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“Den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjener [……]
Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene.”
(Matteus 20,26.28)
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Livets gang
Døpte:
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25.12. Matheus Frelsøy Brelin
Døde:
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24.01. Einar Wangen
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Folldal:
08.01. Anna Serine Husby
10.01. Helge Sverre Bakken

Skt. Nikolai kirke, Danmark:
20.01. Vilma Ivalu Steien Haslev

Dalen:
06.12. Anne Sletten
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Ord til ettertanke
Rettferd er bra, men nåde og tilgivelse er bedre
Dette halvåret har jeg vært så heldig å få tilbringe i Israel sammen med min ektemann.
Det har vært en uvurderlig livserfaring og
har virkelig satt livet i perspektiv på mange
måter.

I mine år som kristen er det ett budskap som
har brent seg inn i hjertet mitt. Budskapet
om nåde og tilgivelse. Da Jesus døde for oss,
tok han syndene våre på seg og reddet oss.
Gjennom dette har Gud gitt oss nåde og tilgivelse. Det betyr at vi ikke trenger å streve
etter å bli «gode nok» for Gud. Ikke kan vi
streve etter det heller, for Gud har tilgitt oss.
Nåden er større. I Romerne 3,24 står det
«Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent
rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.» Det er
så fint å tenke på, den vanvittige friheten og
kjærligheten Gud har gitt oss, den friheten vi
har her på jorda og ikke minst mulighet til å
vise nåde og tilgi medmennesker på samme
måte.

I denne spalten har jeg denne gangen lyst
til å gi et lite innblikk i noen tanker og erfaringer jeg har gjort meg mens jeg har bodd
i Israel.
For første gang har jeg fått oppleve hvordan
det er å leve i et religiøst land, et land hvor
samfunn, folk, lover og regler er preget av,
og basert på religion – og ikke min egen. Jeg
har opplevd hvordan det er å være en minoritet. For i dette landet hvor Jesus ble født,
levde hele sitt liv og døde for oss, her er det
omtrent 1% kristne. Det er rart å tenke på.
På julaften fikk vi komme ned i grotten der
Jesus ble født, vi fikk vandre på marken der
gjeterne fikk budskap om underet og vi fikk
se patriarkene vandre gjennom Betlehems
gater for å feire det ufattelige
mirakelet som har frelst oss.
Utenfor Betlehem denne samme dagen gikk livet sin vante
gang for majoriteten av befolkningen. Et folk som strever etter
å være gode nok for Gud, som
forholder seg til et virvar av
regler og rutiner som Gud har
lagt ned for dem, og som de har
lagt ned for seg selv. I Johannes
1,17 står det «For loven ble gitt
ved Moses, nåden og sannheten
kom ved Jesus Kristus».

For meg er dette det fineste med å være kristen. Muligheten til å fokusere på Gud og på
mine medmennesker heller enn å alltid streve etter å være god nok.
Anja Husveg
(Bjørnbakken Eide)

Historisk sted: Fødselskirken i Betlehem.
Foto: Anja Husveg
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En liten kaffeprat
En kald, klar vinterdag møter jeg Habtom
Russom Mebrahtu, opprinnelig fra Eritrea, i en lun leilighet i Folldal sentrum.
Han har dagene fylt med arbeid ved Folldal Bo- og Servicesenter, studier, kjøretimer til førerkort og mer til.

den enkelte opplever seg sett og regnet med
i fellesskapet.
Kalenderen byr på flere kirkelige anledninger som feires enn vår lutherske tradisjon.
Det nevnes bl.a. Marias dag og Jesu dag. For
eksempel har de akkurat hatt feiring av Jesu
dåp nå i januar.

Han har vokst opp i den ortodokse kirken i
hjemlandet. Der var rike tradisjoner knyttet
til de fleste anledninger. Som i den lutherske kirken feirer de jul, påske og pinse med
gudstjenester, og da er det ingen som holder
seg hjemme. Ikledt sine hvite nasjonaldrakter med individuelle broderier, samles de til
storstilt feiring med sang, dans, prosesjoner
og lesning fra Bibelen. Etterpå samles de til
felles måltider i menigheten. Når det beskrives at de er samlet flere tusen mennesker, er
det ikke vanskelig å forstå at det blir fest, liv
og gledesytringer. Her er ikke bare de voksne
til stede, men alle aldre samles til fellesskap.

Setter pris på Folldal og Norge
Praten går lett over flere kopper kaffe og kake
til, mellom enkelte språklige avklaringer og
varme smil forteller han om sitt hjemland
med sine åpne og imøtekommende mennesker. Kontrasten til den litt mer avmålte
norske væremåten har ikke klart å dempe
det levende blikket og varmen han formidler. Selv om det å tilby sin hjelp til tilfeldig
forbipasserende eller hilse og ta tid til en
prat ikke umiddelbart blir møtt med eritreisk takknemlighet her til lands, har han funnet seg godt til rette i Folldal. Han vet å sette
pris på demokratiet, friheten og ber oss være
takknemlig for et rikt og godt fedreland.

Godt fellesskap i hjemlandets kirke
I påsken holdes kirkene åpne store deler av
døgnet. De åpnes kl. 24.00 natt til 1. påskedag, siden tradisjonen sier at Jesus sto opp
fra de døde midnatt. Og da venter de ikke
ytterligere 10 timer før kirkene åpnes og folket samles.

Kristent sinnelag
På spørsmålet hva som betyr mest for ham
som kristen, kommer svaret ganske klart:
Det å vise Jesu sinnelag. Å være gode mot
hverandre, overbærende, vennlige og hjelpsomme. Han utdyper det videre: Slik som
Jesus bøyde seg ned og utførte en tjeners
plikt da han vasket føttene til etterfølgerne
sine, slik er vi kalt til å være tjenende mot
hverandre. Jesus som dere Herre ga dem der
et sterkt eksempel på hvordan kjærligheten
skal vise seg i livet vårt.

Ellers er kirkene åpne hele uka, og de eldre
over 65 år som ikke har arbeid, har som tradisjon å møtes der flere ganger hver uke.
Det er gudstjeneste hver søndag, og da går
de fleste til kirken. Hver menighet har sine
prester og diakoner som har ansvaret for å
følge opp den enkelte. Om noen uteblir fra
menigheten over tid, vil presten eller diakonen oppsøke vedkommende for å høre om
det er noe som har tilstøtt noen eller om det
er behov for hjelp eller samtale. Dette gjør at

Slik Bibelen viser oss Guds kjærlighet til oss
ved at Jesus døde på korset for oss, slik skal
vi ta imot den kjærligheten og la den gjøre
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Trives i Folldal: Habtom i leiligheten.
oss til hverandres tjenere. Gud skapte hvert
menneske slik han ville og elsker det. Jesus
gikk omkring og viste oss det i hverdagslig
handling, han hjalp de hjelpeløse, ga mat til
de sultne, respekterte de som var foraktet og
helbredet syke. Han gjorde godt mot alle.

Habtoms klare utfordring til oss er: Les Bibelen, bli kjent med Gud og Jesus, Frelseren.
Jeg takker for trivelig prat og servering, og
ønsker ham god ettermiddag på kveldsvakt
ved Folldal Bo- og Servicesenter.
Tekst og foto: Oddfrid Eriksrud
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Diktet mitt
Begynn i ditt eget indre
av Mina Nordeng

Begynn i ditt eget indre
om du vil ha fred på jord.
Begynn med å dempe og lindre
de selviske ufredsord.
Begynn i det skjulte og stille –
begynn i ditt eget hjem-.
For husk: Det er fra det lille det store vokser frem.

Jeg utfordrer Synøve E. Øien til å
skrive neste gang i denne spalten!
Inger Oline Lilleeng

Gullkorn fra barnemunn
”Jesus trives veldig godt sammen med
Gud. De har mange felles interesser.”
(Per, 8 år)
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Profilen
Ved kongens bord
I Bibelens store persongalleri skiller Mefibosjet seg ut. For denne mannen er et eksempel på at man også i gammel tid kunne
ha omsorg for funksjonshemmede, rundt
år 1.000 før vår tidsregning. Skjebnen til
Mefibosjet er viklet inn i kameratskapet
som hadde eksistert mellom den unge
kong David og hans barndomsvenn Jonatan.
Jonatan og David
Gjetergutten David, som senere skulle bli
konge, lekte som barn ofte sammen med
Jonatan, sønn av kong Saul. Jonatan og
David utviklet etter hvert et sterkt vennskap. Som voksne skiltes deres veier, men
vi vet at da Jonatan ble drept i kamp, sørget
David voldsomt over sin barndomsvenn.
David var da blitt konge over hele Israel.

I denne spalten
møter vi kjente og
ukjente kvinner
og menn fra bibelhistorien.
ende i Jerusalem i Davids nærhet resten av
livet, og spiste ved kongens bord. Kongen
hadde ordnet det slik at noen dyrket jorden
som tilhørte Mefibosjets slekt og høstet inn
for ham. Dermed hadde Mefibosjet trolig selv
inntekter og kunne betale for seg, i alle fall til
en viss grad.
Dette er et av de eldste eksempler på «behovsprøvd trygdeordning» som vi kjenner til – for
tre tusen år siden!

Melding fra kongehuset
Mefibosjet var sønn til Jonatan, og hadde
vært lam i begge føttene fra barnsben av.
Han hadde vokst opp i kongelige omgivelser, ettersom hans far Jonatan jo var kongssønn. Men etter Jonatans død var hans liv
meget usikkert, for så godt som hele den
øvrige slekten etter Saul var nå død.

Jon Olav Ryen

Kong David kjente ikke til Mefibosjet på
dette tidspunktet, men sendte ut følgende
bud med sine tjenere: «Finnes det ennå
noen igjen av Sauls hus? Da vil jeg vise
godhet mot ham for Jonatans skyld.» (2.
Samuelsbok 9,1).
Raust tilbud
En av Sauls tjenere visste om Mefibosjet,
som så ble hentet til slottet. Han ble bo7

Glimt fra menighetslivet
Juletrefesten på Rondeslottet 4. januar samlet mellom 60 og 70 deltakere i «alle» aldre.
Vi gledet oss over sang av barnekoret fra kulturskolen og blandakoret Ekko/Heimklang,

god mat, frisk sang rundt juletreet og en god
del mer. Her ser vi noen inntrykk fra festen.
Foto: Jon Olav Ryen.

Sangglede:
Barnekoret under
ledelse av AnneHilde Stedal sang
fire friske sanger.
Med innlevelse!

Konkurransen er
i gang! Oddfrid
Eriksrud ledet
en artig lek hvor
salen ble delt inn i
to lag, som skulle
finne forskjellige
ting i full fart.

Bursdag: Anne-Line
ble feiret med bursdagssang på juletrefesten, og
Hedda Cecilie gledet seg
med henne ved bordet
under matpausen.
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Søskenbarn til dåpen: Tvillingene Martin og Mina Trøan Furuli og deres søskenbarn Amalie
Andersen Trøan ble døpt i Egnund kapell 20. januar. F.v. Hege med Martin, Nina med Amalie og Ida med Mina. Foto: Bård Høisen Lohn.

Salmebok i sofakroken: Konfirmantene Ingrid, Isabella, Linnéa, Torkjeld, Simen og Vemund
sitter klar med oppslått salmebok. Foto: Jon Olav Ryen.
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Fra kjøkkenvinduet
gamle bestemor var så ivrig etter at vi barnebarna skulle synge for henne. Da rant det alltid tårer nedover hennes rynkete kinn, men
hun syntes det var stor stas. Denne kvelden
var det jeg som fikk den gode opplevelsen og
ble rørt. Så tradisjonen med julebukker må
vi prøve å blåse liv i igjen.

Under denne
vignetten skriver
vår spaltist om
stort og smått fra
sitt utsiktspunkt
på kjøkkenet.

Så er det dette med nyttårsforsetter da. I år
har ikke jeg satt meg store mål. Nei, dette
året skal jeg sette min ære i å holde styr på
brillene mine. Min bedre halvdel er sikker
på at jeg bruker en time hver dag på å romstere rundt i huset på brillejakt. Nå har jeg
funnet et lurt sted å plassere dem på så det
skal bli lett å finne dem igjen. Men faktisk så
har jeg grepet meg selv i brillejakt i år også
fordi jeg har glemt hvor det lure gjemmestedet er. Nå regner jeg med at dette vil gå seg
til i løpet av det første halvåret!

Ja, så har vi kommet godt i gang med det
nye året. Julelysene er for lengst slukket, og
dagene har blitt litt lysere. Jeg må berømme
folldølenes pynting utendørs til den store
høytiden. Det var en opplevelse å rusle
rundt i mørket og se på alle lysene som var
tent og hvor kreative folk hadde vært med
å pynte på og rundt husene sine. Dette er
en ny tradisjon som gjør adventstida lys og
skaper forventning fram mot jul. Når det
gjelder juletradisjoner ellers, så savner jeg
besøk av julebukker. Da vi kom til Folldal,
var det mange julebukker som stakk innom
i romjula. Nå er det helt borte. Forresten
ikke helt. Vi fikk besøk av fire små, lettkjennelige julenisser en ettermiddag som
sto utenfor døra og sang noen av de gamle
julesangene. Det var en koselig og rørende
opplevelse. Og da skjønte jeg hvorfor min

Apropos briller, et nyttig hjelpemiddel for
folk i alle aldre. Men så har vi gode hjelpemidler for eldre som mange kvier seg for å ta
i bruk. Jeg snakket med en gammel venninne av meg i Oslo for en tid siden som hadde
hatt slag og nå måtte bruke rullator. Hun
mente at livet nå nesten var over for henne
nå når hun måtte bruke rullator. «Jeg kan jo
ikke spasere på Karl Johan med rullator»,
presiserte hun, «jeg ser jo så gammel ut». Jeg
holdt en lang tale for henne hvor viktig det
er for oss eldre å ta imot de hjelpemidlene
vi kan få som vil gjøre hverdagen lettere for
oss. Dessuten viser rullatoren bare at en har
fått seg en «trøkk» eller har fått litt dårligere
balanse, men at en er glad i livet og vil gjøre
det beste ut av det. Jeg lever jo med inne/
uterullatorer nært innpå meg og har sett i
mange år hvordan det har hjulpet Nils til en
bedre hverdag. Vi har vært mange steder i
verden og overalt har rullatoren vært med
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og gjort verden tilgjengelig for han. I Mellom-Amerika så vi mange som kunne hatt
god nytte av dette hjelpemidlet, men som
slepte seg fram mellom to stokker. Nils fikk
mange underlige blikk der og folk var borte
og tok på rullatoren hans.

Så har vi fått et nytt år som vi skal «fargelegge» og en dag er kom jeg over et dikt av
Kristina Reftel med den treffende overskriften «Ta vare på øyeblikket». Veldig aktuelt
for oss som er over middagshøyden.

Befolkningen i Norge lever stadig lenger,
og da må vi bare innse at flere og flere vil
trenge gode hjelpemidler. Det er selvfølgelig veldig lett å råde andre når du ikke har
de behovene selv. Det fikk jeg sannelig lære
på skinnet selv. Da min svigermor ble nesten døv og vi rådet henne til å begynne med
høreapparat, ble det blankt avvist. Hun var
da 84-85 år, men det ville ødelegge utseendet hennes og gjøre henne mye eldre, hevdet
hun. Nå har jeg selv slitt med dårlig hørsel,
og etter flere år har jeg endelig tatt steget inn
i hørselverdenen. Høreapparatet er på plass,
når jeg husker det, og det er nesten så en ny
verden har åpnet seg for meg. På turer hører
jeg nye lyder som fuglekvitter, snø som raser
av trærne og knitring av snø under skolene.
Konserter og musikk generelt, har blitt en
helt annen opplevelse. Ved teaterbesøk får
jeg nå med meg det meste. Lydnivået på tven er skrudd flere hakk ned og nå kan faktisk hunden ligge ved siden av meg i sofaen
og se Dagsrevyen. Før var den som en strek
ut av stua når tv-en ble slått på. Min tanke er
nå å anbefale alle som føler at de har nedsatt
hørsel og bare gå til anskaffelse av høreapparat. For et hjelpemiddel!

For å forstå verdien av en måned:
Spør moren til et barn
som ble født for tidlig.
For å forstå verdien av en dag:
Spør en som har en dag igjen
av ferien.
For å forstå verdien av en time:
Spør to nyforelskede
som snart skal treffes.
For å forstå verdien av et minutt:
Spør den som akkurat kom
for sent til toget.
For å forstå verdien av et sekund:
Spør den som akkurat unngikk
en trafikkulykke.
For å forstå verdien
av et tusendels sekund:
Spør 100-metersløperen
som fikk sølvmedalje.

Jeg må også slå et slag for bruken av brodder. Det er jo noe mange tror at bare er til
for de eldre. Når jeg hører folk si at: «Jeg er
da ikke så gammel at jeg behøver brodder»,
så blir jeg litt lei meg. Det er å risikere helsa
si ved å gå uten på glatt føre og det er det
flere i bygda vår som har erfart denne vinteren også. Vi må bare være takknemlige for
at vi ble født i Norge hvor hjelpemidler er
tilgjengelig for alle.

Ta vare på øyeblikket!
Solvor Alstad
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Nytt fra kirkekontoret
Blomster etter gravlegging
Etter begravelser pyntes grava med blomstene fra gravferden. Det varierer hvor lenge
de holder seg pene, avhengig av temperatur
og nedbør. Etter at begravelsesblomstene
har falmet, ryddes de vekk av kirketjeneren.
Det hender at noen holder seg pene lenger,
og da lar kirketjeneren disse ligge på grava
enda noen dager. Hvis de pårørende ønsker
å rydde på grava selv, er det selvfølgelig ingen ting i veien for dette (husk at kranser
og bårebuketter legges i restavfallet og ikke
i organisk avfall på grunn av en del ikkenedbrytbart materiale). Dersom de etterlatte ønsker å ta rede på sløyfene, bør disse
tas vare på snarest, og helst innen et par dager etter begravelsen. Om vinteren skjer det
gjerne at blomstene snør ned, og da blir de
gjerne liggende til snøen går og blomstene
tiner løs fra grava.

I denne spalten vil det dukke opp relevant
informasjon fra oss som har ansvaret for
den daglige driften av kirkene i Folldal.
tid. På gravene nærmest kirka er det ikke
tilrådelig å bruke lysbokser, her vil vi tilrå
gravlykter med lokk. Mange bruker gravlys med batteri. Her er det to ting å iaktta:
Lykta bør gi hvitt eller gult lys, andre farger
kan virke forstyrrende. Dessuten er batterigravlys å betrakte som elektrisk avfall, og
bør ikke kastes i restavfallet etter bruk. Vi
tilrår at man tar med seg slikt avfall hjem og
sorterer det sammen med eget elektrisk avfall for levering på gjenvinningsstasjonen.
Snøbrøyting
Ved Egnund kapell brøytes normalt kun
veien til kapellet, og ikke over gravplassen.
Her er det ikke daglig tilsyn, så det kan være
dager når det ikke er nybrøytet etter mindre
snøfall, og med noe begrensinger i adkomsten.
Ved Folldal kirke skal det være brøytet
både etter kirkevegen og inne langs gangveiene på kirkegården. Kun ved store snøfall og/eller sterk vind kan det være noe
forsinkelse i brøytinga, særlig i helger når
det ikke er gudstjeneste. Parkeringsplassen
ovenfor kirkegården brøytes ved behov.
Ved Dalen kyrkje brøytes det rundt
kirka, etter hovedveiene og merka gangveier, og foran bårehuset. Parkeringsplassen utenfor brøytes ved behov.
Ellers på kirkegårdene brøytes det kun
ved begravelser. Dette holdes ikke oppe
gjennom resten av vintersesongen.
Ta gjerne kontakt med kirketjener ved
spørsmål.
Bård Høisen Lohn
Mari Tallerås

Kirkevalg
Til høsten er det kirkevalg. Valget sammenfaller i tid med kommune- og fylkestingsvalget, og holdes søndag 8. og mandag 9.
september 2019. Det gis mulighet til forhåndsstemming fra midten av august. I disse dager pågår det arbeid med å nominere
personer på valglistene, og vi håper folldølene vil være positive til å stille opp og ta en
tørn for lokalkirka. Valglister skal være på
plass innen utgangen av april.
Lysbokser og gravlykter
Mange ønsker å ha tente lys ved grava. Om
vinteren er det kun eventuell vinterpynt som
må iakttas for brannfare, med mindre gravminnet er av brennbart materiale. Imidlertid er det viktig å påse at åpen flamme, særlig fra lysbokser, plasseres slik at det ikke er
fare for misfarging av gravminnet. Slik misfarging kan være krevende å ta bort i etter12

Merkedager
Mattismesse - 24. februar
Det er to Mattismesser, både i februar og
i september, kalt Mattismesse om våren
og Mattismesse om høsten. Den første er
i disse dager, nemlig 24. februar.

tis bryter hull på is». Her oppi dalene er
vel dette litt for tidlig. I det hele tatt er
det visst lite eller ingenting å finne spesifikt om Mattismesse fra våre kanter.

Mattismesse om våren er minnedagen
om den hellige Mathias, apostelen som
fikk plassen til Judas. Den om høsten
er til minne om apostelen Matteus.
Begge disse navna vart Mattis på norsk
– dermed disse to like messedagsnavna.

Men dagen hørte nok med i «merkedagsvokabularet» i Nord-Østerdalen.
I hvert fall fins dagen avmerka på den
eldste primstaven vi kjenner til fra regionen, den fra Vingelen fra 1699.
Primstavmerket her er et kors. På andre
primstaver kan det være en M, sjølsagt
for den hellige Mathias.

Jentene kan fri
Laupår betyr skuddår. I den julianske
kalenderen, som vi brukte fram til 1700,
vart skuddårsdagen lagt til som en datoløs dag mellom 23. og 24. februar
Mattismesse om våren er derfor også
kalt Laupårsmesse, eller ofte litt sammendratt til Lauparmesse. Dette er det
nok som har skapt tradisjonen med at
jentene kunne fri på denne dagen. Ellers
er jo dette knytta til nettopp skuddårsdagen. Så i år med skuddår har altså jentene to dager de kan fri!

Arild Alander
￼

Om Laupårsdagen eller Mattismesse er
på en torsdag, så fins det også ei råd for
jenter uten kjærest å finne ut hvem som
skal komme til å bli hennes. Men i år er
dagen på en søndag, så oppskrifta på
dette får vi ta et anna år…

God kilde: Per Holcks bok Merkedager
og gamle skikker.

Vinteren snart slutt?
Noen steder heter det seg at vinteren
snart er slutt, og det kan bli sagt at «Mat13

Småplukk
• Årskontingent for bladet. Innlagt i
dette nummeret finner du en giro for
betaling av kontingenten for menighetsbladet. Beløpet er 250,-, men det er anledning til å gi mer (påfør beløpet selv).
Kontonummeret er 1895.25.27688. Takk
for ditt bidrag!
• Menighetens årsmøter avholdes etter
gudstjenestene i Dalen kyrkje 10. mars
kl. 11 og Folldal kirke 17. mars kl. 11,
begge steder med kirkekaffe (henholdsvis i Fjellheim og kirkestua).
• Misjonsgudstjeneste for prostiet. 31.
mars kl. 11 er det misjonsgudstjeneste i
Tynset kirke. Da dette ble bestemt, var
gudstjenesteoppsettet her i Folldal allerede fastlagt, slik at det blir gudstjeneste samtidig i Dalen kyrkje. For senere
år skal vi prøve å samkjøre dette bedre.

• Innsamlingsaksjon for Kirkens
Nødhjelp. Den årlige fasteaksjonen til
inntekt for Kirkens Nødhjelp gjennomføres de fleste steder i landet tirsdagen
før palmesøndag, dvs. 9. april. Slik også
her i Folldal. Konfirmantene er bøssebærere, og foreldre sjåfører med bistand
fra menighetsrådene.

￼

Foto: Kirkens Nødhjelp.

DALHOLEN HANDEL, 2584 DALHOLEN
TLF. 62 49 31 31 info@dalholen.byggern.no

Vi hjelper deg
med det du trenger
til små og store byggeprosjekt!
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- SELSKAPSLOKALE MED SÆRPREG -

Kvebergsøya Gard
Velkommen til oss!

Fjøset er et unikt lokale
velegnet til feiring.
Bursdag, barnedåp,
konfirmasjon...
Ta kontakt for tilbud!

- Møte- og konferanselokaler med
digitalt utstyr
- Velegnet for 20 - 48 personer
- Kjøreoppdrag og kanefart
- Ring for menyforslag og priser

Eris Davids og Martin Kjønsberg
2582 Grimsbu
Mobil: 4161 3941 / 9524 1571
www.kvebergsoeya.com
post@kvebergsoeya.com

Grimsbu Turistsenter
Motell & Camp
2582 GRIMSBU
Telefon: 62 49 35 29

****

E-post: mail@grimsbu.no
www.grimsbu.no

Vi serverer nystekte
vafler hele dagen.

Åpningstider:

Hverdager 08:00 til 22:00 • Lørdager og søndager: 09:00 til 19:00
Selskapslokaler – Møtelokaler – Kafeteria – Hytter – Rom - Camping

Middag serveres hver dag fra 13:00 til 19:00
Grillmat i hele åpningstiden.
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FOLLDAL MENIGHETSBLAD
Ansvarlige utgivere:
Folldal menighetsråd og
Øvre Folldal sokneråd
Returadresse: Kirkekontoret,
Gruvvegen 7, 2580 Folldal.
Utforming: Solhellinga Folldal AS

			

24. febr Kristi forklarelsesdag Luk 9,28-36
11.00
Folldal krk. Ryen. Høymesse med
nattverd. Offer: Blå Kors.
16.30
Folldal Bo- og servicesenter. Ryen. 		
Gudstjeneste med nattverd.

7. april
11.00

10. mars 1. søndag i fastetiden Matt 26,36-45
11.00
Dalen krk. Ryen. Høymesse med nattverd. Offer: Normisjon. Kirkekaffe,
		
menighetens årsmøte.

18. april Skjærtorsdag Joh 13,1-17
19.30
Dalen krk. Ryen. Kveldsmesse med
		nattverd.

19.00

4. søndag i fastetiden Joh 6,24-36
Folldal krk. Ryen. Tårnagentgudstjeneste. Offer: Menighetsarbeidet. 		
Kirkekaffe.
Egnund kapell. Berg. Salmekveld.

19. april Langfredag Matt 26.30-27,50
11.00
Folldal krk. Ryen. Langfredagsmesse.

17. mars 2. søndag i fastetiden Luk 13,22-30
11.00
Folldal krk. Ryen. Høymesse med
nattverd. Offer: MF vitenskapelig 		
høyskole. Kirkekaffe, menighetens
årsmøte.

21. april Påskedag Joh 20,1-10
11.00
Folldal krk. Ryen. Høytidsgudstjeneste.
Nattverd. Offer: Det Norske Misjonsselskap.
19.30
Dalen krk. Ryen. Høytidsgudstjeneste.
Nattverd. Offer: Det Norske Misjonsselskap.

31. mars 3. søndag i fastetiden Luk 22,28-34
11.00
Dalen krk. Ryen. Høymesse med
nattverd.
11.00
Tynset krk. Simensen. Misjonsgudstjeneste (felles for hele prostiet - se 		
egen omtale på side 14).

Folldal kirke
og kirkegård
i vinterdrakt
(arkivfoto).
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