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Rondane, sett fra Lonadalen.
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Ord til ettertanke: En som kan
Vi åpner nyhetene på nett, skrur på radioen
og blir mettet av nytt og gammelt nytt, om
krig, hungersnød, pest og drap. Det underlige er at det står å lese i en flere tusen
år gammel bok, om tider som skal komme.
Dette faller utrolig godt sammen med dagens nyhetsbilde, bare hør: «Og når dere
hører om krig og opprør, så la dere ikke
skremme! ...Folk skal reise seg mot folk, og
rike mot rike; det skal bli kraftige jordskjelv,
og mange steder pest og hungersnød, og det
skal skje forferdelige ting…og på jorden skal
folk bli grepet av angst og fortvilelse når hav
og brenning bruser…». Lukas 21,9-11, 25. Vi
leser her om situasjonen i verden med trusselen i øst, Covid, angsten, miljøkrise.... En
realitet som legger mørke skyer over dagene
som venter. Så tenker vi ut mer eller mindre
effektive strategier for å berge oss. Midt i alle
strategier og forhåpninger om at «noe stort»
skal forandre situasjonen, ligger tvilen og
frykten for realiteten. Så spør vi hverandre,
hoderystende, hvem i all verden kan ta grep
for å hindre pest, krig og sult så det monner?
Vi finner til syvende og sist ingen «i all verden» som kan.

Som gir i stedet for å ta, som løfter opp i
stedet for å trykke ned, som bygger i stedet
for å rive ned, som velsigner i stedet for å
forbanne, som frigjør i stedet for å binde,
som er sann i stedet for å dekke over, som
elsker i stedet for å avvise.
En som kan.
Hans navn er Jesus.
På samme måte som jeg setter meg på flyet
og overlater alt til piloten, uten at jeg kjenner ham, slik kan jeg få sette min lit til
han som kan, Jesus, og overlate meg i hans
makt. Han som setter fri, velsigner og beskytter, som har lovt å gå med meg. Jeg må
bare tro Ham på hans Ord. «Prøv meg»,
sier Jesus, så skal du få erfare at Jeg er den
som kan.
Her finner vi heller ingen krav og plikter,
men bare dette løftet om at Gud gir kraft og
styrke i overgivelsen til Ham. Hør: «La ikke
hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og
tro på meg.» Joh. 14,1 .
Så er verken korona, miljøkrise eller atomtrusler det sterkeste. Det er en som kan
gi oss framtid og håp, midt i alt. «Jeg vet
hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren,
fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi
dere framtid og håp.» Vend deg til han som
kan. Og vit at han vil gi deg framtid og håp.
							
OEr

Men jeg kjenner en som kan.
En som sier:» Meg er gitt all makt i himmel
og på jord…» Han sier til hver enkelt som
er redd og motløs: «Jeg gav dere ikke en ånd
som gjør motløs, men kraft, kjærlighet og
sindighets ånd». 2.Tim.1,7. Jeg går tilbake til
den eldgamle boka, og leser i Jesajas 41,10:
«Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg
ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg
gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg
oppe med min frelserhånd.»
Jeg er så takknemlig for å kunne få overlate
meg og mitt til en som kan. En som gir kraft
for motløshet, en som speilvender det hele.
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Lek og læring
Redaksjonen hadde i slutten av januar fått en eksklusiv avtale om besøk hos noen av bygdas
yngste i Folldal barnehage. Barnehagen befinner seg i lokalene til tidligere Kirkekretsen
skole på Krokhaug. Den dagen vi kom dit, var det skikkelig styggvær med snø og vind
om hverandre. Så ungene var inne. Elin Blæsterdalen, pedagogisk leder ved avdelingen for
3-6-åringene, tok imot. Etter et par bilder kom samtalen raskt i gang med noen av barna.
Det var da flott!

Hva har dere gjort i dag, egentlig?
-Vi har lekt en del, sier Iben.
-Jeg har bursdag, skyter Ole Hallgeir inn.

-Mm. Og jeg fikk skateboard til jul (Nora).
Jeg fikk snowboard. Jeg har prøvd, det også,
mange ganger (Iben).

Så bra. Skal dere feire, da?
-Å ja. Vi skal ha is og popkorn!

Hvor ofte går dere i barnehagen?
-Hver dag. Men ikke lørdag og søndager.

Hm. Ja, dere er heldige. Dere har gjort andre
ting også i dag?

Dere er vel en del ute også?
-Ja. Mye (alle er enige om det).
-Og så er vi på svømming. Skolestartere går
på svømming. Hvis det er greit for mamma
og pappa, da, legger Nora til.

Mye på programmet
-Vi har spikra og snekkert også. I rommet
nedafor her. Og så har vi sklidd. Vi har vært
inne i hele dag.
-Og jeg har god varmedress når vi er ute,
presiserer Marie for oss andre.
-Jeg har nettopp fått nye støvler. De er rosa,
sier Evylin.

Velkommen til
oss! Elin sammen med Nora,
Sigurd, Iben,
Evylin.
Ole Hallgeir og
Marie.
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Hva med de voksne?

Av x xx

Hvem bestemmer i barnehagen?
-Det er jeg, det, kommer det raskt ifra Sigurd
(som smiler lurt).
-Å nei, det er Elin som
bestemmer, slås det fast
etterpå.
-Og Mildrid, og to som
heter Marita. De er jo
voksne, de.
Det er enighet om at det
er godt at de voksne be- God plass: Lokalene er romslige med god plass til å boltre seg.
stemmer. Og en av ungene føyer til:
-Ja, vi skal ha det nå snart. Kanskje du får
være med, mener Sigurd.

-Det blir gøyere når de bestemmer, for de
finner på mange ting!

Samlingen skjer i sofaen, før de skal ha
lunsj. Elin leder, og det snakkes om hvordan vi skal være mot hverandre. Ole Hallgeir trekker en lapp fra kofferten til Elin,
og der står det «takke».
Så synges det en sang, før de går til bords.

Dagens rutiner
Først er det frokost, og så er det lunsj, får
jeg vite.
-Vi får frukt også, sier Nora.
Og så leker dere. Men har dere noe som heter
samling…?

Det er tid for å takke for at jeg fikk komme
innom en tur. Lykke til videre, alle i barnehagen på Krokhaug!
Tekst og foto:
Jon Olav Ryen

Samlingsstund:
I og rundt sofaen før
matpausen.
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Diktet mitt
Jeg ønsker å dele et dikt av Finn Sandum som jeg synes er utrolig fint.
FJELLTUR
Eg høyrer ein song ifrå fjellet
frå tindar og våte myr
som lokkar meg opp ifrå bygda
mot fjellheimens eventyr.
Der reinlaven kryp over rabbar
og dekker den magre jord
Der myrull i fjellbrisen vaggar
og talar forutan ord.
Der inne på vide vidder
eg andar i djupe drag
mens heiloen vemodig varslar
ein gryande sommardag.
Bak snødekte høge tindar
stig tindrande sommarsol opp.
Ein kvilestein tett innved bekken
gjev ro i ein aldrande kropp.
Her vil eg nyte mi niste
og lytte til fjellbekkens sang
og kjenne ein liten fjellkar
krype opp på eit bestefarfang.

Jeg utfordrer Eirik Sletten til
neste utgivelse.
Runar Trondsgård
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Kirkelig økonomi
Sokneråd og menighetsråd
Sokneråd og menighetsråd har vedtatt egne
budsjetter. For soknerådet er planen å få
opp det nye bygget for vatn, redskap og søppel, mens menighetsrådet blir sterkt involvert i orgelsaken.

Folldal kirkelige fellesråd har i januar vedtatt budsjettet for 2022. Driftsrammen for
året er på kr. 3.278.000, og investeringsrammen er foreløpig på kr. 2.505.000,-. Av
større prosjekter rådet skal jobbe med dette
året, er navnet minnelund (omtalt i tidligere
nummer av menighetsbladet), nytt tak på
Egnund kapell og løsning for orgel i Folldal
kirke.

Begge rådene oppfordrer til å bruke kirkens
blomstertelegrammer ved gravferder. Pengene fra dette salget går til forskjønnelse
både ute på kirkegården og inne i kirken,
som blomster eller solister ved gudstjenester.

Egnund kapell
Egnund kapell ble bygget i 1975. Av naturlige årsaker har pappshingelen, som er
tekkematerialet på taket, nådd sin levealder. Folldal kirkelige fellesråd har, sammen
med Alvdal sokneråd, satt av midler til ny
taktekking på både kapell og uthus i 2022.
Vindskier, dekkbord samt bord ved takfot
skiftes ut i samme operasjon.

						
Solveig R. Elgevasslien

Orgelet i Folldal kirke
Som mange kjenner til, jobber fellesrådet
med en ny løsning for orgel i Folldal kirke.
Dagens orgel er i en så dårlig forfatning at
det er behov for en betydelig forbedring.
Manualer og orgelpiper er preget av sterk
slitasje, og klanglig sett innehar det store
mangler. Flere løsninger er sett på, og fellesrådet har kommet fram til, ut fra drøftinger
omkring fordeler, ulemper og økonomi, at
nytt mekanisk pipeorgel peker seg ut som
det beste alternativet, både musikalsk, visuelt og økonomisk gjennom hele orgelets
levetid.
Kommunepolitikerne vedtok et tilskudd på
kr. 1.500.000,- til orgel, mens behovet for
et nytt mekanisk pipeorgel er opp mot kr.
4.000.000,-. Fortsettelse følger når både menighetsråd og fellesråd har fått jobbet videre
med saken. Kom gjerne med gode innspill!
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Glede over livet

Gledens dag: Andre juledag ble Ingrid Lillestrøm Slåen båret til dåpen i Dalen kyrkje (foto:
Bjørn Lillestrøm).

Det skjer et under i verden
hver gang et barn blir til,
over det gryende livet
lyser Guds skapersmil.
Ingen på jorden er himlen så nær
som barnet han tar i sin favn,
som barnet han tar i sin favn.
		
		

G. Grønvold Saue
(Norsk Salmebok 2013, nr. 591)
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Fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp 3.-5. april
Årets fasteaksjon håper vi igjen
kan gjennomføres som dør til
dør-aksjon med bøsser. Hverken i
fjor eller i 2020 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: «Håp i en
dråpe vann».
På vegne av kirkene i Norge
jobber Kirkens Nødhjelp med å
sikre at mennesker i nød får tilgang til rent vann og sanitære løsninger. Dette har vært tema for
fasteaksjonen siden 2015. I 2022
har vi også et spesielt fokus på
klimatilpasset jordbruk, gjennom
vanning via dryppsystemer. Dråpene fra rørene gir liv og vekst,
som igjen gir inntekter og mulighet for å forsørge seg og sine.
Hvis det blir bøsseinnsamling,
går den av stabelen i Folldal tirsdag 5. april 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 skje hovedsakelig i dagene
3.-5. april, men det er anledning til å gi både
før og etter disse dagene.
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Vintersyslar og planar framover

Tommy Buvik: Ja, eg har planar framover. For det
fyrste så har eg full stilling som bussjåfør. Køyrer skuleruter og lokale ruter i heile Nord-Østerdal. Når eg
har litt fri, så ordnar eg med ved, bjørk på bygsla stad,
og furu i statsallmenning. Kanskje blir det nokre turar
på ski iblant. Har ein gamal bil eg vil stelle i stand, og
elles så blir det reparasjon på ein traktor. Vi har ca.
70 vinterfôra sauer som skal ha sitt daglege stell. Elles
så trivst eg godt i fjellet, og går ofte på tur og ser som
sauer om sommaren.

Mari Tallerås: No nyss i dag tok eg imot ein fin oksekalv i fjøset. Det er så fint for meg å kombinere stell
på garden med arbeid som kyrkjetenar i Dalen kyrkje.
Arbeidslista for vinteren i og ved kyrkja er moking av
snø, halde ved like teleslynge og lydanlegg, og elles sjå
til at alt er i orden, ute og inne. Trivst veldig godt som
kyrkjetenar. Så vil eg spikke selepinnar, lage smørfiskformer, binde kransar av det eg finn i naturen. Til våren vil eg ha ein kjøkenhage, med salat, mynte, gulrot,
løvemunn og blomar.

Ola Garmager: Det å halde på med skogsarbeid 930
moh., ved setervegen mot Depla, er fint for meg. Der
høgg eg bjørk og køyrer heim, kjekt å ha å fyre med i
kalden. Så er det god trim òg. No går det fort til vår og
lamming. Gler meg til å sjå nyfødde lam som hoppar
og dansar. Vi har så fint eit vinterføre, så eg er med
barnebarna på nokre turar med kjelke. Til våren blir
det fjøsstell på oss alle. Når sommaren kjem, vil eg til
setra vår i Setalsjølia. Fiske litt, og gå saueturar. Må sjå
om dei fine dyra.
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Audhild Eide: Planar? Ja, det har eg. Når eg står opp
om morgonen, likar eg å gå ein frisk morgonrunde for
å sjå soloppgangen. Så likar eg å gå på ski, ofte inn til
bua vår på Flåman. Og gå tur i fjellet om sommaren.
Koke kaffe ved bekken, eller å sykle, i Einunndalen,
Haverdalen og Grimsdalen eller andre stader der det
er fint med sykkel.
Handarbeid gjer eg òg, som strikking, lagar pynteband og syr litt. Så bakar eg og les bøker. Har eit
oldebarn på Jæren, som vi har plan om å reise til. No
går det fort til lamming, og da skal eg hjelpe til i fjøset.
Gler meg over å sjå nyfødde lam som dansar.

Bjørge Dahlen: Det er viktig for meg å finne på nye
ting for å få butikken til å gå. Alt tremateriale kjem frå
Fåvang, og staur kjem frå Stormoen i Alvdal. Ei stor
gruppe hyttefolk handlar på Bygger’n og i kolonialen,
og mange i bygda seier det er viktig å bruker Jokerbutikken. Elles så går eg på ski, spelar golf i Oppdal og
går på elgjakt om hausten.
Så pussar eg opp gammalstugu heime i Bjørklund
og har fine kveldar med familien.
Tekst og foto: Kari Garmager
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Funderinger
(mel. Julekveldsvisa - etter jul:)
«Nå har vi rydda ut att, og fått litt bæ’re plass,
men bod og skap er fulle av alskens ting og fjas.»
Det er trivelig å pynte til jul og påske, men
det er godt når huset er i hverdagsmodus
igjen også.

bor du i ei standard blokkleilighet, så har
du ikke plass til å lagre gamle trehjulssykler,
klær som passa for tjue år siden og kasser
med skolebøker fra tre generasjoner. Jeg
tror at standard-byborgeren er flinkere til å
prioritere hva som skal tas vare på, og hva
han må kvitte seg med. Jeg brukte ikke ordet kaste. Jeg tror nemlig ikke at byborgeren
i blokk er mer bruk-og-kast-type enn oss
som bor med mer plass rundt oss.

Jeg har sånn noenlunde system i husets
løsøre. Jeg vet hvor jeg har det meste. Likevel – det er fullt! Jeg er ingen samler, men
jeg har vanskelig for å kaste. Det er jo ei
grense for hvor mange gamle t-skjorter og
håndklær en skal spare for å bruke til malingsprosjekter! Eller morkne gamasjer og
skibukser fra 90-tallet, da stilen var særdeles
vid og flagrende. I potetkjelleren som ikke
brukes til poteter, står to-tre kasser med skisko for alle årsklasser. Ingen av skoene passer til dagens bindinger. Aschehougs Store
norske leksikon i 16 bind tar fortsatt plass
i ei bokhylle. Jeg er sikker på at de aldri vil
bli bladd i igjen – det er snarere å ta PC’n
på fanget. Like sikker er jeg på at jeg aldri
greier å kaste den etterlengta og dyre papirinvesteringa det en gang var.

Det går mot lysere tider, og da skal nordmenn pusse opp. Det holder ikke med bare
opprydding. Vi er verdensmestere i oppussing av hus og hytter, leser jeg. Hvert år bruker nordmenn 94 milliarder på oppussing,
sier faktaopplysninga. Det er da jeg begynner å gruble på hvem disse nordmennene
er, hvem «vanlige folk» og «folk flest» er. 94
milliarder hvert år? Men klage på matpriser,
strøm og bensin, gjør vi nordmenn likevel.
Egentlig tror jeg det er vi «vanlige folk» som
klager minst. Jeg unner virkelig alle oss vanlige å pusse opp huset en gang eller to i livet.
De fleste jeg kjenner gjør det, enten det er
noen malingsstrøk nå og da, eller fornying
av nedslitt bad eller kjøkken. Det har både
med boligverdi og trivsel å gjøre. Jeg synes
likevel synd i dem som må pusse opp til stadighet, for å følge trendene. Jeg trodde det
var unge voksne/voksne som hadde størst
trang for jevnlige oppussinger, men der tok
jeg feil. «Det er de eldre som pusser opp
oftest», står det. Definisjon av eldre er ikke
angitt.

Er det flere enn meg som er redd for å knuse
noe etter å ha lirka på plass et kakefat mellom tre andre fat og sju skåler/boller i ulike
størrelser? Spraylakka kongler, sommerfugler og påskeegg på pinner er spart fra oppsatser og dekorasjoner i påvente av at jeg
skal dandere nye. Det skjer neppe. Nei, denne våren må det opprydding til! Kanskje.
Dess mere plass, dess mere oppsamling, tror
jeg. I Folldal bor det like mange til sammen
som i et par høyblokker i Oslo. De fleste av
oss her bor i enebolig eller på gård med tilgang til flere bygninger. Det sier seg sjøl at
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Ja, ja, det ble nytt bad
her også for noen år
siden. Og maling på
den trekvite/gule kjøkkeninnredninga
fra
Furuloftet, 1991. Det
er godt at nisser og halmengler finner samme
plassen år etter år. Trygt
og kjent. De ligger i 11
måneders dvale i det
samme gamle gangskapet også.
Neste markering med spesiell pynt tar ikke
så stor plass. Lett å sette fram og lett å rydde
ut att. Den bærer bud om lettere tider på

ymse vis, vasen med fastelavnsris.
							
AMa

Småplukk
Betaling for bladet
Vedlagt i dette bladet finner du en giro for betaling av menighetsbladet.
Årskontingenten er 300,- (med du kan gjerne gi mer!).
Du kan også bruke VIPPS: 54 04 33.
På forhånd takk for innbetalingen!
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Grimsbu Turistsenter
Motell & Camp
2582 GRIMSBU
Telefon: 62 49 35 29

****

Telefax: 62 49 35 62
mail@grimsbu.no www.grimsbu.com

Nystekt
vaffel

m/syltetøy og rømme
eller brunost

ÅPNINGSTIDER

35,-

Hverdager kl 08.00 - 21.00
Lørdag/søndag kl 09.00 - 19.00
Selskapslokaler • Møtelokaler • Kafeteria • Hytter • Rom • Camping

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

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

											

27. febr. Fastelavnssøndag Luk 18,31-34
11.00
Folldal kirke. Ryen. Høymesse med
										
nattverd. Offer: Menighetsarbeidet.
16.30
Folldal Bo- og Servicesenter. Ryen.
Gudstjeneste med nattverd.
6. mars
19.00

1. søndag i faste Matt 26,36-45
Egnund kapell. Alfredsson/Reppe.
Salmekveld .

13. mars 2. søndag i faste Luk 13,22-30
11.00
Dalen kyrkje. Ryen. Høymesse med
nattverd. Offer: Det Norske Misjonsselskap (Thailand). Kirkekaffe,
menighetens årsmøte.
20. mars 3. søndag i faste Luk 22,28-34
19.00
Folldal kirke. Orgelmeditasjon med
ord og toner.
27. mars Maria budskapsdag Luk 1,39-45
11.00
Folldal kirke. Ryen. Høymesse med
nattverd. Kirkekaffe, menighetens 		
årsmøte.
3. april
11.00

4. søndag i fastetiden Joh 6,24-36
Dalen kyrkje. Ryen. Familiegudstjeneste med tårnagenter.
Offer: Menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

Høyr kor kyrkjeklokka lokkar
med ein høg og heilag klang
alle folk og alle flokkar
til ein hugsam kyrkjegang!

14. april Skjærtorsdag Joh 13,1-17
19.30
Folldal kirke. Ryen. Kveldsmesse med
nattverd.

Anders Hovden

15. april Langfredag Joh 18,1-19,42
11.00
Dalen kyrkje. Ryen. Langfredagsmesse.
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