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Er det forskjell på de store
religioner?
Det hender jeg sier når jeg har
konfirmantundervisning: Det er nødvendig for
dere å vite litt om kristendommen. – Tenk om
dere kommer på en arbeidsplass, der det også er
fremmedarbeidere, og du får kanskje en muslim på
den ene siden av deg og en buddhist på den andre
siden. Begge er overbeviste troende, sterkt religiøse
mennesker, med en moral som ingen kan kritisere.
Så blir det snakk om religion, og de spør deg: ”Hva
tror du på som er kristen”? – Jeg tror på Gud, svarer
du. – Og de spør: Hvordan skal du leve som en
kristen? Og du svarer: Etter Guds vilje. – Du har
egentlig ikke svart galt, men du må jo få noe å tenke
på, når både muslimen og buddhisten svarer: Ja, men
dette er jo vår lære også!! Og så spør du deg selv: Er
det ikke noen forskjell på de større religioner?
Vår religion heter kristendom
Jeg tror det er viktig å gjenta, og gjenta, og gjenta
at vår religion heter kristendom. Fordi den har med
Kristus å gjøre. Det ligger i navnet, men blir likevel
glemt.
Snart har vi en vanskelig dag i kirkeåret. Maria
Budskapsdag, oppkalt etter Maria, Jesu mor. Men
ikke slik at hun er midtpunktet. Hovedtemaet er
dette, at Gud blir menneske, fødes inn i vår slekt,
som en av oss.
Et nyttig stikkord
Snart er det påske, og da får vi repetert hvorfor Jesus
kom til vår jord: For å lide og dø, for å stå opp fra de
døde tredje dag. – Som vi sier i den 2. artikkel: Jeg
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tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av
Jomfru Maria, Pint under Pontius Pilatus, korsfestet,
død og begravet…. Ingen ting om hans liv på jorden
i den 2. artikkel, men om hans gjerninger. For det er
det viktigste.
Hvis en fremmed spør deg om din kristne religion,
så glem ikke påsken. Den er et nyttig stikkord. Eller
også for din egen, private del. Glem ikke påsken.
Han har gjort i stand et sted
Jesus forklarte påsken for disiplene i den lange talen
han holdt for dem like før han skulle lide og dø. Det
hadde noe med himmelen å gjøre, sa han. ”I min
fars hus er det mange rom. – Jeg går for å gjøre i
stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har
gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake
og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er”, sa
han til dem.
Vi forstår vel ikke alt det han sier, men vi forstår at
påsken har med vårt himmelhåp å gjøre. Jesus dør
for å gjøre i stand himmelen for oss.
Hvor er veien til stedet?
Tomas spør Jesus om veien til himmelen, og får
dette kjente svaret. Jesus sier: ”Jeg er veien,
sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten
ved meg”.
Jesus er veien – fordi han døde for oss. Påsken blir
et viktig stikkord til forklaringen av vår kristne tro.
Og ut fra denne tro får vi leve i glad trygghet – etter
Jesu egen oppskrift for kristenlivet.
La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og
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tro meg! Vi vil gjerne få møte Jesus. Mulighetene til
det er mange. Det blir nok opp til hver enkelt av oss,
om vi vil møte ham og alle hans gaver. La oss møte
ham denne påsken, med det gamle salmeønske: Jeg
lukker deg inn i hjerte og sinn, o Herre min, med all
din nåde og gave.
God påske!

Lars Cristian Trandem
- er prest i Tolga
frem til sommeren.

Er kirken forkjølet?

eller om lyskasterne som lyser opp kirkene plutselig
ikke virker: Det er bare kirken som tar sin del av
støyten…

Av Audun Hjertager, kirkeverge
Kirken trenger mer enn skattepenger, festeavgifter
og inntekter på utleie
Den materielle kirken
Oppgavene i kirken vår er grovt sett tredelt: Presten,
som har hovedansvaret for søndagsgudstjenester og
kirkelige ritualer, får vi av bispedømmet og prosten.
Menigheten jobber med tro og gjerninger, mens
kommunen og fellesrådet har ansvaret for kirkelige
ansatte utenom prest, og de materielle verdiene, som
kirkebygg, gravlunder og kontor.
Den menneskelige kirken
For de første kristne var ikke kirken et bygg, men
et folk. Den egentlige kirken består av mennesker
i menigheter. Menighet betyr fellesskap, og
fellesskapene i kirken i Tolga kommune er delt
inn etter hvor man bor. Er du folkeregistrert i
kommunen og døpt i statskirken, så er du en del av
dette fellesskapet i Tolga, Vingelen, Holøydalen eller
Hodalen. Kirkebyggene står til deres disposisjon!

Velg hva kirken skal være!
Kirkekontoret må prioritere å bidra til
gjennomføring av pålagte gudstjenester og
begravelser, men med stadige innsparinger i
bakhodet er det på sikt ikke en selvfølge at selv slike
ritualer kan gjennomføres på samme måte som før.
Kanskje mangler det musikk en dag? Jeg tror kirken
har en begynnende forkjølelse. Den er litt ”tett i
pappen”, og trenger folk som vil pleie den. Hvordan
man skal pleie vet pleieren oftest best selv. Hva
mener du?
Tips oss gjerne om det er noe du synes kirken bør
gjøre annerledes, og gi oss tanker om hvordan
kirken kan pleies! Stikk gjerne innom kontoret, eller
skriv et brev! I løpet av våren håper vi å ha lagt ut
et spørreskjema på internettsidene våre www.tolga.
kirken.no

Deler på innskjæringer
Statstilskuddet til fellesrådet har blitt kraftig
redusert de senere år, og kommuneøkonomien
gjør ikke saken bedre for oss. På fellesrådets
budsjett er det derfor svært lite eller ingenting til
vikarer og ekstrahjelp, uforutsette reparasjoner og
dåpsopplæring. Bli derfor ikke overrasket om det
blir høyere gress mellom gravstøttene i sommer,
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REBUSER.
Finn bokstavene som mangler og sett de sammen til
en setning. Skriv svarene i skjemaet nederst.

REBUS 1:

+å

SALMESTUNDER PÅ TOLGA
OMSORGSTUN.
Tekst:Per Arne
Etter at Siv prest sluttet ble det også slutt på
andaktene på omsorgstunet. Dette var en viktig
stund for beboerne som betydde svært mye for
mange av dem. Her fikk de komme sammen og
synge kjente og kjære salmer, og der Siv bestandig
hadde noen tankevekkende ord på lur. Undertegnede
snakket derfor med Børre Rindal, som er prostiprest,
om det ikke var mulig å fortsette med andakter,
men da i en liten annen innpakning. Dette mente
Børre var en kjempeidé, og at det var veldig bra
om menighetsrådene klarte å arrangere andakter
også i fortsettelsen. Dette ble tatt opp i fellesrådet
senhøstes 2007, og det ble satt i gang med
salmestunder på omsorgstunet. Det er i første rekke
Svein Gjelten Bakken, Åse Leren og Per Arne Hagen
som har hovedansvaret for disse salmestundene. Her
leses det dikt og bibelord, og synges mange kjente
og kjære salmer.
Det er et veldig viktig tiltak og jeg mener at de
som har muligheter, og anledning, skulle tatt
seg tid annenhver torsdag for å bli med på disse
salmestundene. Hvis det er noen har lyst å være med
så ta kontakt med Per Arne Hagen på telefon 62 49
46 69.
Det blir garantert satt pris på av beboerne på
omsorgstunet.

-j+9-i

REBUS 2:

Laget av Per Arne Hagen
Lever svarene på kirkekontoret og bli med i
trekningen av en tur høyt opp i kirketårnet.
Nyt utsikten med en kvikk lunsj, og ring med
kirkeklokkene en søndag!
%------------------------------------------------------------Kryssord:
______________________________
Rebus 1: __________________________________
Rebus 2: __________________________________
Svaret er levert av:
________________________
Tlf:
____________
Alder: ___________________
Leveres til Kirkekontoret, 2540 Tolga eller
kirkekontoret@tolga.kirken.no
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Flyktning fra Palestina

- Før 1940 var Palestina et land, sier Mohammad.
- Men USA, England og Frankrike arbeidet for å
få til en stat for jødene, og i 1948 ble staten Israel
definert. Mohammad mener opprettelsen av Israel
stjal land fra Palestina.
- I Jerusalem, hovedstaden, bor det i dag 200000
palestinere.
Mohammad er muslim, og feirer ikke påske, men det
er mange kristne arabere, og de feirer påske.

Mohammad Mona er 34 år,
palestiner og muslim. Han kom
til Norge i 1999 og bor i Tolga.
Kirkehilsen har bedt Mohammad
Ibrahim Ali Mona dele noen tanker.
Av: Ola J. Nygaard

- Mange flyktninger som kommer til Norge er
ensomme og triste forteller Mohammad.
- De tenker mye på familien som er igjen
i hjemlandet, og har
Kirken i Tolga
språkvansker. En del
								
Telefon
flyktninger er vant til å ha
Kirkekontoret ma-ti, to-fr kl 08.30-13.00		
Kontor: 62 49 65 93
millioner av folk rundt seg, og
		
utenom
kontortid:			
Mob.: 92 21 83 89
da kan det bli stor overgang å
		
Adr: 2540 TOLGA, kirkekontoret@tolga.kirken.no
komme til en kommune som
Tolga!
Prest		
Lars Christian Trandem		
Kontor: 62 49 65 92
							
Mob: 99 87 13 73
Mohammad er oppvokst med
Daglig
leder
Audun
Hjertager
			
Mob: 92 21 83 89
arabisk og hebraisk. De første
Organist
Svein Gjelten Bakken			
Mob: 99 01 47 20
årene i Norge var Mohammad
Fellesrådet
Annbjørg
Heitmann,
leder		
Privat: 62 49 44 80
servitør på Høvringen
Høyfjellshotell.
- Jeg kunne engelsk, men det
var tungt helt til jeg lærte meg
norsk.
Siden har Mohammad jobbet
på restauranter i Oslo, og
som fjøsavløser. Nå tar han
utdannelse til helsefagarbeider.

Hodalen
		
Holøydalen:
		
		
Tolga:		
		
		
Vingelen
		
		

Leder:		
Kirketjener:
Leder:		
Kirketjener:
Klokker:
Leder: 		
Kirketjener:
Klokker:
Leder:		
Kirketjener:
Klokker:

Aud Lillian H. Rye
Nils Bakken 		
Ann Helen Lien
Jon Ivar Holøyen
Soline Holøyen
Aase Leren		
Jan Tollan		
Kari G. Bakken
Annbjørg Heitmann
Einar Heggstad
Per Arne Hagen
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Privat:
Privat:
Privat:
Privat:
Privat:
Privat:
Mob:
Privat:
Privat:
Mob:
Mob:

62 49 60 62
62 49 60 43
62 49 60 70
62 49 62 55
62 49 62 25
62 49 41 35
91 36 24 94
62 49 42 45
62 49 44 80
91 38 60 64
90 74 49 37
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PÅSKESYMBOLER
Av Per Arne Hagen
PÅSKEEGGET
En vet ikke når påskeegget
ble en fast mattradisjon
påskedag. En regner med
at det begynte i byene før
skikken inntok bygdene for
ca 100 år tilbake. Noen har
påstått at det hang sammen
med at fasten var slutt, og hønene hadde begynt å
verpe igjen. Akkurat som om hønene ikke verpet
i fastetiden. Men dette må være en kortslutning
da påsken er en bevegelig høytid, og skikken med
påskeegg hører hjemme under ulike klimatiske
forhold.
Egget er et gammelt symbol på livskraft og
fruktbarhet, slik det er uttrykt i det romerske
ordspråket ”Omne vivum ex ove”: alt levende
kommer fra egget. Oldkirken møtte disse
forestillingene med en kristen nytolkning, og i
tidlig middelalder ble egget godkjent som symbol
på oppstandelsen og livets gjenkomst. Slik ble
egget brukt i påskeforkynnelsen. en. Det skal finnes
bilder som viser Kristus stige opp av et knust egg.
I folketroen beholdt imidlertid egget sitt symbol
som livgivende kraftsentrum. Selve skikken med å
dekorere påskeegg startet i middelalderen og skal
ha sammenheng med tradisjoner rundt faste og
velsignelsen av kommende grøde. Jeg vil og legge til
at i middelalderen skal det ha vært slik at e påskeegg
ble gitt som gave mellom kjærestepar, eller som
gave til en man beundret.
”Når plommen i egget er meget stor, blir året godt”,
sier et ordtak. Det fortelles og at enkelte steder var
det slik at de første melkedråpene som ble melket
når det ble melket ute om sommeren ble melket i et
eggeskall.
Påskefarger
Gult er “påskefargen” i nord Europa.
Det er solens farge og symboliseres gjerne ved gule
påskekyllinger og gule blomster som påskeliljer
og forsythia. Vi pynter med gule lys, servietter og
påskekyllinger.
Fiolett er botsfarge - og bl.a. kirkens farge i
fastetiden.
Hvitt symboliserer renhet og er kirkens farge for
fest.
Grønt symboliserer liv og vekst.
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Påskelam
står sentralt i det jødiske
påskemåltidet, til minne
om offerlammet i Det
gamle testamente. I
kristendommen symbo
liserer lammet også Jesus,
“Guds lam, som bærer verdens synd”
Påskesalt
Gjennom tidene har salt hatt stor religiøs betydning.
I det gamle Israel skulle alle offer saltes, samt at
et saltet måltid etablerte vennskap. Det å strø salt
over en by var det samme som å overgi den til
Guds dom. Når Jesus brukte ordet, talte han om den
åndelig fornyende kraften: ”Salt er en god ting, men
når saltet mister sin kraft, hva vil I da salte med?
Ha salt i eder selv, og hold fred med hverandre”!
I folketroen ble saltet i seg selv oppfattet som et
kraftig antidemonisk middel som også heksene
måtte kapitulere for. Det kaltes påskesaltet, og
beskyttet både mennesker og buskap når det ble
anvendt på rett måte til rett tid.
Kylling
Kyllingen er symbol på nytt
liv. Kyllingen som bryter ut
av skallet brukes også som
symbol på Jesus som brøt ut
av graven. Det er mest vi i
Norden som bruker påskekyllinger. Sør i Europa og i
USA er det påskeharen og kaniner som dominerer.
Påskeharen
stammer helt tilbake fra
1700-tallet. Tradisjonen
med påskehare kommer
opprinnelig fra Tyskland, og
er et symbol på fruktbarhet.
Ja går tilbake på et symbol
for den keltiske fruktbar
hetsgudinnen Astarte.
Tyskerne tok påskeharen
med seg til USA, og der er
den blitt veldig vanlig. I våre dager blir barn for
talt at det er haren som kommer med påskeegg, og
noen steder har man tradisjon med at en påskehare
gjemmer egg ute (USA spesielt). Påskeharen har
først og fremst noe kommersielt over seg., noe som
vel taler for seg selv.
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Påskelys
Påskelyset tentes allerede
på 300 tallet på natten
mellom påskeaften og
påskedag. Det brant siden
under hver gudstjeneste
fram til og med
evangelielesningen Kristi
himmelfartsdag. Da som
evangelielys i nærheten av
prekestolen, eller det sted
evangeliet ble lest i fra.
Dette som en markering
av at Jesus Kristus denne dag, førti dager etter
oppstandelsen, hadde gått over fra den jordiske til
den himmelske sfære.
Deretter ble det ført over til nærheten av døpefonten
og fungerte som kirkens dåpslys fram til av
slutningen av evangelielesningen langfredag. Som
dåpslys ønsker det et nytt barn til dåpen, så vel som

en påminnelse til et hvert døpt menneske om at en
har barnekår hos sin himmelske far. Det som er
igjen av påskelyset/dåpslyset ble så i gamle dager
støpt om til amuletter med et kristent symbol, for
eksempel Kristus som det seirende lam. Og dette
ble gitt som en minnegave ved dåpen. Når entente
påskelyset natt til første påskedag var dette alltid i
form av et helt nytt påskelys. Lysestaken som var av
tre symboliserte livets tre. (Kilde: Tormod Grønland)
Påskehilsen på flere språk
Norsk og dansk: God påske!
Svensk: Glad påsk!
Islandsk: Gleðilega páska!
Tysk: Fröhliche Ostern!
Engelsk: Happy Easter!
Fransk: Joyeuses Pâques!
Spansk: Feliz Pascua!
Portugisisk: «Boa Páscoa!’’
Polsk: Wesołego Alleluja!

KIRKELIG SMÅNYTT
Nye ledere i kirken
Lars Christian Trandem, 46 år fra Aurskog i
Akershus er prest i Tolga frem til sommeren. Han
kan nås på tlf. 95871373, og er fast på kirkekontoret
på onsdager, fra kl 0830-1300. Kjetil Lorenzen
fra Tronsenteret skal fortsatt ha ansvaret for
konfirmantene våre.
Se bilde av Lars Christian Trandem på side 17.
Biskopen kommer!
100-årsjubileet skal markeres søndag 13. juli. Det
blir gudstjeneste kl 11 og feiring i samfunnshuset
etterpå. Biskop Solveig Fiske har meldt sin ankomst
til markeringen.
Det Kongelige Slott har derimot meldt avbud. Men
det sies at familien er godt kjent med området, og er
med oss i tankene.
Overskudd med underskudd
Regnskapet til Tolga kirkelige Fellesråd viser
et overskudd på 20.000 kr i 2007, men det var
budsjettert med nesten 100.000 i oppsparte
midler. Det blir fortsatt tært på sparepenger, men
takket være Tolgingenes giverglede og frivillige
innsats i menighetene, har man bl.a. kunnet

sluttføre restaureringen av det kongelige orgelet
i Holøydalen, bygget HC-toalett i Vingelen,
og av forsikringshensyn registrert alt inventar i
kirkebyggene. Takk for all økonomisk støtte!
En kveld utenom det vanlige!
Gunnhild Lorentzen ved Tronsenteret har
tipset Kirkehilsen om HEIDUNDRENDE
GOSPELKONSERT i Tynset kirke fredag 4. april
kl. 20.00. Konserten er ved Stor-Elvdal gospelkor,
ungdomskoret TronSing på Tynset og den
amerikanske gospelsangeren Calvin Bridges. Calvin
Bridges er kjent for opptredener i Oslo Specrtrum
sammen med Oslo Gospel kor. Skikkelig svart
gospel ”live”! Entre 150 kr for voksne og 60 kr for

100-års jubileumsbok
Jubileumsboken til Holøydalen kirke, som
blir full av spennende historie, og gamle og
nye bilder, kan bestilles på tlf: 62496019 eller
92242711. Kr 200,-. Utgivelse planlegges
til før jubileet, men det er et stort behov for
forhåndsbestillinger.
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Hilsen fra Siv, som var prest på Tolga frem til høsten
2007

FRA FJELL TIL FJÆRE.
FRA TOLGA TIL RANHEIM.
Undrer meg på hva har jeg gjort?
Siger og skriver 21.februar og har ennå ikke hatt
ski på beina – ikke siden påsken i fjor i Østfjella!
Ingenting i nærmeste omgivelser innbyr til samtale
om skismøring engang. Her i fjæresteinene er
vinteren vår hele vinteren! Jeg bor ikke høydemetere
kun noen høydecm over havflaten. Følgelig har jeg
søkt treningsasyl på et hypermoderne treningsstudio.
Urbant - og muskler og kondisjon utfordres uke for
uke til ”heia-rop” fra motivatorer og brutale rytmer
av noe som en gang var musikk.
Savn og trivsel!
Det går fint å savne både det ene og andre og
samtidig trives. Savner snø, ski og fjell. Trives
likevel med nye treningsmuligheter, og som
sjømannsdatter gir fjorden meg nytt tilskudd til
prekenspråket…
Sårt savnes også kirkene i Tolga, folket og alt som
fungerte så godt i bygdene(faktisk veldig mye
fungerer godt både i kirkeliv og kommuneliv i
Tolga!). Trives likevel under nye forhold. Det som er
artig jobbmessig er selvsagt daglig kollegafellesskap
og nye muligheter, men også det å trekke veksler på
erfaringer fra Tolga.
Mest av alt savnes Børre og Stine! Gleder meg til
familiegjenforening til sommeren.
Studenten i familien, Eivind, ser jeg ganske ofte…til
noen raske middager!

hele byen til seremonier. Det er en ”ordentlig” kirke
med stor kirkegård…og strandlinje! Så mange av
de som er på gudstjenester her er dåpsfolk. Men det
er også faste og lokale kirkegjengere. Det er ofte
enkel kirkekaffe i våpenhuset etter gudstjenesten, og
presten får anledning til å diskutere både teologi og
preken på kirkebakken! Det er artig! Ellers registrer
jeg det jeg allerede visste at gudstjenestebesøket
i de fire kirkene i Tolga er godt! Svært godt! Og
både på Ranheim som i Tolga må menighetsråd
og ansatte jobbe strategisk for å opprettholde
gudstjenestebesøket. (Her slipper vi jo å konkurrere
om oppmerksomheten med skiløypene da!) Her er
ingen forsangertjeneste, det må det bli en endring
på! Men vi har familiekor! Og dåpsskole for både
4-åringer og 6-åringer!
Summa summarum
Fra fjell til fjære…har jo sin pris! Fra fjøstid til
rushtid…tja ikke akkurat å trakte etter. Fra skiløype
til treningsstudio…jo da, ikke så verst. Fra Tolga
til Ranheim…faktisk svært glad for å få med meg
begge deler! Sånn er vi prester heldige. Nomader
som reiser mot nye utfordringer. Det er gøy, lærerikt
og interessant. Trondheim er en fin by! Og snart kan
jeg sykle rundt Jonsvatnet!
Hilsen Siv Rindal,
gammelprest i Tolga, nyprest på Ranheim.

Myriader av konfirmanter!
Ett årskull med konfirmanter i de to soknene her,
utgjør seks årskull med konfirmanter i Tolga! Og
her er vi underbemannet! Konfirmantarbeidet tar
tid. Jeg har vært på to leirer i år. Det er svært artig
at fjorårskonfirmanter går på lederkurs og blir med
som miniledere. Og eldre ungdommer tar mer
utvidede kurs og blir med som ungdomsledere.
Siste konfirmantweekend var vi to prester, fem
ungdomsledere og ni fjorårskonfirmanter med.
Noe konfirmantarbeid gjøres også i samarbeid med
flere Trondheimsmenigheter og Norges KFUK/M.
Spennende!
Gudstjenestebesøket.
Her er mye dåp! Maksgrense på fem dåp pr.
gudstjeneste! Ranheim kirke blir brukt av folk fra
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Planlagte gudstjenester
Dato
16.03.2008
20.03.2008
21.03.2008
23.03.2008
23.03.2008
24.03.2008
13.04.2008
20.04.2008
27.04.2008
11.05.2008
17.05.2008
17.05.2008
25.05.2008

Tid
12.00
19.30
11:00
09.00
11:00
11:00
19.00
11:00
11:00
11:00
10.00
11:30
11:00

Kirke
Klett hytta Tolga
HODALEN
HOLØYDALEN
VINGELEN
TOLGA
Omsorgstunet
TOLGA
VINGELEN
TOLGA
HOLØYDALEN
VINGELEN
TOLGA
TOLGA

Dag i kirkeåret
PALMESØNDAG
SKJÆRTORSDAG
LANGFREDAG
PÅSKEDAG
PÅSKEDAG
2. PÅSKEDAG
3. S. E. PÅSKE
4. S. E. PÅSKE
5. S. E. PÅSKE
PINSEDAG
17.mai
17.mai
2. S E. PINSE

dåp
dåp
dåp
dåp

Lars Christian Trandem er satt opp som prest alle dager unntatt skjærtorsdag i
Hodalen kirke. Denne har Børre Rindal (prostiprest) sammen med pilegrimsprest
Arne Bakken, som døper.

SIDEN SIST:

Vigde

Døpte

Vingelen:
02.02.08 Renate Langsæter
Solemsøkk og Svein Vingelsgaard
Ryen

Tolga
16.12.07 Maria Bakken (døpt på
Hitra)
23.02.08 Jo Ziener Dølmo
(konfirmant)
Vingelen:
09.12.07 Lavrans Urset
13.01.08 Steinar Gilleberg Stensli (konfirmant)
13.01.08 Vemund Sundt (konfirmant)		
Hodalen:
17.02.08 Arild Fauskanger Jensen (konfirmant)
Holøydalen:
18.11.07 Magnus Indrelid Hørven
27.01.08 Brage Kjær

Døde
(dato for jordfestelse)
Vingelen:
25.01.08 Ingeborg Livoll, f.1941
15.02.08 Solveig Storgjelten,
f. 1937		
Hodalen
04.01.08 Liv Oddveig Trøan

tolgaposten
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