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Den heilage familie på flukt til Egypt

Frå galleriveggen i Dalen kyrkje (foto: Mari Tallerås)

Les mer om:
Hittil ukjent julesang av Ivar Mortensson-Egnund side
Lokale solister i julen
side
Våre nyinnflyttede musikere på Verket
side
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Ord til ettertanke
Adventstid med meining
Fyrste sundag i advent tyder at eit
nytt kyrkjeår har starta. «Advent»
er forkorting for Adventus Domini, som tyder ‘Herrens komme’.
Den eldste grunngjevinga for
adventstida finn vi hos Maximus
av Tours, frå rundt år 450. Han
seier dette om tida før jul: «Når
denne verdas born med slik glans
feirar sin jordiske konges fødselsdag, må vi da med omsorg feire
vår evige konge».

(illustrasjonsfoto: kristendommen.no)

Adventstida startar fire sundagar
før jul og varar fram til juleftan.
Ifrå gamalt av var dette ei botstid med faste, slik som i fastetida før påske. Fiolett er i
kyrkjeleg samanheng bota si farge. Dette er
grunnen til at adventstida og fastetida har
fiolett som liturgisk farge.

I eit slikt perspektiv kan adventstida bli ei tid
for solidaritet med dei fattige og undertrykte. Muslimar i Midt-Austen seier det slik:
-«Å faste er å øve seg i å vere einig og byggje
opp ei indre styrke»

Før i tida starta adventstida si bot og faste
etter mortensmesse (11. november). For dei
fleste var mortensmesse årets siste fest før
jula. Å eta godt denne dagen var viktig, og
i land lenger sør passa det godt å smake på
årets vin.

Må alle få ei adventstid med meining. Slik
at gleda over den store julefesten som kjem,
blir stor.
Kari Garmager

I vår tid, med mange materielle godar, bør vi
vera med og bygge opp det vakre fram mot
den store julefeiringa. Vi høyrer om krig,
rykte om krig og svolt. Noreg er med. Dei
fattige i denne verda blir fattigare, og dei
fleste i vårt land blir rikare.
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Forkynner og entreprenør
Dette året er det 250 år siden Hans Nielsen
Hauges fødsel. Dette er markert på flere vis i
kirke- og samfunnsliv i år. Oddfrid Eriksrud
har skrevet dette bidraget i den forbindelse.

hjelp av Hauge til å få seg utdannelse. Den
andre, Peter Møller, ble apoteker og opphavsmann til Møllers tran, og det vi i dag
kjenner som Lilleborg AS, eid av Orkla.

Hans Nielsen Hauge ble født i Rolvsøy i
1771, som nr. 5 i en søskenflokk på 10. Under oppveksten ble han beskrevet som en leser og grubler. Som ung opplevde han flere
ganger at livet sto i fare. Som 13-åring var
han drukningsdøden nær, men farens bønn
og opplivningsforsøk reddet ham. For ham
ble det er sterk påminnelse om å leve for
Gud.

Hauges drivkraft var å hjelpe enkeltmennesker ut av fattigdom og stigmatisering,
samtidig som det forhindret uvirksomhet
og dens konsekvenser. Virksomhetsdannelsene var ikke først og fremst drevet av profitt. Like viktig var målet å bygge et bedre
samfunn, ved å investere overskuddet i nye
virksomheter, og bedre vilkårene for fattige
og vanskeligstilte.

En aprildag i 1796, 25 år gammel, i arbeid
ute på åkeren, gikk han og sang for seg
selv salmen Jesus din søte forening å smake.
Overskriften over hans liv ble etter dette:
«Mitt kall er å elske Gud og min neste.»
Han tilbrakte mye tid med bønn og Bibel og
kjempet med sitt kall og fristelsen til å tjene
penger midt i den harde medfarten han fikk
av sine omgivelser.

Kvinner fikk lederstillinger, han satte krav
til at industrien ikke skulle drive rovdrift på
naturressursene, innførte gjenbruk ved at
utbrukte tekstiler ble benyttet i ny produksjon. Han kjempet for ytringsfriheten og var
klar i sin tale mot maktmisbruk fra embetsstanden. Dette førte ham flere ganger i fengsel.
Berge Furre besøkte hans hjemsted, der
Hauge fikk motet og kallet til sin tjeneste, og
skal ha uttrykt: «Her begynte det moderne
Norge.»

Han levde i opplysningstiden, der troen var
at problemer kunne løses ved kunnskap. Og
prestene var opptatt av andre gjøremål enn
teologien og møtet med mennesker. I motsetning til disse holdt Hauge Bibelen som
eneste rettesnor.
Hauge var ikke blind for folks levekår og
vanskeligheter. I perioden 1797-1804 gikk
han Norge på kryss og tvers, og dannet vennesamfunn og forkynte Bibelens budskap.
Dette ble grunnlaget for en større bevegelse
som stadig vokste. Der han dro fram, hjalp
han sine venner ved å investere i utvikling
og utdannelse. To eksempler som vi kjenner
i dag, er Grøndahl og Søn Forlag AS, der
grunnleggeren Christopher Grøndahl fikk

Haugianerne av A. Tidemand
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«Jolesongen» av Ivar Mortensson-Egnund
Av Arild Alander

reie kjend, melodi i hovudet da han skreiv
denne julesongen, utan at vi kan seie noko
sikkert om det. Men teksten fungerer også
på gamle stevtonar frå f.eks. Vest-Telemark,
og vi veit at han tidlegare hadde reist kring,
blant anna nettopp i Telemark, og samla inn
folkeminne, segner og folkeviser. Så kanskje
skreiv han diktet nettopp til ei slik gammal
norsk stevtone. Stev, både gammalstev og
nystev, har ei heilt fast oppbygging. Difor
kan ein syngje ein kvar gammalstev-tekst
på ein gammalstev-tone og ein kvar nystevtekst på ein nystev-tone.
Av omsyn til plassen må vi her utelate
nokre av versa.

Eit omfattande materiale etter Ivar Mortensson-Egnund har vore under ordning
og katalogisering ved museumssenteret
Ramsmoen på Tynset (Anno Musea i NordØsterdalen). Blant dette dukka det opp fire
små ark med ein song. Overskrifta er «Jolesongen», det er skrive 1912 både øvst på
første arket og nedst på siste. Og det er ikkje
mindre enn 17 vers! Dette ser ut til å væra
eit ukjend og aldri publisert dikt av Ivar
Mortensson (han skreiv seg slik enda – det
var først i 1918 han hekta på -Egnund på
namnet sitt).
Det er vel ikkje utenkjeleg at Ivar Mortensson-Egnund hadde ein bestemt, alle1. Og Herrens klaarleik der lyste fram,
med jole-englar seg synte.
Og bjart fraa høge himmel-tram
ljomande ljoskar brynte.

6. For ljos og tonar dei ærast skal
og fylgje kyrkja paa ferdi,
so Herrens hus som ei tempel-hall
kan lysa ut yver verdi.

2. Og litir skifte og auka paa
som fagraste verljos-boge.
Og slikt eit syn du vel aldri saag
himlen han stod som i loge.

7. Og David, Luther og Lindemann
skal prisast av kvar ei tunge,
og Rafael i alle land
skal gleda gamle og unge.

3. Og hjuringane rædsla tok
dei vart som svime-slegne.
Det underleg i hugen skok,
som gjenom eld dei var dregne.

8. Kyrkja gav oss i fedra-arv:
um kunsti du vel skal verje [-a]
heilag venleik heidrast tarv
lat ingen venleiken herja.

4. “Aa aldri fælen du tenkje paa
din eigen manna-smaaleik,
lat upp ditt auga, skal du faa sjaa
eit syn av Herrens klaarleik.”

15. Ja, gjerne at kvar ein kyrkje-lyd
maa late upp sitt øyre,
so kvart eit aar han songen ny
fraa englane maa faa høyre.

5. Ja, lat upp augo kven som kan
og sjaa kor det lyser og straalar
naar himmel-glødd ein Herrens mann
med livsens fargar maalar.

16. Den fagre songen um fred paa jord
og hugnad for oss alle,
han stig so vent fraa engle-kor
som kyrkje-klokkur mun kalle.

17. Di vilja med no kvar og ein,
ja baade gamle og unge,
syngje fjaage som fugl paa grein
Gud prise med klaaraste tunge.
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Diktet mitt
Du ska itte trø i graset
Du ska itte trø i graset.
Spede spira lyt få stå.
Mållaust liv har og e mening
du lyt sjå og tenkje på.
På Guds jord og i hass hage
er du sjøl et lite strå.
Du skal itte røre reiret,
reiret er e lita seng.
Over tynne bån brer erla
ut sin vare varme veng.
Pipet i den minste strupe
ska bli kvitring over eng.
Du ska itte sette snuru
når du sir et hara-spor.
Du skal sjå deg for og akte
alt som flyg og spring og gror.
Du er sjøl en liten vek en,
du treng sjøl en storebror.
av Einar Skjæraasen, Trysil

Jeg liker det vare, men viktige budskapet i diktet.
Det er skrevet for flere tiår siden, men budskapet
er om mulig enda viktigere i dag.
Til neste gang utfordrer jeg Runar Trondsgård!
Solvår Brustad Lilleeng
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Program for jule- og nyttårshelgen
Ved gudstjenestene i julen har organisten med seg solister på de fleste gudstjenestene.
Velkommen til trivelige stunder i høytiden!
24. desember Julaften
11.00 Egnund kapell. Familiegudstjeneste.
11.00 Folldal Bo- og servicesenter. Juleandakt.
14.30 Dalen kyrkje. Familiegudstjeneste.
Solist: Signe Sveen Gussgard, klarinett.
16.00 Folldal kirke. Familiegudstjeneste.
Solist: Signe Sveen Gussgard, klarinett.

Signe

25. desember Juledag
12.00 Folldal kirke. Høytidsgudstjeneste.
Solist: Olaug Ryen, trompet.

Olaug

26. desember Andre juledag
11.00 Dalen kyrkje. Høytidsgudstjeneste.
Solist: Sunniva Solly og
Hans Morten Ståland, sang og gitar.
27. desember
18.00 Folldal kirke. Julens salmer og sanger.
Elever fra Folldal kulturskole deltar.

Sunniva

31. desember Nyttårsaften
15.00 Nyttårsmesse.
Solist: Markus Kjønsberg og
Michael Ferrari Sørvold, saksofon.

Hans
Morten

7. januar (fredag)
19.00 Rondeslottet. Menighetens juletrefest.
Ekko/Heimklang deltar .

Michael
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Markus

Ferske bokeiere

Stolte fireåringer: Fra familiegudstjenesten i
Folldal kirke i oktober. Fra venstre Wilmer, Evylin,
Iben, Cassandra og Mikkel (foto: Solveig R.
Elgevasslien).

Hurra, ny bok! Førsteklassinger etter bokutdelingen i
Dalen kyrkje ved høsttakkefesten i slutten av september.
Fra venstre Julie, Eirin Sofie, Tiril, Syver og Lotte (foto:
Ellen Engh).
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Høstens konfirmanter

1. rekke f.v.: Ingvild Brustad Lilleeng, Caroline Nessa, Angelika Garmager, Celine Bakke.
2. rekke: Hans Embret Sandom, Melissa Farstad Brendryen, Anja Katrin Johnsen,
Tiril Brendryen.
3. rekke: Bror Ekrehagen, Tord Berget Streitlien, Håkon Bakken-Berg, Markus Kjønsberg,
Sondre Husom. (foto: Geir Olav Slåen).

Konfirmantjubileum 50 år etter
Første rekke, f.v.: Ester
(f. Fjellvang) Nyheim, May
Wenche (f. Moastuen)
Høistad, Tone Nilsgård
og Karin Elisabeth
Brandsnes.
2. r.: Gunnlaug (f. Slåen)
Rønning, Torhild (f.
Thompson) Drevsjømoen, Eldri (f. BakkenBerg) Hanholm, Anne
Marie Faldet og Ingunn
Trondsgård.
3. r.: Vigdis Borkhus,
Vidar Slåen, Jon Håvard
Strypet, Geir Skjelstad
og Arne Lohn (foto: Geir
Olav Slåen).
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De nye musikerne på Verket

Vår nye musikerfamilie: Nikola, Tatiana og Andriy i sofaen hjemme på Verket.
Hva gjorde dere der?
-Jeg underviste ved kulturskolen i byen vi
bodde i der, forteller Andriy.

I begynnelsen av september kom en familie
på tre flyttende til Folldal. Andriy skulle begynne som organist, og som pianolærer på
kulturskolen. Tatiana, kona, er også utdannet musiker. Den minste i familien er foreløpig mest opptatt av duplo og lego. Vi tok
en tur opp til dem i leiligheten på Verket for
å bli bedre kjent.

-Hvilken alder var det på elevene? Hva slags
fag hadde du?
-Musikkskolen eller kulturskolen i Polen
har litt andre typer fag enn dere i Norge
er vant til. Jeg underviste i musikkteori for
barn og ungdom i alderen 8-18 år. Dessuten
hadde jeg også noe pianoundervisning.

-Dere kom hit til Norge fra Polen. Hvordan
«fant dere fram» til en ledig stilling i Folldal
og Norge?
-Vi fikk kontakt med Irina, deres tidligere
organist. Hun er fra det samme landet som
vi opprinnelig kommer fra, Ukraina. Hun
anbefalte Norge og Folldal sterkt for oss. Hit
måtte vi komme! – Og så har jeg en søster
som har bodd på Lillehammer en tid, så vi
visste om Norge, legger Tatiana til.

Både Andriy og Tatiana er utdannet ved
musikkakademiet i Kiev, hovedstaden i
Ukraina.
- Hele livet mitt har dreid seg om musikk,
sier vår nye organist. – Jeg startet på musikkskolen med å spille piano som sjuåring.
Min bestemor var en av inspiratorene, kan
jeg huske.

Musikk hele livet
-Dere bodde i Polen i 2 år før dere kom hit.
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Norge er så annerledes!
-Hvordan er det å bo i Norge og Folldal? Hva
er den største forskjellen fra Øst-Europa?
-Maten er dyrere, men mye bedre her enn
i Polen. Og samfunnet er helt annerledes:
Hos dere i Norge er det trygt, med gode ordninger. – Det er komfortabelt å bo her, sier
Andriy og Tatiana.

Men han kan – i likhet med foreldrene – allerede mange norske ord. I leiligheten står
det flere barnebøker, også på norsk. – Slik
lærer vi språket fortere, både Nikola og jeg,
sier Tatiana. Andriy er allerede kommet
noen steg lenger i å lære norsk, og praktisere det.
Tidligere bymennesker, men vil trives i
Folldal
Og vi har vært på vår første ordentlige
konsert i Norge, forteller de. - Vi har vært
i Trondheim og hørt på orkestermusikk av
Rachmaninoff og Tsjajkovskij! Det er ikke
så langt til Trondheim herfra. Det kan være
fint å komme til noen andre steder innimellom. Men det er her i Folldal vi vil bo.
Tidligere har vi bodd i større byer. Dette er
helt annerledes. Vi setter pris på den vakre
naturen rundt oss her vi bor. På Verket bor
vi oppe på fjellet!

-Nå er det snart vinter… Hva tenker dere om
den?
-Vi gruer oss litt, for vi har hørt det kan blir
svært kaldt her! Men det går nok bra!
I leiligheten står det en Jøtulovn, og den vesle familien har skaffet noe ved allerede. Det
er høyt under taket i leilighetene på Verket,
så det trengs en god del varme. Jeg blir budt
på te mens vi prater, og vi setter oss på kjøkkenet. På bordet står det sjokolade fra Polen
og tyttebærsyltetøy fra Folldal. Bærene er
egenhendig plukket i skogen ovenfor Verket! – Tyttebær smaker godt, sier minstemann i familien, Nikola (3 ½). På russisk.

Tekst og foto: Jon Olav Ryen

Øvingsinstrument:
Vår nye organist
har et el-orgel til å
øve på hjemme.
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Funderinger
Hukommelsen er et fantastisk fenomen! Av
og til kan det være godt å glemme, men når
det oftest er vonde hendelser en helst vil ha
vekk fra tanker og hukommelse, så ligger de
uansett lagret et sted. Samtidig kjenner de
fleste et menneske som av ulike årsaker har
fått hukommelsesvansker på grunn av alder,
skade eller sjukdom, og som kunne gitt hva
som helst for å få hukommelsen tilbake.
Det prates stort sett om to typer hukommelse: Korttids- og langtids-. Gjennom livsopplevelser og deltakelse på pårørendekurs, har
jeg skjønt at det finnes mange flere inndelinger. Jeg antar at mange er enige med meg i at
en spesiell sang eller ei spesiell lukt kan gjøre
at en husker konkrete hendelser. Noe kalles
erfaringshukommelse og noe kalles opplevelseshukommelse. Om en person overhodet ikke husker en spesiell opplevelse han
har deltatt i, så kan en «igangsetter» være
nok til å gjenkalle minnet. Kanskje et stedsnavn eller en gjenstand kan være nok for å
hjelpe. Av og til kan det være vanskelig for
oss å forstå hvordan et menneske lett husker navnet på den amerikanske presidenten
eller hvor koronaviruset oppsto, samtidig
som det å plugge i kontakta til kaffetrakteren, fylle opp med vatn og kaffe og trykke
på bryteren, virker som ei ukjent og umulig
oppgave. Da er faktahukommelsen intakt,
mens ferdighetshukommelsen er borte. At
en person med hukommelsesvansker lett
kan pugge et dikt og gjenfortelle det, men
ikke finne fram i eget hus, er eksempler på
forskjellen mellom verbal og visuell hukommelse.

som kalles fjernminne heller: Det vi ofte kan
oppleve i lag med en dement som kan fortelle detaljert om en hendelse langt tilbake
i tid.
Det er så lett å tro eller si at han eller ho er
blitt så glemsk. Slå alt i hop og betegne hukommelsen som én egenskap eller evne. Jeg
har sjøl fått meg noen overraskelser, og har
måttet endre oppfatning.
Hukommelsesvansker kan være generelle og
påvirke alle sider ved hukommelsen, men
ofte er vanskene spesifikke og rammer bare
én form for hukommelse. Uansett vansker
så har det stor innvirkning på hverdagen for
den som rammes og for venner, familie og
kollegaer.
Kanskje det er lurt av oss alle å erkjenne legevitenskapen som sier at det å være sliten,
det å være deprimert, eller det å oppleve
stress – påvirker hukommelsen vår, og gjør
vanskene enda større for den som strever
med husken fra før. Ikke minst nå når det
går mot jul.

Og enda har jeg ikke nevnt verken utsatt
minne, som er det du husker fra de siste minuttene, eller framtidshukommelse – det du
planlegger at du må huske å gjøre. Ikke det
12

Husker vi et år bakover til «koronajula» som
var trasig på mange vis, men som mange
opplevde som god, rolig, bedre med tid,
mindre handlestress og -press? Husker vi
at antall innleggelser med hjerteinfarkt var
sterkt redusert? Husker vi intervjuene og
TV-bildene av isolerte og ensomme institusjonsboere? Lærte vi noe av koronajula som
kan føre til at vi alle får det bedre med oss
sjøl og dem rundt oss? Kanskje noen satte
enda mer pris på tradisjoner, mens andre
kjente det gjorde godt å bryte tradisjoner?

Uansett, mangt og mye som handler om
jul, sitter i hukommelsen. Enten det er juleevangeliet, sangene, lukta av lutfisk, oppskrifta på berlinerkranser eller adresser på
julekortene. Minner om barndomsjul, ungdommelige festligheter, frosne vannrør og
stivspekte tær i nye skisko og 30 minus på
første juledag.
Jeg ønsker dere ei fredfull, frisk og fin
jul. Ei jul som setter seg i hukommelsen som
god – på alle måter.
AMa

Småplukk
Menighetens juletrefest: Fredag 7. januar kl 19.00 ønsker Folldal menighetsråd velkommen til juletrefest på Rondeslottet! Sang ved Ekko/Heimklang, gang rundt juletreet, servering.
«Helt enkelt, like stort»: Drop in-dåp på Tynset
i kirkerommet, med vanlig seremoni.
Lørdag 12. mars kl. 11-15 vil det bli
Før og etter er det ventekaffe i memulighet for alle å bli døpt i Tynset
nighetshuset. Vi får med frivillige fra
kirke, uansett alder. Påmelding på
hele prostiet, så minst ett kjent ansikt
forhånd er ikke nødvendig. Du trenger
vil du nok møte, foruten mange andre
ikke stivpynte deg eller forberede en
hyggelige mennesker.
stor fest, om du ikke vil. Bare husk å
ta med deg identifikasjon og minst
Velkommen!
to faddere (som må være fylt 15 år).
Frammøte i menighetshuset.
Mer informasjon vil bli å finne på
kirkenes nettsider og Facebook etter
Vi registrer deg, dere får en kort
hvert.
samtale med presten og så er det dåp

Vi synger og spiller julen inn

i Dalen kyrkje søndag 19. desember kl. 12.00, og
i Folldal kirke samme dag kl. 19.00.

Velkommen til hyggelig førjulsstund i kirkene våre!
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Grimsbu Turistsenter
Motell & Camp
2582 GRIMSBU
Telefon: 62 49 35 29
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Julegaver?

www.grimsbu.com

k

mail@grimsbu.no

****

full av gode julegaveidéer!

Julebuffét

søndagene
KR
5.-12. og 19 des. 310,fra kl 1400 - 1800
KR

Pensjonister 250,Barn

KR

95,-

TakeAway - Catering - Kafeteria - Rom - Hytter - Camping

Åpent hverdager fra 800-2100
lørdag og søndag kl 900-1900

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
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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

											

19. desember 4. søndag i advent Matt 1,18-25
7. januar -22 (fredag)
kl. 12.00 Dalen kyrkje. Vi synger og spiller julen
kl. 19.00 Rondeslottet. Menighetens
										
inn
juletrefest.
kl. 19.00 Folldal kirke. Vi synger og spiller julen
inn
16. januar 3. søn. i åpenbaringstiden Joh 1,15-18
kl. 11.00 Folldal kirke. Ryen. Høymesse med
20. desember (mandag)
nattverd.
kl. 10.15. Folldal kirke. Ryen. Adventsstund,
Folldal barnehage.
30. januar 5. søn. i åpenbaringstiden Joh 5,1-15
kl. 13.55 Folldal kirke. Ryen. Julegudstjeneste,
kl. 11.00 Dalen kyrkje. Ryen. Høymesse med
Folldal skole.
nattverd.
24. desember Julaften Luk 2,1-20
kl. 11.00 Egnund kapell. Nordhaug. Familiegudstjeneste. Offer til Kirkens Nødhjelp
kl. 11.00 Folldal Bo- og Servicesenter. Ryen.
Juleandakt.
kl. 14.30 Dalen kyrkje. Ryen. Familiegudstjeneste.
Offer til Kirkens Nødhjelp.
kl. 16.00 Folldal kirke. Ryen. Familiegudstjeneste.
Offer til Kirkens Nødhjelp.
25. desember Juledag Joh 1,1-14
kl. 12.00 Folldal kirke. Ryen. Høytidsgudstjeneste
med nattverd. Offer til menighetsarbeidet.
26. desember Andre juledag Joh 16,1-4a
kl. 11.00 Dalen kyrkje. Ryen. Høytidsgudstjeneste med nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

6. februar 6. søn. i åpenbaringstiden Mark 13,21-27
kl. 11.00 Egnund kapell. Ryen. Høymesse 		
med nattverd.
13. februar Såmannssøndag 5 Mos 6,1-9
kl. 11.00 Håkons hall, Lillehammer. Ryen 		
m.fl. Konfirmantleir.
27. februar Fastelavnssøndag Luk 18,31-34
kl. 11.00 Folldal kirke. Ryen. Høymesse med
nattverd.
kl. 16.30 Folldal Bo- og Servicesenter. Ryen.
Gudstjeneste med nattverd.
Kirkeoffer for 2022 er i skrivende stund ikke
vedtatt av menighetsrådene.

27. desember
kl. 18.00 Folldal kirke. Julens sanger og salmer.
Elever fra kulturskolen deltar.
31. desember Nyttårsaften Matt 11,25-30
kl. 15.00 Folldal kirke. Nordhaug. Nyttårsmesse
med nattverd.

For solister ved julens gudstjenester:
Se side 7!
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