sitt «friskeste». Messefall har forekommet, om enn svært sjeldent.
Framover
De av oss som er oppvokst i eller i
nærheten av Trøndelag, og som har
rukket å få noen år på baken, husker
kanskje bøkene av Olaf Berg om den
oppdiktede eventyreren Martin
Kvænnavika som om bord i båten
«Survikjækta» hadde for seg de mest

utrolige reiser og opplevelser. På en av
turene han hadde til Nordpolen,
kunne han fortelle at det var så kaldt at
når de snakket, frøs ordene og falt ned
på båtdekket slik at de måtte ta dem
opp og se på dem for å forstå hva de
sa. Og isen der oppe var så gammel og
tørr at han hogg den opp med øks og
brente den som bålved under kaffekjelen. Så ille er det dog ikke i Folldal sjøl
om vi i skrivende stund er midt inne i

en kuldeperiode. Gradestokken på
vinduet i kirkestua viser 32 minusgrader, og fuktighetsmåleren inne i kirken
viser 7,1 prosent (digital måler). Og
meteorologene antyder mulighet for
noe synkende temperatur de kommende dagene. La oss inderlig håpe de
tar feil.
Varme helsinger fra kirketjener
Bård Høisen Lohn

Spesialutviklet ringeautomatikk for norske kirker og gravlunder

VI KAN KIRKEKLOKKER!
Norges eneste firma med fagkompetanse på klokker
➢ • Norges eneste klokkestøperi • Startet med automatiske ringeanlegg i 1950
• Har levert rundt 1.500 automatiske ringeanlegg over hele Norge
• Utfører hvert år installasjoner, service og reparasjoner i flere hundre kirker over hele landet
Hvorfor service?
– HMS
 Manglende faglig tilsyn øker risikoen for at klokke eller kolbe faller
ned og forårsaker materiell- eller personskader
 En kirkeklokke med slitt eller dårlig oppheng/kolbe kan være tung
og vanskelig å ringe
 En viktig del av et godt internkontrollsystem
– Driftssikkerhet
 Forebygger uforutsett havari
 Gir forutsigbare vedlikeholdsutgifter
 Reduserer behov for dyre hastebesøk
– Dokumentasjon
 Hver service etterfølges av en servicerapport med oversikt over
klokker, utstyr og disses tilstand
 Ved behov gis det også pristilbud på oppgraderinger som forbedrer
klokkenes driftssikkerhet eller brukervennlighet. Dette gir bedre
økonomiplanlegging.

Hvorfor automatikk?
- Redusere kostnader (f.eks. personalkostnad ved høytidsringing)
- Forbedre dårlige HMS-forhold
- Det er ingen hørbar forskjell på
manuell eller automatisk ringing
- Automatikk eliminerer faren for
skader på klokken ved ukyndig
ringing
- Våre moderne, automatiske
ringeanlegg kan fremdeles
ringes for hånd (manuelt)
om ønskelig
- Mulighet for automatisk
åpning og lukking av lukedører
- Liten og praktisk radiofjernstyring

Regelmessig service anbefales på både håndringte og automatiserte kirkeklokker.
Hyppighet tilpasses individuelt for hver kirke. Ved opprettelse av en fast vedlikeholdsavtale,
følger vi opp servicene i årene fremover.

• Spar penger for fremtiden, og få et driftssikkert anlegg! • Ta kontakt for fast serviceavtale
eller et engangsbesøk! • Vi står med glede til tjeneste ved alle spørsmål!
Norges
eneste klokkestøperi

Olsen Nauen
Klokkestøperi AS

Totalleverandør
Garanti og kvalitet siden 1844
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