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Livets gang

Døde:
Egnund:
21.11. Per Arne Rønning
Folldal:
17.12. Odd Sveen
Dalen:
30.12. Berit Kirstine Helgedagsrud

Hjertelig takk for all omtanke og oppmerksomhet ved vår kjære Magnvor Grimsbus
bortgang.
Familien
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved
Berit Kirstine Helgedagsruds bortgang og
gravferd. Takk for pengegaven til MOT
bofellesskap.
Familien

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

Egnund kapellutvalg:
Dagny Straalberg Mills (leder), tlf. 922 85 655

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

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
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Forsidetegning: Kirstin Brandsnes
Redaksjonskomite: Arild Alander, Solvor Alstad,
Oddfrid Eriksrud, Kari Garmager, Jon Olav Ryen (red.).
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KIRKELIGE RÅD OG UTVALG
Folldal kyrkjelege fellesråd:
Jan Kåre Lillekroken (leder), tlf. 924 56 500

Neste nummer kommer ut 25. mars.

VIPPS 540433

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

Kirkens SOS
Døgnåpen telefon: 22 40 00 40

Øvre Folldal sokneråd:
Aud Margrethe S. Brendryen (leder), tlf. 915 93 016
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Ord til ettertanke
Stødig som et fjell
Jeg kom til å tenke på en lovsang som har vært viktig for meg, den går slik:
“Når bakken rundt meg rister, og drømmer brytes ned
Er det vanskelig å komme, til deg å bøye kne
Tross ubesvarte spørsmål, og tro som føles tom
Holder du meg oppe, jeg får hvile i din hånd”

Vi har lagt bak oss et krevende og vanskelig år, på mange plan. Både som samfunn
og personlig. Det nye året ble for de fleste
heller ikke den nye starten vi skulle ønske.
Vi har vært gjennom katastrofer og hendelser vi ikke kan rå over, og har kanskje lært
at vi må slippe kontroll. Uansett hvor hardt
vi holder fast ved ønsket om kontroll, så
hjelper det oss ikke i den situasjonen vi har
vært, og er i nå.

Det er så mye sannhet i disse ordene, og det
er så mye trøst. Uansett hva du går gjennom
alene, eller sammen med andre, så er Gud
der, som et evig og fast holdepunkt. Noe du
kan gripe fatt i uansett hvor vanskelig livet
føles. Han går sammen med oss gjennom livet, både i det gode, og i det vanskelige.

For meg er dette en gjennomgående utfordring, det å slippe kontroll, men da er det
godt å vite at vi har en vi kan legge bekymringene hos. Det står i 1. Peters brev 5:7
“Kast all deres bekymring på ham, for han
har omsorg for dere”. Det tar meg videre til
neste vers i lovsangen:

Anja Husveg

Sangen er skrevet og produsert av Touchpoint.

“For du står alltid fast, et evig fundament
Jeg bygger mitt liv på deg
Du står alltid fast, stødig som et fjell
Jeg velger å tro på deg
Du står alltid fast, et evig fundament
Jeg setter min lit til deg, retter mitt blikk mot
deg”
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Kyrkjebakken - gammelt møtested i bygda
På et lite område rett nedafor Folldal kyrkjegard har det helt sia i 1970-åra vært satt opp
en del gamle gravminner som det var ønske
om å ta vare på. Området har derfor vært
kalt Minnelunden.
Ordet Minnelund brukes imidlertid nå
om et eget område på en gravplass, for anonyme gravlegginger – enten helt anonymt,
eller med kun navneplater på et felles gravmonument. Nå arbeides det med å etablere
en slik Minnelund også på Folldal kyrkjegard. Dermed blir det nødvendig å finne et
anna navn på Minnelunden nedafor kyrkjegarden.
Dette området hadde «i gamle dager»
en spesiell funksjon, nemlig som stedet
der bygdefolket møttes før og etter messe,
og der kunngjøringer vart lest opp for allmennheten. Området vart da kalt Kyrkjebakken. Når navnet Minnelunden blir litt
feil å bruke, så vi bør vel heller ta i bruk att
det gamle navnet på dette stedet.

kyrkjegarden, var det en bakke der folk møttes før og etter messa, og der de såkalte lensmannskunngjøringene vart lest opp. Dette
var altså bygdas gamle møtested – rett og
slett Kyrkjebakken i Folldal. Akkurat dette
er den vanlige betegnelse på det tilsvarende
stedet ved de aller fleste kyrkjer.
Kyrkja og kyrkjebakken kan nærmest
kalles sentrum i bygda. Her er vi nesten
akkurat på grensa mellom øvre og nedre
Folldal, som i eldre tid hørte til henholdsvis Lesja og Tynset. Og her gikk altså de to
bygdelaga sammen om å bygge felles kyrkje
midt på 1700-talet. Bygdeveien gjennom
hoveddalføret gikk altså like forbi her, og hit
kom også veien fra Atndalen fram i bygda.
Andre sentrumsfunksjoner kom også i området etter hvert. Ganske nær kyrkjebakken
lå bygdas første skolehus, bygd allerede på
1700-tallet, og der vart det klokkergard. Der
var det også møterom for kommunale møter, og etter at vi vart egen kommune, hadde
herredsstyret sitt møtelokale der. Bygdas
første landhandel og det første postkontoret
vart begge deler etablert på garden Krokhaug i 1860-åra. Butikk var det forresten like
ved kyrkjebakken også fra omkring 1870 til

Kyrkjebakken i Folldal
Fram til om lag 1905 gikk hovedveien gjennom Folldal like nedafor kyrkja. Og fra den
og opp til kyrkjegardsporten i sørenden av

Jubileum: Mange mennesker
samla i området
ved Kyrkjebakken i forbindelse
med 100-årsmarkeringa
i
Folldal 17. mai
1914 (foto: A. R.
Brostrup. Anno
Musea i NordØsterdalen nr.
26000).
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Forandring: Kyrkjebakken fotografert 10. november 2012 – med
atskillig mer vegetasjon enn 100
år før. Fortsatt vises den gamle
bygdeveien, og en ser veien som
går opp på sørvestsida av kyrkjegarden og gjerdet rundt minnelunden (foto: Arild Alander).
litt over århundreskiftet, nemlig Øvre Foldal Sogns forening sin kooperative butikk.
På kyrkjebakken stod vanligvis også
gapestokken, der folk for en del forseelser
fikk sin offentlige avstraffelse. Gapestokken
vart avskaffa ved lov i 1848. Det fins trolig ikke noen muntlig tradisjon eller andre
spor lenger, og knapt nok andre kilder, om
en eventuell gapestokk på kyrkjebakken i
Folldal.

avskaffa i 1920. Ifølge den gamleste bygdeboka (Ivar Sæter: Foldalen. 1920) så var Lars
Steen stevnevitne og lensmannskar i nesten
50 år, fra 1867 til 1912. Han skal ha sagt at
han hadde ”slitt ut mange lensmenn”.
Møttes etter gudstjenesten
Før gudstjenesten, og ikke minst etterpå,
møttes folk på kyrkjebakken. Her fikk de
hilse på slekt og venner og prate sammen,
spurte hvordan det stod til og utveksla nyheter fra forskjellige kanter av bygda. Så
vart sikkert både prestens og lensmannens
kunngjøringer også diskutert folk i mellom,
før de dro hver til sitt att.

Kunngjøringer
Kunngjøringer fra sentrale myndigheter,
slikt som skattepålegg, kongelige resolusjoner og reskripter, embetsbrev og hyrdebrev
og så videre, og visstnok også ei og anna
viktig nyhet fra inn- eller utland, var det
presten som leste opp fra prekestolen. Men
kunngjøringer av mer lokal art vart lest opp
på kyrkjebakken etter gudstjenesten. Dette
var det vanligvis lensmannen som gjorde,
og det dreier seg om slikt som tvangsauksjoner, etterlysning av personer, fordeling
av pliktarbeid på veier og bruer, lysning om
funne eller bortkomne dyr og så videre,
I Folldal var det ingen lensmann, så her
var det en lensmannskar som leste kunngjøringene på kyrkjebakken. Hvem dette
var gjennom tidene vet vi lite om. Men etter tradisjonen var Lars Steen den siste som
hadde dette vervet her i bygda. Han døde
i 1927, nesten 99 år gammel. Kunngjøringer fra kyrkjebakken vart det slutt på bare
litt innpå 1900-tallet, og det vart endelig

Sto på en stein og leste kunngjøringene
Det blir sagt at lensmannen eller medhjelperen hans gjerne stod på en stein og leste
kunngjøringene. Slik kom de jo litt høgere
og hørtes bedre for forsamlinga. Og på kyrkjebakken i Folldal, like ved sida av porten
inn på kyrkjegarden, på venstre sida når du
står vendt mot kyrkja, lå det en flat stein,
passe stor til at en mann kunne stå på den.
Den var ikke så høg, men lå jo på høgste
punktet på kyrkjebakken.
Denne steinen vart fjerna for noen år
sia. Men sannsynligvis stod lennsmannskaren på denne og leste kunngjøringene. I så
fall så var denne steinen et lite kulturminne
som burde fått ligge der.
Arild Alander
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Gjesteskribent: Stian Tørhaug
Etter at Folldal kommune omorganiserte
oppvekstsektoren, var jeg så heldig å starte
i jobben som enhetsleder for oppvekst i august 2020. En spennende og utfordrende
jobb i en sektor jeg har vært ansatt i, i nærmere 20 år. En ny organisering innebærer at
barnehage, skole og kulturskole nå er samlet
i samme enhet. Det gir gode muligheter for
samarbeid, samordning og tilrettelegging
for gode overganger i oppvekstløpet. Læringsløpet, fra barnehage til videregående
skole, skal gi barn og unge muligheten til å
delta aktivt i samfunnsliv og kvalifisere dem
til arbeidsliv og høyere utdanning.

våren 2020, og begrenset mulighet til sosial
omgang grunnet færre fritidstilbud utover
høsten og vinteren, tenker jeg det er spesielt
viktig å ha fokus på barn og unges psykiske
helse. Vi er heldige som bor i Folldal, men
må ta på alvor at mange av de arenaer der
barn og unge kan være sosiale på, har vært
begrenset i en lang periode. Her er barnehage, skole og kulturskolens tilbud viktig,
da det for mange er de sosiale arenaene de
omgås andre jevnaldrende.

Et fokus på sammenheng i oppvekstløpet
innebærer et behov for felles møteplasser
for ansatte i oppvekstsektoren, da en forutsetning for at barn skal oppleve sammenheng i oppvekstløpet, er at ansatte i oppvekstsektoren kjenner til hverandres syn på
oppvekst, lek og læring. Dette er med på å
skape et oppvekstmiljø som gir trygge og
selvstendige barn.

Oppvekstsektoren står overfor mange utfordringer i årene som kommer. Den viktigste utfordringen, slik jeg ser det, er befolkningsutviklingen. Barnetallet i barnehagen
har sunket i løpet av de senere årene og i
årene fremover får vi de samme utfordringene i skolen. Fra et elevtall på 211 elever ved
innflytting i ny skole i 2009, viser prognosene at elevtallet i 2030 vil være på 90 elever.
Denne nedgangen medfører færre ressurser i oppvekstsektoren. I fremtiden vil man
planlegge for en fådelt skole, og tanken om
et oppvekstsenter der barnehage, skole og
kulturskole er under samme tak er for meg
nærliggende. Det viktigste er at uansett barnetall i kommunen, skal barna ha et godt
tilbud i oppvekstløpet.

Oppvekstsektoren er opptatt av at alle barn
i oppvekstløpet skal oppleve inkludering.
Et raust og støttende oppvekstmiljø er selve
grunnlaget for en positiv kultur der barn
oppmuntres og stimuleres til utvikling.
Hvert barn har sin unike historie og de har
alle håp og ambisjoner for fremtiden. Når
barn opplever respekt og anerkjennelse i
oppvekstløpet, bidrar dette til en opplevelse
av tilhørighet og er med på å skape et positivt selvbilde.
I den spesielle tiden vi er inne i med koronapandemien, er jeg opptatt av den påvirkning det har på barn og unge, og hvordan
vi kan begrense de negative konsekvensene.
Med stengt barnehage, skole og kulturskole
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Diktet mitt
Vinterskisse
E’ har stevnemøte i dag
mæ’ ljosberar’n, den unge januar.
e’ vil møte han bakom ha’fella,
og det ska’ vera høgst-dags
i den skogkanten du veit.
Kaldt æ’ kinne’ hans og han
har rim på lippom,
men ljoslovnaden held han.
Sol tindra veldig i blåaugo hans
gjer solglitter-strimer over
fjell-furulende’ – det bårar
ei varm-von-glede gjennom
heile meg.
På botn av ei storkna vintersjel er det
akkurat som om ein fisk vaknar
til og slær mæ’ sporden –
så lenge det æ’ liv så æ’ det
von – om vårløysingstider.
Jo-Øy

Med hjelp av en av bygdas dyktige
skribenter ønsker jeg at det går mot
bedre og lysere tider. Jeg utfordrer
Aud Johanne Mælen til neste utgave
av denne spalten!
Magnvor Eggestad
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Nytt fra kirkekontoret
Fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp
21.-23. mars
Årets fasteaksjon håper vi igjen kan gjennomføres som dør til dør-aksjon med bøsser. I fjor var det ikke mulig på grunn av
smittevernbestemmelsene. Når dette skrives, er det slett ikke sikkert dette er gjennomførbart i år heller, men en eller annen
form for innsamling blir det! Årets tema er:
Forandre. For andre. På vegne av kirkene i
Norge jobber Kirkens Nødhjelp med å sikre
at mennesker i nød får tilgang på rent vann
og sanitære løsninger. Klimaendringene fører med seg at færre får tilgang på rent vann.
Utviklingsland som allerede er sterkt rammet av endringene i klimaet, opplever nå en
dobbelt krise under koronapandemien.
Ved å delta i årets kampanje kan du bidra
til å skape en litt mer rettferdig verden for
mange!
Hvis det blir bøsseinnsamling, går den av
stabelen tirsdag 23. mars fra kl 17.00. Årets
konfirmanter vil være bøssebærere, med
foreldre som sjåfører. Dersom bøsseinnsamling ikke blir mulig, skjer innsamlingen
på flere måter (vil også benyttes om det blir
bøsseinnsamling): Vipps beløpet til 2426,
bruk Facebook (søk opp kirkene i Folldal),
eller gi direkte til gavekonto 1594 22 87493.
Denne digitale innsamlingen vil vare hovedsakelig i dagene 21.-23. mars, men det
er anledning til å gi både før og etter disse
dagene.

Klesinnsamlingen i menigheten
nedlegges
Gjennom mange år har det blitt samlet
inn klær til Estland, i regi av Folldal og
Øvre Folldal menigheter. På grunn av
problemer med lager og fordi Uff-Norge
og Frelsesarméen også har konteinere
for lettvint levering i Folldal, har menighetsrådet og soknerådet vedtatt å legge
ned denne virksomheten. Gjenstående
midler innsamlet til transport sendes
med den siste forsendelsen som går fra
Folldal.

For 250 kroner kan du gi et menneske
tilgang til rent vann resten av livet!
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Hyggelig funn
Først på 1980-tallet ble det framført vannledning til Folldal kirke, for å ha vann til en
luftfukter på orgelgalleriet. Etter en god del
år viste det seg at dette ikke hadde gitt ønsket effekt. Underveis hadde det vært et par
uheldige episoder med vannlekkasje i kirken, og etter dette ble det vurdert at risikoen
med å ha vannledningen var for stor. Derfor
ble vannet til kirken avstengt. Etter hvert
ble røropplegget demontert, og det samme
ble kassen som kledte inn vannrørene, for

å tilbakeføre kirken til originalt utseende.
Under rivingen av kassen ble det avdekket
en plankebit der snekkerne hadde signert
arbeidet sitt. Og det var to av bygdas mange
gode snekkerkyndige som hadde utført arbeidet: Gudmund Plassen og Helge Slåen.
Datoen på plankebiten er 11.11.1983. Kassen var bygd med nøyaktighet, og bar preg
av å være laget av kvalitetsfokuserte karer.
(Tekst og foto: Bård Høisen Lohn)

Årskontingent for menighetsbladet
Har du betalt?
Menighetsbladet distribueres til ca. 800 husstander, både her i Folldal og utenbygds. I
2020 var det bare 167 innbetalinger på årskontingenten. Vi håper at det er flere enn
det som leser litt i bladet…

fortsette å eksistere, er man helt avhengig av
at leserne betaler kontingenten. I dag så er
dette eneste bladet i papirform som deles ut
til alle postkasser i Folldal. Bladet har lokalt
stoff fra bygda i tillegg til direkte kirkestoff.
Mange bestiller også takkeannonser her i
forbindelse med gravferd.

Regnskapet viser et underskudd på ca. kr.
7000,- i 2020. For at menighetsbladet skal

Kontingenten er minimum kr 300,-.
Nå kan det til og med betales med 		
VIPPS!
Vipps-nummeret er 540433.
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Min favorittbok
Mørke høstkvelder og lange vinterkvelder blir av veldig mange brukt til å lese bøker. Disse rare
corona-tider gjør også sitt til at kanskje flere leser mer. Når en ikke kan være sosial, kan en jo
gå inn i bøkenes verden og kanskje for en stakket stund glemme smittefare og engstelse over hva
som skjer i samfunnet vårt. Det å finne en god og interessant bok er ikke så lett, derfor spurte
jeg tre som jeg vet har leselyst, om de kunne anbefale en fin bok.
Kari Brun Moen anbefalte varmt «På naturens skuldre»
av professor i biologi Anne Sverdrup Thygeson. Det
er fortellinger om samspillet med naturen og hvordan
10 000 forskjellige arter redder våre liv. Insekter, planter
og dyreliv gir oss mat, medisin (f.eks. kreftmedisin) og
miljø. Kari er veldig glad i og svært interessert i naturen
og miljøet rundt oss. Denne boka har mange fine historier og er svært aktuell i disse tider.

Da jeg spurte Marina Pettersen om en god bok, fant hun
det vanskelig å velge, men landet til slutt på «Piken på
toget» skrevet av Paula Hawkins. Denne boka er et intenst portrett av ei jente som sitter på toget og prøver å
leve et liv som ikke eksisterer lenger. Realitet og fantasi
går sammen og gir en spennende avslutning som leseren ikke er forberedt på. Et viktig tema som blir tatt opp
i boka, er vold i nære relasjoner og misbruk av alkohol
som kan ødelegge livet, forteller Marina.

Thorfinn Randen svarte med en gang «Oppvekst i restene av Worm Lunds rike» av Viggo Stuedal. Boka er
godt skrevet og vekker mange minner fra hans oppvekst.
Det var slik vi hadde det som barn med lek, moro og litt
«krig» mot de som bodde på Verket. Vi kunne være uenige om mye, men på fortballbana var vi alle kamerater.
I Bekkdalen hoppa vi på ski alle sammen uansett hvor
vi kom fra. Dette er ei bok som han kan anbefale på det
varmeste til alle folldøler.
Solvor Alstad
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Spurvens sang
Utenfor vinduet har småfuglene det travelt der de farter mellom syrinbusken, fuglefrøene
og meisebollene. På sin egen sinnrike måte får de seg en matbit, tar den med seg og gir plassen til en annen. Noen små og noen større, noen sitter med hodet opp og noen foretrekker
å innta måltidet opp-ned. De utgjør et mangfold i fargeprakt og fasong.
Og mens jeg iakttar disse skapningene, kommer tankene på det siste års hendelser... med
alle sine begrensninger og usikkerhet. Usikkerhet om dette mikroskopiske viruset med sine
skremmende egenskaper befinner seg der jeg er..., skal jeg våge å gå ut eller besøke en gammel slektning? Nei forresten, det er ikke mulig, for samfunnet er stengt ned, og vi skal «ta
vare på» hverandre ved å holde avstand. Vi kan ikke som småfuglene komme og gå, ta plass
og gi den til andre i et finurlig samspill, uten at vi preges av tilbakeholdenhet og bekymring.
Vi kan ikke bekrefte hverandre med en varm klem eller møtes som familie uten å opprettholde avstand.
Så kommer sangen til meg,
midt i følelsen av å være forsvinnende liten og forsvarsløs:
Ikke en spurv til jorden uten at Gud det vet
Ikke en sjel mot døden uten Hans kjærlighet
Ikke en blomst er visnet, ikke en tåre falt
Uten at Han vet om det Han som er over alt.
Så tenker jeg at også det som skjer i disse koronatider,
heller ikke ligger utenfor Guds omsorg til spurvene og oss.
Noe annet er det om vi tror det og lar Guds omsorg nå oss, selv når andre ikke når oss.
Tro det når stormen herjer bladløse vintertrær
Tro det når brenning bryter over de nakne skjær
Tro det når ubeskyttet midt i en kamp du står
Tro det når helt alene du med en smerte går!
Tro det når noe brister uten å vokse fram
Tro det når noen mister det som var alt for dem
Tro det når håp går under uten å reise seg
Ikke en spurv til jorden. Det er et ord til deg.
Du skal få være trygg på det:
Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med,
ikke en sjel mot døden uten hans kjærlighet...
Det er et ord til deg.
											OEr
11

Funderinger

Foto: Solveig R. Elgevasslien
«Jag trivs bäst i öppna landskap”, synger
Ulf Lundell. Det gjør jeg også, men jeg følger ham ikke i neste strofe; «nära havet vill
jag bo.» Jeg mener vi faktisk har et ganske
åpent landskap her på 7-800 meter over
havet Lundell synger om. Jeg trives med
skogkledde rygger, høer og hovder – snaue
måsårabber, myrdrag og vidder, en topp her
– og et berg der, og sjølsagt alle de mektige
som omkranser oss – Snøhetta, Rondan’ og
Sølnkletten. Vakre og vide sidedaler med
tydelige formasjoner fra istidas skaperverk.
Jeg har aldri hatt følelse av at folldalsnaturen
er klammende, trang eller trykkende. Uansett årstid.

ligger jo på vidda, tenker folk – ikke i et høl
eller ei grop.
Fra spøk til alvor: Det er sagt at det er naturen som former mennesket. Kanskje er det
sant. At vi påvirkes av det vi er omgitt av, er
det ingen tvil om, enten det er mennesker
eller natur. Er det på grunn av det langstrakte landet vårt med så variert landskap, natur
og klima, at vi har laget sannheter eller myter om trauste østerdøler, blide sørlendinger
og brautende bergensere? Livsvilkår blant
storm og bølger gjør at nordlendingen sier
«Vi står han nok av» når noe går dem imot.
Hvordan fjellbygdnaturen har formet oss
som er født og oppvokst her, er det nok delte
meninger om. Vi får tro det er både på godt
og vondt, men mest av det første. Et stort
antall av dem som bor i bygda i dag, er tilflyttere, av kjærlighets- og arbeidsgrunner.
Jeg beundrer alle som har funnet seg til rette med en lang vinter som (nesten) går rett

Og så kommer det altså en VG-journalist og
en statsmeteorolog som begge sier at Folldal
er et velkjent kuldehøl – et høl! Jeg protesterer. Vi bor aldeles ikke i et høl – eller hol
eller hull. Har dere noen gang hørt Røros
omtalt som kuldehøl? Neida, Røros er bare
et av Norges kaldeste og vakreste steder. Det
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over i sommer. Vår i april/mai var det jeg
savnet mest da jeg flyttet hjem etter studieår
i mildere strøk.

stående og se seg rundt – helt stille, før han
utbrøt: «Am I deaf??» Han hadde aldri hørt
slik stillhet, og spurte spøkefullt om han var
blitt døv.

En studievenn, oppvokst på ei øy i vest, og
som hadde militærtjenesten sin på Terningmoen, fortalte at han hadde følelsen av å bli
kvalt av all skogen rundt Elverum og oppover Østerdalen. Ei venninne fra flatbygdene
ved Mjøsa sa at hun aldri trodde hun kom
til å venne seg til de stupbratte fjellsidene
rundt stedet hun bosatte seg. Hun bor der
og blir der, etter snart førti år. Om naturen
har formet oss, så er det så fint at vi også kan
tilpasse oss.

Men tilbake til kuldehølet. Det spørs om en
skulle minnet meteorologen og journalisten
på at Folldal også har tronet på toppen som
varmest i landet – til og med på vinteren,
senest i mars 2014. Samtidig må vi vel også
innrømme at værstasjonen ligger nær elva,
faktisk på Prærien – og at gradestokken på
langt nær viser det samme overalt i bygda.
«Öppna landskap» er en nydelig sang, men
jeg kjenner på mange flere følelser når jeg
hører
«Såg du hit når vinter frøste,
hø og himmel sto i kok,
men når gull i tindom gløste,
blank og blekkstill vidda låg.»
							
AMa

Her har vi overflod av natur og ro. Og stjernehimmel. Lysforurensning er et nytt begrep, nemlig. Når det gjelder stillhet og ro,
så glemmer jeg aldri gjesten fra en amerikansk storby som var med oss på biltur
langs fjellveier. Vi kom til stoppestedet, og
etter at han kom seg ut av bilen ble han bare

Foto: Ester Nyheim

Gullkorn
Den som har venner i fjellet, har intet å frykte i lavlandet (ordtak fra Algerie).
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Grimsbu Turistsenter
Motell & Camp
2582 GRIMSBU
Telefon: 62 49 35 29
mail@grimsbu.no

****

www.grimsbu.com

Nystekt
vaffel

m/syltetøy og rømme
eller brunost

Pga Covid-19-situasjonen har vi noe
begrenset åpningstid.

Hverdager kl 8-19
lør/søn kl 9-19

35,-

TakeAway - Catering - Kafeteria - Rom - Hytter - Camping

Middag serveres hver dag kl 13-19
Grillmat i hele åpningstiden!
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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

											
I skrivende stund gjelder følgende begrensninger ved gudstjenester og begravelser på grunn av
smittefaren ved korona: 10 personer ved gudstjenester; 50 ved gravferder (i tillegg til medvirkende og kirkelig betjening). Men disse reglene kan endres på kort varsel.
ALLE GUDSTJENESTER SETTES DERFOR OPP MED FORBEHOLD OM ENDRINGER
Følg ellers med på Facebook / kirkene i Folldal, www.folldal.kirken.no og plakater.
28. februar 2. søndag i fastetiden Luk 7,36-50
11.00 Dalen krk. Ryen. Høymesse med
		 nattverd. Offer til Det Norske Misjons		 selskap (Thailand).
16.30 Folldal Bo- og Servicesenter (dagavdel		 ingen). Ryen. Gudstjeneste med nattverd.
19.00 Egnund kpl. Berg. Salmekveld.

1. april Skjærtorsdag Luk 22,14-23
19.30 Folldal krk. Ryen. Kveldsgudstjeneste
		 med nattverd.

7. mars 3. søndag i fastetiden Mark 9,17-29
11.00 Folldal krk. Ryen. Høymesse med
		 nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

4. april Påskedag Matt 28,1-10
11.00 Folldal krk. Ryen. Høytidsgudstjeneste
		 med nattverd. Offer til Det Norske
		 Misjonsselskap (Thailand).
19.30 Dalen krk. Ryen. Høytidsgudstjeneste
		 med nattverd. Offer til Tron ungdoms		senter.

21. mars Maria budskapsdag Luk 1,46-55
11.00 Folldal krk. Ryen. Høymesse med
		 nattverd. Kirkekaffe med årsmøte.
		 Offer til Blå Kors.
19.00 Dalen krk, Ryen. Salmekveld.
		 Kirkekaffe med årsmøte.
		 Offer til menighetsarbeidet.

2. april Langfredag Luk 22.39-23,46
11.00 Dalen krk. Ryen. Langfredagsguds-		
		tjeneste.

Vår egen makt er intet verd,
snart fikk vi banesåret.
Men én går frem i denne ferd,
som Herren selv har kåret.
Vil du hans navn få visst?
Han heter Jesus Krist,
den høvding for Guds hær,
i ham kun frelse er.
Han marken skal beholde.
(Martin Luther 1529)
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