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Advent 2018 Årgang 29

Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom,
der samles mine tanker som i sin hovedsum.
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt;
jeg kan deg aldri glemme, velsignet julenatt.
H.A. Brorson
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Dåp

Eit nyfødt under

Når eit barn har kome til verda, gled vi oss
over den nydelege skapningen. -Har du sett
dei skjønne auga og lagt merke til den fantastiske latteren? spør vi, og lurer på kven i slekta sjarmtrollet liknar mest på. Samtidig
undrar vi oss over kva framtida vil bringe.

Vi vil alle det beste for barna våre, og gjer alt
som står i vår makt for å hjelpe dei. Men
treng vi ikkje alle guddommeleg hjelp? Dette
er jo nettopp bodskapen no ved juletider.
Denne hjelpa blir gitt på ein synleg måte i
dåpsseremonien. Der skjer det òg noko som
går djupare enn auga kan sjå. Samtidig er dåpen starten på ein veg med opplæring i tru
og kunnskap.

Med eit nyfødt barn i hendene melder spørsmålet seg om vi skal ha dåp eller ikkje. Dette
var i vårt samfunn ein sjølvsagt ting for dei
fleste for nokre tiår sidan. Slik er det ikkje
lenger. Fleire livssyn og religionar konkurrerer no på livssynstorget i landet vårt.

Når kan ein bli døypt?
Barnedåp blir vanlegvis utført når barnet er i
alderen 1-4 månader. Men det er inga aldersgrense for dåp, verken den eine eller andre
vegen. Er ein ikkje døypt som barn, kan ein
ta imot dåpen som ungdom eller vaksen, for
eksempel før konfirmasjon.

Eit val
Nokre vil seie at barna bør få velje sjølve.
Men om barn og ungdom skal kunne velje
seinare i livet, må dei ha noko å ta utgangspunkt i. Når vi ikkje døyper barna våre, tek vi
samtidig frå dei moglegheit til å bli særleg
godt kjent med kristendommen. Kyrkja sitt
fellesskap blir fattigare. Dessutan blir barna
òg fattigare, fordi dei mister forankringa som
den kristne tradisjonen gjev oss. Anten vi
døyper eller ikkje døyper barna våre, tek vi
eit val. Ein kan i praksis ikkje vere nøytral i
spørsmål om tru og livssyn.

Ta kontakt
Den som ønskjer dåp, tek kontakt med kyrkjekontoret (sjå adressa på side 2 her i bladet). Då kan ein avtale tid og stad for dåpen.
Ei veke eller to før sjølve dåpen har foreldra
ein samtale med presten om innhaldet i seremonien.
Velkomne til dåp!

Kvifor dåp?
Alle menneske er skapte i Guds bilete, og ber
slik eit glimt av lyset og det gode i seg.
Samtidig veit vi òg at ingen er feilfri.
Menneskeslekta har fått ein slags grunnskade, som berre Gud kan rette opp.

Jon Olav Ryen
(Illustrasjonsfoto: www.kirken.no)
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Innsamling av klær fra Folldal
I Narva, Estland, lengst inn mot Russergrensa, hvor Anatoli har sitt hjertearbeid, skjer det
fortsatt mye positivt - som et resultat av hans utrettelige arbeid og leveranser fra Norge. Selv
kjenner han at alderen tar krefter, men kjærligheten som driver ham, avtar ikke!
Dagsenter
Mercy Center er åpent for barn og unge som har dårlige forhold i hjemmene sine. Senteret er
åpent 3 timer 5 dager i uken. Ca. 150 barn får varm mat, leksehjelp og tilbud om ulike aktiviteter
og turer i nærområdet.
Senteret har fått EU-godkjent kjøkken. På dette senteret organiseres:
- klesutlevering til de mest trengende som er tilknyttet senteret.
- mat og klær til dem som bor på søppelfyllinga i nærheten.
- bruktbutikk der innsamlet tøy selges billig og dermed gir inntekt til de som arbeider der.
- besøkstjeneste til eldre som ikke kan klare seg selv.
Anatoli ber om at menighetene må være med å be om at det må ansettes nye ledere som har et
stort hjerte for arbeidet blant de fattigste, slik at det som er bygd opp, ikke legges ned på grunn
av mangel på økonomi eller medansatte.
Fortsatt stort behov
Det er med stor takknemlighet de tar imot klær, sko, sengetøy, gardiner og harde leker som er
helt, pent og rent.
Dette pakkes i esker eller solide sekker slik at de tåler behandling og frakt.
Her i Folldal kan du levere klær og annet til lageret på gamle Verket skole. Nøkkel lånes ut på
kommunens servicekontor. Du kan også kontakte Ola H. Eriksrud (911 01 027), som bistår med
henting.
Transporten koster
Hvert kolli regnes å koste ca. 25,- kr. i frakt. Dette er ikke mer enn hver søppelsekk koster her.
Kontonummeret som Folldal menighet bruker for dette, er 1822 14 11621. Takk for ditt bidrag!
(Du kan også sende VIPPS til 521933 – merkes klesinnsamling).
Ønsker du å gi en julegave som går uavkortet til «Bistand i Narva», bruk kontonummer 4349 09
53575.
Ola H. Eriksrud

Kjærlighet: Varme klemmer på tvers av generasjoner i Estland.
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Julesalme
Opp, gledest alle, gledest no
Opp, gledest alle, gledest no
med fagnad, fred og heilag ro,
i Herren, dykkar gleda!
For Jesus, han er no så nær
og vil, då han oss heve kjær
i kjøt og blod seg kleda.

Bort, sorg og saknad, or vårt sinn!
Guds gleda vil me lata inn,
at me kan Jesus fagna
med bøn og hjartans takk og tru.
Med honom skal i fred me bu,
og gleda aldri tagna.

Gud, lat din fred, som høgre er
enn hug og vit kan fata her,
vårt hjarta vel få vara
i Kristus Jesus, at me må
den store jolegleda få
som aldri bort skal fara!
Denne salmen, skrevet av Kingo i 1689, oversatt av Elias Blix i 1891, bærer julegleden i seg og
lar underet få møte oss julenatt. Odd Norstoga ga den i 2009 en særdeles vakker melodi. Du finner den i en nydelig duett med Sissel Kyrkjebø- og er blitt min julesalme dette året!

I denne mørke juletid
der sorg og savn vil brytes
mot lys og fest og gavestrid
og alt som her skal nytes
Men midt i alt
i hver sin julevandring
- mot liv og håp
- mot død og grav
står Frelseren med åpen favn
fra fødsel der i strå og trengsel
til Han på korset livet gav
Jesus- med sitt hjertes lengsel
-et uendelig kjærlighetens havrekker DEG sin hånd og ber deg
ta imot - nå julenatt.
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OEr

Diktet mitt
Adventstid
av Jon P. Brennmoen
Adventstid med snø mot rute,
fine, mjuke skomringstimen.
Så lunt å kåmmå inn frå ute,
vente på at klokker kimer.
Først et lite lys i ståkkå.
Mørket kjem og dagan minke.
Travle folk som vaske og båkkå.
Song om julestjerna som blinke.
Snødekt tollskau, gard og grender
stunde mot jul og solkvervstid.
Bli snillar og flinkar og sy sammen ender.
Vi bli lit ansless i julestri.
Så brinn det fire varme lys
og klokkan ringe jula inn.
Mot stjernehimlen går et gys.
Et håp om fred i alle sinn.
Jeg har spurt Inger Oline Lilleeng om å skrive i denne spalten i vinternummeret.
Kjellaug Eiklid
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Profilen: Årvåken dørvakt
I denne spalten møter vi kjente og ukjente kvinner og menn fra bibelhistorien.
Denne gangen skal det handle om ei tjenestejente som het Rode. Hun hadde blant annet ansvaret for å åpne og stenge porten til huset der ei viss Maria (ikke Jesu mor) bodde i Jerusalem.
I huset der Rode hadde tjeneste, gikk det nå rykter. Familien var kristen, og hadde hørt urovekkende nyheter.
Forfølgelse av de første kristne
Apostelen Peter var nemlig blitt arrestert av kong Herodes Agrippas menn. Denne kongen var
sønnesønn til Herodes den store, som regjerte da Jesus ble født bortimot 50 år tidligere. Den
nåværende kong Herodes hadde satt i gang en større forfølgelse av kristne i Jerusalem. Blant
annet vet vi at apostelen Jakob ble henrettet. Under denne forfølgelsen ble også Peter arrestert
og fengslet. Dette hadde kommet de andre i menigheten for øre, og flere var nå samlet til bønn
i huset der Rode var tjenestepike. Det var blitt langt på natt. Så banket det på porten, og Rode
skyndte seg ut for å åpne.
Merkelige hendelser i fengslet
Tidligere på natten hadde Peter sovnet i fengslet. Han var blitt vekket av en engel, som sa:
«Skynd deg, stå opp!» Peter trodde han drømte, men kom seg forbi vaktene (som hadde
sovnet?) og ut av arresten. Til slutt stod han utenfor huset der Rode var tjenestepike, og banket
på.
Kjente igjen stemmen
Rode visste godt hvem Peter var, og kjente igjen stemmen hans da hun spurte hvem som banket på. Hun sprang inn for å fortelle dette til de andre, men glemte samtidig å åpne døren - av
bare glede! Da hun fortalte hvem som stod utenfor, trodde de andre ikke på henne. For var
ikke Peter i fengsel? «Du er fra sans og samling!» fikk hun høre. Men hun stod på sitt. Imens
fortsatte Peter å banke på. Da de åpnet, fortalte Peter om sin opplevelse, men ble ikke lenge i
huset. Samme natt forlot han dem, og «dro til et annet sted», heter det i vår kilde.
Kilden til denne beretningen er Apostlenes gjerninger i Det nye testamentet. Rode nevnes
bare denne ene gangen i Bibelen.

Apostlenes gjerninger: I det tolvte
kapitlet fortelles det om tjenestepiken Rode.
Jon Olav Ryen
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Glimt frå kyrkjelivet:

Besøksdag: Nokre av bebuarane på Folldal Bo- og Servicesenter var på vitjing i Dalen kyrkje
ein fin haustdag i september. Ein av dei som var med, Bjørg Lien, høyrde til det fyrste konfirmantkullet i Dalen kyrkje. Ho og sju andre vart konfirmerte 20. oktober i 1935, kunne Bjørg
fortelje. Ho fortalde òg at den dagen var det komen ein god del snø, og at ho ikkje kom heim
att før dei andre hadde ete middag. Det var andre skyssforhold og ordningar den gongen --.
(Foto: Ola Garmager).

Blide konfirmantar: Tre konfirmantar blei presenterte i Dalen
kyrkje 16. september. Frå venstre
Charlotte Bakke, Vemund Østby
Brendryen og Ingrid Nøkleby
Brendryen. Resten av konfirmantkullet ble presentert i hovudkyrkja
same dag.
(Foto: Solveig R. Elgevasslien).
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Glimt frå kyrkjelivet:

Vaffelkafe: På Frivilligsentralen var det vaffelkafe laurdag 4.nov. i samband med den store
NATO-øvinga. Dette var eit samarbeid mellom Frivilligsentralen, flyktningekonsulenten og menighetsrådet. Godt frammøte av ung og gammal frå mange nasjonar: Somalia, Eritrea og Noreg.
Vi fekk òg besøk frå Canada, Spania og Italia. Dei sistnemnde var journalistar som skulle dekke
militærøvinga.
Vaflane gjekk unna, og det var god stemning. Ungane var ute og fôra soldatar frå Montenegro og
Slovenia med vaflar, og kom gledestrålende tilbake; dei hadde fått kome inn i militærkøyrety og
fått små suvenir. Spennande! Vaflane var ekstra gode med havremjøl og havregryn i røra. (Foto:
Sigrun O. Aaseng/privat).
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Fra kjøkkenvinduet
Under denne vignetten skriver vår spaltist om stort og smått fra sitt utsiktspunkt
på kjøkkenet.

Så nærmer vinteren seg med stormskritt. Vi har et lite snølag på bakken, vi har hatt holkeføre
og vi har hatt under – 20 grader allerede. Alt det fargerike løvet er borte og stillongsen er
kommet på. Kort sagt, det er bare å belage seg på en lang vinter. Men det er ingen grunn til å
bli deprimert. Det blir lange, mørke kvelder hvor en kan kose seg og ta opp igjen det sosiale
livet som blir lagt litt på is i sommermånedene. Og en annen ting som skaper liv er at det
nærmer seg juleforberedelser og adventstid. Foreningslivet er kommet godt i gang igjen etter
ferien, så en må bare velge hva en skal delta på. Vi har hatt en flott sommer og mange fine
høstdager, så vi er godt rustet til å møte vinteren. I høst fikk vi også oppleve bygda i de nydeligste farger. Jeg gikk en tur på Knutshovda en litt ruskete høstdag sammen med tre barnebarn og vår yngste datter. Det ble en lang tur for minstemann på bare 3 år, men vi kom da opp
takket være en stor sjokoladeplate som ble delt ut med jevne mellomrom. Det var sterk vind
og snøfiller i lufta, men da vi kom opp på toppen, fikk vi virkelig igjen for strevet. Der lå bygda under oss i gnistrende høstfarger omkranset av snøfjell. Både Storhøa, Kollutholen,
Alvdalssølen, Rondane og Snøhetta hadde fått den første snøen. Det ble en slående kontrast
til de sterke fargene som glødet nedover liene. Et uforglemmelig syn!
Ellers har også den store Nato-øvelsen satt farge på bygda i ei ellers stille tid. Det var nesten
litt nifst med de store tanksene som var plassert langs veiene og i veikryssene. Over hodet på
oss, nesten i takhøyde, dundret stridshelikoptere og vi hørte skudd i det fjerne. Dette var jo en
lek, eller en nyttig øvelse, som mange vil si. Jeg tenker med gru på der dette er virkelighet, og
hvor mange av barna ikke har opplevd annet enn krig. Jeg må berømme hvor hyggelige og
høflige disse militære var, og de var svært takknemlige for varm kaffe og brownies etter en
kald natt i tanksen. Det ble en hørbar stillhet etter at de dro.
Vi nærmer oss ei tid preget av tradisjoner, og da tenker jeg selvfølgelig på juleforberedelsene
og julefeiringa. Jeg syns det er godt å se tradisjoner som jeg fikk oppleve i barndommen nå
går videre til mine barnebarn. Samtidig kommer det også inn noe nytt som også etter hvert
blir tradisjon for kommende generasjoner. Jeg tror barna i dag er mye mere med på juleforberedelsene enn vi var. Jeg sitter igjen med minner om at vi i adventstida gikk mye «i veien»
som det ble sagt. De voksne hadde det alltid så travelt i denne tida og så var det så mye hemmeligheter. De fleste julegavene vi fikk var jo hjemmelagde og skulle holdes hemmelig helt til
julaften. Men det var koselig når vi barna fikk «hjelpe» til. Jeg husker at det var særlig rift om
å få sitte på snøplogen når veiene ble brøytet. Det var store, hjemmesnekrede snøploger med
en bred planke over hvor vi kunne sitte. Disse ble trukket av hester. Det var stor stas å få sitte
på og de brukte god tid på dette arbeidet. De som hadde hest brøytet for de som ikke hadde.
Ofte ble det stopp og inn på gården for å drikke kaffe. Gardkjerringa drev i eldhuset og bød
på de første smakene av julebaksten. Alle hestene var utstyrt med dombjeller, og etter snøfall
kunne den sprøe klangen høres over hele grenda. Bestefar kjente hver bjelle og kunne si hvem
som var ute med plogen i dag.
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Fra kjøkkenvinduet forts.
Jeg husker en dag det hadde vært skoleavslutning før jul og lærerinna hadde avsluttet med å
lese juleevangeliet. Fetteren min og jeg tok følge fra skole og diskuterte livlig om det gikk an å
ligge i ei krybbe. Jeg gikk i første klasse og han i annen. Han mente at krybba var for smal.
Enden på visa var at vi gikk hjem til han fordi de hadde hest så vi kunne undersøke dette nærmere.
Blakken kjente oss godt, så han hilste oss med noen godlynte vrinsk da vi kom inn i stallen.
Det var høyt opp så vi kom ikke opp i uten at vi brukte en gammel fjøskrakk. Krybba var beregnet på to hester så det var god plass til oss begge to hvis vi lå etter hverandre. Det var litt
trangt, men ikke verre enn at var godt å ligge der i høyet. Vanskelighetene begynte da vi skulle opp igjen. Blakken ble nok litt skremt da vi dukket opp i matfatet hans, så han rygget bakover og sparket i tømmerveggen. Dette hørte selvfølgelig onkelen min og kom brasende inn.
Vi fikk litt kjeft for at vi hadde skremt hesten, men da han fikk høre hvorfor vi lå i krybba, så
jeg at han hadde vondt for å holde seg alvorlig. Vi ble hjulpet ut og fikk varm kakao og sirupsnipper inne på kjøkkenet hos tante. Men vi hadde da bevist at de gikk fint an å ligge i ei
krybbe hvis du var liten nok. Dette var i 1952 og er et av mine kjæreste minner fra julen.
I år gleder jeg meg som en unge til jul. I fjor var vi i utlandet og det blir ikke gjentatt. Jeg gikk
hele tida med en følelse av at vi hadde hoppet over denne fine årstida. Så i år blir det tradisjonell jul med alt som hører til. Og jeg skal kose meg på kjøkkenet og bake minst sju slag. Jeg
gleder meg til å høre alle de kjente og kjære julesangene. Det skal bli juleverksted med barnebarna hvor vi skal lage små julegaver og ikke minst flette julekurver. Jeg ønsker meg snø, masse snø, og gleder meg til å kjenne ribbelukta kile meg i nesa. Jeg skal kose meg med marsipan
og sirupstynnkake, sylte og lefse og ellers alt godt. Etter siste juls feiring var jeg 2,5 kg lettere
og det skal jeg slettes ikke være i år. Midt oppe i all forventningen og gleden så skal vi ikke
glemme de som ikke har det så bra og kanskje er ensomme. Ta en kaffepause og by på ferske
julekaker. Det er nå før jul at julekakene smaker aller best. Og vi har godt av en kaffekopp når
vi stresser som mest. Vi skal heller ikke glemme våre sultne venner på fuglebrettet. Ikke noe
er så beroligende som å se på det livet som utfolder seg der.
Så ønsker jeg alle en hyggelig adventstid, og en god og fredelig jul fylt med akkurat det som
betyr mest for deg.
Solvor Alstad

Rundt treet: Illustrasjon fra et gammelt julekort
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Mitt juleønske
Elise S. Borkhus: Jeg ønsker at
alle rundt meg har det bra og får
ei fin julefeiring.

Silje Lindstad
Gullberg: Jeg ønsker
meg regjeringsskifte og
at ingen føler seg ensomme i jula.

Bjørg Botten: Ønsket mitt
de siste julehelgene har
vært å være sammen med
«ungene» mine sørpå, samt
barnebarna og oldebarna.
Det får jeg oppfylt i år
også. Jeg gleder meg til å
reise ned til Rånåsfoss før
jul.
John Ø. Bekken: Jeg ønsker meg snø, både for naturens og min egen skyld.
Det er trivelig å gå på ski.
Dessuten er det bra for helsa!

Gunnveig Bekken: Jeg er
enig med John. Og jeg vil
føye til ønske om helse og
fred.
Tekst og foto: Jon Olav Ryen
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Kyrkjegardsmuren (forts. fra forrige nummer)
I forrige nummer etterlyste vi informasjon om hvem som kunne skjule seg bak bokstavene
PPK og OPT som er innhogd i en stein i kyrkjegardsmuren ved Folldal kyrkje, sammen med
årstallet 1868. Men vi har ikke fått noen innspill fra folk som eventuelt har hørt om en oldefar eller anna forfar som var med på arbeidet med å sette opp steinmuren.
Dermed må en bare lete for å prøve å finne noen i Folldal som klaffer med bokstavene, og
som var i «luggum» alder til steinmurerarbeid i 1868. Det er jo tungt arbeid. Bokstavene det
gjelder er altså PPK og OPT, som da må være forbokstavene på fornavn, farsnavn og
gardsnavn på to karer.
Nå vet vi ikke om dette var folldøler. Men det er jo grunn til å anta at det var et par
av bygdas egne som fikk dette arbeidsoppdraget. Ved å bla gjennom Folldalsboka på garder
som begynner på K og T, så er det egentlig svært få personer å finne som dette kan være.
Bokstavene PPK synes å måtte være Peder Pedersen Kulbotten (f. 1820). Han var
altså bruker på garden Kulbotten eller bare Botten, på sørsida av elva ved veien opp mot
Hovdagardene. Det var vanligst at hele gardsnavnet vart brukt, og Peder kalles Kulbotten
blant anna når han har barn til dåpen i 1865 og 1867. Det synes altså sannsynlig at Peder var
den ene av steinmurerne.
Men den andre er verre. Det er knapt mulig å finne noen aktuell på en gard som heter noe på T. Men Peder hadde en bror som het Ole (f. 1835), og som kom på garden
Oddtrøen i Oddgardan. Ved dåpen til siste barnet i 1867 kalles han nettopp Odtrøen. Men
ved barnedåper i 1865 og 1862 kalles han bare Trøen. Dermed kan han være en aktuell kandidat bak bokstavene OPT. Seinere skrev han seg alltid Ole Pedersen Odtrøen.
Det kan jo være sannsynlig at to brødre, som begge hadde små garder som var lite å
leve av, kunne ta på seg et slikt arbeid sammen. En vet også at begge de to, i hvert fall periodevis, også hadde arbeid ved Foldalens Interessentskab (navnet på Folldalsverket på den
tida). Men de kunne nok likevel ta på seg et slikt attåtarbeid.
Nå vil jeg skyte inn at Ole Pedersen Odtrøen er min tippoldefar, og hans datterdatter er min bestemor Oline (for øvrig oppkalt etter ham). Hun fortalte mye fra gamle dager,
også om bestefaren sin. Men jeg kan ikke huske at det var nevnt at han var med på steinmuring rundt kyrkjegarden. For meg synes det merkelig at jeg aldri hørte noe om dette hvis
han var med på arbeidet, men det var kanskje noe bestemor glemte å fortelle.
Det kan også nevnes at i søskenflokken i Botten var det en til med navnet Ole, og
han kom til den Røstagarden som i dagligtale kalles Torsan. Men dette navnet brukes ikke
ellers, de kalles alltid Røsten. Dessuten var han stiger, først ved Killingdal gruve i Ålen og sia
på Ytterøya, og bodde trolig ikke i Folldal omkring 1868.
Inntil noe anna er bevist, tror jeg konklusjonen må bli at steinmuringa ved Folldal
kyrkjegard i 1868 vart utført av brødrene Peder og Ole fra Kulbotten.

Arild Alander
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Småplukk
Vi synger og spiller julen inn. Merk at datoen
er endret fra forrige nummer av bladet. Julen
synges og spilles inn søndag 16. desember kl.
12 (Dalen kyrkje) og kl. 19 (Folldal kirke).
Juletrefest 4. januar. Folldal menighetsråd inviterer til juletrefest på Rondeslottet fredag 4.
januar kl. 19.00. Barnekoret og Ekko/
Heimklang synger, og det blir gang rundt juletreet, ord til ettertanke med mer. Velkommen!

- 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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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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FOLLDAL MENIGHETSBLAD
Ansvarlige utgivere:
Folldal menighetsråd og
Øvre Folldal sokneråd
Returadresse:
Folldal prestekontor,
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
Utforming: Infotek AS, 2580 Folldal

!

irke
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m
Velko

14. desember (fredag)
10.15 Folldal krk. Ryen. Adventsstund
med Folldal barnehage
16. desember 3. søndag i advent Joh 5,3136
12.00 Dalen krk. Vi synger og spiller
julen inn
19.00 Folldal krk. Vi synger og spiller
julen inn
20. desember (torsdag)
13.45 Folldal krk. Ryen. Julegudstjeneste
med Folldal skole
24. desember Julaften Luk 2,1-20
11.00 Egnund kpl. Vikar.
Familiegudstjeneste. Offer: Kirkens
Nødhjelp (KN)
11.00 Folldal Bo- og servicesenter. Ryen.
Juleandakt
14.30 Dalen krk. Ryen.
Familiegudstjeneste. Offer: KN
16.00 Folldal krk. Ryen.
Familiegudstjeneste. Offer: KN
25. desember Juledag Joh 1,1-14
12.00 Folldal krk. Ryen.
Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Offer: Det
Norske Misjonsselskap
26. desember 2. juledag (Stefanusdagen)
Joh 16,1-4a
11.00 Dalen krk. Ryen.
Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Offer:
Menighetsarbeidet

4. januar (fredag)
19.00 Rondeslottet. Menighetens juletrefest
20. januar 3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,15-18
11.00 Egnund kpl. Ryen. Høymesse med
nattverd
27. januar 4. søndag i åpenbaringstiden
Ordsp 14,21-22.25.31
11.00 Folldal krk. Ryen. Høymesse med
nattverd
3. februar 5. søndag i åpenbaringstiden
Joh 5,1-15
11.00 Dalen krk. Ryen. Høymesse med
nattverd
10. februar 6. søndag i åpenbaringstiden
Mark 13,21-27
11.00 Håkons hall, Lillehammer. Ryen
m.fl. Gudstjeneste, konfirmantleir
24. februar Kristi forklarelsesdag Luk
9,28-36
11.00 Folldal krk. Ryen. Høymesse med
nattverd
16.30 Folldal Bo- og servicesenter. Ryen.
Gudstjeneste med nattverd
10. mars 1. søndag i fastetiden Matt 26,3645
11.00 Dalen krk. Ryen. Høymesse med
nattverd. Kirkekaffe, menighetens årsmøte

31. desember Nyttårsaften Matt 11,25-30
15.00 Folldal krk. Ryen. Nyttårsmesse.
Nattverd
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