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Vårens konfirmantar: 1. rekka, frå venstre: Marte Marie Lien, Madelen Åsen Slåen,
Leah Bakke, Mari Nilsgård Kongsrud. 2. rekka: Einar Lindgren Johnsrud, Vemund Bjørkeng,
Jørgen Røhjell, Brage Lyder Husom, Ole Einar Nøkleby Brendryen, Oliver Nyvoll.
3. rekka: Morten Andre Westerheim Wangen, Emil Husom, Halvor Dalen, Vegard Dahlen
Nordbrenden, Mathias Streitlien (foto: Geir Olav Slåen).

Les meir om:

Busstur til Kvikne i august
Vegar vel dikt
Agentverksemd i Dalen
Open kyrkje
Drop in – bryllaup
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side 4
side 6
side 8
side 9
side 10

Livets gang
Døpte
Folldal kirke:
17. april
Jens Sagplass Ryen
Døde:
Dalen:
17. april

Per Oddvar Ruste, f. 1941
Takk
En varm takk til alle som har sendt oss hilsninger, blomster
og minnegaver til Rondeslottet grendehus ved vår kjære
Arild Plassens bortgang og begravelse. Takk for all omtanke.
Gunn, Helge og Synnøve.

DEN NORSKE KIRKE • Øvre Folldal og Folldal menigheter
Kirkekontoret, Gruvvegen 7, 2580 Folldal • www.folldal.kirken.no
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Ord til ettertanke
Og ein ukjent forfattar seier:

Vi har så mykje å vera takksame for. Kvar
dag har vi mat på bordet, reint vatn i krana
og elektrisk straum i huset, for å nemne
noko.

Den største gleda du kan ha,
er å gjera andre glad;
og vil du gjerne lykka nå,
då fyrst deg sjølv du gløyma må.
Nei, gjer deg nøgd med det du har,
og prøv å gjera andre glad,
tørk tårer bort der du dei ser,
og gjer det lyst der mørkt det er.

Så har vi fire fine årstider. Vi bor mellom
Rondane og Snøhetta, vi ser dei vakre fjella
rundt oss kvar dag. Naturen har vi heilt
innpå dørhella. Vi kan bruke han når vi vil.
Det er eit fint land vi bur i. Her vi bur, slepp
vi krig, ras, flaum og jordskjelv. Sett vi på
TV eller les i ei avis, høyrer vi mykje som
ikkje er bra rundt om i verda. Arne Paasche
Aasen skriv så fint:

Kari Garmager

Gå inn i din stue hvor liten den er,
så rommer den noe ditt hjerte har kjær.
På ropet i skogen skal ingen få svar,
finn veien tilbake til det du har.

Foto: svenskakyrkan.se
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Busstur til Kvikne torsdag 18. august
Etter et par års ufrivillig pause tilbyr diakoniutvalget igjen busstur (dagstur) i vårt
vakre distrikt! Denne gangen går turen om
Oppdal til Kvikne, med retur om Tynset.

Pris pr. person: 800,-, inkludert middag,
omvisning og buss. Betaling på bussen
(kontant eller vipps).
Påmelding til kirkekontoret 62 49 10 00 eller Jon Olav Ryen 900 123 78 (e-post soknepresten@folldal.kirken.no) innen 8. august.

Avreise med buss fra Folldal busstasjon
18. august kl 11.00.
Vi kan tilby skyss til og fra busstasjonen.

I skrivende stund har vi allerede begynt å ta
imot påmeldinger, men vi har stor buss (47
plasser), så det er bare å melde seg på! Velkommen på tur!

De som bor oppover mot Dalen og Hjerkinn, kan stå på bussen der. Etter en kaffestopp på Oppdal kjører vi videre til Kvikne
kirke for omvisning.

Arr.: Diakoniutvalget i Folldal og Øvre Folldal menigheter

Middag på Kvikne fjellhotell, med besøk på
Tørresvangen gårdsysteri etterpå.
Tilbake i Folldal ca. kl 19.
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Utflukt fra sykehjemmet til kirkene

I Egnund kapell. Fra fjorårets utflukt.
Tirsdag 21. juni planlegges besøk til Folldal
kirke fra Folldal Bo- og servicesenter og
omsorgsleilighetene. Andakt i kirken kl 12,
med påfølgende kaffe og sosialt samvær i
kirkestua. I fjor sommer besøkte vi Egnund kapell - i år er turen igjen kommet til
hovedkirken på Krokhaug.

På høstparten, torsdag 1. september, er det
meningen at det blir en tilsvarende besøksdag i Dalen kyrkje. Der blir det andakt
kl 11, og kaffe og sosialt samvær i selve
kirken.
Det er diakoniutvalget som arrangerer
disse utfluktene, i samarbeid med ansatte
på Folldal Bo- og servicesenter.
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Diktet mitt
Det e’ godt å kvile på Dovrefjell
Av Olav Gjærevoll

1 . På gamle Vårstig er godt å rusle
og kjenne freden fra topp og tind.
Om verda ellers er kald og stusle’,
gir fjellet varme i sjel og sinn.
Når e’ vil bort ifra styr og stell –
/: det e’ godt å kvile på Dovrefjell. :/

3. Blant visne grasstrå i dvergbjørkheia
står lubben mogop og varsler vår.
Og oppå Snøhetta issoleia
mot himlen høgre enn andre når.
Når vidda farges av blomstervell –
/: det e’ godt å kvile på Dovrefjell. :/

2. Det lyser gullgult av mjelt og myrklegg
og himmelblått av veronika.
Her klager heilo, her skarrer ryp’stegg,
her kvitrer snøspurven likegla’.
Når natta fylles av fuggelspell –
/: det e’ godt å kvile på Dovrefjell. :/

4. I bjørkelia veks turt og lushatt
så frodig hage du aldri så.
I hamrer høge med veggen stupbratt
sitt’ bergabrura med sløret på.
Når sola daler en sommerkveld –
/: det e’ godt å kvile på Dovrefjell. :/

5. Der Nystuhøa mot himlen hildre
står viddemyra i snøulldrakt.
Som barneauer ei stjernesildre,
sjå reinrosheia i snøkvit prakt!
E’ legg me’ mjukt nedpå måssåfell –
/: det e’ godt å kvile på Dovrefjell. :/

Til neste gong spør eg Kari
Sommer Hansen om å kome
med eit dikt til denne spalta.
Helsing Vegar Nystuen
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Nytt frå kyrkjekontoret
Nytt orgel i Folldalskyrkja
Arbeidet med å skaffe nytt orgel i Folldalskyrkja er i gang.
Fellesrådet har valt både orgelkonsulent, Kristin Eek frå
Steinkjer, og komité Jan Kåre
Lillekroken, Bente R. Grimsbu, Jarle Dalløkken, Johannes
Dalen, Marianne B. Husom,
Synnøve Brandsnes, Bård H.
Lohn og Solveig R. Elgevasslien. Fyste møtet i mai var
prega av både optimisme og
kreativitet. Konsulenten forstod godt behovet for nytt
orgel. For at dette skal bli ein
realitet er det mykje pengar, ca
2,5 millionar, som skal samlast
inn. Håpet er at bygda i fellesskap skal klare dette lyftet, og
vi vil halde dykk orientert om
korleis det går på både heimeside og Facebook. Tvi tvi!
1970-modell: Det
noverande orgelet
i Folldalskyrkja er
bygd av Norsk Orgelharmoniumfabrikk.

Sommarstell på kyrkjegardane
Som tidlegare år tek kyrkjetenarane og
sommarhjelp seg av gjødsling, kalking
og klipping av kyrkjegardane. Vatning
har dei diverre ikkje kapasitet til. For
dei som ikkje har høve til å jamleg vatne
blomsterbeda ved gravminna, kan vi
tilrå sjølvvatningskassar. Desse er det

gode attendemeldingar på. For dei som
eventuelt ynskjer hjelp til å pynte ved
gravminna sine, har vi framleis tilbod
om gravstellavtalar på fem eller ti år. Ta
kontakt med kyrkjekontoret om det er
aktuelt.
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Agentverksemd i Dalen
2.-3. april var det
tårnagenthelg
med aktive 8- og
9-åringar i Dalen
kyrkje! (Foto:
Frode Solly)

Klar til aksjon.

Kreativt.

Oppgave!
Påskeduken.
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Folldal kirke åpner dørene i juli
Menighetsrådet viderefører forsøket fra i
fjor med å ha åpen kirke. Dette vil skje de
to siste helgene i juli, nemlig lørdag 23. juli
og fredag 29. og lørdag 30. juli. Åpningstidene vil bli slik:
Lørdag 23. juli
Fredag 29. juli 		
Lørdag 30. juli 		

slike gravminner. Mange av disse er tatt
vare på og oppbevart i et rom i tårnet i
Folldal kirke. Nå kan noen av dem ses på
nært hold disse dagene!
Det vil òg bli anledning til å se og lære om
den gamle kirkebakken her ved Folldal
kirke.

kl 12-16
kl 17-19
kl 12-16

Olsokkvelden, fredag 29. juli, vil det også
bli orgelmusikk ved vår organist Andriy
Zymenko mens kirken er åpen.

I åpningstidene vil det bli utstilling av
gamle gravminner av tre. I en lengre
periode var det tidligere vanlig å sette opp

Gravminner: Mange slike gravminner er oppbevart i tårnet i Folldal
kirke, og kan ses på nært hold
under åpen kirke.

Ord og uttrykk
fra Bibelen
Bibelen er verdens mest siterte bok, hevdes det.
Dagligtalen vår er full av ord
og uttrykk derfra.
Et eksempel er dette: På seg
selv kjenner man andre. Bakgrunnen for dette uttrykket
finner vi i Salomos Ordspråk
27,19: «Som ansiktet speiler
seg i vannet, kjenner mennesket seg igjen i en annen».
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Gifte dere i sommer? Drop in-bryllup
Gift dere enkelt i et av våre vakre gudshus i Folldal i sommer! Velkommen til Dalen
kyrkje 25. juni kl 12-15 eller Folldal kirke 6. august kl 12-15.
Musikk?
Vår organist er klar med flott bryllupsmusikk!

Hvem kan vies disse dagene?
Alle som ønsker det! Det eneste kravet er at
dere må ha med gyldig prøvingsattest (skjemaene finnes hos Skatteetaten.no). Skriv
ut prøvingsattesten i tre eksemplarer, og ta
med disse sammen med gyldig ID.

Hvordan kler man seg?
Kom som dere vil. Fritidsklær, bunad, kjole
eller dress – dere bestemmer.

Hvor lang tid tar det?
Det hele, inkludert registrering, en kort
samtale med presten og selve vielsen, tar
omkring 30-40 minutter, regner vi med. Vi
er på plass fra kl 12-15 begge dagene: Dalen
kyrkje 25. juni og Folldal kirke 6. august.

Kan vi ha med gjester?
Absolutt. Såfremt ikke smittevernreglene
sier noe annet, er det fritt fram. Men dere
kan også komme to, om dere ønsker det.
Kan vi bare møte opp, uten å gi beskjed på
forhånd?
Ja, det går fint, men vi setter også pris på om
dere tar kontakt med oss i forveien.

Hva med forlovere?
Forloverne, som fyller ut forlovererklæringene, er normalt med ved selve vielsen. Men
dersom forloverne er forhindret, stiller vi
med to vitner utenom presten.

Hvor tar jeg kontakt hvis jeg lurer på noe?
Da kan du ta kontakt med soknepresten@
folldal.kirken.no, kirkekontorets telefon 62
49 10 00 eller sokneprestens mobiltelefon
900 123 78.
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Merkedager
Det er mange gamle merkedager i juli. Mest kjent er vel olsok helt i slutten, den 29.
Men vi skal nå ta for oss merkedagene utover første delen av måneden.
Syftesok
Allerede den 2. juli møter vi månedens første merkedag. Det er syftesok, som kommer
av syfte, som betyr å rense, for nå skulle åkeren renses for ugras. Syftesok er også minnedag for St. Svithun, som var Stavangers
første biskop og seinere vernehelgen. Primstavmerket er vanligvis en bispestav, men
kan også være en ljå, tre aks eller et kronet
hode. Ljåen kan opprinnelig ha vært en bispestav. Merket på den gamle primstaven
fra Vingelen, trolig den eldste fra Nord-Østerdalen, må vel tolkes som ei krone.

bosatte seg i noen huler der, og levde av å
fiske. De vart oppdaga og prøvde å gjemme
seg i ei hule. De ba Gud om beskyttelse, og
hula rasa sammen og sperra dem inne.
Mye seinere så folk et underlig lys over rasstedet, hvilket de tolka som at det fantes
en helgen der. Kong Olav Tryggvason fikk
gravd ut hula, og de fant beinrester av alle i
følget, unntatt Sunniva, som lå der like hel
og uskadd. Kongen fikk derfor bygd ei kirke,
og der vart hun skrinlagt i år 996. Omkring
1070 vart denne kirka bispesete for hele
Vestlandet, til om lag 1170, da Olav Kyrre
fløtta bispesetet og skrinet med den hellige
Sunniva til Bjørgvin (Bergen). Sta. Sunnivas
skrin vart satt på høyalteret i Bergens domkirke, og hun vart vernehelgen for Bergen
by. Om lag år 1100 vart det bygd et benediktinerkloster på øya, viet til Sta. Sunniva.
Klosterruinene fins fortsatt.

Regn på syftesok varsla en regnsommer
i Nord-Østerdalen: «Syftesokdråpån er
dryg». I Dalsbygda het det at hvis det regna
på svithunsdagen, så skulle det regne i sju
uker. Er det derimot solskinn denne dagen,
så skal det bli en tørrsommer.
Den hellige Sunniva
8. juli kalles Sunnivadagen og er til minne
om den hellige Sunniva, den kristne kongsdattera fra Irland som drev i land på Selje
i Sogn og Fjordane på slutten av 900-tallet.
Sunniva nekta å gifte seg med en hedensk
småkonge, og hun og et lite følge rømte landet i tre små båter. De drev i land på Selje,

Sunnivadagen kalles også noen steder for
seljemannamesse eller seljevaka. På ei liste
over merkedager i Rendalen, står det Kjell
fut på denne dagen.
Arild Alander

En liten del av den gamle primstaven fra Vingelen.
Du leser primstaven fra høyre mot venstre. Ukedagsmarkeringa,
med kryss, er på 1. juli. Så kommer syftesok, 2. juli, markert
med ei krone. Så er sunnivadagen eller seljemannamesse, 8. juli,
markert.
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Funderinger
Så skriver vi juni, og snart er halvåret gått av
2022 også. Juni – sjølve sommerstarten – i
Folldal av og til med varmerekorder og av
og til med snøskurer.

spørsmål fra barn og barnebarn om palmesøndag, 1. mai eller pinse? Ferie og fridager
«bare fordi vi fortjener det»? I så fall blir vi
fattige. Fattige på røtter og kulturarv, fattigere på historie og sammenhenger. Kanskje
fattigere på det som bor i oss av respekt og
toleranse også. I ukesvis har ordet frigjøring
blitt brukt i nyheter og omtaler fra Ukraina,
men hvorfor i all verden har vi i Norge en
dag i mai som kalles frigjøringsdagen? Et
ikke utenkelig spørsmål fra en tiåring, for
eksempel. Blir det like viktig for den oppvoksende slekt å vite bakgrunnen for datoen
9. april som de ofte omtalte 11. september
og 22. juli? Jeg tror det.

I år faller pinsehelga i juni, men som vi
vet, kan pinsa også stå på kalenderbladet
for mai, avhengig av påskedagsdatoen. Det
er som om vi gjør unna alle høytidsdager,
fest- og flaggdager de fem første månedene
av året, og så er det ikke noe å flagge for eller
feire før til jul. Nyttår, påske og pinse kommer på rekke og rad, og innimellom er det
merkedager eller flaggdager som fastelavn,
sommerdagen, 1. mai, Frigjøringsdagen, 17.
mai og dagen for unionsoppløsningen 1905.
Det er ikke like lett for alle å vite forskjell
på helligdag, høytidsdag, flaggdag og merkedag! Kanskje de fleste som har passert 50,
hadde mer innprenting av denne allmennkunnskapen både fra hjem og skole? Jeg vet
ikke. Men det jeg vet,
eller kanskje jeg bør si
tror, er at det er blitt
mer likegyldighet til
bakgrunnen for alle
disse ulike dagene
med spesiell markering på kalenderen.
Kanskje er jeg blitt
konservativ og gammeldags når jeg
kjenner et lite stikk
i bringa, de gangene
jeg hører det blåses
av betydning og bakgrunn for høytidsog helligdagene? Jeg
lurer bare på hva vi
står igjen med, hvis
vi blir svar skyldig på

I juni har vi iallfall sankthans som kan feires!
Det må absolutt være lov å fortelle at den urgamle skikken med feiring av solskivas høyeste punkt på himmelen, en soldyrkelse og
lysfest, ble feira lenge før døperen Johannes

Jonsokbål. Maleri av Nikolai Astrup 1912 og 1926. Av Nasjonalmuseet / Lathion, Jacques.
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– den hellige Johannes, sankt Hans – kom
inn i bildet.

som er sterkt kritisk til religion og tro, reiser bust når det blir snakk om å avskaffe
enkelte «røddager». Jeg respekterer at dagen
ikke har noen betydning for dem, men jeg
skjønner ikke helt motstanden mot at disse
dagene da må bli vanlige arbeidsdager. Jeg
ser at jeg nok er gammeldags og konservativ
i tankegangen der også. Selvfølgelig skal vi
ta inn over oss den flerkulturelle tida vi lever
i, og det er flott med nye feiringer og markeringer. Men det gir trygghet og identitet i å
vite hva om har vært «vårt» også.

«Tidan forandres, og folk med døm..» sang
russekullet mitt på slutten av 70-tallet. Det
skal være sikkert – at både tider, samfunn
og folk forandres. Og klima og vær. De utallige merkedagene som sa noe om været for
kommende uker og årstider, er visst ikke til
å stole fullt ut på lenger. Fra barndommens
dager med hesjing og høytørk hørte jeg om
både Marit Vassause og Jakob Våthatt, men
mest om betydninga av «Hond-dågån». Jeg
synes det er fint å høre at folk er opptatt av
hundedagene i dag også, jeg. Og månen
gir oss fortsatt udiskuterbare fakta om flo
og fjære. Så bra at noe er som det alltid har
vært.

Det er to ting som holder folket sammen,
sies det: Kriser og høytid. Absolutt til ettertanke.
God sommer ønskes, med små og store
markeringer – og hverdager som kan feires.

At det i dag er mange færre helligdager
enn for noen hundreår siden, er kanskje
like greit. Det jeg grubler litt på, er at flere

AMa

Småplukk
Toppresultat:
Innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp før påske innbrakte 34.184,- kroner!
20.513,- kom inn selve aksjonsdagen i bøssene; resten via Vipps. Dette er et foreløpig toppresultat for Folldal i denne årlige aksjonen. I tillegg er dette et av de beste
resultatene i snitt pr. innbygger i Innlandet (vi lå som nummer 1 rett etter aksjonen.
I skrivende stund har vi «falt ned» til tredjeplass). Takk til konfirmanter, sjåfører og
givere!
Soknepresten har ferie
11.-31. juli og 22.-28. august. I denne tiden er soknepresten i Alvdal, Sveinn Alfredsson, vikar. Han kan kontaktes på telefon 413 07 566.
50-årskonfirmanter
innbys til gjensynstreff lørdag 24. september kl 18 i Dalen kyrkje, med påfølgende
samling i Fjellheim. Det arbeides for tiden med å finne adressene på dem som ble
konfirmert våren 1972. Skriftlig innbydelse kommer!
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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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Primar Ekte Bacalao
er Norges mest solgte
gryterett!

Prøv vår
viltgryte

INGEN STEDER KOKES
DET SÅ MYE BACALAO
SOM I FOLLDAL

Bacalao - nå også
i hvit variant

15

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. juni

2. søndag i treenighetstiden
18. september 15. søn. i treenighetstiden
Esek 36,25-29a
Joh 15,9-12
										
11.00
Rondaheim. Ryen. Gudstjeneste 		
11.00
Rondaheim. Ryen. Gudstjeneste. 		
med kirkekaffe. Offer til Kristen 		
Kirkekaffe.
Idrettskontakt (KRIK).
24. september
26. juni 3. søndag i treenighetstiden
18.00
Dalen kyrkje. Ryen. 50-årskonfirMark 10,13-16
mantjubileum. Festsamvær i
11.00
Egnund kapell. Ryen. Høymesse 		
Fjellheim.
med nattverd. Offer til kapellet.
25. september 16. søn. i treenighetstiden
3. juli
4. søndag i treenighetstiden
Matt 11,16-19
Matt 9,35-38
11.00
Dalen kyrkje. Ryen. Høsttakkefest,
12.00
Tollevshaugen, Grimsdalen. Torp/Ryen.
med 6-årsbok og presentasjon av nye
Setermesse (felles for Dovre og Folldal).
konfirmanter. Offer til HEKTA
(ungdomsarbeid i bispedømmet). 		
10. juli 5. søn. i treenighetstiden
Kirkekaffe.
Matt 18,12-18
19.00
Folldal kirke. Ryen. Høsttakkefest,
11.00
Folldal kirke. Ryen. Høymesse med
presentasjon av nye konfirmanter.
nattverd.
Offer til HEKTA. Kirkekaffe.
24. juli
11.00

7. søn. i treenighetstiden
Mark 5,25-34
Uppigard Stretlien. Alfredsson.
Friluftsgudstjeneste. Liv i stuguom.

7. august 9. søndag i treenighetstiden Luk 6,36-42
12.00
Grøndalen fellesseter. Ryen. Setermesse.
14. august 10. søn. i treenighetstiden
1 Mos 33,1-11
19.00
Eysteinkyrkja. Ryen. Kveldsmesse.
21. august 11. søndag i treenighetstiden
Joh 8,31-36
11.00
Folldal kirke. Ryen. Høymesse med
nattverd. Offer til menighetsarbeidet.
4. september 13. søn. i treenighetstiden Joh 15,13-17
11.00
Dalen kyrkje. Ryen. Høymesse med
nattverd.
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