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Ord til ettertanke
Gleder - mot høsten

skjer rundt oss, og som også gjør noe i oss,
dukker sangen om Guds kjærlighet opp i
meg. Den tar utgangspunkt i det som møter
oss i naturens store og små detaljer. Og det
er faktisk Guds kjærliget som er livskraften
i det som vokser, lever, gror og endrer seg
rundt oss i de ulike årstidene. Den gir oss en
ny høst, ikke til avvikling- men til innhøsting og liv. Den gir en ny vinter, ikke til frost
som tar liv- men til hvile og forberedelse til
en ny sesong der livet skal få utfolde seg på
nytt i alt sitt mangfold.
Sangen har sin bakgrunn fra et jødisk
dikt som ble funnet skrevet på en vegg i et
pasientrom på et mentalsykehus etter at
pasienten var død. Forfatteren som skrev
denne sangen slik den nå fremstår, er den
tyske pastoren Fredrick M. Lehman. Den
fikk sin fødsel i 1917, og forfatteren forteller
selv hvordan den ble til: «En dag, under et
kort avbrekk i arbeidet vårt, plukket vi opp
en papirlapp og satte oss på noen tomme sitronkasser som var stablet inntil veggen. Og
med en liten blyantstubb la vi til de to første
strofene og koret til sangen.»

Enda en gang har vi fått se den glade sommeren kle alt rundt oss, med farger, frodighet, varme og væte, med lys og lett skumring
i de lyseste sommernettene. Og vi kjenner
at det virker inn på oss, vi lever i takt med
omgivelsene på mange måter. Og så kommer den ikke mindre fargerike og fruktbare
høsten, med ny spenning på varme og kulde,
om bær og blomster får temperaturer som
lar dem få utfolde seg enda noen uker. Og
ned fra fjellet venter vi flokker av sau som
har gjort seg godt, og gledet seg ikke mindre
over fjellbeitet og friheten sommermånedene gir dem. Vi blir vitne til nytt liv når små
rådyrkalver dukker opp fra frodige åkrer der
de har gjemt seg, og hører det ustanselige
kvitteret fra fuglekassene der foreldrene utholdende serverer mat til sine små håpefulle.
Alt dette skaper glede og forventning til
det som er i endring og det som venter. Vi
har noen tanker om hva som skal komme, vi
bærer et håp om en fin høst, om gode opplevelser ute i den klare høstlufta omgitt av høstens mange særegenheter, om møter og gode
samvær når kveldene blir mørkere og det på
nytt blir naturlig å tenne lys for å holde dagen lenger i live.
Midt i alle disse levende undrene som

Guds kjærlighet er langt, langt større,
enn penn og tunge tolke kan.
Den når høyt over himlens stjerner
og ned til dødens mørke land.
Så dypt vi falt, den sonet alt,
da Jesus døden led.
Sitt fangne barn i syndens garn,
Gud frelste og gav fred.
Strofen de hadde funnet nedtegnet, er en del
av et større dikt, Hadamut. Ordene fra tredje
strofe kom Lehman for øret og han skriver
videre: «Den fulle dybden av linjene grep oss
på en slik måte at vi bestemt oss for å bevare
ordene for fremtidige generasjoner …» Bare
prøv å fornemme noe av dette uendelige
som her har fått ord:
Forts. neste side
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Om alle hav med blekk ble fylte,
var himlens velv av pergament.
Og var en penn hvert strå på jorden,
hver mann med skrivekunsten kjent.

Og det som blir stående igjen etter denne
sangen, er versene fra Romerbrevet 8: «For
jeg er viss på at verken død eller liv, verken
engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype,
eller noen annen skapning skal kunne skille
oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår
Herre».
Så kan vi med glede gå en god høst i
møte!

Å skildre rett Guds kjærlighet
vil tømme alle hav
og himlens velv fra bryn til bryn
ei plass til skriften gav.

OEr

Høstens kirkevalg
Husk å ta med godkjent legitimasjon. Ta gjerne også med valgkort, selv om dette
ikke er nødvendig.

Slik stemmer du ved kirkevalget
Stemmerett har alle medlemmer av Den
norske kirke som bor i soknet og fyller minst
15 år i løpet av dette året.

liste. På stemmesedlene er kandidatene prioritert, og de kan leveres uendret. Men også
her kan du endre stemmeseddelen – både
ved å:

På stemmeseddelen til nytt menighetsråd/
sokneråd er kandidatene gitt prioritert rekkefølge, og den kan leveres uendret. Men
du kan også endre stemmeseddelen ved å
gi en tilleggstemme til inntil tre av kandidatene. Dette gjør du ved å sette kryss i ruten
til venstre for navnet. Ved opptellingen får
disse kandidatene to stemmer. Andre endringer på stemmeseddelen teller ikke med
ved valgoppgjøret.

- gi en tilleggstemme til inntil tre av kandidatene ved å sette kryss i ruten til venstre for
navnet. Ved opptellingen får disse kandidatene to stemmer
- føre opp inntil tre navn fra de andre valglistene. Disse kan ikke gis tilleggstemme, verken ved å sette kryss eller ved å gjenta navnet.
På www.kirken.no/hamar ligger det opplysninger om kandidatene på de tre listene, og
hva de mener om kirkeaktuelle spørsmål.

I valget av nytt bispedømmeråd kan man velge mellom tre ulike lister: Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirkes
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Høstens kirkevalg
Tid og sted for valget!

Folldal Flerbrukshus
Folldal Flerbrukshus

søndag 8. september kl. 13 - 16
mandag 9. september kl. 09 - 18

Kandidatliste til Folldal menighetsråd 2019-2023
1 Ola Hansen Eriksrud
2 Mette Hallingbye
3 Arild Alander
4 Bente Helen Rønning Grimsbu
5 Jonny Randen
6 Kristin Kylstad Streitlien
7 Jan Kåre Lillekroken
8 Synnøve Brandsnes
9 Per Olav Eriksen
10 Åse Kristoffersen
11 Hans Oddvar Solli
12 Reidun Dalen
13 Ole Peter Berger
14 Lillian Elgvasslien
15 Odd Enget
16 Grete Kristoffersen
17 Trond Hage Bakke
18 Åshild Bøe
19 Sølvi Nordeng
20 Inger Marie Jäger
Kandidatliste til Øvre Folldal sokneråd 2019-2023
1 Aud Margrethe Skomakerstuen Brendryen
2 Bjørge Dahlen
3 Marianne Borkhus Husom
4 Vegar Nystuen
5 Oddveig Nyvoll
6 Egil Eide
7 Laila Graven
8 Terje Andresen-Ulsletten
9 Mari Husom
10 Frode Brænd Nyvoll
11 Linn Silje Dahlen
12 Torkjel Brendryen
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Diktet mitt
Kor lenge
Enda ein gong
kan eg legga
meg ned ved
bekken for å
sløkke tørsten
etter vandring
i haustlege fjell.
To augo møter
mine nede i vatnet
og leitar
etter eit svar
på dette: Kor
lenge kan eg
slik leska
dei tørre leppene
med rislande vatn?
Berre framtida
kan gje oss svar.
Jo-Øy

Til neste gong utfordrar eg
Solveig Elgevasslien til å bidra
i denne spalta.
Møyfrid Brendryen
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Profilen: Hvem var Hulda?
Navnet Hulda fører vel snarere tankene mot
forfatteren og kulturpersonen Hulda Garborg (1862-1934) enn til Bibelens persongalleri. Men der møter vi også ei som het
Hulda. Hun nevnes bare så vidt et par steder
i Det gamle testamente, men likevel må hun
ha spilt en betydelig rolle under urolige tider
i det sørlige Israel (Juda) på 600-tallet f.Kr.

I denne spalten
møter vi kjente og
ukjente kvinner
og menn fra bibelhistorien.
råd hos Hulda. Hun sa at bokrullen viste at
folket var kommet bort fra Herrens veier,
og hun spådde at ulykker ville ramme landet. Men fordi kongen viste anger, ville ikke
ulykkene komme så lenge han levde.

Profetkvinne
Hulda bodde i Jerusalem, og blir omtalt som
‘profetkvinne’. Hun var ansett som en klok
dame man kunne søke råd hos. Dette kom
godt med en gang da kong Josjias menn
hadde funnet en gammel bokrull i templet.
Denne bokrullen inneholdt trolig en gammel lovsamling. Gjennom denne ble kongen
og hans embetsmenn klar over hvor mye
samfunnet hadde sviktet de opprinnelige
lovene. Blant annet inneholdt den gamle
bokrullen bestemmelser om å holde templet
i stand og forbud mot å ofre til fremmede
guder.

Stor innflytelse på hoffet
Huldas svar fikk stor betydning, ikke bare
på politikk og religion i landet, men også
på kong Josjias hoff. Kongen gjennomførte
store endringer ved templet, senere kjent
som «kong Josjias reform».
Huldas spådom gikk snart i oppfyllelse:
Bare drøyt 10 år etter Josjias død ble Jerusalem inntatt av babylonerkongen Nebukadnesar II (år 597 f.Kr.), og store deler av landets overklasse ble bortført til Babylonia.

Rådgiver
Kongen skjønte at både han og folket hadde
sviktet grundig på begge punkter, og Josjia
sendte av gårde sine fremste menn for å søke

Jon Olav Ryen

Relieff fra kong Nebukadnesar IIs
tid. Detalj fra prosesjonsgate i Babylon, ikke langt fra Bagdad i dagens
Irak (foto: Jastrow/Marie-Lan Nguyen
2006).
7

Glimt fra menighetslivet
Setermesse i Grimsdalen
Andre helga i juli var det felles setermesse for Dovre og Folldal på setervangen på Tollevshaugen i Grimsdalen. Eleane Elizabeth Arcenal Borkhus ble døpt, og musikere fra både
Folldal og Dovre spilte. Det var svært godt frammøte i flott sommervær (etter at morgentåken måtte vike for sol og litt vind).

Dagens dåpsfølge: Blide ansikter med vesle Eleane som midtpunkt. Vi ser Gravhøe og
Rondane i bakgrunnen (foto: Rozel Mae Desalit).
Folldøler på seterbesøk:
Folldøler, her ved fire av
dem, klare for messe
(foto: Jon Olav Ryen).

Snart kirkekaffe: Utsnitt av
den store forsamlingen etter
messa (foto: Jon Olav Ryen).
8

Konsert: Elvis Goes To Church
Folldal kirke søndag 8. september kl. 19
- med gjestesolist fra Folldal
Andre søndagen i september får vi besøk av
Ole Jonny Bekkemellem & The Kingsmen
(Ole Jonny Bekkemellem - vokal, gitar /
Vidar Hoel - piano, kor / Morten Graff - gitar, kor
/ Ole Erik Bjørnstadhaugen - trommer, kor /
Henning Grindstuen - bass, kor).
Høsten og vinteren 2017/2018 gjennomførte de
åtte konserter i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen
med tittelen Elvis Goes To Church. Det er denne
konserten som også blir gjennomført her i
Folldal 8. september. Dette er en konsert som
med ord og toner tar et lite dykk ned i en
skattekiste som bugner av godbiter fra gospelsiden av Elvis sin omfangsrike katalog.
Her fortelles også historien om Elvis, hans
søken etter å finne seg selv, og hvordan
påvirkningen fra gospel og spirituals bidro
til formingen av rock’n roll.
På konserten har de denne gangen med seg en gjestesolist fra Folldal: Sunniva Solly. Hun vil bidra med sang
som glir fint inn i konseptet.
Billetter (kr. 200,-) selges ved
inngangen fra kl. 18.

Velkommen!

Elvis-konsert: Fra en tidligere
forestilling i Gudbrandsdalen.
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Fra kjøkkenvinduet
omtrent med en gang jeg hadde tatt kontakt,
og etter nøye undersøkelser av min omsorgsfulle fastlege, Barbara, og blodprøver
tatt av flinke Hege, ble det besluttet å sende
meg til Tynset i ambulanse. Den var på plass
etter bare noen minutter, og jeg hadde en fin
tur til Tynset mens jeg skravlet med sykepleier Line som satt bak ved siden av meg. Vi
skravlet og løste verdensproblemer, så reisa
til Tynset sykehus gikk som en røyk. Men
liggende på båre fikk jeg erfare at Folldalsveien er ganske humpete og dårlig. Jeg ble
på koselige Tynset sykehus et døgn. De fant
ut at jeg hadde hatt et hjerteinfarkt og måtte
til behandling på St. Olav i Trondheim da
Tynset ikke har behandlingsmuligheter for
denne type problemer. Neste morgen kom
to hyggelige ambulansearbeidere og hentet
meg. Han som satt bak med meg var til og
med bosatt i Rendalen så vi hadde mye å
snakke om. I Trondheim var alt klart til å ta
mot meg, og jeg ble møtt med omsorg fra
første stund. Det er litt rart å være så svak
og overlatt til andres avgjørelser, men jeg ble
hele tiden holdt løpende orientert om hva
som skulle foregå og hvorfor. Jeg skulle gjennomgå en såkalt Koronar Angiografi som på
godt norsk vil si at de går inn i en blodåre,
sprøyter inn kontrastvæske for å se hvor feilen er.

Under denne
vignetten skriver
vår spaltist om
stort og smått fra
sitt utsiktspunkt
på kjøkkenet.
Ja, så er sannelig denne sommeren også på
hell. Det er fremdeles sol og noen regnbyger, men det er kommet et kjøligere drag
i lufta. I går natt hadde det vært bare 2,5
grader. Men det er litt godt også å ha noen
dager med «normal» Folldalssommer etter
den trykkende varmen som var i slutten av
juli. Det har vært sol og regn og et drivende
vær for de som lever av det de kan høste
inn. Jeg har aldri sett så frodige grøftekanter fulle av markblomster i de vakreste farger. En kunne riktig fråtse i blomster i alle
farger. Og plenen har vokst uforskammet
fort så det har vært litt tungt å holde den
fin. Men jeg trøster meg med det at en plen
full av hvitkløver er veldig dekorativt. Foran
stuevinduene våre har flaggermus holdt en
strålende flyoppvisning på jakt etter mat i
skumringen. I flere år nå har det vært bare
en som har underholdt oss, men i år har det
kommet en til. For noen flygere! Det ser ut
som de er på kollisjonskurs, men plutselig
som på et gitt signal stryker de forbi hverandre. Dette er mye mer underholdende
enn noen av tv-programmene.

Ved tette blodårer vil det bli satt inn såkalte
stent (et lite metallgitter formet som en sylinder) som sikrer blodstrømmen til hjertet.
Dette hadde jeg gjennomgått i februar på
LHL-klinikken på Jessheim, så jeg visste hva
det gikk ut på. Jeg vil gjerne presisere at dette
er ikke noe å grue seg for, nesten smertefritt
og du er våken hele tiden. På operasjonsstua
ble jeg tatt i mot av to hyggelige grønnkledde. Den ene kunne vært en yngre bror av
George Clooney, og den andre var en munter trønder. I bakgrunnen var det koselig

Jeg har akkurat kommet ut fra St. Olav i
Trondheim etter å ha hatt et hjerteinfarkt.
I den forbindelse tenkte jeg at jeg skulle ta
et lite «dykk» ned i norsk helsevesen, ikke
for detaljert å beskrive min sykehushistorie, men for kanskje å avmystifisere en del i
forbindelse med hjerte- og karsykdommer.
Vi kan prise oss lykkelige over at vi har så
flinke folk på Helsetun. Jeg fikk komme dit
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musikk, så jeg tenkte at dette blir bra, unge
leger som kan sine ting for du er jo et objekt
helt overlatt til medisinmennenes hender.
Da alt var klart gikk døra opp, og inn kom
en liten, litt duknakket mann med grått hår
og store hornbriller. For meg så det ut som
han var langt på vei inn i pensjonistalderen.
Min første tanke var at hva i all verden gjør
vaktmesteren her? En skal ikke være forutinntatt, for dette var faktisk kirurgen og ekspert på hjertesykdommer og lang erfaring
i behandling av hjertesykdommer. Han ga
klare ordrer til de to andre som assisterte
han. Jeg kan trygt si at han kunne sine ting.
Foran en stor tv-skjerm og med monitorer
som svevde over meg som droner, måtte jeg
ligge musestille og kjenne at han rotet rundt
i hovedmaskineriet mitt. Og han fant fort
ut at den ene stenten satt inn i februar ikke
funket, og der hadde blodet begynt å levre
seg. Med stødig hånd førte han en syltynn
wire inn i blodåra mi og fikk et nytt stent
på plass uten at jeg kjente noe særlig. Hele
tiden spurte han om jeg hadde det bra og
informerte meg godt om hva som foregikk.
Alt ble ufarliggjort av den rolige tonen og
munter prat mellom de tre som var til stede.
Hvis noen andre her i bygda får beskjed om
at en slik undersøkelse må foretas, så kan jeg
forsikre dere om at det er ikke noe å grue seg
for. Oppholdet på St. Olav var som å være

på et flott hotell. Men jeg fikk meg en støkk
da jeg lå på overvåkinga etterpå og gjennom
en samtale med sykepleier der, fikk vite at
for bare 10 år siden var det ingen over 70år som fikk satt inn stent. Takk og pris for å
være født til riktig tid. Jeg tror sykdommen
ble opplevd verre for min bedre halvdel enn
meg som var midt oppe i det. På avdelingen
jeg lå, gikk alt på skinner og overlegen så ut
som «Brexit Boris» i England med halmgult
hår strittende til alle kanter, godt fremoverlent med hendene fulle av papirer og alltid
travel.
Til slutt vil jeg si at den eneste nedturen jeg
hadde var at jeg ble sendt hjem med toget.
Det ble en fryktelig slitsom reise selv om jeg
hadde drosje fra Hjerkinn. Jeg presiserte på
sykehuset at jeg ville ha Folldalsdrosje og
oppga navnet på drosjeeier i Folldal, likevel kom det drosje helt fra Dovre. Så det ble
ikke mange kronene de sparte på den turen.
Men vi kan være stolte over helsevesenet
vårt og være trygge på at vi får all den hjelpen vi trenger.
Det var en lettelse og glede å få øye på den
mosekledde toppen på Knutshovda og Folldal igjen. Nils og Tjorven ventet i døra da
drosjen stoppet hjemme. Og hadde Nils hatt
hale, hadde han logret like ivrig som bikkja.
Forts. neste side

St. Olavs Hospital: Noen av
nybyggene ved Olav Kyrres plass
(foto: Wikimedia Commons).
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Så får vi håpe på en fin høst med mye godt
vær. Og så blir det jo lange mørke kvelder
hvor en kan kose seg inne og være mere sosial. Sommeren er ganske hektisk. Jeg fikk
forresten en liten påminnelse fra et barnebarn her en dag da jeg ble spurt om jeg ikke
kunne fortelle fra gamledager da de ikke en
gang hadde fjernkontroll. At vi overlevde!

Det var veldig godt å komme hjem igjen, og
nå venter en lang treningsperiode før jeg er
på godt, gammelt nivå. Det verste ved hele
denne opplevelsen er at jeg ikke får kjøre bil
på fire uker. Men det er ikke måte på omsorg fra naboer og venner så dette skal gå
bra. Vi har et enestående godt miljø i Folldal
hvor folk tar vare på hverandre, og det skal
vi prise oss lykkelige for.
Det lir mot høst (dette skrives 7. aug.). I dag
da jeg ruslet etter posten, så jeg gule blader
i det ellers så tette grønne løvverket. Men vi
skal nyte fine sommerdager en stund enda.

Ha en fin høst alle sammen!
Solvor Alstad

Nytt fra kirkekontoret
Solister
Har du lyst til å være solist i en av kirkene
våre? Vi ønsker oss solister til både høytidsgudstjenester og på vanlige søndager! Soknerådet og menighetsrådet betaler en liten
sum for alle som deltar.
Har du lyst til å være med å forskjønne
gudstjenesten med sang eller musikk, skriv
en melding til kantoren vår, Irina, så tar hun
kontakt. Mail: iryna.grechanyuk@gmail.
com, melding: 463 79 284

I denne spalten vil det dukke opp relevant
informasjon fra oss som har ansvaret for
den daglige driften av kirkene i Folldal.

• §5 – ØVRIG GRAVUTSTYR:
Plantefeltet skal i utgangspunktet ikke være
bredere enn gravminnets bredde, men kan i
alle tilfeller være 60 cm bredt. Det skal ikke
gå lengre fram enn 60 cm målt fra gravminnets bakside. Innramming av plantefeltet
Noen klipp fra kirkegårdsvedtektene i skal ikke være høyere enn bakkenivå. Plantefelt som ikke stelles, kan tilsåes av kirkeFolldal
gårdsmyndighetene.
• § 4 - GRAVMINNER:
Gravminner som settes opp, skal være godkjent, og det kan bare settes opp ett gravminne på hver grav. Gravminnet skal ikke
være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm
og tykkere enn 60 cm, det skal ikke overstige 0,2 m3. Fundamentet skal ikke gå over
bakkenivå, og steinen skal sikres mot å velte
(bolter).

§6 – STELL AV GRAV:
Kirkegårdsmyndighetene besørger nye graver planert og tilsådd. Ved senere setninger
er det hver enkelt sitt ansvar å fylle på jord
og så til. Likeledes skal hver enkelt klippe
inntil gravminne og plantefelt.
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Babysang i Dalen kyrkje.
Trosopplæringstiltak utover høsten
• BABYSANG med felles lunsj:
Starter igjen torsdag 5. september, Folldal
kirkestue kl. 10.30

• FILMKVELD og KIRKEGÅRDSVANDRING i samarbeid med juniorklubb og ungdomsklubb (oktober/november)

• BARNESANG med felles middag:
Starter i løpet av oktober. Folldal kirkestue.
• 4-ÅRSBOK med musikal:
En samling i uke 42, utdeling Folldal kirke
søndag 20. oktober kl. 11.00

Småplukk

• 6-ÅRSBOK med takkefest:
En samling i uke 37, utdeling Dalen kyrkje
søndag 15.september kl.11.00

Giroen som er innlagt i dette nummeret,
går til tiltakene innen trosopplæringen i
Øvre Folldal og Folldal menigheter.

• LYSVÅKEN med overnatting,
30. nov - 1. des.
13

Tollans Byggservice
AS
2580 Folldal

Vår fagkompetanse - din sikkerhet!
Grunnarbeider		
Betong
Nybygg
Påbygg Restaurering
Hus
Hytte
Garasje
Landbruksbygg

Ta kontakt for en
uforpliktende samtale.

Tlf. 915 23 458

e-post: terje@tollansbyggservice.no

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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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.

- 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
15
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FOLLDAL MENIGHETSBLAD
Ansvarlige utgivere:
Folldal menighetsråd og
Øvre Folldal sokneråd
Returadresse: Kirkekontoret,
Gruvvegen 7, 2580 Folldal.
Utforming: Solhellinga Folldal AS

					

9. nov. (lørdag)
19.30 Folldal krk. Konsert med Folldal
Folldal krk. Konsert: «Elvis Goes To
Church» med Ole Jonny Bekkemellem & 		Janitsjarkorps.
The Kingsmen. Gjestesolist: Sunniva Solly.
17. nov. 23. søn i treenighetstiden Matt 24,35-44
Se egen omtale på side 9!
11.00 Dalen krk. Ryen.
		 Høymesse med nattverd.
14. sept. (lørdag)
18.00 Folldal krk. Ryen. 50-årskonfirmant1. des. 1. søndag i advent Matt 21,1-11
		 jubilum. Festsamvær i kirkestua.
11.00 Folldal krk. Ryen. Familiegudstjeneste.
15. sept.14. søndag i treenighetstiden Matt 19,27-30 		 Lys Våken. Offer: IKO – Kirkelig
11.00 Dalen krk. Ryen. Høsttakkefest. Utdeling 		 pedagogisk senter. Kirkekaffe.
		 av 6-årsbok og presentasjon av nye kon		 firmanter. Offer: IKO - Kirkelig peda8. des. 2. søndag i advent Joh 14,1-4
		 gogisk senter. Kirkekaffe.
11.00 Dalen krk. Ryen. Høymesse med
19.00 Folldal krk. Ryen. Høsttakkefest.
		nattverd.
		 Presentasjon av nye konfirmanter.
		 Offer: Menighetsarbeidet. Kirkekaffe.
22. des. 4. søndag i advent Matt 1,46-55
12.00 Dalen krk. Vi synger og spiller julen
22. sept. 15. søndag i treenighetstiden Joh 15,9-12 		inn.
11.00 Rondaheim. Ryen. Gudstjeneste.
19.00 Folldal krk. Vi synger og spiller julen
		 Offer til Tron ungdomssenter. Kirkekaffe. 		inn.
		 (Med forbehold om tidspunkt - se
6. okt. 17. søn i treenighetstiden Mark 5,35-43
		 oppslag når det nærmer seg!)
19.00 Egnund kpl. Ryen. Salmekveld.
		 Ekko/Heimklang deltar.
		 Offer til Tron ungdomssenter.
8. sept.
19.00
		
		
		

20. okt.
11.00
		
		

19. søn i treenighetstiden Luk 9,57-62
Folldal krk. Ryen. Familiegudstjeneste
med minimusikal. Utdeling av 4-års bok. Offer: TV-aksjonen. Kirkekaffe.

27. okt. Bots- og bønnedag. Luk 15,11-32
11.00 Dalen krk. Ryen.
		 Høymesse med nattverd.
3. nov.
11.00
		
		

Allehelgensdag Jes 60,18-22
Folldal krk. Ryen. Allehelgensmesse
med nattverd. Ekko/Heimklang deltar.
Offer: Kirkens Nødhjelp. Kirkekaffe.
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