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Livets gang
Konfirmasjon:
På grunn av smittefaren bestemte den nasjonale
kirkeledelse at konfirmasjonene skulle utsettes
til høsten. Konfirmasjonene avvikles slik for
våre konfirmanter fra Folldal:
Folldal kirke, lørdag 19. september:
Husom, Sunniva
Bøe, Hans
Pettersen, Viktoria
Randen, Mikael Razonable
Aastveit, Minda Rønning Solbakken, Bastian
Bobrovnikovs, Ricards
Streitlien, Theodor Rogne
Sollia kirke:
Kulstad, Ole Johan Reiten

Døde:
Folldal:
15. mars
15. mars
21. mars
24. mars
5. mai

Marit Tellebon
Harald Inge Dahlen
Eldbjørg Eriksrud
Edel Aud Strømhaug
Borgny Bakken

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).

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
Folldal menighetsråd:
Bente Helen R. Grimsbu (leder), tlf. 412 31 110

Neste nummer kommer ut 4. september.

Øvre Folldal sokneråd:
Aud Margrethe S. Brendryen (leder), tlf. 915 93 016

Kirkens SOS
Døgnåpen telefon: 22 40 00 40
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Ord til ettertanke
Når livet brått endrer seg
Er det noe vi har fått erfare i vårt ellers trygge Norge dette året, er hvor fort livet kan
forandres. Meldingene om en svært smittsom sjukdom viste seg å gjelde hele verden,
ikke bare et sted i Asia. Etter at de første
meldingene om korona-viruset kom fra
Kina i januar, spredte det seg fort. Snart var
smitten en trussel for alle. Og livet ble veldig
annerledes. Mye, for ikke å si alt, ble veldig
rart. Vi ble plassert i et slags venteværelse
alle sammen.

Så fikk rådgiveren et budskap fra Gud: «Gå
og si til kongen: Jeg har hørt din bønn og
sett dine tårer. Se, jeg legger enda femten
år til dine levedager. Og dette skal du ha til
tegn på at jeg vil holde hva jeg har lovt: Jeg
lar skyggen på soluret gå ti streker tilbake».
Kongen frisknet til, og det gikk som budskapet spådde.

Det er fortalt om en konge som på sine
eldre dager lå til sengs, syk og nedbrutt. Han
hadde gjennomført flere nødvendige reformer for sitt land, og var godt likt blant folk.
Men nå var han mismodig. Han hadde nettopp hatt en av sine rådgivere inne hos seg.
Rådgiveren hadde sagt at kongen snart kom
til å dø. Da kongens rådgiver hadde gått ut
av rommet, snudde kongen seg mot veggen
og gråt.

Det er et langt sprang fra denne hendelsen
i det gamle Israel til vår koronabefengte tid.
Men livet er skjørt, nå som da. Hverken konger eller vanlige folk har noen garanti for at
alt går bra her i livet. Likevel lever vi under
regnbuens tegn fra Bibelen: Håpets bue. Og
vi kan – enten vi er syke eller friske – minne
hverandre på denne verselinjen: «Du er min
Gud. Alle mine tider er i din hånd» (Salmenes bok 31).

Kongen det her er fortalt om, het Hiskia, og
rådgiveren var profeten Jesaja (Jes 38).

Jon Olav Ryen
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I disse stengte tider
Hvordan var det i påsken å være avstengt fra vanlig sosialt liv, og hvordan er det nå i disse
koronatider?
Anne Grethe Flyen:
Det var trasig å ikke ha besøk av sin egen familie i
påsken, særlig var savnet etter barn og barnebarn
stort. En føler seg isolert. Det er positivt at vi bor i et
lite samfunn og at vi kan gå turer i fin natur.

Marita Nyheim:
Det ble en stille og rolig hjemmepåske. Jeg gikk ikke
på ski, men jeg satt ute i solveggen og koste meg.
Bakte noen kaker og tok turen bort til min mor som
bor i aldersbolig. Så vi hadde det hyggelig. Ellers ble
det fyrt på peisen og sett på påskekrim. Vi har det
trygt og fint her.
Jeg syns det serveres mye tragedier på TV-en. Ellers
driver jeg med hjemmeundervisning, nettbaserte
møter og synes dagene går greit. Det er ikke så
vanskelig å takle pandemien når vi bor her.
Bill Joar Vasskog:
Det var stusslig at barna ikke kom hjem til påsken.
Det var første påsken uten fullt hus. Vår datter, som
bor i bygda, fikk en gang i julegave av sine to brødre
sofaputer med deres ansikter på. Disse tok hun med
seg da vi var sammen i påsken og da var vi nesten
samlet. Jeg syns folk er flinke til å overholde smittevernreglene her. Heldigvis har skolen så smått
begynt igjen og det slippes litt mere opp. Jeg tror det
er mange barn som har hatt det trasig. Vi er jammen
blitt påmint hvor skjørt livet egentlig er.
Solvor Alstad (foto: privat)
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Gjenåpning av kirkene
Mye har vært usikkert siden kirkene ble stengt for andre kirkelige arrangement enn begravelser den 12. mars. Siden da har antall tillatte personer ved gravferd endret seg. Ulike ordninger
fra sted til sted, på grunn av lokale helsemyndigheters bestemmelser, har gjort det ganske
forvirrende for både ansatte, pårørende og folk ellers å forholde seg til hva som har vært gjeldende regler. De kirkelige myndighetene har hele tiden holdt seg til nasjonale bestemmelser,
men bispedømmene har hatt noe ulik praksis.
Som et eksempel kan vi nevne meldingene
vi i tur og orden har mottatt fra vårt bispedømme her i Hamar:
12. mars: 50 personer tillatt ved gravferd
30. mars: 25 personer tillates ved gravferd;
10 ved vigsel og dåp
22. april: 30 personer tillates ved både
gravferd, vigsel og dåp
Så kom en forsiktig gjenåpning av kirkene
fra begynnelsen av mai, hvor den enkelte
menighet selv måtte ta stilling til når gudstjenester igjen kunne holdes. I skrivende
stund (mai) ser det ut til at gudstjenester
kan holdes fra og med pinse.
Selv om kirkene nå delvis åpnes igjen, er det mye å ta hensyn til:

Smittevernregler for gudstjenester og kirkelige handlinger
Ifølge veileder for Den norske kirke
utarbeidet 5. mai, gjelder følgende regler:

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige
handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

a. Maksimalt 50 personer (inkl. medvirkende) kan være til stede (denne begrensningen kan endres; oppdatert informasjon vil bli gitt pårørende ved gravferd,
dåp og vigsel)
b. Minimum 1 meter mellom hver person
(gjelder ikke personer i samme husstand)
c. Seremonirommets størrelse overstyrer
pkt. a slik at pkt. b ivaretas
d. Der kommunen av smittevernhensyn
har strengere bestemmelser, overstyrer
disse foregående punkter

a. Syke personer skal ikke delta eller være
til stede
b. Gode rutiner for håndhygiene og
renhold
c. God avstand og minst mulig fysisk
kontakt mellom personer
d. Minst mulig felles bruk og berøring
av inventar og utstyr
Våre kirketjenere og andre ansatte følger en
utarbeidet sjekkliste for smittevern i kirkene
våre.

Se også side 8 for informasjon om kirkegårdene.
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Jon Olav Ryen

Diktet mitt
TA VARE

ta

på vennene, ta VARE
på vennligheten, vis gjerne
litt selv om du kan, dagen er blå
og dagen er grønn, dagen
er hvit - det er ikke annet
enn livet det her, vi er alle borte - nå
eller om litt, take it easy menneske
but take it, det er ikke
annet enn virkelighet
vet du, snart er 101 inne snart
er 101 ute - jeg sier:
vennlighet varer lenger, ta VARE
på vennligheten, ta VARE
på vennene - HEI HEI ! ta nå
vare på hverandre.

vare
på

HÅVAMÅL
Veit du ein ven
som vel du trur,
og du hjå han fagnad vil få:
gjev han heile din hug
og gåva ei spar,
far og finn han ofte

vennene

Jan Erik Vold (1939-) kykelipi Gyldendal 1969

(sammen med strofe 44 fra Håvamål ved Ivar Mortensson-Egnund (1857-1934) Det Norske Samlaget 1993.

Til neste gang utfordrer jeg
Mildrid Brendryen Østensen.
Birger Nyvoll
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Siden er for alle som vil være tårnagent:
Siste helga i april skulle vi ha invitert alle 8- og 9-åringer til
Tårnagenthelg i kirka, men det kunne vi jo ikke fordi kirka ble
stengt på grunn av fare for coronavirus-smitte.
Derfor er det en egen tårnagentside i dette menighetsbladet,
der alle - uavhengig av alder - kan være med. Vi får plass til
bare to av agentoppdragene her, men håper at vi neste år kan
invitere til ordentlig tårnagenthelg igjen!
OPPDRAG 1:
Du skal snike deg ut å lage et håpshjerte på eller ved trappa til noen du
kjenner uten at de ser deg. Hjertet kan du lage av steiner, kvister eller
blomster - og inne i hjertet skal det stå håp. Eller du kan tegne et håpshjerte hjemme og plassere dette, uten å bli oppdaga, på trappa til noen.
Vi vil gjerne at du tar bilde av hjertet du lager og sender dette bildet til
oss på e-post. Da vil bildet komme med i neste menighetsblad eller på
nettsida til kirka.
OPPDRAG 2:
Tårnagent-kryssordet er henta fra den ekte Tårnagentavisen som søndagsskolen gir ut.
Alle 8- og 9-åringer som sender inn løsningsordet vil få tilsendt avisen. For å løse kryssordet trenger du en bibel, eller du kan gå inn på nettet på Bibel.no, trykke på, lese, og søke
opp bibelversene der.
I kryssordet skal du bare bruke Det nye testamentet. Store tall i Bibelen er kapittel, små tall
er vers. Markus 2,11 betyr altså kapittel 2, vers 11 i evangeliet etter Markus. Løsningsordet
står i de fargede sirklene.
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Informasjon om kirkegårdene
Så når lys, blomster og annen pynt er flyttet
på, er gjerne synderen en bevinget og fjærbefengt rakker med nebb.

Alle tre kirkegårdene i Folldal berømmes
jevnlig av tilreisende og bygdefolk for at de
er så velstelte. De pårørende er flinke til å
pynte rundt gravstedene med blomster,
og kirketjenerne holder plengresset under
kontroll med klipp, gjødsling og kalking.
Hvis noen ikke ser seg i stand til å pynte
slik de kunne ønske ved gravstedene, kan
kirkekontoret tilby blomsterstellavtale mot
vederlag. Om det er ønskelig med oppretting av gravminner, kan kirketjenerne være
behjelpelig med dette til en overkommelig
pris. Ta i så fall kontakt med kirketjener
eller kirkekontoret.

Folldal kirkegård bærer fortsatt preg av at
det ble boret brønner til det nye varmeanlegget. Rydding, pussing, jorddekking og
tilsåing vil pågå utover sommeren, og litt
etter litt vil kirkegården bli som før å se til.
All blåleddved skal nå være fjernet ved kirkegårdene, og erstattet med andre og mer
«ufarlige» busker og vekster.

Husk at løse steiner rundt blomstene ved
gravminnet ikke er ønskelig, da steinene lett
kan komme inn i gressklipperen og skade
knivene.

Av hensyn til smittefaren ber vi om at
publikum i sommer tar med egen rive,
vannkanne og evt. annen redskap som
trengs til stell av egne graver. Det vil
ikke bli satt ut fellesredskap og vannkanner i sommer. Vannet blir satt på
når telen går. Doene kommer til å være
stengt.

Kirkegårdene har hyppige visitter av kråkefugler, som roter til ved at de hakker på
lys for å få tak i talget, og ellers drar utover
mose og annen løs pynt som kan friste en
nysgjerrig og/eller sulten skjære og kråke.

Bård Høisen Lohn

Fra arkivet: F.v.
Ivar Kjøllmoen,
Arnulf Husum, Aud
Kjøllmoen (bildet er
tatt i 2003, trolig i
forbindelse med en
kirkegårdsdugnad).
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Vedlikeholdsarbeid

Gitter over rørovner: På senvinteren ble det montert gitter over varmeovnene i Dalen kyrkje. Dermed skal det være slutt på glovarme opplevelser ved dåp og andre handlinger (det er
nok noen som har brent seg på disse ovnene opp gjennom årene!). (Foto: Frode Solly)

God og kyndig hjelp: Kirketjener Mari Tallerås hadde med seg solid arbeidskraft da Sivert
Husom var med og felte trær og ryddet på kirkegården i Dalen nå i våres. (Foto: Frode Solly)
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Tankar i tida
Alle menneske, frå det fyrste til det siste,
har opplevd eller opplever livet på sin eigen
måte. Mange har god helse, bra utdanning,
ein jobb vi likar, god økonomi, samvær med
vener. Livet kjennest meiningsfullt. Slik vil
vi helst ha det.

Før i tida var det fleire enn nå som reiste ut
som misjonærar. Dei var til hjelp med den
materielle naud, og attåt kom dei med evangeliet om Jesus, det største av alt. Dette er
velkjente ting for dei fleste av oss. Men det
kan vera greitt å bli minna på det.

Men så sett vi på radio eller TV og høyrer
og ser om ein annan røyndom. Her er liding
og naud på så mange måtar, både for menneske og dyr. Det kan vera vanskeleg for oss
å gjera noko med det. Vi slår det helst bort.
Heldigvis er det ikkje alle som gjer det. I
vinter, da koronaviruset var på det verste i
heile verda, høyrde vi om dei som hadde arbeid innan helse, kor dei sto på dag og natt
for å hjelpe sjuke menneske.

Dagen i dag er din. Gårdagen kan vi ikkje
gjera oppatt. Den kan ikkje få anna innhald
enn den vi ga den. Morgondagen veit vi ingen ting om, heller ikkje om vi kan rå over
den. Men dagen i dag er det einaste vi er
heilt sikre på. Den kan vi fylle med kva vi
vil. Grip den, og ta den i bruk. I dag kan vi
gle eit anna menneske, og leva slik at nokon
i kveld er glad for at vi er til.

Her er det andre å nemna òg: Leger uten
grenser, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Røde Kors, Frelsesarméen med fleire.
Godt at det er mange som vil hjelpe til der
det trengst.

Kari Garmager

Nyhetsbrev fra Thailand
Fra Anne Storstein Haug, tilsatt i Det Norske Misjonsselskap (NMS) i Thaliand, mottok vi
et nyhetsbrev like før påske. Menighetene i Folldal har samarbeidsavtale med NMS i dette
landet.
«Thailand kom forholdsvis sent i gang med
tiltakene for å hindre spredning av korona.
Først i slutten av mars ble de internasjonale
skolene stengt, og mine to gutter begynte da
med hjemmeskole. Jeg har hjemmekontor
de fleste av dagene, det har jeg hatt siden de
strenge tiltakene ble innført i Norge. Etterhvert så har kirken jeg jobber for kommet
med samme oppfordringen til sine ansatte,
så nå har de fleste der også hjemmekontor.
Gudstjenester og planlagte møter og semi-

narer er utsatt, og også reiser både innenlands og utenlands. Myndighetene kommer
stadig med nye og strenge regler og oppfordringer. De truer med at dersom vi nå ikke
samarbeider for å hindre spredning, så kan
vi få de samme utfordringene som Italia har,
at en ikke kan hjelpe alle som blir smittet.
Guttene mine og jeg er heldige midt oppi
dette, vi bor i et godt og trygt område, med
matbutikker og spiseplasser som tilbyr
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take-away rett utenfor porten. Guttene har
hjemmeskole, de følger vanlig timeplan,
må registrere seg online hver morgen og
levere inn det de har gjort etter hver time.
Jeg jobber som sagt hjemmefra, enda så har
jeg nok å jobbe med, alt fra å lese korrektur
på rapporter som skal leveres inn, hjelpe til
med prosjektsøknader, og så prøver jeg å få
unna ting som har ligget sånn litt på vent en
stund nå.

tis munnbind, og uttalte at han skulle jage
ut utlendinger som ikke brukte maske og
som smittet andre. Han beklaget senere det
utsagnet, men jeg har iallfall funnet ut at det
er bedre å gjøre som de 99 prosent andre i
Bangkok - bruke munnbind. Og det et kanskje det mest synlige tegnet på at koronaen
har inntatt Thailand, i tillegg til tomme butikker og restauranter og at det er mindre
trafikk enn vanlig.

Jeg tenker mye på dem som bor tett i tett
nede i slummen ved Lovsangshjemmet. Alle
barna som nå må holde seg mest mulig i ro,
inne i de varme skurene sine, sammen med
foreldre som kanskje både er rusa og fraværende. Både Lovsangshjemmet og barnehagen i Immanuel er stengt nå. Neste måned
har barna sommerferie. Etter planen så
skulle vi pusset opp den måneden, men på
grunn av viruset vet vi ikke om vi får arbeidere til å gjøre den jobben for oss.

Bønneemner:
Barna på Lovsangshjemmet, som nå ikke
har noen barnehage å være i. Be om at de
er trygge hjemme hos familien. At familiemedlemmene er tålmodige og snille med
hverandre (de bor sammen i små skur, uten
aircondition, og nå kommer varmetiden...).
Be om alle de som mister inntektene sine, og
som nå pga koronaen får det fryktelig vanskelig, mange låner penger av lokal mafia,
noe som kan medføre at de i mange år blir
gjeldslaver (mafiaen har veldig høy rente på
lånene sine, og er lite tålmodige når de vil ha
pengene tilbake).

Nådehjemmet har åpent, 7 kvinner og snart
3 barn bor der nå. Vi har gjort det vi kan for
å forebygge smitte der, for å beskytte babyene våre.

Be for NMS, at vi får nok støtte slik at NMS
fortsatt kan sende penger ut til partnerkirkene rundt omkring i verden.

Helseministeren i Thailand kom med en
uheldig kommentar en dag, han ble så sint
på noen utlendinger som ikke tok imot gra-

Vennlig hilsen
Anne Storstein Haug, Bangkok»

Vil du være med å gi til
arbeidet i Thailand? Gå inn
her: https://nms.no/gi/
Skriv inn beløp du vil gi og
gave til arbeidet i Thailand.
Be om deres beskyttelse: Babyer på
Nådehjemmet i Bangkok.
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Funderinger
I kryssord er smile og le løsningsord for
hverandre. Er det ikke en liten forskjell, tro?
Er ikke le - latter med lyd, og smile - et godt,
lydløst ansiktsuttrykk helst med både munn
og øyne?

frisør på flere måneder, en artig kommentar
eller et humorprogram på tv. Jeg håper jeg
ikke provoserer noen. Jeg vet inderlig vel at
livet kan gi så store sorger og kriser, at man
tror man aldri greier å le igjen. Takk og pris
så er vi slik innrettet, at vi greier det likevel.
Tenk at innretningen også er så finurlig at
når vi ler, så frigjøres det stoffer i hjernen
som gjør oss tilfreds og lettere til sinns. Vi
trenger det – både nå og senere. Ære være
alle ledere og ansatte som har fokus på humør, smil og lun tone på arbeidsplassen.
Der kan vi iallfall risikere smitterisiko!

Et unødvendig og merkelig tema å skrive
om i ei dyster og bekymringsfull tid, tenker
du kanskje, men det er helt bevisst.
Jeg tror nemlig at vi mer enn noen gang
har behov for å bli sett og møtt - med gode,
vennlige smil. Gjerne med et lite vink eller
ei hånd i været. Når vi nå skal holde avstand
til hverandre, unngå håndhilsing og klemming, unngå besøk, snakke med hverandre
gjennom vinduer eller plexiglass – så blir
hverdagen gråere og tristere. Et smil krever
ingenting av oss. Det koster ingenting. Likevel har det stor verdi både for den som gir
og den som får - smilet. Tenk om vi i denne
usikre tida vi ble en del av, bare skulle møte
lukkede, alvorlige ansikter. Ja, prøv virkelig
å se det for deg! Omsorgsarbeideren, førskolelæreren, naboen, taxisjåføren, butikkekspeditøren, snekkeren, værmelderen eller
Anne Lindmo?

Vi har ulik humor. Ler av ulike ting. Jeg klarer ikke være alvorlig når jeg ser en spesiell reklamesnutt. Jeg må humre høyt hver
eneste gang. Drygoliiin – Nårdikk Ekstriiim
– Pjkkkjj! Og snart skal jeg male hus...
I skrivende stund, begynnelsen av mai, slippes det litt opp på restriksjoner og påbud.
Likevel vet vi at dette fort kan snu. Det verste kan ramme både deg og meg. Skal vi
prøve å gjøre dagen litt lysere og lettere for
både oss selv og andre? Skal vi prøve å møte
sommeren med smil og nikk både til kjente
og ukjente som besøker bygda vår? Det kan
godt hende vi vil bli husket for det. Le - når
vi føler for det. Kjenne at kryssordets løsningsord løser opp. Jo – vi prøver!

Jeg blir så glad når et barn roper hei – og
vinker. Eller når en ungdom jeg kanskje ikke
helt kjenner igjen, smiler og nikker. Det har
også hendt at fremmede en har møtt på Joker eller Prix, har hilst og smilt – og jeg har
tenkt at de kanskje miskjentes. Likevel, det
var trivelig med et smil fra en fremmed.

AMa

Og så var det latteren, da. Jeg tror vi trenger å le om dagen også, jeg - enten det er
humring, fnising eller med åpen latterdør. I
alvoret som nyhetene daglig oppdaterer oss
med, så er det likevel lov til å le! Av ei god
historie, egne tabber, håret som ikke kom til

(Illustrasjon: Pixabay.com)
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Småplukk
Betalt kontingenten?
Vi tillater oss å minne om giroen for årskontingenten, som var innlagt i nummer
1/20. Dersom du har lagt den bort, går det
helt fint å sende betalingen direkte til konto
1895.25.27688 (minstebeløp 250,-).

ved Folldal kirke, noe som ellers jo har vært
vanlig i alle år. Ettersom konfirmasjonene
ble utsatt til høsten, var flaggstangen naken
også på de planlagte datoene for dette denne
våren. Derimot ble det flagget 8. mai (75-årsjubileet for freden) og på grunnlovsdagen,
selv om det ikke var gudstjeneste i kirkene
på denne dagen i år.

Flagging ved kirkene
Kirkene i Folldal flagger ved gravferd, bryllup, konfirmasjon og dåp. For øvrig heises
flagget på høytidsdager når det er gudstjeneste ved vedkommende kirke. Påsken
dette året ble spesiell, ettersom det ikke var
noen gudstjenester i denne høytiden. Det
ble derfor heller ikke flagget første påskedag

Ingen sommertur i år
De 12 siste årene har menigheten arrangert
en busstur i løpet av sommeren. Etter en
vurdering av diakoniutvalget er det bestemt
at turen dette året avlyses på grunn av smittefaren.

Tur til Vingelen: Fra diakonituren til Vingelen sommeren 2014.
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Grimsbu Turistsenter
Motell & Camp
2582 GRIMSBU
Telefon: 62 49 35 29

****

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

Åpningstider:

Ferske vafler HVER DAG!

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!

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

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

											

GUDSTJENESTENE ER SATT OPP MED FORBEHOLD
OM ENDRINGER PÅ GRUNN AV VIRUSSMITTEFAREN
Se også oppdatert informasjon på www.folldal.kirken.no
og følg oss på Facebook/kirkene i Folldal.

Når det gjelder servering/kirkekaffe ved setermesser osv. utover sommeren, må dette skje i
henhold til gjeldende anbefalinger fra nasjonal kirkeledelse. Pr. mai/juni er det anbefalt at man
unngår felles servering av mat og drikke.
Vi setter også opp setermessene som «tilhører» Alvdal (Einunndalen, Høstdalen), og ønsker velkommen også til disse!
14. juni 2. søn i treenighetstiden Matt 3,11-12
11.00 Folldal krk. Ryen. Høymesse med
		 nattverd. Offer til Tron ungd.senter.

16. aug 11. søn i treenighetestiden Matt 23,37-39
11.00 Romsdalssetra, Einunddalen. Ryen. 		
		Setermesse.

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

23. aug 12. søn i treenighetstiden Matt 6,24-34
12.00 Kloppbekkmovangen, Høstdalen 		
		 (May Sand). Berg. Setermesse.
19.00 Folldal krk. Berg. Kveldsmesse med 		
		nattverd.

12. juli Aposteldagen Luk 5,1-11
12.00 Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre).
		 Berg. Setermesse (felles for Folldal og
		Dovre).

6. sept Vingårdssøndag Matt 20,1-16
11.00 Dalen krk. Ryen. Høymesse med
		nattverd.

19. juli 7. søndag i treenighetstiden Luk 15,1-10
11.00 Uppigard Streitlien bygdetun. Ryen.
19. sept
		 Friluftsmesse, med liv i stuguom.
12.00
		
23. juli (torsdag)
18.00 Folldal krk. Musikkandakt, med dikt/
20. sept
		 lesninger. Offer til menighetsarbeidet.
11.00
		
26 juli 8. søn i treenighetestiden Matt 6,19-24
12.00 Meløya, Einunndalen. Ryen. Setermesse.
2. aug
14.00
		

9. søn i treenighetstiden Rom 8,31-39
Eysteinkyrkja. Ryen. Gudstjeneste. 		
Dovrefjellsmarsjen (?).

9. aug
12.00
		

10. søn i treenighetstiden Luk 5,27-32
Døllia, Einunndalen (setra til Husom).
Ryen. Setermesse.
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(lørdag)
Folldal krk. Konfirmasjon. Ryen.
Offer: Menighetsarbeidet.
16. søn i treenighetstiden mark 7,31-37
Rondaheim. Ryen. Gudstjeneste.
Kirkekaffe (?).

