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Sju drømmer - Et samspill mellom medmennesker

Konsert i Hodalen Kirke - 5. juledag, 29.12.2016 - kl 15.30
Medvirkende: Julie Nordpoll Sagli, Øystein Wangen, Marianne Ruud Rehder, Tor Volden,
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Det var sent da Maria og Josef ankom den
lille byen Betlehem. De slitne føttene fikk
endelig hvilt seg da de fant husrom i den
enkle stallen. De hadde reist langt - ja,
nesten hele 150 km til fots. Den unge Maria var gravid, og kanskje var det ikke helt
enkelt å hanskes med et esel heller. Men
da stjernen kom opp på himmelhvelvingen og tonene fra englesangen hørtes ble
nok utslittheten fylt av glede over det lille
barnet som ble født. Da Maria og Josef la
i vei for å la seg innskrive i manntall, visste de ikke at de satte i gang en bevegelse
som spredte seg fra denne lille byen og ut
til alle verdens hjørner. En bevegelse som
også nådde oss her i nord. Denne bevegelsen fortsetter å berøre, utfordre og avdekke. Det er en bevegelse fyllt av budskapet om barmhjertighet og nestekjærlighet
som kaller oss til å formidle dette i ord og
handling.

lyset og stemmen fra evigheters evighet,
og slik holde fast på at evangeliet alltid er
større enn det vi fatter dybden av. Dette
er det godt å ha med seg inn i høytiden
og inn i det nye året.
Nederst i en krybbe i en stall er det lille
Jesusbarnet: Guds kjærlighet. Englene
synger fortsatt: ”Frykt ikke”! De vet at vi
trenger det mer enn noen gang.
Velsignet julehøytid og godt år 2017!
Solveig Fiske
Biskop

Mange av dem som har utsmykket kirkene rundt om i verden er også tydelig
berørt av fortellingen om den lille hellige
familie. Øverst på mange altertavler finner vi engler; og det er derfor treffende at
det er fra alteret at nettopp ordene «Ære
være Gud i det høyeste» lyder i våre gudstjenester. Dette er med på å understreke

Hjertelig velkommen!
Inngang kr. 150.- (15 år og yngre, fri inngang)
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Vintertanker

Av Jon P. Brennmoen

Det snakkes så ofte om lengting mot vår,
men sjelden om lengting mot mørkare ti’er
Vi prise bjørka når grønn ho står
Vi sjer itte frea ti kvitkledde lier

Ligge i skaua og høgge tømmer,
gjørr opp en røke, sett ryggen imot
Sjå imot fjellom – ha mine drømmer,
nedover tålåen ha je sle rot

Og fjella omkring med streif tå sol
skin ti kåppårfarja glans
Ligg der stivspekt langt mot nord
Drei meg mot seg uten stans

Brennkalde net med måne og nordlys
Tusen krystaller i rimfrost og snø
Sette å sjå det, føle et gys
Finne i mening med liv og dø’

Få legg’ut på ski over orøvde høer,
prøve krefter mot vill natur
Kjenne på skrotten fjell og snødrev,
hematt åt varme og meddagslur

Vinteren e tida da mennesja har ro
Tid te å drømme og tenkje seg om
Kanskje vi finn ut at verda e go
Fylle en kvardag som ellers bli tom

Tente lys i Tolga kirke Allehelgensdag
Også i Tolga kirke var det gudstjeneste
i forbindelse med Allehelgensdag 6.
november.
Her er det tent lys for å minnes de
som har gått bort det siste året.
Foto: Britt U. Erlien

6-årsbok i Hodalen
Utdeling av 6-årsbok til Eline Bakken
Tronslien under Høsttakkegudstjenesten
18. september i Hodalen Kirke.
Prest: Reidun Woie Kleveland.
Foto: Nils Bakken.

Siden sist
Foto: Tove Mette Tveråen
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Døpte - Vingelen
09.10.2016
Viljar Dalseng
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Gravferd - Vingelen
21.10.2016
Embret Dalseng
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Hilsen fra Holøydalen menighet

Av Liv Johanne Hordmoen

Av Sissel Erlien

Siden vi går inn i adventstiden og julen nærmer seg er det naturlig å høre om noen har en julesalme som betyr noe spesielt.
Jeg valgte å snakke med Jon P. Brennmoen og han hadde dette
å si: Å velge en julesang som en liker best er vanskelig. Det er
så mange fine sanger og velge mellom. Men valget falt tilslutt på
Nordnorsk julesalme av Trygve Hoff.
Mest på grunn av teksten. Den beskriver så fint at sjøl om det
er langt sør til Betlehem fra karrige Nord Norge er trua like sterk
og bærer over alt. Den er blitt mer og mer brukt i de senere åra. Jon P. Brennmoen

Høstgudstjeneste med presentasjon av
konfirmanten Kevin Skarsbø Engebakken.
Som vanlig bra oppmøte av bygdefolk og
tilreisende. En kaffesamling til slutt
Allehelgensdag er dagen da vi tenner lys
for alle som er gått bort. Lys var tent ved
en snøkvit kirkegård.

Min julesalme

Kevin under
årets elgjakt
(Foto: privat)

Litt informasjon om hva som er gjort
ved inngangspartiet:
Den er nå utbedret og rekkverk er kom- Julaften er det julegudstjeneste klokken
met på plass. Skal stå sånn til våren for å 13.30.
se om det setter seg bedre. Tusen takk alle
Ønsker alle en fin førjulstid og
som har gjort dugnad og stilt opp gjenen riktig God Jul
nom året.

1. Velsigna du dag over fjordan
Velsigna du lys over land
Velsigna de evige ordan
om håp og ei utstrakt hand.
Verg dette lille du gav oss
den dagen du fløtta oss hit
Så vi kjenner du aldri vil la oss
forkomme i alvor og slit

2. Vi levde med hua i hand
men hadde så sterk ei tru
og ett har vi visselig sanna
Vi er hardhausa vi som du.
Nå har vi den hardaste ria
vi slit med å karre oss frem
mot lyset og adventstida
d e langt sør til Betlehem.

3. Guds fred over fjellet og åsen
la det gro der vi bygge og bor
Guds fred over dyran på båsen
og ei frossen og karrig jord.
Du ser oss i mørketids-landet
du signe med evige ord
Husa og fjellet og vannet
og folket som leve her nord.

Tekst og melodi:
Trygve Hoff
Takk til Jon P.

Velkommen til konsert i Vingelen kirke julaften kl. 16.00
Det som etter hvert er blitt en svært hyggelig tradisjon, er at søsknene
Tingelstad inviterer til konsert timen før kirkeklokkene ringer inn høytida.

Holøydalen kirke. Foto: Liv Johanne Jordmoen
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Tvillingene Kjersti og Rønnaug bor for tida på Karmøy i Rogaland, der Kjersti er
samboer med Oddbjørn Austevik. Lars bor i Oslo og går på Bårdar-akademiet. Oddbjørn spiller banjo, Kjersti og Rønnaug fiolin, Lars spiller gitar og alle synger. Kari Trøan
Sundt akkompagnerer på piano.
Programmet består av litt nytt og noe gammelt, og vil bære preg av at aktørene har
samlet de julesangene som betyr mest for dem.
Alle er hjertelig velkommen til en varm og stemningsfull julekonsert!
Kirkehilsen nr 4, 2016
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Gudstjenester

Besøk av konfirmantene fra Alvdal

November
Søn 27.11. kl 11.00 Lys Våken gudstjeneste, 4 og 6 års bok, nattverd, v/Reidun W. K. Tolga.
Desember
Søn 04.12. kl 11.00 Adventsgudstjeneste, barnekor, nattverd, v/Reidun W.K. Vingelen.
Søn 11.12. kl 19.00 Syng inn jula med Skolekorpset, Janitsjar, Sneppen og Kulturskolen,
andakt v/Reidun W.K. Tolga.
Tor 15.12. kl.19.00 Syng inn jula, andakt. Vingel Singers og kulturskola. Vingelen.
Fre 16.12. kl 19.00 Syng inn jula med Mannskoret Ljom, andakt v/Reidun W.K. Hodalen.
Fre 23.12. kl 16.00 Julegudstjeneste, solist Per Arne Tollefshagen, v/Reidun W.K.
Omsorgstunet.
Lør 24.12. kl 13.30 Julekveldsgudstjeneste v/Reidun W.K. Holøydalen.
Lør 24.12. kl 16.00 Julekveldsgudstjeneste v/Reidun W.K. Tolga.
Lør 24.12. kl 16.00 Julekonsert. Vingelen.
Søn 25.12. kl 09.00 Juledagsgudstjeneste, nattverd, v/Reidun W.K. Vingelen.
Søn 25.12. kl 11.00 Juledagsgudstjeneste, nattverd v/Reidun W.K. Tolga.
Søn 25.12. kl 13.00 Juledagsgudstjeneste, nattverd v/Reidun W.K. Hodalen.
Lør 31.12. kl 14.00 Nyttårsgudstjeneste, nattverd v/prost Simen Simensen. Tolga.
Januar
Søn 15.01. kl 11.00
Søn 22.01. kl 19.00
Søn 29.01. kl 11.00
Søn 29.01. kl 19.00

Gudstjeneste, NT til 5 og 6 trinn, dåp, v/Reidun W.K. Tolga.
Salmekveld, NT til 5 og 6 trinn, andakt v/Reidun W.K. Vingelen.
Gudstjeneste med årsmøte, nattverd, v/Reidun W.K. Hodalen.
Gudstjeneste med årsmøte, nattverd, v/Reidun W.K. Holøydalen.

Februar
Søn 12.02. kl ?
Gudstjeneste på konfirmantleir på Tron ungdomssenter. Tolga.
Søn 19.02. kl 11.00 Tårnagent gudstjeneste, årsmøte, v/Reidun W.K. Vingelen.
Mars
Søn 12.03. kl 11.00 Gudstjeneste, årsmøte, v/Reidun W.K. Tolga.
Søn 19.03. kl 11.00 Gudstjeneste på skihytta, v/Reidun W.K. Vingelen.
Søn 26.03. kl 11.00 Gudstjeneste v/Reidun W.K. Tolga.
April
Søn 02.04. kl 11.00 Felles misjonsgudstjeneste for Nord-Østerdal prosti? Tynset kirke.
Søn 09.04. kl 11.00 Palmesøndag. Gudstjenesten på Kletthytta, v/Reidun W.K. Tolga.
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Foran f.v. Sigve Nyvoll, Jakob Verdenius og Rokas Salenga.
22. oktober kom konfirmantene fra Alvdal
med sokneprest Kari Holte i spissen på besøk til Tolga kirka. Alvdalskonfirmantene
hadde valgt ut kirka vår, hvor de besøkte
flere kirker i området på en heldagstur.
Kirketjeneren vår Jan Tollan hadde før besøket satt konfirmantene våre inn i Tolga
kirkes historie. Da besøket kom ble det
våre konfirmanter sin tur til å fortelle gjestene om kirka si. Det ble en veldig fin opplevelse! Konfirmantene våre jobba godt
med oppgaven sin og gav en fin presentasjon av kirka! Vi avslutta lørdagen med
god mat på Malmplassen sammen med
gjestene. Takk til konfirmantene våre og
F.v. Nora Emilie Eggen Langøien, Mali
til konfirmantutvalget for god innsats!
Heggstad Graven, Majra Isabella Mitrovic,
Ingunn Haug Harsjøen.
Kirkehilsen nr 4, 2016
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Trond Gellein Løkken

Kirka er et trygt sted å være

Tekst: Reidun Woie Kleveland
Foto: Torill Petronille Storhaug Urset

Jeg møtte en blid og imøtekommende Trond
Gellein Løkken til intervju en sen kveld på
kirkestua på Tolga hvor vi nettopp hadde
sittet og planlagt Lys Våken.
Lærer fra Ringsaker med Nord Østerdals røtter.
-Fortell litt om deg selv Trond?
-Jeg er 42 år og kommer fra Ringsaker
ved Mjøskanten. Jeg er nå lærer på Tynset barneskole og har tidligere bodd 10 år
i Folldalen. Da jeg traff kona ville ho ikke
bo i Folldalen, så da havna vi på Tynset,
like langt fra der jeg er fra og der ho er fra.
Her har vi fått vårt eget sted. Vi har 2 barn
på 4 og 2,5 år. Vi bor akkurat innafor kommunegrensa i Tolga og hører til Vingelen
sogn. Jeg trives veldig godt, er jo halvt
østerdøl, mor er fra Tynset. Det litt morsomme er at kona og jeg gikk på samme
lærerskole samtidig, men det var først etterpå at vi oppdaget hverandre gjennom
felles kjente i et bryllup.
Trosopplæring
-Du har engasjert deg i menighetsarbeid.
Du er med i noe som heter Vingelen gudstjeneste og trosopplæringsutvalg, og så er
du med i trosopplæringsutvalget som er
felles for alle 4 menigheten i Tolga kommune.
-Men hva er trosopplæring?
-Det er hvordan du presenterer troslivet
for unger og ungdom. Hva er gudstjeneste,
hva er kirka. At det er sånne naturlige ting,
at det ikke er mystisk. Jeg ønsker å hjelpe
ungene med å vise at det er noe som passer for dem. De har jo vært i kirka i dåp og
konfirmasjon, men det å hjelpe dem til å få
Side 10

den troa mer tilgjengelig, det mener jeg er
trosopplæring.
Trosopplæring noe annet enn KRL
-Hva er forskjellen på en KRLE time og en
time med trosopplæring?
Faget mitt er mest KRLE på skolen. Der
kommer det ganske mange artige diskusjoner der de snakker om tro. Men der
skal jeg være helt nøytral, være objektiv,
informativ, ikke forkynnende. På skolen
skal jeg bare stille spørsmål og være med i
diskusjonen. En ser jo da at mange har en
tro i en eller annen form. Her er både kristendom, islam, hinduisme, jødedom, alle
mulige religioner og humanisme. Mens i
trosopplæringa skal en møte ungene på
troa på Jesus og Gud, og det er på en måte
en helt anna side. Den kan ikke jeg snakke om på skolen, selv om jeg har tanker
om det. Men her i trosopplæringa kan en
bringe det tettere på ungene.
Det kan være utfordrende for unger å prate om dette også, selv om det er
naturlig. Det å være i kirka, overnatte og
utforske den, det er helt genialt, da blir
ting mye tryggere. En er ikke fremmed
lenger i forhold til kirka.

Trond Gellein Løkken.
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Lys Våken
-Lys Våken står for dør, og her er du engasjert! Du er leder av Lys Våken i år sammen med en hel gjeng andre ledere. Det er
jo ganske snart 26.-27. november. Hva er
Lys Våken?
Det er et av tiltaka i trosopplæringa. Målsetninga her er jo viktig! Det at «barna
skal bli kjent med sin lokale kirke og knytte tilhørighet og trygghet til denne».
Lys Våken blir fantastisk gøy og spennende! Vi skal overnatte i kirka, være
med opp i tårnet, være med på masse
aktiviteter, og det blir sang, musikk og
teater. Jeg anbefaler det på det sterkeste!
Lys Våken er for alle 5 og 6 klassinger i
Tolga, Vingelen, Hodalen, Holøydalen og
Øversjødalen. Alle barna i aldersgruppa er
hjertelig velkommen.

Gi barna et naturlig forhold til tro.
-Hva er det som engasjerer deg, Trond?
Det at du bruker tid på dette, du som sikkert har nok å gjøre med små barn og Det er en engasjert mann som har snakjobb?
ket seg varm som jeg til slutt takker for
-Men det er nettopp det; jeg har jo un- intervjuet!
ger selv! Jeg vil at mine unger skal ha et
naturlig forhold til kirka og til tro. Selvsagt
skal jeg gjøre en jobb der som far. Men så
er det å ha noe organisert som mine unger kan delta på i tillegg, det synes jeg er
ganske viktig. Og så er vi i Nord Østerdal hvor dugnad er vanlig, og det her feltet
Lys Våken
synes jeg er ganske morsomt. Som lærer
26.-27. november i Tolga kirke for
liker jeg ganske godt å jobbe med unger,
alle 5.- og 6. klassinger.
synes det er morsomt. Og da å bruke litt
Et kjempeartig arrangement med
av det jeg vet som lærer og bruke det inn i
overnatting i kirka!
trosopplæringa synes jeg er fint.
Målsetting
«Barna skal bli kjent med sin lokale
kirke og knytte tilhørighet
og trygghet til denne».
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Allehelgensdag

Tekst og foto: Torill Petronille Storhaug Urset

Denne dagen feires første søndag i november, og dette er for mange en viktig minnedag for lystenning og for å minnes alle de
som har gått bort.
Navnet Allehelgensdag
Mange helgener har sin egen minnedag,
og i den norske kirken feires tre av dem.
Stefanus (den første martyr), Olav den hellige og dobbeltfeiringen av apostlene Peter
og Paulus. Minnemarkering for de døde
er blant de eldste kristne skikkene. I oldkirken var det først og fremst martyrene,
de som ble drept for sin kristentro, som
ble minnet. Etter hvert som forfølgelsene
av de kristne avtok, ble også andre kristne
som hadde levd et spesielt forbilledlig liv
kalt helgener. I forbindelse med feiringen
av helgenene, meldte det seg også behov

for å minnes alle kristne som er døde, og
siden 1770 har Allehelgensdag vært en
festdag lagt til første søndag i november.
Den liturgiske fargen er hvit, og den skal
markere det kristne håpet om oppstandelsen.
Halloween
Kvelden før Allehelgensdag har også vært
viktig i folketroen. På engelsk heter Allehelgens-aften «All hallow´s Eve», forkortet til «Halloween». I irsk keltisk tradisjon
trodde man at på denne kvelden var skillet mellom vår verden og de døde svakere
enn ellers, slik at de dødes sjeler kunne
merkes. Fra rundt tusenårsskiftet er også
feiringen blitt en folkelig og ikke minst en
kommersielt preget feiring etter amerikansk mønster.

Kunsten å dø
Livet før og etter døden i et nytt lys
Etter å ha lest boka Kunsten å dø av Audun
Myskja, fikk jeg lyst til å bringe budskapet
videre og anbefale boka for andre. Audun
Myskja er overlege og spesialist i allmennmedisin, og han har tatt doktorgrad om
hvordan musikk kan brukes i omsorgen for
demente. Boka om døden utkom i 2012, og
han har skrevet en rekke bøker, bl.a. Finn
din indre kraft og Sannheten om mat.

Lysgloben i Vingelskjerka fyltes fort opp av tente lys i god tid før gudstjenesten starta, og
de to sjuarma smijernslysestakene måtte tas i bruk ved seremonien da presten leste opp
navna på de ti som har gått bort siste året (fra forrige Allehelgensdag).
Klokker Per Arne sang «Eg er ein gjest i verda» til postludium og organist Svein akkompagnerte på piano.

MOMENTO MORI - Husk at du skal
dø! Så lev hver dag som om den var den
siste!
Døden er kanskje det djupeste temaet som
finnes i menneskelivet, og intensjonen til
forfatteren er å bidra til undring og å vise
heller enn å bevise. Hans ønske er at boka
både kan bidra til en bedre omsorg for
døende og samtidig utvide perspektivet på
døden, - slik at døden kan lære oss noe om
livet!
Forfatteren har brukt mange tiår på å
skrive denne boka, og boka rommer både
det vitenskapelige og det personlige. Han
har lang erfaring i møter med mennesker
i livets siste fase og med deres pårørende.
Historiene i boka er ekte, derfor har han
valgt å la personene i noen av de viktigste
historiene stå med fulle navn.
Myskja påstår at kontakten med
døden kan gjøre oss mer levende, mer
nærværende og mer i kontakt med virkeligheten. Døden kan kaste et grelt søkelys
på det perspektivløse i mye av det vi hisser
oss opp over i det daglige. Et eksempel
kan illustrere hva han mener: En dag jeg
kom fra jobb ved Hospice Lovisenberg,
sto jeg i handlekø i en butikk på vei hjem.
Jeg var fylt av det dype, fantastiske og for-
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Tekst: Torill Petronille Storhaug Urset
ferdelige som
hadde skjedd
med en ung
kreftpasient
som skulle forlate det fysiske
livet. I min distraksjon kom
brunosten
min inn i varestrømmen til
en eldre mann Audun Myskja (J.M Stenforan meg. Det ersens Forlag
førte til at hans regning måtte gjøres om
igjen, og han skjelte og smelte over denne
ugjerningen, som hadde ødelagt dagen
hans. Det brast for meg, og jeg sa: « Vet
du ikke at du skal dø?» Jeg tviler på at
jeg nådde fram, men han ble i det minste
stille. Vi gjør ofte det betydningsløse viktig, og glemmer det som er varig. Møtet
med døden kan forvandle oss, slik det har
gjort med mennesker som har opplevd en
såkalt nær-døden-opplevelse.
NÆR-DØDEN-OPPLEVELSER (NDO)
Myskja forteller i boka både om sin egen
og mange andres NDO, og han påstår at
slike erfaringer er mye mer vanlig enn vi
tror, og at opplevelsene det fortelles om
har mye til felles. Alle har en glassklar
tanke om at de dør, og samtidig kommer
det en fred og stillhet over dem og de ser
tydelige bilder av livet sitt. Mange reiser
gjennom en slags tunnel som munner
ut i et skarpt og strålende lys. Noen kan
høre vakker musikk og noen beskriver
også møter med avdøde slektninger. Følelser som beskrives er ofte glede, lykke,
velvære og en følelse av å forstå alt, av å
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ha en innsikt i de underliggende lovene i
livet. Videre har de en bevisst opplevelse
av å vende tilbake til kroppen. Samtlige
som har fortalt om sin NDO-opplevelse,
forteller at de har mindre frykt for døden
etterpå. Myskja tror det er naturlig at de
som har vært i nærkontakt med døden,
kan få en klarere bevissthet om at livet er
en kortvarig mulighet. Sjøl hadde han sin
NDO som 21-åring, etter år med kriser
og sjukdom, og han påstår dette forandret
livet hans for alltid!

TRO, HÅP OG KJÆRLIGHET
I helsevesenets tankegang er håpet knytta
til det å bli frisk slik at sjukdom og plager
blir borte, men i møtet med døden har
Myskja møtt håpet i en annen betydning.
Håpet, ikke som et løfte, men som et løft.
Uten tro, ikke noe håp, og uten håp ikke
noe kjærlighet. Det som består gjennom
liv og død er kjærligheten. Mange mennesker som har levd med døden i seg og
rundt seg, er sikker på at møtet med døden
har lært dem å leve. De har fått ny innsikt i
hva som betyr noe i livet, og hvilke verdier
det er verdt å bygge livet sitt på!

Kremasjon
Den som har fylt 15 år kan sjøl bestemme
om hun/han skal kremeres. En slik erklæring bør helst være skriftlig, underskrevet
og datert, men de etterlatte kan også ta en
slik avgjørelse om skriftlig erklæring ikke
finnes.
For et år sia kunne Røros Kapell tas
i bruk etter restaurering. Fra 2010-2015
var nærmeste krematorium i Trondheim
og på Gjøvik, men nå har det blitt et nytt
krematorium på Røros som tilfredsstiller
alle krav. Det er investert ni millioner i kapellet, og dette rommet kan også brukes

av mennesker med andre livssyn eller religioner (de kristne symbolene kan tildekkes med kunst). I tillegg er det også bygd
toaletter og lager.
Urnelund på Tynset
Stadig flere vil ha alternativ til kistegrav, og
på Tynset kirkegård skal det i løpet av våren 2017, åpnes en urnelund. Erfaring fra
andre steder der folk flytter til og fra, er at
de ønsker å ha et alternativ til et gravsted
med blomster og stell. Urnelunden skal ha
et felles gravminne og felles beplantning.

Tekst og foto: Torill Petronille Storhaug Urset

Når en av våre nærmeste dør

Bettan, Sneppen og Kor Magnon

Gravferdsloven og lokale vedtekter har
bestemmelser om begravelser og gravsteder. Det mest vanlige her er at den døde
begraves (kistegrav), men i byer og tettbygde strøk blir det mer og mer vanlig
med kremasjoner (brenning av kisten i
krematoriet).

Elisabeth ”Bettan” Andreassen sammen
med Sneppen og Kor Magnon holdt konsert I Tolga kirke 21. oktober. En fullsatt
kirke fikk en flott opplevelse. Korene opptrådde hver for seg og sammen og Elisabeth Andreassen opptrådde også både

Grav
Avdøde personer med bopel i Tolga
har fri (gratis) grav i 30 år. En festegrav
innebærer at en person leier gravstedet.
Gjeldende betalingssatser for festeavgift vedtas i kommunestyret, og kreves i
Tolga inn for 10 år om gangen. Prisen er
indeksregulert og er i 2016 er kr 909,-.
Hos oss er fredningstida 30 år for kistegrav og 20 år for urnegrav. Dvs. at gravstedet ikke kan brukes på nytt i samme
dybde eller urneposisjon som sist gravlagte, før fredningstida er ute.
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Av Sissel Erlien

sammen med korene og alene. Det hele
ble nær sagt selvfølgelig avsluttet med ”La
det svinge” og det svingte skikkelig foran
alteret da noen fra publikum også fikk
være med å synge og danse.

Foto: Ragnhild
Åshaug
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Vingelen
Gravmonumenter AS
Tlf. 952 49 864

Telefon 62 49 40 04

BERG STENVOLL
BEGRAVELSESBYRÅ
Dalsbygda 2550 Os
Døgnvakt tlf. 917 02 910

Til tjeneste ved
dødsfall og begravelser

Begravelsesbyrået
Nord-Østerdal

Vi betjener alle bygdene i Fjellregionen.
Daglig leder Tirill Langleite 922 88 535

Tlf. 62 48 23 00
www.eltron.no
firmapost@eltron.no

Tolga kirkestue
Selskapslokale
Kirkekontoret: 62 49 65 92
kirkekontoret@tolga.kirken.no

Bedriftsbidrag til Kirkehilsen?
Kontakt: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Solhellinga Folldal AS

• Grafiske tjenester
• www.dialektkoppen.no
• www.solhellingafolldal.no
Butikk midt i Folldal sentrum

Tlf. 62 49 00 04

- Takk for støtten -

