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Streitkampen i sikte.
Foto: Ester Nyheim
1

Livets gang
Døpte:
Folldal kirke:
15.03. Eivor Brennodden
Døde:
Folldal:
02.02. Ole Helge Guntvedt
28.02. Åse Elisabeth Streitlien

DEN NORSKE KIRKE • Øvre Folldal og Folldal menigheter
Kirkekontoret, Gruvvegen 7, 2580 Folldal • www.folldal.kirken.no

Sokneprest Jon Olav Ryen
Fridag mandag
Tlf. 62 49 10 00 (kont.), 900 123 78 (mob.)
E-post: soknepresten@folldal.kirken.no

Egnund kapellutvalg:
Dagny Straalberg Mills (leder), tlf. 922 85 655
Diakoniutvalg:
Arild Alander, Gunvor Høiberg, Solvår Lohn,
Reidun Phillips, Jon Olav Ryen, Evy Kjølle (vara).

Kirkeverge Solveig R. Elgevasslien
Tlf. 62 49 10 00 (kont.), 97 47 27 67 (mob.)
E-post:kyrkjevergen@folldal.kirken.no

Trosopplæringsutvalg:
Marianne Bjørnbakken, Ola H. Eriksrud, Jon Olav
Ryen.

Fagarbeider Frode Solly (tirs, ons, tors)
Tlf. 62 49 10 00

GIVERTJENESTE
Kontonummer, givertjenesten for menighetsarbeidet: 1822.07.46646

Organist (kantor) Irina Grechaniuk
Tlf. 463 79 284
Kirketjenere
Folldal og Egnund: Bård Høisen Lohn,
tlf. 979 59 060
Dalen: Mari Tallerås, tlf. 403 28 031

Kontonummer, frakt av brukte klær:
1822.14.11621
FOLLDAL MENIGHETSBLAD
Forsidetegning: Kirstin Brandsnes
Redaksjonskomite: Arild Alander, Solvor Alstad,
Oddfrid Eriksrud, Kari Garmager, Jon Olav Ryen (red.).
Kontonummer 1895.25.27688

KIRKELIGE RÅD OG UTVALG
Folldal kyrkjelege fellesråd:
Jan Kåre Lillekroken (leder), tlf. 924 56 500

Neste nummer kommer ut 9. juni.

Folldal menighetsråd:
Bente Helen R. Grimsbu (leder), tlf. 412 31 110
Øvre Folldal sokneråd:
Aud Margrethe S. Brendryen (leder), tlf. 915 93 016

Kirkens SOS
Døgnåpen telefon: 22 40 00 40

2

Ord til ettertanke
Å møte Gud på krabbefiske
På en omvisning i Vadsø
kirke før jul sa kirketjeneren
til meg:
«Du vet, vi vadsøværinga vi
går ikke alltid på gudstjeneste hver søndag, vi e der
når det skjer nokka og ellers
møte vi Gud ute på krabbefiske eller på snøskutertur
på vidda eller bare ute på
tur med hunden.»

kanskje når best inn til oss,
og noen ganger trenger vi å
være helt alene på krabbefiske, eller på skitur, eller på
hytta for å klare det. Men så
er vi ikke helt alene likevel,
for Gud er alltid der med
oss.
‘’Alltid har jeg Herren framfor meg. Han er ved min
høyre side, jeg skal aldri vakle.’’ Salmene 16:8

Det første som slo meg var
egentlig at det var litt synd
at kirka ikke blir brukt hver søndag. Men så
slo det meg at dette er jo selve essensen i det
å være kristen, og at vadsøværingene virkelig har skjønt det. For vi kan komme til Gud
akkurat når vi vil og uansett hvordan vi ser
ut. Vi trenger ikke pene klær og fine gudstjenester, Han lytter til oss uansett.

Men noen ganger, ganske ofte, faktisk, trenger vi også fellesskap. På mine mange eventyr har jeg gått i mange forskjellige kirker.
Selv hvor ulik kulturen er, hvor ulike meninger man har eller ulike folk er, så møtes
man i kirka med ett felles formål, å søke Gud
i fellesskap. Det er godt å vite at uansett hvilken fase av livet man er i, eller hva man sliter
De siste årene har jeg flyttet mye, livssitua- med, så er kirka et sted vi kan møtes å vise og
sjonen min har riktignok vært spennende, få omsorg, å be, å lovsynge, eller bare være
lærerik og utfordrende, men ikke så veldig sammen i stillhet.
stabil. Underveis så har jeg syntes, og for så
vidt fortsatt synes, at det har vært vanskelig ‘’For hvor to eller tre er samlet i mitt navn,
å opprettholde et stabilt forhold til Gud. Det der er jeg midt iblant dem.’’ Matteus 18:20
høres kanskje rart ut, men jeg har nok tenkt
at jeg må gjøre så mye for å få det til. Gå i For fjellfolket nord i Hedmark er det kanskje
kirka hver uke, synge lovsanger og be regel- ikke krabbefiske som gjelder, men da kan vi
messig. Det klarte jeg jo ikke. Like fullt viste huske på at Han er der, ute i skiløypa, inne
det seg at Gud var med alle steder jeg var, på setra, hjemme i stua en mørk og kald nouansett. Den ene stabile faktoren når alt an- vemberdag. Han er alltid der, og så kan vi
bruke gudstjenestene til å få fellesskap med
net flyter, det er Ham.
hverandre. Jeg tror vi folldøler også er litt
Etter samtalen med kirketjeneren i Vadsø sånn, vi stiller opp der det skjer noe og når
begynte jeg å reflektere litt over dette, for det det trengs, og det er godt å vite.
er jo når vi er på vårt mest sårbare at Gud
Anja Husveg
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Påskeplanar
Marianne Borkhus Husom: Eg skal vera heime og
mjølke ku og stelle sau. Elles så er eg glad i å vera ute,
så det blir tur på ski, til måsåbua inst i Lonadalen, og
til Skansan, Knartan og Smørbollen – viss det er vêr og
godt skiføre til det. Har eg fri eit par dagar, ynskjer eg
meg ein tur til setra vår på Døllia. Der trivst eg godt.
Heime får vi besøk av familie; det er viktig med sosialt
samvær. Påskeeftan er det fast tradisjon med lammelår
til middag, av eigen sau.
Olrun Tallerås: Mine planar for påska er å treffe familie
og vener. Så skal eg oppi Dalen for å vitja ho mor og
gå på ski i fjellet. Målet mitt kvar påske er måsåbua og
Sletthøa.
Vi har sett i stand setra på Sivilvangen, som er setra til
Ståle sin heimgard. Frå der går vi på Gråvola og til Savalen. Ungane vil òg stå slalåm. Isfiske skal vi også på. Da
høyrer kvikklunsj og appelsinar med i sekken.
(Tekst: Kari Garmager. Foto: Privat)

Åge Lohn: Påsken blir til når den er her, med besøk
av familie og hensynet til familieønsker. Jeg håper på
skitur på Savalen med godt påskevær. Ellers er det ikke
usannsynlig at det blir litt spørsmål om å arbeide på Boog Servicesenteret!

Gunnveig Eriksrud Viki: Mine påskeplaner? Ja, det blir
å ta turen opp i fjellet på friluftsgudstjeneste palmesøndag. Det er en god start på påsken, og jeg gleder meg
til å synge de kjære påskesangene om Jesu seier over alt
som vil holde oss nede. Ellers er det håp om rolige dager og samvær med familien gjennom påskedagene.
(Tekst/foto: Oddfrid Eriksrud/privat)
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Påskemotiv i Dalen kyrkje

På galleriveggen i Dalen kyrkje er det ei serie bilete med motiv frå Jesu liv. Lengst til venstre
på galleriveggen (når ein ser mot utgangen av kyrkja) har Ragnvald Einbu måla Jesu fødsel
og flukta til Egypt. Om lag midt på veggen, under orgelet, ser vi Jesus blir døypt, og held tale.
Lengst til høgre finn vi to bilete frå påskehendingane. (foto: Mari Tallerås)
Getsemane, skjærtorsdag kveld. Jesus
bad ifølgje evangelia
ei inderleg bøn om å
få sleppe å døy: «Far,
om du vil, så ta dette
begeret frå meg! Men
lat det bli som du vil,
ikkje som eg vil!» På
biletet ser vi òg ein
engel, som ifølgje Lukasevangeliet synte
seg for Jesus akkurat
då (Luk 22,43). Det
er berre Lukas som
fortel dette av dei fire
evangelistane. Merk
disiplane som har
sovna i bakgrunnen.
Langfredag. Her ser
vi ei enkel framstilling
av Jesus på krossen.
Kvinna som kneler
framfor han, kan vere
Maria, Jesu mor. Men
det kan òg vere tenkt
på ei anna av kvinnene som var i Jesu
følgje, til dømes Maria Magdalena eller
Salome.
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Diktet mitt
Odd Nordstoga:

Ein farfar i livet
Ein farfar i livet skull’ alle ha.
En goffa å springe ned til
som alltid har lyst på ein kaffikopp
og til å kaste bort tid på ein liten kropp.
Ja, ein farfar i livet skull’ alle ha.
Ein farfar i livet skull’ alle ha
ein bessfar å vende seg til
med alt som ein går rundt og lurar på.
I Farfar sitt naust er det alltid råd.
Ja, ein farfar i livet skull’ alle ha.
Ein farfar i kjeldress skull’ alle ha
som luktar av olje og sjø,
og med lommene fulle av gamalt skrot.
Det er mykje få bruk for i Goffas rot.
Ja, ein farfar i livet skull’ alle ha.
Ein farfar sitt fang det er godt å ha.
For Farfar har vore her før.
Med heile sitt liv ligg han framom deg.
Og spør du, ja, Bessfar han viser veg.
Ja, ein farfar i livet skull’ alle ha.

Jeg må nok innrømme at jeg ikke er den store diktleseren, og
jeg ønsker derfor heller å bruke en sangtekst jeg synes om. Jeg
synes teksten på denne sangen er veldig fin, og siden jeg har
mange barnebarn, er den også aktuell for meg.
Som utfordring til neste gang vil jeg be om at tidligere soknerådsmedlem Birger Nyvoll kan komme med en tekst!
Frode Brendryen
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Gjesteskribent: Torill Tjeldnes
Hei, alle lesere av menighetsbladet. Redaksjonen har utfordret meg til å skrive noe til
dere i påskenummeret. Jeg har blitt bedt om
å ta utgangspunkt i hverdagen min som rådmann.
Som øverste leder for administrasjonen i
kommunen har jeg en hverdag med mange
oppgaver. I kommunen pleier vi å si at vi
sørger for mye i innbyggernes liv fra vugge
til grav. Gjennom kommunen møter vi jordmor og helsesøster, barnehage, skole, kulturtilbud, helse, pleie og omsorg. I tillegg har
kommunen ansvar for eiendommer, veier,
vann og avløp. Kommunen legger planer og
gir konsesjoner og tillatelser. For å få til dette er vi avhengige av dyktige medarbeidere
med forskjellig kompetanse og kunnskap. I
tillegg er vi avhengige av at rett kvinne eller
mann er på rett plass.

Samarbeidet mellom kirken og kommunen foregår på flere plan. For personer i
vanskelige livssituasjoner er prestens rolle
i kommunens psykososiale krisearbeid viktig. Samhandling mellom psykiatrisk sykepleier, prest og lege gjør at jeg som rådmann
kan føle meg trygg på at vi har en beredskap
når man trenger noen å støtte seg på i kriser
i livet. Dette samarbeidet vet jeg at innbyggere i Folldal setter pris på.

I kommuner som Folldal med få innbyggere
er kvaliteten på hverdagslivene til innbyggere og fritidsbefolkning også avhengige av
samhandlingen med frivillig sektor. Bygda
vår er kjent for innsatsen til frivillig sektor,
det være seg frivilligsentral, turlag, idrett,
sang og musikk eller lag som representerer
andre grupper. Mange av oss deltar også i lag
og foreninger i Nord-Østerdalen og i Innlandet.

Nå som påska står for tur, er det tid for
hyggelig samvær med familie og venner
med skiturer eller på beina. Mange er også
på jobb i påska, og sørger for bl.a. pleie og
omsorg for de som trenger det. For noen er
det også en tid for kirkebesøk og ettertanke
rundt påskens religiøse budskap.

Kirken har en sentral og viktig rolle i lokalsamfunnet, både gjennom den jobben de
ansatte gjør, og den store frivillige innsatsen
kirketillitsvalgte og andre bidrar med. Kirken følger også de fleste av oss fra vugge til
grav og tar vare på mange av oss i livets beste
øyeblikk og i de tyngste stundene.

Jeg ønsker dere alle sammen
en riktig god påske.
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Hva skjer?

Andakt: Annenhver tirsdag er det andakt på sykehjemmets dagavdeling, med en liten spørrekonkurranse etterpå. Her fra en av andaktene i februar (foto: Jon Olav Ryen).

Konfirmanter i Håkons hall: Fra konfirmantleiren som ble arrangert i Olympiaparken på
Lillehammer 7.-9. februar. Midt på bildet ser vi Bastian Solbakken i ferd med å treffe kjegler.
Videre mot venstre ser vi Mikael Razonable Randen, Theodor Rogne Streitlien og Hans Bøe.
Litt lenger til venstre (i gul genser) Minda Rønning Aastveit (foto: Lars Hogstad).
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i kirken. Vi skal også øvre inn et program
til gudstjenesten søndagen etterpå. Søndag starter med frokost i kirkestua før selve
gudstjenesten. Og så blir det kirkesaft og
-kaffe etterpå. Temaet i år blir PINSE.
Åpen kirke til sommeren
Som vi skrev i forrige nummer, ønsker menighetsrådet å holde Folldal kirke åpen for
publikum en periode i sommer (trolig siste
halvdel av juli og en uke i august). Kan noen
hjelpe til med å være vertskap noen timer en
eller flere dager? Kontakt kirkekontoret (62
49 10 00) eller menighetsrådet v/leder Bente
Helen Rønning Grimsbu (412 31 110).

Årets fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp
går av stabelen tirsdag 31. mars fra kl 17.
Konfirmantene er bøssebærere. På grunn av
få konfirmanter i år klarer vi ikke å dekke
riktig alle roder i kommunen, men vi satser på at de fleste får besøk på døra! Årets
innsamlede midler skal gå til rent vann til så
mange som mulig.

Er du 50-årskonfirmant i år?
Lørdag 26. september blir de som ble konfirmert i 1970, invitert til gjensynstreff i Dalen.
Samlingen starter med gudstjeneste i Dalen
kyrkje kl. 18 med påfølgende festsamvær i
Fjellheim. Sette av datoen! Skriftlig invitasjon blir sendt ut på forsommeren.

Tårnagenthelg
Årets tårnagenthelg blir 25.-26. april (andre
helga etter påske), og finner sted i Folldal
kirke. Alle elever i 3. og 4. klasse får invitasjon i posten, men allerede nå kan vi røpe
litt av programmet: Lørdag ettermiddag
starter vi med agentvirksomhet høyt og lavt

Nytt lydanlegg i Folldal kirke
I 2015 ble det avsatt midler fra trosopplæringen for å skaffe
lydanlegg til bruk for barn og ungdom i forskjellige trosopplæringstiltak. Da ble tanken sådd om at dette kunne
kombineres med et nytt lydanlegg i Folldal kirke. Med avsatte fondsmidler så vi at vi kunne komme i mål innenfor
et gitt budsjett. Pristilbud på lydanlegg ble innhentet fra
flere lydleverandører, og anlegg ble bestilt. Høyttalerne ble
bestilt lakkert i veggens farge.
Utstyret er i dag montert av kirketjener Bård og undertegnede med rådgivning fra leverandør. Alt virker tilfredsstillende og vi er i en lærefase for bruken av miksebordet som er trådløst styrt fra et nettbrett.
På galleriet er det en egen høyttaler med innebygd forsterker og mikser for solister. Denne er lett flyttbar, og skal
brukes i trosopplæringen.
Frode Solly
9

Salme for påsken
Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid;
den har oss givet lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid.
Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid.
Redningsmannen er oppstanden,
er oppstanden i morgengry!
Helvede greder, himlen seg gleder,
himlen seg gleder med lovsang ny.
Redningsmannen er oppstanden,
er oppstanden i morgengry!

Se, i skarer opp vi farer,
opp vi farer fra grav i sky.
Tungene gløder, Herren vi møter,
Herren vi møter med lovsang ny.
Se, i skarer opp vi farer,
opp vi farer fra grav i sky.
(Norsk Salmebok nr. 196,
vers 1-2 og 6).

Med denne bakgrunnen kan en påpeke at
det egentlig er først på påskedags morgen
at en skal si god påske, sia det er først da at
sorgen er snudd til glede. Men vi ønsker jo
ofte hverandre god påske på forhånd. kanskje helt fra før «palmehelga», og det er vel
greit – i betydninga god påskeferie, god påsketid, eller lignende. Husk da også at det
som kalles påskeuka, starter første påskedag! Uka fra palmesøndag, som mange
nok kaller påskeuka, kalles den stille uke. I
samme slengen kan også nevnes at påsketiden er betegnelsen på de sju ukene fra
påskedagen og fram til pinse.

Dette er vel kanskje «påskesalma over alle
påskesalmer» for mange. Den er nærmest fast salme i alle norske kirker på første
påskedag. Den er skrevet i 1843 av velkjente
Nikolai Frederik Severin Grundtvig. Den
vart introdusert i Norge med Wexels samling Christelige Psalmer i 1859, og Magnus
Brostrup Landstad tok den med i salmeboka i 1869. Ludvig Mathias Lindeman skrev
melodien i 1864, opprinnelig til ei Brorsonsalme, men den forbindes i dag bare med
Grundtvigs påskesalme.
Påskemorgen slukker sorgen hadde opprinnelig ni vers som seinere er redusert, og i dag
bruker vi vanligvis seks vers. Etter de dramatiske hendelsene med Judas` forrådelse
og arrestasjonen av Jesus, med dødsdom
og korsfestelse, døden på korset og gravlegging, vart sorgen slukket ved Jesu seier
over døden, og hans oppstandelse. Med det
vendes sorg til glede på påskemorgen.

Arild Alander
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Direkte tale

(Fra boken Barn skriver til Gud. Ansgar Forlag, Oslo 1984).

Småplukk
Kirkegårdsdugnad. Vårens dugnad på kirkegårdene i Dalen og Folldal blir lørdag 9.
mai fra kl. 10 (med værforbehold). Egnund
kirkegård har vanligvis dugnaden en hverdagskveld. Her annonseres det lokalt.
Vi minner samtidig alle om å fjerne vinterpynten på gravene før snøen smelter.

Takkeannonser. Menighetsbladet trykker
gjerne takkeannonser i forbindelse med kirkelige handlinger eller andre merkedager.
Annonsen kan sendes til soknepresten@
folldal.kirken.no eller leveres kirkekontoret
(62 49 10 00).
Har du betalt kontingenten for bladet? I
forrige nummer lå det en giro til innbetaling av menighetsbladets kontingent. I 2019
var det bare om lag en tredjedel av husstandene i Folldal som betalte. Dette tallet bør
vi klare å øke dette året! Kontonummeret er
1895.25.27688 (minstebeløpet er kr. 250,pr. år, men det er anledning til å endre beløpet).

Depositum ved bestilling av vigsel.
Fra 1. mars 2020 har Folldal kirkelige fellesråd innført et depositum på kr. 1.500,- ved
bestilling av vigsel i kirkene i Folldal. Beløpet betales tilbake når vigselen har funnet
sted. Det er for øvrig gratis å gifte seg i kirkene i Folldal når minst en av partene har
bostedsadresse i Folldal kommune.

11

Funderinger

Dombås kyrkje (foto: Riksantikvaren).
Det gjør inntrykk når vi hører om eller ser
tv-bilder av ei kirke som brenner. Vi føler
med. Iallfall gjør jeg det. Enda sterkere kjennes det når det kommer så nært som nå, da
morgennyhetene meldte at det brant i Dombås-kyrkja.
I det første nyhetsintervjuet med Dovreordføreren uttalte hun at hendelsen var «tragisk både for døm som har ei tru – og alle
oss andre.» Jeg vet ikke i hvilken kategori jeg
befinner meg, jeg. Kanskje midt i mellom?
Det jeg derimot vet, er at jeg er veldig glad
i kirka mi. Rettere sagt, kirkene våre – her
i Folldal. Om jeg ikke går i kirka jevnlig, så
kjennes det utenkelig at et av kirkebyggene
våre skulle blitt borte.
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Uansett hvilken tro eller livs- og menneskesyn en har, så er det vanskelig å komme bort
fra kristendommens betydning og påvirkning gjennom århundrene fram til i dag.
Bakgrunn og inspirasjon for alle kunstarter,
arkitektur, musikk, språk og litteratur. For
tidsregning, historie og levevis – og for tro.
Når det gjør slik inntrykk å se ei kirke brenner, så tenker jeg at det må ha med identitet
og fellesskap å gjøre. Og respekt. Respekt
for tidligere generasjoner og forfedre som
har brukt kirka før meg. Samlingsstedet for
de store hendelsene i livet. Gjennom gleden
over barnet ditt og at det skal døpes, gleden
over at barnet er blitt konfirmant, kjærligheten som blir til bryllup – og sorgen, tapet

Kirka på Dombås står fortsatt, sjøl om mye
er ødelagt innvendig. Kanskje dombåsingene vil få enda sterkere tilknytning til kirka si,
etter at de var nære på å miste den? Hva gjør
det egentlig med oss når og hvis ...? Om Nidarosdomen var terrormål? Om søylene på
slottet var det eneste synlige i brannruiner?

og savnet over et liv som er over.
Gjennom årene har jeg deltatt i andres livshendelser ved kirkelige seremonier. Sittet i
både større og mindre kirkerom enn folldalskirkene. Vært del av et fellesskap. Og
som mange andre har jeg vært turist i utenlandske kirker, fra små greskortodokse kapell til store katedraler. Uansett hvor totalt
forskjellige kirkebyggene er, så tenker jeg at
de iallfall har to ting felles: Alle ordene som
er sagt på ulike språk innenfor kirkeveggene, bygger på ordene som står i Bibelen, og
- at folk har et eierforhold til kirka si. De vet
hva som er sin kirke. Tilhørighet.

Ordet signalbygg ble brukt rundt kirkebrannen på Dombås. Om det finnes en folldøl
som ikke hadde reagert så sterkt på om ei av
kirkene våre brant ned, så er jeg ganske sikker på at han hadde kjent på tomheten hvis
et annet signalbygg hadde brent ned. Ville
det gjort noe med identiteten hans hvis gruvetårnet og brakkene brant ? Jeg er sikker på
at svaret er ja. Vi får håpe det aldri skjer, verken med kirker eller gruvebebyggelse.

Om en er i kategorien «døm som har ei tru»
eller «alle oss andre», så tror jeg ikke noen
er upåvirket når en ser viktige nasjonale eller religiøse symboler blir ødelagt. Det er
nok flere enn meg som har kjent tristhet og
motløshet, når vi har sett bombing og terrorangrep mot synagoger og moskeer også.
Eller mot tvillingtårnene i New York. Bevisst
ødeleggelse eller utsletting av noe som har
betydning for en befolkning.

Det anbefales ofte bøker til påskelektyre.
Lars Myttings Søsterklokkene handler også
om kirkebrann og menneskeskjebner, tro
og tvil, tap, tilhørighet og identitet. Tro eller ikke tro – jeg er iallfall troende til å lese
denne djuptgripende boka en gang til!
		
AMa

Vårens konfirmanter
Folldal kirke, søndag 31. mai (første pinsedag):
Aastveit, Minda Rønning
Pettersen, Viktoria
Bobrovnikovs, Ricards
Bøe, Hans
Randen, Mikael Razonable
Solbakken, Bastian
Streitlien, Theodor Rogne
Dalen kyrkje lørdag 6. juni:
Husom, Sunniva
Sollia kirke, lørdag 20. juni:
Kulstad, Ole Johan Reiten
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Grimsbu Turistsenter
Motell & Camp
2582 GRIMSBU
Telefon: 62 49 35 29

****

SOFTISSESONGEN

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

STARTER
I PÅSKA

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 kl. 13 - 19.
Grillmat i hele åpningstiden!
- SELSKAPSLOKALE MED SÆRPREG -

Kvebergsøya Gard
Velkommen til oss!

Åpen Kafé i Påsken fra skjærtorsdag tom 1. påskedag fra kl. 11-15.
Vi serverer hjemmebakte kaker, vafler, kaffe/té og saft.

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
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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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INFORMASJON
FOLLDAL MENIGHETSBLAD

en
m
m
o
k
l
Ve
e
til kirk

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

											

9. april Skjærtorsdag Matt 26,17-30
19.30 Folldal krk. Ryen. Kveldsmesse med
		nattverd.

21. mai Kristi himmelfartsdag Mark 16,19-20
11.00 Folldal krk. Ryen. Høymesse med
		nattverd.

10. april Langfredag Mark 14,26-15,37
11.00 Dalen krk. Ryen. Langfredagsmesse.

31. mai Pinsedag Joh 20,19-23
11.00 Folldal krk. Ryen. Konfirmasjon.
		 Offer til menighetsarbeidet.

12. april Påskedag Luk 24,1-9
11.00 Folldal krk. Ryen. Høytidsgudstjeneste.
		 Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.
19.30 Dalen krk. Ryen. Høytidsgudstjeneste.
		 Nattverd. Offer til Det Norske Misjons		 selskap (Thailand).

1. juni Andre pinsedag Joh 16,5-11
09.30 Dalen krk. Ryen. Morgenmesse med
		 nattverd. Pinsefrokost.
6. juni (lørdag) Matt 28,16-20
12.00 Dalen krk. Ryen. Konfirmasjon.
		 Offer til menighetsarbeidet.

26. april 3. søndag i påsketiden Joh 10,11-18
11.00 Folldal krk. Ryen. Familiegudstjeneste
		 med tårnagenter. Offer til Det Norske
		 Misjonsselskap (Thailand). Kirkekaffe.
3. mai
11.00
		

14. juni 2. søn i treenighetstiden Matt 3,11-12
11.00 Folldal krk. Ryen. Høymesse med
		 nattverd. Offer til Tron ungd.senter.

4. søndag i påsketiden Joh 16,16-22
Dalen krk. Ryen. Samtalegudstjeneste
med konfirmantene. Nattverd.

21. juni 3. søn i treenighetstiden Luk 14,15-24
11.00 Egnund kpl. Ryen. Høymesse med 		
		 nattverd. Offer til Tron ungd.senter.

17. mai Grunnlovsdag 		
		 Salme 127,1-3
09.30 Folldal krk. Ryen.
		 Familiegudstj. 		
		 Offer til Evan		 geliesenteret 		
		 (rusomsorg). 		
		 Janitsjarkorpset og
		 Ekko/Heimklang 		
		deltar.
16.00 Dalen krk. Ryen. 		
		Familiegudstj.
		 Offer til Tron 		
		 ungdomssenter. 		
		Ekko/Heimklang
		deltar.

Ved Jensasætra (foto: Ester Nyheim).
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