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Sommerblomster: Irina Grechaniuk og Synnøve Brandsnes stod for musikk og lesning
under orgelmeditasjonen i Folldal kirke i sommer (les mer på side 4).
(Foto: Jon Olav Ryen)
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Ord til ettertanke
Et forbilde
«…..Jeg er ikke kommet for å la meg tjene,
men for selv å tjene» (Matt. 20,28)

hva det egentlig betyr. Jesus var aldri opptatt av å tjene til seg selv, nei hele hans liv og
virke var til for å tjene andre, betjene andre.
Som da han vasket føttene til elevene sine.
En helt uvanlig lærer, spør du meg. Han viser oss en hemmelighet: At nettopp dette,
å elske sin neste, har en stor belønning, en
gjengave. Ingen blir fattige av å gi, av å tjene sin neste, av å dele. «Hva kan jeg gjøre
for deg?....» spør Jesus, og dette spørsmålet
summerer hele hans liv som et forbilde til
oss. Og vi kan også erfare at i møte med andre, blir vi oss selv.
Så er det med glede vi kan se at Jesus
ikke kom for å dømme og fordømme, men
for å tjene oss. Om den overfalte mannen
ved Jeriko ikke hadde tatt imot samaritanerens hjelp, hadde den ikke gagnet ham. Slik
er Jesu tjeneste til oss, ved å gi sitt liv for å gi
oss livet i all evighet, kun til gagn for oss om
vi tar imot.
Jesus møtte den enkelte som sin neste.
Jesus møter den enkelte som sin neste, i det
han er levende interessert i det du er midt
i. Han bryr seg om din hverdag, med godt
og ondt. Og han sier. «Frykt ikke. Det er
meg…..Jeg styrker deg, og hjelper deg og
holder deg oppe med min høyre hånd.» Og
han lever det!

«Å tjene» har i vår tid fått en omvendt betydning enn den Jesus har i tankene. Han er
opptatt av dette å tjene andre, å yte, anstrenge seg eller gi uten å regne på vinning og tap.
Om å ta hensyn til og ivareta sin neste som
seg selv, om å gå en ekstra mil med en som
har behov for det- selv om det slett ikke passer mitt program!
Jeg tenker på samaritaneren som var
underveis til Jeriko. Han var en av dem som
ikke hadde status i samfunnet. Og som vi
vet, var det flere med både status og makt
som passerte mannen som var blitt overfalt,
uten å hjelpe ham, uten å tjene ham. Men
samaritaneren så den hjelpeløse mannen, og
så ham umiddelbart som sin neste, sitt medmenneske. Samaritaneren hadde sikkert
noen planer for turen sin, muligens en avtale og knapphet på tid. Likevel stanset han
opp da han kom til den skamslåtte mannen.
Kanskje kjente han på uroen over å stanse
opp, han kunne jo selv bli overfalt… Det var
liten tvil om at det var en fare å oppholde
seg i området lenger enn nødvendig. Men
hjertelaget hans lot ham ikke passere uten å
handle, for det var jo hans neste. Han hjalp
mannen, ja ville endatil betale det det kostet
for at han skulle få nødvendig behandling
for sine skader.
Han var jo en ukjent. For denne samaritaneren var han likevel ingen uvedkommende. Nei det var hans neste, en bror som
var kommet i vansker.
Dette setter begrepet «å tjene» i et perspektiv. Der vi ofte tenker på å tjene som «å
tjene til oss selv», gir Jesus oss forbildet på

Oddfrid Eriksrud
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Orgelkveld i Folldal kirke
Bach, blant annet den kjente Ich ruf ’ zu dir,
Herr Jesu Christ.

En torsdagskveld i slutten av juli var det orgelmeditasjon i Folldal kirke. Det var kantor
Irina Grechaniuk som spilte orgel, og Synnøve Brandsnes som bidro med lesninger.
Vi fikk høre vakre dikt og tekster av Hans
Børli, Einar Skjæraasen og Jan Magnus Bruheim samt fra Salmenes bok. Orgelmusikken var seks koraler av Johann Sebastian

Det var Synnøve og Irina som sammen hadde både opplegg og gjennomføring av dette
fine programmet. Vi gleder oss til ny orgelmeditasjon 21. oktober! (Se også neste side,
samt siste side).

Ved orglet: Irina
Grechaniuk (t.v.) og
Synnøve Brandsnes
samarbeidet om
kveldens program.

Aktører takkes:
Sigrun O. Aaseng
(t.v.) overrakte
blomster til Synnøve
og Irina.
(Tekst og foto:
Jon Olav Ryen)
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Takk
Vi takker alle som har sendt hilsener,
blomster, pengegaver og vist omsorg i
forbindelse med vår kjære mors bortgang.
Rolf, Unni og Bjørn Kenny
med familier
Hjertelig takk for hilsener, blomster og
gaver til Dalen kyrkje i forbindelse med
vår fars bortgang.
Brit Marit, Gunnbjørn og Per Magne
med familier.

Småplukk

Har du gløymt årskontingenten? I vinternummeret låg det blankett for innbetaling
av bladpengar for 2020. Har du gløymt å
betale, er det ikkje for seint! Bruk kontonummer 1895.25.27688, eller VIPPS 52 19 33
(merk betalinga ‘menighetsbladet’). Beløpet
er 250,-, men det er høve til å gi meir. På
førehand takk!

Salmekveld og Landstad-jubileum.
Det er i år 150 år sidan den første salmeboka på norsk blei utgjeven (Landstads
Kirkesalmebog 1870). I samband med
dette blir det salmekveld i Folldalskyrkja
søndag 25. oktober kl 19.00. Vi ønskjer
at folk kan ta med salmebøker heimanfrå til denne kvelden. Så kan forsamlinga
etterpå sjå og studere dei forskjellige utgåvene som fins omkring i hus og heim!
Kanskje du har salmeboka du fekk til
din konfirmasjon ståande heime, eller
ei gammal salmebok som andre i slekta
har brukt?

Takk for minnegåve. Øvre Folldal sokneråd
takkar så mykje for minnegåva på 4.050 kroner til Dalen kyrkje ved Ola M. Ståland si
gravferd. (I tillegg har det kome inn pengar
på vipps; i skrivande stund er dette beløpet
ikkje registrert).

Landstads
kirkesalmebok
(foto: Åge C.
Haavik/kirken.no).

Orgelmeditasjon. I dette halvåret arrangerer Folldal menighetsråd to orgelmeditasjonar. Den første var i Folldalskyrkja nå i sommar (sjå side 4); den andre vert arrangert 21.
oktober kl 19.00. Ved sida av orgelmusikk
blir det lesing av tekstar av ulike slag.
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Gjesteskribent: Bente Grimsbu
Min opplevelse av rollen som leder i Folldal menighetsråd
Høsten 2019, samtidig
med kommunevalget, ble
jeg valgt inn i Folldal menighetsråd. Som medlem i
Den norske kirke kan man
bli satt opp som kandidat
til valget. Jeg tenkte at nå
er det min tur til å sitte en
periode i rådet. Medlemmene i menighetsrådet
skal representere menigheten, men jeg må si at jeg
ikke hadde mye kjennskap
til hvilke oppgaver et menighetsråd har ansvar for.
I Folldal har vi to råd Øvre Folldal sokneråd og
Folldal menighetsråd. I
oktober dro vi på kursing
for nye medlemmer på
Tynset, der to representanter fra bispedømmekontoret skulle gi oss en innføring i oppgavene som ville
møte oss. Menighetshuset
var fylt opp med nye medlemmer fra 18 menigheter (sogn) i Nord-Østerdal.

Det er opp til menighetsrådet hvordan vi
vil organisere oss. Jeg ble valgt til leder det
første året, men vi ønsker at ledervervet skal
rullere på medlemmene i løpet av perioden.
Menighetsrådet har ansvar for tradisjonelt
menighetsarbeid, det vil si alt som skjer i
kirka og i menigheten, gudstjenester, konserter, barne- og ungdomsarbeid, diakoni
med mer. Det betyr at det er en del lister eller planverk vi skal gå igjennom på møtene.
Vi går gjennom årsplan, gudstjenestelister,
lister over hvem som skal være kirkeverter,
hvem som skal ha ansvar for kirkekaffe, diakoniplan, grønn menighetsplan, møteplan

22. oktober ble menighetsrådet og soknerådet konstituert. Leder, nestleder og sekretær
ble valgt i menighets- og soknerådet, og to
representanter fra hvert råd ble valgt inn i
fellesrådet. Kvelden ble avsluttet med middagsservering der alle ansatte også deltok.
Vi fikk servert nydelig kortreist lammefrikassé. De nye rådene ble ønsket velkommen
og de gamle ble takket av. Det var en hyggelig måte å starte opp arbeidet i menighetsrådet på.
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og så videre. Vi har blant annet også ansvar
for juletrefester og 50-årskonfirmantjubileum. Som leder går jeg gjennom saklista
med Solveig før møtene. Det er jeg som leder møtene, men ellers kjører vi en temmelig flat struktur.

Etter hvert som vi kommer mer inn i arbeidet vårt i menighetsrådet, ønsker vi å prøve
ut nye ting. For eksempel hadde vi tenkt å ha
«Åpen kirke» noen dager i sommer. Det er
sikkert forskjellige grunner til at folk ønsker
å oppsøke kirka utenom gudstjenester eller
andre arrangementer. For min egen del liker
jeg å stikke innom kirker og katedraler når
jeg er på reise. Det er noen flotte byggverk
som står rundt omkring med tanke på arkitektur og utsmykninger, og kirkene i Folldal
er vel verdt å vise fram. Dessverre ble det
ikke noe av dette i sommer. Vi fant ut at i
denne korona-tiden var det ikke riktig tidspunkt å holde åpen kirke. Vi prøver igjen
neste sommer.

Det kan virke litt overveldende å få oversikt
over alle saker og oppgaver som rådet har
ansvar for, og det er en del en må sette seg
inn i. Heldigvis har vi en flott gjeng på kirkekontoret som gjør en god jobb. De forbereder saker og har oversikt på det meste, og
det er helt nødvendig å ha et tett samarbeid
med staben. I tillegg har de en god porsjon
tålmodighet med oss «ferskingene».
Vi har hatt egne møter i menighetsrådet, og
vi har hatt fellesmøter med soknerådet. Da
tar vi saker som angår begge rådene felles,
før vi deler oss. Solveig og Jon Olav er med
på møtene. Det som kjennetegner disse
møtene, er at det er mye god humor og latter, men vi er også effektive og kommer oss
gjennom saklista.

Derimot prøvde vi oss på orgelmeditasjon
en kveld i juli. Irina spilte orgel og Synnøve
leste tekster. Temaet var Håp. Tanken bak er
at terskelen for å komme skal være lav. Folk
kan bare stikke innom, sette seg ned og lytte.
Vi prøver igjen i høst – da med et nytt tema.
1. november har jeg sittet i menighetsrådet
i ett år. Det er sikkert en del jeg ikke har
oversikt over enda, men jeg regner med å
få det etter hvert. Jeg syns det er interessant
og lærerikt å se hvordan menighetsarbeidet
fungerer.
Med det vil jeg ønske alle sammen en
fin høst! Og ta gjerne kontakt om dere har
noe på hjertet. Det er dere vi representerer.

De fleste sakene vi jobber med, er faste saker, men vi kan også få inn nye saker vi må
behandle. For eksempel måtte vi i forbindelse med koronapandemien vedta en lokal
smittevernplan for gudstjenester, dåp, vigsel
og gravferd som gjelder i Folldal. Og i forbindelse med at det skal innføres ny liturgisk musikk under hovedgudstjenesten, har
rådene lyttet til de forslagene det kan velges
mellom, og gjort oss opp en mening om
hvilken musikk vi ønsker kirkene i Folldal
skal bruke.
Vårhalvåret ble spesielt på grunn av koronapandemien. Blant annet ble gudstjenester
avlyst og konfirmasjonen utsatt. Vi har ikke
hatt like mange møter og oppgaver som vi
ellers ville hatt.
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Diktet mitt
Vår beste dag
Kom og lytt til lyset når det gryr av dag!
Solen løfter sin trompet mot munnen.
Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag:
Denne dag kan bli vår beste dag.
Stien som vi gikk i går er like ny,
hemmelig som ved vårt første morgengry.
Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre!
Dagen i dag - den kan bli vår beste dag.
Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag!
Hør, maneten stemmer sine strenger.
Løfterik er tonen i et fiskevak:
Denne dag kan bli vår beste dag.
Fjorden vår er like ny og blå og blank.
Blikket ditt er fritt og ryggen like rank!
Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre!
Dagen i dag - den kan bli vår beste dag.
Kjære, lytt til mørket når vår dag er gått.
Natten nynner over fjerne åser.
Mangt har dagen skjenket oss i stort og smått,
mer, kan hende, enn vi har forstått.
Månen over tun og tak er like ny,
men tier stille om vårt neste morgengry!
Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre!
Dagen i morgen skal bli vår beste dag!

Diktet er av Erik Bye.
Til neste gang utfordrer jeg
Åse Kristoffersen til å ta over stafettpinnen!
Mildrid Brendryen Østensen
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Orientering fra kirkekontoret
Om fri grav, feste av grav, gravminne og blomsterstellavtaler ved gravplassene i Folldal
I Folldal kommune er det Folldal kirkelige
fellesråd som er gravferdsmyndighet.

gjerne at gravene er festet slik at gravminnene får stå, da det er mye kulturhistorie å
lese i disse.

Fri grav / feste av grav
Alle som gravlegges i hjemkommunen, har
rett til å få en fri (gratis) grav. Denne retten
gjelder i 20 år etter gravlegging. Etter 20 år
tar gravferdsmyndigheten leie for gravstedet
dersom den ansvarlige for graven (fester av
graven) ønsker å beholde det. Denne leien
kalles festeavgift. Det inngås festeavtale for
10 år av gangen.

Gravminne
Gravminner skal være godkjent av gravferdsmyndigheten før oppsetting. Det kan
bare settes opp ett gravminne pr. grav. Det
er egne vedtekter for gravplassene i Folldal.
Plantefeltet foran gravminnet skal ikke være
bredere enn gravminnets bredde og ikke nå
lengre frem enn 60 cm målt fra gravminnets
bakkant. Vær snill å ikke sette vaser, spader
og lignende på siden eller baksiden av gravminnet da dette vanskeliggjør vedlikeholdet
av kirkegården.

Det er mulig å reservere / feste grav(er) ved
siden av en grav som tas i bruk for gravlegging. På denne måten kan en sette av grav(er)
som senere kan tas i bruk av ektefelle eller
andre med tilknytning til den gravlagte. Ved
gravlegging i reservert grav bortfaller retten
til fri grav.

Blomsterstellavtale
Folldal kirkekontor tilbyr blomsterstell for
graver på alle tre gravplassene i Folldal. Det
kan tinges avtale for fem (kr. 4.500,-) eller ti
(kr. 8.000,-) år. Ønsker man avtale på årsbasis, kan dette tinges fra Heidi Kristoffersen,
tlf. 90011165.

Overføring av festeavtale fra en person til en
annen skal foregå etter samtykke fra gravplassmyndigheten. Hvis fester dør, skal det
gis melding om hvem festet ønskes overført
til. Ved uenighet treffer kommunen avgjørelse. Festeren har rett til å bestemme hvem
som skal gravlegges i graven og sette opp
gravminne og ellers rå over den. Videre har
festeren plikt til å etterse at gravminnet ikke
er til forfall, sjenanse eller til fare for de som
ferdes på gravplassen.

Har du spørsmål knyttet til disse temaene,
ring kirkekontoret og slå av en prat.
Solveig R. Elgevasslien

Ved gravlegging av personer som ikke er
bosatt i kommunen, kreves det dekning for
kostnadene ved gravferden, og festeavgift
løper fra første år etter gravlegging.
I Folldal er det god plass på gravplassen, og
det er mulighet til å feste gravene så lenge
man ønsker. Gravferdsmyndigheten ser
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Helligdager - Festdagsreduksjonen / Helligdagsreformen 1770
ytterligere ti helligdager fjerna. Det økonomiske hensynet for landet vog altså tungt.
Dessuten ønska man å fjerne de siste restene
av katolisismen. Andre protestantiske land
hadde gjort tilsvarende før.

Syns du vi har mange ekstra fridager? Eller kanskje du ville hatt flere? Vi hadde faktisk atskillig flere dager fri fra arbeidet før.
Ved reformasjonen vart antallet helligdager
sterkt redusert, og for 250 år sia vart det ytterligere halvert.
Først til ordet helligdag. Det er en dag
man holder hellig ved å feire gudstjeneste og
ikke arbeide. Alle søndagene er helligdager,
og så har vi en del helligdager i tillegg. Det er
både faste (dato-) og bevegelige helligdager.

Festdagsreduksjonen 1770
Denne helligdagsreformen for 250 år sia kalles gjerne Festdagsreduksjonen 1770. Forordninga vart undertegna av kong Christian
VII 20. oktober 1770 og var gjeldende fra
1771.
Det var flere viktige og sentrale gamle
merkedager, med katolsk opphav, som med
dette ikke lenger skulle være helligdager. Likeså vart tredjedagene nå borte som helligdager.
De dagene som Festdagsreduksjonen
1770 gjaldt:

Helligdagene våre
De datofaste helligdagene våre er første og
andre juledag, samt nyttårsdag. Så har vi de
bevegelige, som følger påska: skjærtorsdag,
langfredag, første og andre påskedag, Kristi
himmelfartsdag, første og andre pinsedag.
Vi har altså ti helligdager i dag, i tillegg til
alle søndagene. Påskedag og pinsedag er jo
søndager, så vi kan si at vi har åtte i tillegg til
alle søndagene.
1. og 17. mai er også fridager og røde
dager på kalenderen. Men disse to er høytidsdager, og ikke helligdager.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flere helligdager før
Med de mange helgenfestene regner en med
at hver fjerde dag var helligdag i middelalderen. Alle helligdagene førte til praktiske problemer i jordbrukssamfunnene her nord, og
norske bønder fikk derfor midt på 1200-tallet lov til å berge høyet på helligdager. Det
samme gjaldt fiskerne, som kunne dra ut om
silda kom inn på en helligdag.
Etter reformasjonen vart mange av
disse helligdagene avskaffa. Dette førte
visstnok til merkbart større effektivitet. Og
i 1770 kom det ei forordning som fjerna ytterligere ti helligdager. Som det står i forordninga, mente myndighetene at disse dagene
er «… mere blevne anvendte til Lediggang
og Laster, end til sand Guds Dyrkelse; hvorfore det er bedre, at de […] blive anvendte til
Arbeide og Nyttig Gierning». Dermed vart

Helligtrekongersdag, 6. januar
Kyndelsmesse, 2. februar
Maria budskapsdag, 25. mars
Tredje påskedag
Tredje pinsedag
St. Hans’ dag, 24. juni
Maria besøkelsesdag, 2. juli
Mikkelsmesse, 29. september
Allehelgensdag, 1. november
Tredje juledag
Allehelgensdagen vart nå lagt til
første søndagen i november.

Med dette var antallet helligdager kommet
ned til det nivået vi har også i dag. Men flere
av disse gamle, viktige helligdagene som
vart tatt bort med reformen i 1770, vart nok
markert og mer eller mindre helligholdt av
mange nordmenn lenge etterpå.
Arild Alander
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Trosopplæring
Menighetene i Folldal arbeider etter en trosopplæringsplan for barn og unge, vedtatt i
2017. Planen vil etter hvert justeres på enkelt punkter, og det gjenstår å få i gang enkelte tiltak.

I forkant av utdeling av 4- og 6-årsboka inviteres det til en samling på forhånd for å
bli bedre kjent og øve til gudstjenesten når
utdelingen vil skje. Det vil bli sendt ut innbydelser og annonsert nærmere om disse
aktivitetene etter hvert utover høsten. Enkelte av tiltakene er ikke datofestet enda.

Utover høsten står disse aktivitetene på
planen:
-

Tidligere i år måtte tårnagenthelga avlyses på grunn av koronasmittefaren. Rundt
skoleslutt ble det sendt ut en aktivitetsbok
til 2.- og 3.-klassingene.

Barnesang (evt. babysang) 		
Utdeling av 4-årsbok, med minimusikal (Folldal kirke 18. oktober)
Utdeling av 6-årsbok
(Dalen kyrkje 27. september)
Lys Våken – overnatting i kirken for
11-åringer (Folldal kirke
28.-29. november)
«I lys og tussmørke», vandring på
kirkegården (samarbeid med fritids-		
klubben)
Filmkveld med konfirmanter
(samarbeid med fritidsklubben)

Jon Olav Ryen

Lys våkne gutter: Tre deltakere i sving i kirkestua adventshelgen 2018 (arkivfoto).
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(Ny) liturgisk musikk fra advent 2020
Kirkemøtet vedtok i 2019 «Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste» i Den norske kirke. Disse skal tre i
kraft første søndag i advent 2020, etter orientering i lokalt menighetsmøte og vedtak i
menighetsråd (sokneråd).

Øvre Folldal sokneråd og Folldal menighetsråd har behandlet saken på et felles
møte 9. juni, og gått inn for alternativ 2, dvs.
den nykomponerte versjonen.
Denne saken legges fram på årsmøtene for
menighetene, som arrangeres slik:

Bestemmelsene medfører at menighetene
må ta stilling til en rekke endringer for
gudstjenesten. De fleste endringene er «kosmetiske», og vil knapt merkes av de aller
fleste kirkegjengere (dette gjelder bl.a. valg
av bønner og andre tekster). Men valg av
liturgiske melodier er noe de aller fleste vil
merke godt.

Øvre Folldal sokn:
Etter gudstjenesten i Dalen kyrkje
6. september kl 11.
Folldal sokn: Etter gudstjenesten i
Rondaheim 20. september kl 11.
På årsmøtet vil det bli spilt eksempler fra alle
tre alternativer, så man kan få et inntrykk av
valgmulighetene. Årsmøtets uttalelse skal
protokollføres og vedlegges saken sammen
med menighetsrådets og soknerådets vedtak før det oversendes biskopen.

Kirkemøtet har vedtatt at menighetene i
Den norske kirke nå har kun tre godkjente
musikalske serier å velge mellom for gudstjenesten:
Høymesseliturgien fra 1977 (som ble 		
brukt av alle menigheter til 2012; av 		
mange også fram til i dag).
2. Nykomponert musikk av bl.a. Maria 		
Hinze og Tore Aas (noe mer rytmisk).
3. Musikk fra Trond Kvernos «barnemesse».
Den liturgiske musikken som vi i Folldal
har brukt siden 2012, er dessverre dermed
ikke lenger blant de godkjente serier. Ved
den forrige liturgirevisjonen i 2012 var det
nemlig anledning til å velge mellom flere
musikalske alternativer for messemusikken.
Dette er nå altså snevret inn til kun tre alternativer. Dersom vi i Folldal skal beholde
vår nåværende messemusikk (komponert
av bl.a. Kjell Mørk Karlsen), må det søkes
om dispensasjon.
1.

Jon Olav Ryen

(Illustrasjonsfoto: kirken.no)
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Funderinger
Det siste halvåret har til fulle vist oss betydningen av uttrykket “Å ta noe for gitt”. Det
er mangt i livet og mye i velferdsstaten vi tar
for gitt; tar som en selvfølge, forventer er
en selvfølge. Hvem av oss kunne tro at alle
skoler ble stengt på noen timers varsel, at arbeidsplasser stoppet opp på dagen, at vi ble
nektet å besøke far på sykehus eller reise på
den forhåndsbetalte sydenferien? At landegrensene ble stengt? Situasjoner vi har tatt
for gitt ikke ville ramme oss i trygge Norge.

Det er lett å ta som en selvfølge, ta for gitt
– at han som alltid har sagt ja til verv eller
dugnader, skal fortsette å si ja. At kollegaen
som alltid rydder pauserommet, tar det nok
i dag også - - og i morgen. At møtedeltakerne venter med å starte til sistemann er kommet -- sjøl om han alltid kommer for seint.
At barnevakta har tid når du har behov. At
kjærlighet mellom to skal vare livet ut. At ledere helst ikke skal motsies. At ungdommen
din skal studere det du mener er det rette.
At Folldal fortsatt ses på som gruvebygda.
At det vi ikke rakk denne sommeren, skal vi
gjøre neste sommer. Ikke minst er det lett å
ta som en selvfølge “at slik har det vært, og
slik skal det fortsette å være.” Så kommer
en dag – uten forvarsel – som gjør at en må
endre tankene. Jeg har iallfall erfart at den
dagen kan være krevende, slik det har vært
og er - for så mange andre.

Finnes det egentlig en eneste ting i verden vi
kan ta for gitt? Uansett hva slags situasjon,
fakta eller tilstand jeg grubler på, så dukker det opp en ny tanke som sier at alt kan
påvirkes eller endres av et eller annet. Enten
det er i den store sammenhengen eller i de
små. I hodet mitt ble det igjen bare tre ting
en kan ta fullstendig for gitt: At alt som har
liv, også vil dø, at det alltid vil være et eller
annet slags vær, og at ingen kan se et menneskes tanker. For øvrig så tror jeg ikke det
er lurt å gruble så mye på de store tingene, at
alt blir trist og tungt og maktesløst.

Selvfølgelig er det mye vi skal ta for gitt i
hverdagen og i møter mellom mennesker.
Det skulle bare mangle. Som med alt annet,
er det viktig med balanse. En filleting, men
jeg tar det for gitt likevel - Posten Norge AS
bør snarest endre slagordet sitt! Det lyder:
Vi lever for å levere!
AMa

Kanskje vi heller bør tenke litt oftere på det
vi tar for gitt i hverdagen? Livet blir ikke
alltid slik en hadde tenkt og trodd - - eller
planlagt. Etter å ha levd en god del tiår tør
jeg å si at det er lettere å takle både motgang
og medgang i livet, hvis en ikke tar alt for
gitt. Men for all del, jeg har fått mine slag i
magen, skuffelser, tungsinn og bakoversveis,
jeg også. Og mange, mange gleder. Noe fordi
jeg tok situasjoner for gitt – annet på grunn
av tilfeldigheter, eller at valg i livet ble som
de ble.
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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

											
6. sept. Vingårdssøndag Matt 20,1-16
25. okt. Bots- og bønnedag Luk 13,22-30
11.00 Dalen krk. Ryen. Høymesse med
		 nattverd. Menighetens årsmøte, med
		 orientering om justering av gudstjeneste		liturgien.

19.00
		
		
		

Folldal krk. Salmekveld, med Landstad-jubileum. Utstilling av salmebøker. Se egen omtale inne i bladet 		
under «småplukk»!

19. sept. (lørdag)
12.00 Folldal krk. Konfirmasjon. Ryen.
		 Offer: Menighetsarbeidet.

1. nov.
11.00
		
		

Allehelgensdag Matt 5,1-12
Dalen krk. Ryen. Allehelgensmesse 		
med nattverd. Ekko/Heimklang deltar.
Kirkekaffe. Offer til menighetsarb.

20. sept. 16. søndag i treenighetstiden Mark 7,31-37
4. nov. (onsdag)
11.00 Rondaheim. Ryen. Gudstjeneste.
19.00 Folldal krk. Konsert med organistene i
		 Kirkekaffe. Menighetens årsmøte, med
		 orientering om justering av gudstjeneste- 		Nord-Østerdal.
		liturgien.
8. nov. 23. søndag i treenighetstiden Mark 10,28-31
11.00 Folldal krk. Ryen. Høymesse med 		
26. sept. (lørdag)
		nattverd.
18.00 Dalen krk. Ryen. 50-årskonfirmant		 Offer: Folldal Frivilligsentral.
		 jubileum. Festsamvær i Fjellheim etter
		gudstjenesten.
15. nov. 24. søndag i treenighetstiden Joh 6,63-69
27. sept. 17. søndag i treenighetstiden Joh 11,17-29 11.00 Dalen krk. Ryen. Høymesse med
		 nattverd.
11.00 Dalen krk. Ryen. Høsttakkefest, med
		 utdeling av 6-årsbok og presentasjon av
		 konfirmanter. Offer: Kirkelig pedagogisk 29. nov. 1. søndag i advent Luk 4,16-22a
11.00 Folldal krk. Ryen. Familiegudstjeneste.
		 senter. Kirkekaffe.
		 Lys Våken. Offer: Kirkelig pedagogisk
19.00 Folldal krk. Ryen. Høsttakkefest, med
		 presentasjon av konfirmanter. Kirkekaffe. 		 senter. Kirkekaffe.
4. okt.
11.00
		

18. søndag i treenighetstiden Matt 8,14-17
Egnund kpl. Ryen. Høymesse med
nattverd.

6. des. 2. søndag i advent Luk 21,27-36
11.00 Dalen krk. Ryen. Høymesse med
		nattverd.

18. okt.
11.00
		
		

20. søndag i treenighetstiden Joh 11,1-5
Folldal krk. Ryen. Familiegudstjeneste.
Utdeling av 4-årsbok, minimusikal. Offer
til TV-aksjonen. Kirkekaffe.

20. des. 4. søndag i advent Luk 1,39-45
12.00 Dalen krk. Vi synger og spiller julen
		inn.
19.00 Folldal krk. Vi synger og spiller julen
		inn.

21. okt. (onsdag)
19.00 Folldal krk. Orgelmeditasjon med
		lesninger.
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Kirkekaffe er satt opp med forbehold om
endringer pga. smittefaren. Se også oppdatert informasjon på www.folldal.kirken.no
og følg oss på Facebook/kirkene i Folldal.

