror jo fullt og helt at hans plan er den beste. Likevel må jeg snuble og gå her og ta valgene mine alene.
Hvor lett hadde det ikke vært om Gud bare
kunne fortalt oss hva vi skulle ha på brødskiva og hvilken vei vi skal ta til jobben og hvilket studium man skal søke på? Jeg tar meg
ofte i å be Gud om å hjelpe meg med sånne
valg: Kjære Gud, vis meg hvilket kollektiv jeg
skal flytte inn i. Kjære Gud, vis meg hvilken
jobb jeg skal søke på. Etter å ha bedt disse og
ikke nødvendigvis fått svar så kan jeg jo bli
litt frustrert og litt stresset. For tenk om Gud

Jeg har lyst til å avslutte med dette bibelverset
fra Paulus’ brev til efeserne (2:10):
For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til
gode gjerninger, som Gud på forhånd har
lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

Anja B. Eide
(illustrasjon: laurulf.blogspot.no)
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Aktivitetsbok for barn
På slutten av skoleåret sender kirkekontoret ut ei aktivitetsbok
som gave til alle som snart går ut av 2. klasse. Boka heter
sommeraktivitetsboka, og inneholder bibelfortellinger,
oppgaver og aktiviteter. Menighetene i Folldal har kjøpt inn boka i
forbindelse til trosopplæringen, og håper at den brukes rundt om
i hjemmene i vår og sommer! Her følger et par
smakebiter:
I forbindelse med fortellingen om den barmhjertige samaritan
(gjengitt i boka) skal du tegne en strek som forbinder hver av
setningene på venstre side med den riktige på høyre side:
1 Jeg skal elske				
2 Jesus fortalte en historie 		
3 En mann ble angrepet 		
4 En prest 				
5 En samaritan 			

6 stoppet for å hjelpe
7 gikk rett forbi
8 Gud og nesten min
9 om en vennlig mann
10 av røvere

Et annet avsnitt har overskriften En tur ved sjøen. Her fortelles det om da Jesus mettet en stor
folkemengde med fem brød og to fisker. Likevel ble det mange kurver til overs! Så følger en quiz
sammen med bilder av ulike kurver. Her gjelder det å finne ut hvilke kurver som hører sammen,
hvilke kurver det er mest mat i og så videre.

Kurv-quiz: Her får du prøve deg på spørsmål om kurver med fisker og brød
Boka er oversatt fra engelsk og utgitt av IKO-forlaget i 2014. Den stimulerer til økende bibelkunnskap for barn – og oss andre. God lesning!

Jon Olav Ryen
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Årsmeldinger
Sammendrag av årsmeldingene til Fellesrådet, Soknerådet og Menighetsrådet for 2017
Møtevirksomhet
Menighetsrådet har hatt 8 møter i 2017 og behandlet 37 saker. Soknerådet hadde 8 møter og
behandlet 32 saker. Fellesrådet hadde 5 møter og behandlet 20 saker. I tillegg til årvisse saker
som rullering av trosopplæringsplan, diakoniplan og årsplan for menigheten, regnskap og årsmelding, gudstjenestelister og kirkeoffer, er det også behandlet lokal markering av
reformasjonsjubileet, integreringstiltaket «det gode møtet», samt gitt høringsuttalelse i sakene
om ordning for utpeking av biskoper og forslag om ny lov om tros- og livssynsamfunn.
Dessuten er også blitt behandlet: orgelet i Folldal kirke, skifte til stolrekker i Folldal kirke, lydog lysutstyr i Folldal kirke, bruk av gravfelt ved Dalen kyrkjegard, tilrettelegging av graver på
Folldal kirkegård, samt lokale forhandlinger for de tilsatte.
Kirkeliv

Trosopplæring
Innen trosopplæringstiltak i 2017 har vi samla barn og ungdom til følgende tiltak: baby- og
barnesang, musikal og bokutdeling for 4-åringer, «helt førsteklasses» med bokutdeling for
6-åringer, «tårnagenthelg» for 9- og 10 åringer, «lys våken» for 11-åringer. Tilbudet om ledertrening gikk dessverre ut pga. sykdom. Trosopplæringstiltakene er breddetiltak og tilbud går
til både døpte og ikke døpte. De samler en stor andel av årskullene.
Økonomi
Regnskapene for menighetsrådet, soknerådet og fellesrådet viste overskudd, om enn
beskjedne.
Anlegg
I 2017 er arbeidet med å pusse opp kirkestua ved Folldal kirke nær sluttført. Dalen kyrkje ble
i 2017 ferdig malt, og med svært god dugnadsinnsats.
Øvrig
Menighetsbladet kom også i 2017 med 5 nummer, i all hovedsak med lokalt produsert stoff.
Hjertelig takk for alle gaver og all god dugnad som er gitt til kirker, kirkegård og aktivitet
gjennom 2017.
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Diktet mitt
Besøk av vår
Jeg hadde besøk av våren i natt,
i en drøm den møtte meg:
Og drømmen den varte lenge,
med spirende grønt og varme i seg.
Jeg så frodige bjørketrær,
hørte fuglekvitter med livsglede i.
Jeg kjente de milde vinder
som varsomt strøk forbi.
Jeg hadde besøk av våren i natt,
i en drøm full av spirende liv.
Jeg så lysere dager og netter,
og dansende elvesiv:
Jeg hørte klukkende bekker,
med vårkåt småørret i.
Jeg hadde besøk av våren i natt,
en vinter er snart forbi.

Jeg har spurt Else Nordset om å bidra til spalten neste
gang.

Oddveig Kristoffersen
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Profilen: Med anbefalingsbrev til Roma
I denne spalten møter vi kjente og ukjente kvinner og menn fra bibelhistorien.
I Paulus sine brev får vi noen glimt av enkelte medarbeidere som bare så vidt er nevnt, men
som må ha betydd mye for de første kristne menighetene. Ett eksempel er en kvinne Paulus
nevner i sitt brev til menigheten i Roma. Paulus skriver dette brevet mens han er i Korint i
Hellas en gang på 50-tallet e.Kr. I det siste kapitlet i Romerbrevet nevnes mange medarbeidere.
Helt i begynnelsen av dette kapitlet skriver Paulus: «Jeg anbefaler vår søster Føbe for dere, hun
er en diakon fra menigheten i Kenkræ. Ta imot henne i Herren slik det sømmer seg for de
hellige. Gi henne den hjelp hun måtte trenge av dere, for hun har selv tatt seg av mange, også
meg» (Rom 16,1-3).
Diakon i en havneby
Føbe bodde i en havneby ikke langt fra storbyen Korint. Ettersom hun kalles ‘diakon’, betyr det
at hun hadde en særskilt tjeneste i menigheten. I den første kristne tid hadde diakonene
hovedansvaret for matutdelingen til de fattige. Senere fikk de også liturgiske oppgaver i
gudstjenesten i tillegg til å hjelpe syke og andre med særlige behov.
Stor hjelpsomhet
Ifølge Paulus hadde Føbe hjulpet mange, også ham selv. Hva denne hjelpen konkret bestod i,
nevnes ikke. Vi kan likevel regne med at dette kunne gjelde både mat og husly, ettersom de
første omreisende kristne var helt avhengige av hverandres gjestfrihet. Måten Paulus omtaler
Føbe på, tyder på at hun var ganske velstående og brukte sin posisjon i menigheten til beste
for dem som trengte hjelp.
Budbærer også (?)
Paulus anbefaler altså Føbe for menigheten i Roma. Dette betyr kanskje at hun også skulle
overlevere Romerbrevet til menigheten i keiserrikets hovedstad. Føbe var med andre ord
muligens bæreren av brevet, som for øvrig regnes som det vanskeligste å forstå i Det nye
testamente. Vi kan anta at Føbe fikk lese brevet selv, eller høre det opplest, da hun kom fram
til Roma.

På originalspråket: Utdrag
fra et av de mange greske
manuskriptene til
Romerbrevet
(her fra kapittel 7).
Jon Olav Ryen
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Glimt frå kyrkjelivet:
Agentar i kyrkja
Siste helga i april var det duka for årets tårnagenthelg – denne gongen i Dalen kyrkje. Heile 24
ungar frå 3. og 4. klasse tok del på labyrint, song- og dramaøving, utprøving av orgel og
utforsking av kyrkjetårn med mykje meir. Her ser vi nokre glimt frå samlinga på laurdagen.
Søndag var det gudsteneste med eit lite skodespel over Kristi himmelfart og pinseunderet,
samt tårnagentsangen, framført av alle ungane. Etterpå var det saft, kaffe og kake i Fjellheim
samfunnshus (fotos: Ingrid Lohn).

Klare for mat? Solveig
spør om ungane er klare
for pølser frå bålpanna.

Korøving: Agentane øver
på tårnagentsangen.

40 dagar etter påske:
Forteljaren (Eirin) les
frå
Apostelgjerningane,
medan dei andre illustrerer kva som
skjedde då Jesus blei
usynleg for disiplane.
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Glimt frå kyrkjelivet:

Kva skjer……? Nokre av tårnagentane som
skal spele «folkemengd», lurer på kva dei no
skal gjere……

Dobbelt festdag

Til dåpen: Vesle Mikkel
Brendryen vart boren til dåpen
under kveldsmessa i Folldal kyrkje 15. april, på datoen eitt år
etter at foreldra vart vigde (foto:
Sigrun O. Aaseng).

Frå operaen i Oslo
til Dalen kyrkje

Mezzosopran: Olga Sliepnova,
svigerdotter til vår organist, har
fleire gonger sunge i kyrkjene i
Folldal. I påska song ho på
messene langfredag og påskedags
kveld i Dalen kyrkje. Olga er til
dagleg tilsett i koret ved Den
Norske Opera i Oslo (privat foto).
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Fra kjøkkenvinduet

Under denne vignetten skriver vår spaltist om stort og smått fra sitt utsiktspunkt på kjøkkenet.
Sannelig må Kong Vinter vike for våren i Folldal i år også. Snøen trekker seg langsomt opp
over liene og vi har fått bare veier, skjønt litt bløte her og der, men vi kan gå i lave sko igjen.
Når dette skrives (24. april) er det kommet mange vårtegn. 1. april fikk vi besøk av en enslig
svart-trost på fuglebrettet. 4- 5 dager etterpå var svart-trostfruen kommet også. I skråningen
bak huset ser vi de gule hestehovene skyte i været blant dødt løv og vissen lyng. Alle bekker er
mye større enn vanlig, og det sildrer og renner overalt. Grøftene spiller rene vårsymfonier der
det sildrer, klukker, suser små elver. Der stikkrennene er tette, blir det sjøer. Disse sjøene har
forsvunnet fort i år, syns jeg. Det har blitt mye mer intensitet i fuglesangen, og skjærene har
holdt på lenge med restaurering av gamle reder. Været var strålende i hele påsken, og det
holdt seg til midten av april. Da fikk vi den gamle og kjente nordavinden som feier iskaldt
over bygda. Men den er et vårtegn den òg, for vi vet at nå går det mot sommer, vi må bare
være litt tålmodige. Men det aller sikreste vårtegnet er at min bedre halvdel har lagt bort stillongsen.
Vann og unger hører sammen. Der det er en vannpytt, er det ofte en unge innom. Her en dag
ble et av barnebarna mine funnet i ei leirsuppe. Heldigvis hadde de kommet seg løs sjøl, men
bare en sko er kommet til rette. Den andre er nok borte for godt. Denne
hendelsen vakte gamle minner. Noe av det morsomste vi ungene fant på i min barndom, var å
«erte leira» som vi sa. Å finne seg et skikkelig leirhøl om våren og stå der og disse til skoene
satt fast, det var veldig gøy. Men som oftest klarte vi ikke å stoppe i tide før vi satt ordentlig
fast og måtte ha hjelp. Utallige ganger ble jeg båret hjem uten sko og med leire langt oppå
ryggen under ville protester. Og det gikk med noen støvler/sko i løpet av våren. Uansett hvor
mye kjeft vi fikk fordi vi drev i leira, så klarte vi ikke å holde oss unna. I grøftene var det
nesten like morsomt, for der var det mye vann. Vi samlet opp gamle sardinbokser hvor
lokkene ble fine seil, lastet med kongler fikk de skikkelig fart gjennom strykene. For ikke å
snakke om alle de fine barkebåtene vi lagde. Det var ikke farlig å bruke tollekniv den gangen,
så vi spikket de fineste båter med en spiker til mast. Seil ble laget av strie eller gamle filler. Om
vi skar oss? Selvfølgelig gjorde vi det. «Du må lære på skinnet», fikk jeg høre av de voksne.
Men vi fikk båtene på vannet og sprang langsmed grøftene for å følge med på ferden nedover
strykene til de store dammene som vi hadde fått streng beskjed om å holde oss unna. Når vi
gikk hjem etter timers «hardt arbeid», var vi som oftest ganske bløte, men matlysten var på
topp.
Det aller sikreste vårtegnet på denne tida var forresten når vi fikk grisunger til gards, og det
var like stor stas hver vår. Lastebilen med grisunger stoppet midt i grenda og så hentet folk
sine bestilte grisunger. Vi hadde alltid to grisunger som faren min eller bestefar bar hjem i
hver sin strisekk under ville hyl. Grisebingen var et av mine kjæreste oppholdssted i barndommen. Grisungene var morsomme å leke med, selv om vi offisielt ikke hadde lov til det. Vi
måtte plukke «fetærve» bak utedoen og fjøset. Det er en grønn, frodig plante med små, hvite
blomster, ligner litt på planten som vi kaller «brudeslør»,
som grisene koste seg med. Vi ungene måtte også plukke
småpotet når det led ut på høsten. Det var grispotet som ble
kokt i ei stor, sort gryte i fjøset. Det var alltid en vedovn i
fjøsene før hvor en kunne løfte av ringene og sette gryta ned
i varmen. I denne gryta ble det også kokt maisgrøt som
grisungene slafset i seg. Det er ingen dyr som gjør seg så
tydelig godt av maten som grisene.
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Fra kjøkkenvinduet forts.
De slafser og slurper og riktig koser seg. Etterpå ble de klødd litt på ryggen, og da veltet de
overende og snorket høylytt. Hele sommeren koste vi oss med grisene, og de kjente oss godt
igjen. Var det med fremmede, så var de raskt inne i grisehuset. Når naboene gikk på besøk til
hverandre, var de alltid innom grisebingen for å se hvor store grisene var blitt. Og det var nesten litt konkurranse i å ha den største og feteste grisen den gangen.
Ellers var det et veldig sikkert vårtegn når gammelkara fikk ut syklene etter vinterdvalen. De
ble pusset og vasket godt før de kunne tas i bruk. Og snart gikk karene med klesklype på buksebenet for at ikke stoffet skulle komme inn i sykkelkjedet. Ingen av ungene i grenda der jeg
vokste opp, hadde egne sykler. Vi fikk aller nådigst låne de voksnes sykler som selvfølgelig var
altfor store. Vi nådde ikke ned til pedalene hvis vi skulle stå over stanga. Så de fleste av oss
begynte sykkelkarrieren med å stå under stanga og holde sykkelen på skrå. Det var balansekunst av ypperste klasse. Moro var det i hvert fall selv om vi ofte «kollkjørte» og havnet i
grøfta. Dessuten var det en stor fordel at det ikke fantes biler på veiene. De som ikke fikk låne
sykler, fant seg en stor furugren som de dro etter seg. Og hvis de da lagde bil-lyder og sprang,
så virvlet de opp grusen slik at var de biler.
I min barndom fikk vi bruke alt vi hadde av fantasi. Ingenting var tilrettelagt spesielt for barn.
Det var heller ikke mange ting som var farlig. Vi klatret i trær og balanserte på smale stokker
over ganske dype bekker. På låvene var det ofte festet tau i taket så vi kunne slenge oss ut over
nesten tomme høyrom. Ingen tenkte på at vi kunne slå oss skikkelig hvis vi datt ned. Det var
aldri nei hvis vi ville låne kniver og spikke noe, eller kanskje bare bruke dem til å leke «kappe
land». En yndet lek hvor vi streket opp et stykke jord til hver deltaker og så skulle kniven
kastes på motpartens land. Etterpå skulle vi skjære i den
retningen som knivbladet sto. På den måten kunne en tilegne
seg mer land. Ofte måtte det brukes tommestokk for å bli enige. Om våren var det også stas å spikke sin egen seljefløyte. Så
utstyrt med kniver jaktet vi i småskogen, ofte langs elva, for å
finne de beste emnene. Vi følte oss som skikkelige musikere
når vi fikk fram spede toner på seljefløytene.

Ja, dette var litt fra vårdager i min barndom. Jo, eldre jeg blir, jo bedre kommer minnene fra
barndomstida fram. Men spør du meg hva jeg gjorde torsdag i forrige uke, nei, det kan jeg
ikke huske. Det er vel dette som kalles å bli eldre. Å, det er godt å sette seg ned og la minnene
strømme på en gang i blant. Vi kan vel ikke ellers snakke så mye om tida som var, for da kan
jo folk tro vi går i barndommen.
Nå er det bare et par vårtegn jeg venter på. Det ene er de første spede brekene fra nyfødte lam
oppi Åsen. Det andre vårtegnet er når skolekorpset begynner å marsjere på veiene for å ha alt
klart til 17. mai.
Når dette bladet kommer ut, er forhåpentligvis bygda vår kledd i grønt. Etter en lang og kald
vinter så håper jeg inderlig at denne årstida blir god og varm. Så da gjenstår det bare å ønske
alle en flott sommer med mange fine soldager.
Solvor Alstad
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Vårtegn
Selv om det i skrivende stund snør som det skulle være i november og fuglene hutrer på fuglebrettet, går det uansett mot vår og sommer. Vi har spurt fire tilfeldige folldøler om hva som er
vårtegn for dem.

Svein Bakken: Når snøen forsvinner og geitfrivillen begynner å blomstre, da er det vår for meg.

Juhl Midtdal: Det beste vårtegnet for meg er å kjenne at
sola begynne å varme. Og når føret blir bedre så jeg kan
gå turer i den flotte Folldalsnaturen.

Elin Randen Myklebust: Et godt tegn på at våren er her,
er når linerla tripper på gardstunet. Når sola varmer og
stæren begynner å skvaldre, er òg et sikkert vårtegn for
meg. Når lamminga starter, da vet vi at nå er det vår.

Ove Henning Bakke: Vårtegnene mine er når svarttrosten kommer og når jeg kan følge sola over Rondane. Og
selvfølgelig er mogopen et sikkert tegn på at det går mot
lysere tider.
Solvor Alstad
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Busstur til Tolga og Os
torsdag 26. juli
Sommerens menighetstur arrangeres 26. juli og går først til
Tolga, med kaffestopp på Malmplassen. Videre går turen
østover til Øversjødalen, deretter via Tufsingdalen til
Narbuvoll kirke. Her blir det omvisning og andakt. Middag
på Trollkroa på Os på tilbaketuren.
Avreise: Fra Folldal busstasjon kl 10.30. Vi bistår med hjelp
til/fra bussen og underveis!
Pris, inkl. transport, kaffe og middag: Kr. 700,-.
Påmelding: Folldal kirkekontor (tlf 62 49 10 00), Jon Olav
Ryen (900 123 78) el. Solvår Lohn (909 20 328) innen 12.
juli.
Det forutsettes minimum 25 deltakere for at turen skal gjennomføres.
Velkommen til en trivelig sommertur!
Arr.: Diakoniutvalget i menighetene i Folldal

Småplukk
Vårens konfirmanter. Ettersom dette bladet kommer ut mellom de to konfirmasjonene i
Folldal, ble navnene på vårens konfirmanter publisert i forrige nummer, som kom ut 20. mars
(finnes også på vår hjemmeside, www.folldal.kirken.no).

Gjensidig vikarordning for prestene. Soknepresten i Alvdal har ferie 2.-29. juli, mens soknepresten i Folldal har ferie 30.juli – 26. august. De vikarierer for den andre når denne har ferie,
i tillegg til å betjene eget område.
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Feil billedtekst fra setermesse. Observante lesere har gjort oppmerksom på at billedteksten til
nedenstående bilde, gjengitt i forrige nummer, var feil. Bildet er tatt på Gammelsætra, nærmere
bestemt Oppistusætra (til Merete Grimsbo og Johan Haugland). Bildet er for øvrig tatt 11. august 2013.

Bevingede ord
Sporene skremmer.
Æsop forteller i en av sine fabler om en rev som til tross for vennlig innbydelse ikke ville besøke den syke løven i hulen. Reven hadde nemlig sett at mange dyrespor førte inn i løvehulen, men ingen ut igjen. Av samme fabel kommer trolig vendingen våge seg inn i løvens hule.
Daniel i løvehulen
I Bibelen finnes det en berømt historie om Daniel som ble kastet i løvehulen, men ble dratt
uskadet opp igjen. En engel «lukket løvenes gap», fortalte Daniel etterpå. Men da mennene
som hadde kommet med falske anklager mot ham overfor kongen, ble kastet til løvene, rakk
de ikke å nå bunnen av hulen «før løvene kastet seg over dem og knuste hvert bein i kroppen
på dem», heter det i Daniels bok (Dan 6,25).

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

Vi er folldals eneste godkjente renholdsbedrift.
Ta kontakt for pris og informasjon, ledig kapasitet.

Følg Folldalsportalen på

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

Utleie – Kurs- Salg
Kano
Klatring
Juving
Sykling
Paintball

e-mail: mail@grimsbu.no

www.grimsbu.no

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

telefon: 91574134
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.
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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2. juni (lørdag)
12.00 Dalen krk. Ryen. Konfirmasjon.
Offer: Menighetsarbeidet

19. august 13. søndag i treenighetstiden
Luk 12,41-48
11.00 (merk tiden!) Romsdalssætra,
Einunndalen. Holte. Setermesse

17. juni 4. søndag i treenighetstiden Matt
16,24-27
11.00 Rondaheim. Ryen. Kirkekaffe

26. august Vingårdssøndagen Luk 17,7-10
11.00 Folldal krk. Holte. Høymesse med
nattverd. Offer: IKO – Kirkelig pedagogisk
senter

24. juni Jonsok/Sankthansdagen Matt
11,7-14
11.00 Folldal krk. Ryen. Høymesse med
nattverd. Offer: Det teologiske menighetsfakultet
Se også omtale av Vinjekveld samme dag
lenger nede på siden!

2. september 15. søndag i treenighetstiden
Luk 10,38-42
11.00 Dalen krk. Ryen, Holte. Høymesse
med nattverd. Offer: Blå Kors.
Avskjedsgudstjeneste for sokneprest Kari
Holte. Kirkekaffe

8. juli 7. søndag i treenighetstiden Luk
19,1-10
19.00 Folldal krk. Ryen. Kveldsmesse
med nattverd. Offer: Menighetsarbeidet

15. september (lørdag)
18.00 Dalen krk. Ryen. 50-årskonfirmantjubileum. Festsamvær i Fjellheim etter
gudstjenesten

22. juli 9. søndag i treenighetstiden Joh
8,2-11
11.00 Uppigard Streitlien. Ryen.
Friluftsmesse
19.00 Eysteinkyrkja. Ryen. Kveldsmesse

16. september 17. søndag i treenighetstiden 1 Pet 4,12-19
11.00 Dalen krk. Ryen. Høsttakkefest.
6-årsbok. Presentasjon av nye konfirmanter. Kirkekaffe
19.00 Folldal krk. Ryen. Høsttakkefest.
Presentasjon av nye konfirmanter. Offer:
Menighetsarbeidet. Kirkekaffe

Minnearrangement for Aasmund Olavsson Vinje
I anledning 200-årsjubiléet for Asmund Olavsson Vinjes fødsel har sangeren Odd Grundt fra Stor-Elvdalen
laga et program som framføres sammen med pianist ved den Den norske Opera og Ballett, Markus Kvits. De
besøker noen steder i Hedmark, deriblant Folldal. De vil framføre noen av Vinjes dikt, tonesatt av Edvard
Grieg. I tillegg blir det opplesing av andre av Vinjes dikt, og avsnitt fra boka «Ferdaminne fraa Sumaren 1860».
Det hele bindes sammen med anekdoter fra litteraturen om Vinje. Oppsettingene er et samarbeid mellom
RingsakerOperaen og Anno Museum (fylkesmuseet i Hedmark).
Arrangementet i Folldal blir søndag 24. juni i Folldal kirke. Klokkeslettet er ikke fastlagt enda. Men merk deg
dagen og følg med på annonsering og plakater når dagen nærmer seg. Så ønskes alle velkommen til en
«Vinjekveld» i Folldal kirke 24. juni!

16

