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Hodalen: Arve Rye, tlf 911 75 404
Holøydalen:
Gunn Hege Jordmoen, tlf 482 53 788
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Fasteaksjonen 2021 i regi av Kirkens Nødhjelp
«Forandre. For andre.»

Ingen barn skal måtte drikke skittent vann.
Likevel må 785 millioner mennesker det hver dag.
La oss bidra til en mer rettferdig verden sammen.
Det er rart for oss å tenke på, her vi vasser i ren snø i fjellet!

Vi har sammen med konfirmantene satset på aksjon fra dør til dør i Tolga,
men uansett kan du også gi digitalt.

VIPPS/SMS VANN til 2426 (250,-) Eller gi på konto 1594 22 87493
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Hamar biskops påskeandakt 2021
Cornelis Vreeswijk, synger i «Turistens
Klagan» om å kjenne seg avstengt, men
hvordan sangen fra barna på Karl Johan
gir håp.
Det sjunger några ungar på Karl Johan, dom låter starka och fina som bara
ungar kan.
En ettermiddag i vinter kjente jeg på at
det var lite dagslys. Tilværelsen var preget
av restriksjonene knyttet til Covid-19. Da
skjedde noe som var som å finne hvitveis
og blåveis midt i vinterens snø, is og kulde.
Hva hendte? Jo, ivrige barnestemmer uttrykte glede over å leke i snøen og lyden
fra dem bar bud om liv og håp midt i det
avstengte.
Dette minner meg om to ord som er
knyttet til jul og påske: «Frykt ikke». Det
fikk gjeterne på Betlehemsmarkene høre.
Det samme fikk kvinnene høre da de tidlig
på morgenen kom til graven til sin venn.
Det er så stille, så stille. Stillheten brytes av
at noe grensesprengende skjer som bærer
bud om noe nytt
Dette å se til graven, handler om et felles grunnleggende behov; å se til og minnes
den som er død. Ikke sjelden gjør mange
dette både rett etter begravelsen og senere.
Ser til, kjenner på det som var, bærer med
seg felles levd liv. Mange av kirketjenerne
og graverne rundt om vet at det er slik og
er opptatt av verdigheten på kirkegården.
De legger omsorg og omtanke i blant
annet hvordan de etter begravelsesesseremonien legger kranser og bårebuketter på
gravene. Alle som har mistet en nær vet
hvor mye det betyr med en slik verdighet
og respekt i møte med livets og dødens
sammensatthet.
Jesu liv, hans død på korset og hans
oppstandelse kaster lys over våre liv og vår
verden. Korset er i berøring med vår eksisKirkehilsen nr 1, 2021

tens. I det øyeblikket da Jesus drog
sitt siste åndedrag
på korset skalv
jorden og klippene
slo sprekker. Etter Solveig Fiske.
at Jesu døde kropp Foto Halvard Bjørkås.
hadde hvilt i graven, skjer dette uforklarlige
og overveldende enda en gang. Men nå er
det ikke dødens, men livets krefter som bryter fram.
For Maria Magdalena og den andre
Maria ble morgenens sorgfulle stillhet brutt.
Jeg ser for meg deres angst og forvirring. Jeg
synes jeg hører deres spørsmål: Hva er det
som skjer? Er det ikke nok nå? Og så får
de høre fra engelen: «Frykt ikke! Jeg vet at
dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han
er ikke her, han er stått opp, slik som han sa.
Kom og se stedet hvor han lå!»
Kirken bæres fremdeles oppe av denne
gjennomgripende hendelsen. Siden da har
budskapet om Jesus Kristus har fått lyde til
forankring, tro og håp.
Når menneskers liv fylles av mørke og
tunge tider, skal kirken fortsette å reise håpets lys for hvert enkelt menneske.
For selv om frykten ikke er borte, spirer livets krefter fram. Oppstandelsen bærer
løfter om liv og framtid. Kristus er oppstanden!
Velsignet påskehøytid!
Solveig Fiske, Hamar biskop

Blåveisgutt.
Foto:
Jorun Vang.
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Utfordrer til grønn handling
Du ska itte trø i graset.
Spede spira lyt få stå.
Mållaust liv har og e mening
du lyt sjå og tenkje på.
På Guds jord og i hass hage
er du sjøl et lite strå.
Trysildikter Einar Skjæraasen rommer
hele klima og miljødebatten i noen enkle
verselinjer. Når vi diskuterer utslippskvoter, utbygginger, avfallsproblem og overforbruk er det egentlig dette det handler om;
å leve med en grunnleggende respekt og
ansvarsfølelse for Skaperverket.
For å ta vare på det Gud har skapt, må vi
ta vare på miljøet og klima på jorda. Som
Norges største medlemsorganisasjon har
vi som kirke også en stor mulighet til å påvirke handling.
Kirka som veiviser
Kirkemøtet vedtok i 2019 en uttalelse som
oppfordra regjeringen, Stortinget og lokale
folkevalgte om å ta ansvar og handle for
klimaet.
Den norske kirke har sagt at vi vil ta vår
del av ansvaret for å nå FNs bærekraftsmål
om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet
og stoppe klimaendringene innen år 2030.
Bærekraftsmåla er konkrete og ambisiøse.
De forplikter verdenssamfunnet. De forplikter det enkelte land. De forplikter mennesker. De forplikter deg og meg.
Kristendommen er en god ressurs inn
i arbeidet med bærekraft og skaperverk,
og vi ser dette er viktig også i de bibelske
skrifter, slik som i salme 24,1-2: «Jorden og
det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der, er hans. For han
har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet
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Tekst: Biskop Solveig Fiske
Foto: Espen Heitmann

den på strømmende vann».
Kirken har derfor, i samarbeid
med andre aktører, utgitt boken «Bærekraftsboka», (http://
bærekraftsboka.no), som er god
lesning for den som er interessert i koblinga kristendom og
bærekraftsmål.
Så hva kan vi gjøre?
Hamar bispedømme har miljøfyrtårnsertifikat, og over 70 av våre menigheter
er en del av «Grønn kirke – miljøledelse i
praksis». Dette forplikter. Bærekraft handler om å kutte i innkjøp og forbruk, reise
mindre, men også om bevisstgjøring.
Det handler om vilje til å skape en
bedre verden. Begynner vi i det små,
vil det kunne vokse seg stort. Som FNs
bærekraftsmål nr. 17 sier: Samarbeid for
å nå målene.
La 2021 bli det året der menigheter i
Hamar utgjør en forskjell. Velg et grønt
mål som alle deler av menigheten kan
enes om og jobbe sammen for å nå. Slik
kan vi sette et avtrykk, og inspirere andre
deler av samfunnet til handling.
 u skal ikke røre reiret,
D
reiret
er ei lita seng.

Over tynne bån brer erla
ut sin vâre varme veng.
Pipet i den minste strupe
skal bli kvitring over eng.
Du skal itte sette snuru
når du sir et hara-spor.
Du skal sjå deg for og akte
alt som flyg og spring og gror.
Du er sjøl en liten vek en,
du treng sjøl en storebror.
Kirkehilsen nr 1, 2021

Velkommen til Elisabeth

Tekst og foto: Guri Jortveit

Samme døra: Elisabeth Saanum har samme arbeidsveg som før, sjøl om hun har skiftet
jobb fra økonomikontoret til kirkekontoret på kommunehuset i Tolga.
1. mars tiltrådte Elisabeth Saanum i jobben som Tolgas nye kirkeverge, daglig leder for kirkene våre.
Hun skifter beite, men flytter seg ikke
så langt fysisk - fra jobben ved økonomiavdelingen i Tolga kommune til kirkekontoret ei trapp ned på kommunehuset. Slik
sett er hun godt kjent både i Tolga og med
kommunal virksomhet, og forteller at hun
bor her på det 26. året.
- Jeg trivdes veldig godt i gamlejobben
og var ved økonomikontoret i over 23 år,
men gleder meg veldig til å komme i gang
med den nye. Dette blir noe helt annet enn
det jeg kommer fra, samtidig er det nå jeg
Kirkehilsen nr 1, 2021

har lyst til å gjøre litt andre ting.
Vi konstaterer at det var kjærligheten
som brakte henne til Tolga. Hun og ektefellen Knut gjorde tolginger av seg da eldstemann var født. Opprinnelig kommer
Elisabeth fra Mandal, og har både blidt
smil og bløte konsonanter. Sørlendingen
sier hun trives i Tolga.
- Jeg har alltid vært glad i å være ute
på vinteren og liker snøen, fjellene og naturen.
Det var en viktig årsak til at Knut og
hun flyttet til hans hjemsted i utgangspunktet, og familien har satt pris på fjellet og friluftslivet i alle år. Begge sønnene,
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Håvard og Oddvar, har vært aktivt med i
idrett og friluftsliv de også, og vi har møtt
Elisabeth på ulike dugnadsarenaer opp
gjennom åra.
- Dugnadsarbeider ja, det må man være.
Det er en måte å treffe folk på i Tolga. Det
er egentlig noe ganske fint, konstaterer hun.
- Hva er det du ser fram til ved den nye
jobben?
- Jeg gleder meg til å jobbe i folkekirken.
Dessuten blir det spennende å jobbe med
folk. Jeg ser også fram til å samarbeide med
Reidun og Amund, prest og organist, og så
har vi jo fire kirketjenere. Det er Arve Rye
i Hodalen, Jan Tollan på Tolga, Audun Urset i Vingelen, samt Gunn Hege Jordmoen i
Holøydalen.
Mens presten tar seg av det kirkelige,
er det daglig leder som har ansvar for kirketjenerne og organisten, budsjettarbeid
og økonomiplan, vedlikehold og drift.
- Det er på en måte to arbeidslinjer, og
det fordrer et godt samarbeid mellom de to
linjene, forklarer hun.
- Videre håper jeg på et fortsatt godt
samarbeid med kommunen, både jobbmessig og kollegialt. Du vet, på en måte beholder jeg nærhet til de gamle kollegaene mine
og det er folk jeg setter stor pris på. Det er
fint at vi fortsatt skal være under samme
tak. Sist, men ikke minst, er jeg veldig glad
for at vår tidligere kirkeverge Espen fortsatt
skal være på huset. Han blir nok god å ha.
I skrivende stund legger koronarestriksjonene fortsatt rammer for all kirkelig virksomhet, men den nye kirkevergen
sier hun skal ut for å bli kjent med både
kirkene og folk i alle deler av kommunen.
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På plass: Elisabeth Saanum flytter inn på
kirkekontoret nede i første etasje i kommunehuset, og dørskiltet med Espen sitt
navn på blir byttet ut med Elisabeth sitt.

- Jeg har lyst til å ta en runde og besøke
kirkene. Vi har flotte fine kirker. Tolga kirke
er jo den jeg kjenner best og har vært mest
fra før, og den er veldig flott. Den har gode
varme farger, sier Elisabeth, og legger til at
hennes barndoms kirke i Mandal faktisk er
den største trekirken i Norge.
Vi i menighetsrådene ønsker lykke til
både på rundturen og i jobben.
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Takk for ei lærerik og givende tid.
Hei alle, og tusen takk for meg
som kirkeverge. Det er bestandig rart å slutte i en jobb, og
kanskje er dette en type jobb
man får et ekstra eierskap til?
Av og til er det imidlertid rett
å søke andre veier, og folkene
jeg har hatt rundt meg som
kirkeverge vil jeg nok fortsatt
holde kontakten med. Jeg står
last og brast ved at kirka fyller
en viktig rolle i lokalsamfunnene i Tolga.
Jeg har også lært at det er veldig forskjellig
hva folk legger i kirkas rolle, - og hva den
betyr for hver enkelt. For noen er det kanskje et uavklart spørsmål?
For mange handler det om gudstro og
religion, for mange andre mer bare tradisjoner og verdier, - uten at det nødvendigvis ligger noen konflikt i det. Noen er kanskje usikre i møtet med kirke og religion,
men henvender seg til en god kraft når det
trengs som mest. Det er mange områder
hvor kirka kan bidra, gjennom gode møter
med folk, særlig også i et flerkulturelt Tolga, hvor folk skal finne sammen på tvers,
og finne sin plass langt fra de tradisjoner
man er vant til.
Nettopp derfor er det så viktig at kirka
oppleves som imøtekommende og god,
uavhengig av årsaken til at folk oppsøker
kirka. Det er viktig å tilpasse oss samfunnet, men vi skal huske at de trygge og
høgtidelige rammene kirka skaper, også
springer ut av godt kjente tekster i bibelen, musikk og tradisjon. Ulike elementer
i ulike settinger, men atmosfæren i kirkerommet er noe eget..
Det siste året har vi måttet være kirke
på en ny måte. Det har vært vanskelig å
Kirkehilsen nr 1, 2021

Espen Heitmann

påkalle fellesskapet, og nærheten kirka ønsker å representere i en tid der avstand, rutiner
og upersonlig regelverk har
styrt mye av aktiviteten. Da
har det vært godt å lene seg på
en trygg stab, som møter folk,
og er tryggheten selv, innenfor
stadig endrede rammer. Jeg
vil i samme åndedrag rette en
stor takk til fellesrådet, menighetsråd og frivillige. Uten dere stopper det
opp!
Av og til er det lett å tenke at kirkene
bare er der, - men det er ikke sant! Det
krever omtanke, vedlikehold og innsats
å ta vare på kirkene våre. Rammen kirka
representerer omkring viktige hendelser
i livet, er også avhengig av engasjement i
menighetene. Det krever at vi investerer
både innsats og engasjement for å beholde bygg og atmosfære. Noe av det vi har
jobbet mest med i min tid i Fellesrådet, er
samarbeid med kommunen om økonomi
og ansvarsdeling. Så er allikevel ikke det
nok. Menigheten må bidra. Det er felles
innsats og entusiasme som kan sørge for
at kirkene forblir en verdig institusjon
med betydning for folk, og selv om NordØsterdølen ikke alltid roper høyest, så vet
jeg at kirkene betyr mye på ulikt vis.
Det er godt å vite at Elisabeth er på
plass som kirkeverge, for å lose arbeidet
videre. Jeg ønsker deg lykke til, og vet det
er mye å ta tak i. Det er ikke alltid man
rekker like mye som man skulle ønske.
Men bruk tida og alle gode krefter rundt
deg, så er jeg sikker på at det blir veldig
bra!
Espen
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Susan måtte drikke vannet hun vasket klær i
For seksbarnsmoren Susan Miyambo (35)
var rent vann kun en fjern drøm. Alt vannet hun trengte til mat, drikke og klesvask
måtte hun hente i en skitten elv.
Vi er i landsbyen Kasalaulo i Zambia,
i et område hvor flere tusen flyktninger
fra Kongo har søkt tilflukt. Her bor Susan
sammen med de seks barna sine i et lite
hus med strå på taket.
Tunge kanner
Med høner som flakser rundt bena hennes,
et barn på armen og et som holder i skjørtekanten, forteller hun om timelange gåturer
for å hente vann før de fikk rent vann til
landsbyen.
-Mangel på vann ga oss mange
helseproblemer. Elva var vår nærmeste
vannkilde, og den var både skitten og full
av bakterier. Vi var veldig ofte syke, forteller hun.
Alternativet var å gå langt med tunge
kanner. Flere timer måtte hun bruke for
å hente rent vann. Det var det ikke alltid
tid til med seks barn å ta seg av. Derfor
ble vannet fra elva ofte den enkleste løs-

ningen. Vannet hun vasket klær i, drakk,
badet barna i og lagde mat med. Vannet
hun delte med dyr og innsekter.
Vi måtte gå store avstander for å komme
til vannkilden, og det var vanskelig for
familien min å få til det, forklarer hun.
Brønn som endret alt
Susen tar oss med inn i huset sitt der de
er mange på liten plass. Litt av plassen er
satt av til oppbevaring av fisk og den populære grønnsaken, kassava, som smaker
nesten som en potet.
Her ser du litt av inntekten min, smiler
hun. For salg av både fisk og kassava gir
ekstra penger til storfamilien.
Hun peker på de fargerike vannkannene som står ved matlagingsplassen.
-Nå trenger vi ikke lenger å gå langt
for å hente vann. Takket være Kirkens
Nødhjelp har vi fått rent vann i landsbyen. Det er vi så takknemlige for.
Landsbyen, med sine 1753 innbyggere, er en av mange landsbyer som har
fått tilgang til vann av Kirkens Nødhjelp. Våren 2018 boret vi en brønn. Det
er viktig for oss at hele
landsbyen får eierskap til
vannsystemet vi bygger.
Derfor samarbeider vi
tett med våre lokale partSeksbarnsmoren Susan
Miyambo trodde aldri at
hun skulle få rent vann,
men nå som hun har fått
det kan hun bruke mer
tid sammen med barna
sine.
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Tekst: Anette Torjusen
nere og vanningeniører.
Innbyggerne er med på tilrettelegging
og velger en egen komite som vedlikeholder og har ansvar for vannforsyningen.
For Susan er det nå bare en kort tur
bort til brønnen som er omringet av kanner klare til å fylles opp.
-Nå kan jeg gi familien min rent vann.
Det er jeg så glad for.
Men selv om Susan ikke lenger er bekymret for å bli syk av skittent vann, har hun en
annen stor bekymring. En bekymring hun
deler med resten av verden: Covid-19.
-Jeg er redd for å bli smittet når mange
av oss er samlet, og jeg frykter for barnas
og mitt liv. Covid-19 er virkelig og utgjør
en fare for oss alle.
Spesielt er hun bekymret for lange køer ved
vannpumpa. For i landsbyen er det mange
som setter pris på rent og trygt vann og etterspørselen er derfor stor.
Min oppfordring er at det bores enda flere
brønner for å møte etterspørselen, slik at
enda flere får tilgang til rent vann og vi kan
ha god avstand for å unngå smitte.

Brønnen i Kasalaulo i Zambia er rett
utenfor huset til seksbarnsmoren. Tilgang
til rent vann har forandret livet hennes.
Hun kan blant annet bruke mye mer tid
på å dyrke kassava og mango.

Årets fasteaksjon i Tolga 23. mars
Årets fasteaksjon i Tolga er i skrivende stund
planlagt tirdag 23. mars på ettermiddag og
kveld. Mange har nok hatt besøk fra årets konfirmanter, som hvert år går rundt i bygdene
våre med bøsser. Dersom ikke korona har stoppet bøssene. Kanskje gir en del av dere uansett
digitalt, og det er fortsatt mulig!
Som flere år før går de innsamlede midlene
til Kirkens Nødhjelp og deres vannsatsning.
Arbeidet deres med å skaffe rent vann er ikke
minst viktig nå under pandemien!
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Av Reidun Woie Kleveland

Siden årets kull ikke er så stort, når vi nok
uansett ikke ut til alle, og Hodalen er helt uten
konfirmanter.
Vi takker for all velvilje og gode bidrag, og
konfirmantene for god innsats!
Det er fortsatt mulig å gi penger på følgende
måte:

VIPPS: 2426
SMS VANN til 2426 (250 kr)
Kontornummer: 1594 22 87493
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Glimt fra menighetslivet

Vingelen kirke var pyntet til fest ved
innsyng av jul 2020. Tusen takk til
menighetsrådet. Foto: Hilde Gellein
Løkken.

Julaften i Holøydalen kirke: Menighetsrådet i Holøydalen arrangerte musikkandakt julaften. Med toner fra Tone Hulbækmo, Hans Fredrik Jacobsen og organist Amund Røe, spredte
julebudskapet seg. Foto: Gunn Hege Jordmoen.

Ingri Amalie Sæter
Jordet,Vingelen. Foto: Hilde
Gellein Løkken.

Jan Tollan og Arve Rye har
skiftet mønpanner på Hodalen kirke. Samarbeid og
forsiktighet er viktig når slike
oppgaver løses, men bra blir
det! Foto: Jan Tollan.
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Først på Facebook: Skjærtordag 2020 fikk mange se
den vakre nye døpefonten og lesepulten i Hodalen
på Facebook.
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Kun Sangkoret Sneppen var
fysisk til stede på Høgtidsgudstjenesten 17. mai fra Tolga
kirke, som ble streamet på
Facebook. Video: Sindre Riise.

Gode ord fra Reidun prest har nådd
mange digitalt.

Trosopplæring

Tekst: Trond Gellein Løkken

«TRAFIKKLYS» I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER
Barne- og ungdomsarbeidet kan gjenopptas!
Etter en periode med sosial nedstenging på
nyåret, viderefører myndighetene de fleste
tiltakene, men det er noen oppmykninger for
kirken og særlig barne- og ungdomsarbeidet
fra 23. februar.
I midten av januar kunne Kirken delvis
åpne igjen for arrangementer og aktiviteter
igjen, og barne- og ungdomsarbeidet har
fått «trafikklys». Det betyr at barn og unge
under 20 år kan delta i fritidsaktiviteter som
normalt, både innendørs og utendørs. De kan
også unntas fra anbefalingen om 1 meters
avstand når det er nødvendig for å drive med
aktiviteten.
Myndighetene har fått flere tilbakemeldinger om at det er krevende å planlegge og
gjennomføre barne- og ungdomsarbeidet
med varierende smitteverntiltak. Det har
også vært usikkerhet knyttet til endring av
Kirkehilsen nr 1, 2021

nivå i barnehager og skoler, og hva dette
betyr for kirken. For å gjøre arbeidet mer
forutsigbart, og i tråd med den lokale smittesituasjonen, knyttes det nå til trafikklysmodellen som gjelder i barnehager og skoler.
Det betyr at barne- og ungdomsarbeidet stort
sett kan gjennomføres i tråd med lokale og
nasjonale smitteverntiltak Trafikklysmodellen
vil si at grønt, gult og rødt nivå i barnehage
og skoler har blitt oversatt til kirkens barneog ungdomsarbeid.
Velkommen til vårsemesterets aktiviteter!
Følg med på kirkens hjemmeside og
Facebooksiden «Kirkene i Tolga».
Hilsen Trond
Trosopplærer’n
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Trosopplæring...
DAGSLEIR FOR 5-ÅRINGER - NOAHS ARK PÅ TRON
I juni arrangerer vi en dagsleir på Tron Ungdomssenter som heter «Noahs ark». Den er for
alle 5 åringer i hele Nord Østerdalen, så ta med
deg familien og kom! Har du søsken som vil være
med er de også selvsagt velkommen.
Noah var en god og snill mann, som fikk
Det blir natursti (mulig å gå med barnevogn), kos
beskjed fra Gud om å bygge en stor ark, eller
med dyra, leik, bygging av trebåter, liten samling
båt. Med seg i arken tok Noah to av hvert eneste
i kapellet og grilling. Vi stiller med varme griller,
pølser og saft.
dyr som fantes i verden, en hann og en hunn.
Vi sender ut invitasjon til alle 5-åringer i
Da passer det bra at leiren vi har på Tron heter
Noahs ark, når det er en dagsleir hvor vi kan treffe Alvdal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset, så følg
forskjellige dyr.
med i postkassa du som er 5 år.
Tårnagent
Tårnagenthelg er en helg for alle 8 og 9 åringer i
Tolga, fylt med oppdrag og mysterier som barna
inviteres til å løse.
Du som bor i Tolga, og er i alderen 8 og 9 år
får et superhemmelig brev fra kirken hvor du blir
invitert til å løse oppdrag gjennom utforsking av
kirkerommet, klokketårn, symboler og bibelfortellinger. Vi skal leke agenter og gå på oppdagelses-

ferd i kirkens ulike rom.
Sted: Vingelen kirke
Tidspunkt: Helga 17 - 18. april
VELKOMMEN
NB! Vi må ta forbehold om endringer som følge av
Covid-19.

HVA SKJER PÅ TRON UNGDOMSSENTER
Vi er inne i en rar tid, der vi i liten grad vet hva
som skjer rundt neste sving. I en slik tid er det
også krevende å planlegge leirer. Slik situasjonen
er her og nå, kan vi ikke gjennomføre leir. Dette
kan endre seg på relativt kort tid. På Tron Ungdomssenter har vi derfor valgt å legge opp en plan
for leirer denne vinteren og våren, med hensikt
på å avholde arrangementene dersom situasjonen
tillater det.
Vi planlegger på en slik måte, at informasjon
om leir kan komme på kort varsel. Sett gjerne
av tidspunktene allerede nå. Vi tenker at en leir
kan være et godt «friminutt» for mange barn i en
situasjon som for mange har vært krevende.
Under kommer en oversikt over de leirer og
arrangement vi har planlagt i tiden fremover. Så
håper vi at smittesituasjonen utvikler seg i positiv
retning, slik at vi kan gjennomføre dette som
beskrevet.
13. mars: Dagsleir for 2.-4. trinn
19.-21. mars: Vinterleir for 5. – 8. trinn
28. mars (Palmesøndag): Påskemåltid
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kl. 15.00 – 17.30. Påskens historie blir 		
formidlet gjennom smakssanser,
innlevelse etc. Passer godt for liten og 		
stor.
9.-11. april: Mannsweekend
11. april: Årsmøte
7.-9. mai: Dugnadsleir for storfamilien 		
(alternativt 28.-30. mai)
Sommerleirene er ennå ikke helt fastsatt, men blir
en gang i tidsrommet 11. juni – 25. juni. Vi vil
da ha en dyreleir for de som er ferdig med 1. – 4.
trinn og villmarksleir/friluftsleir for de som er
ferdig med 4. – 8. trinn.
En onsdag i måneden, er det også «onsdagsmiddag». Dette er åpent for alle. Det er et hyggelig
fellesskap, hvor vi spiser en rimelig og god middag
sammen. Følg med på Facebooksiden «Tron Ungdomssenter» for mer informasjon.
Med vennlig hilsen Tron Ungdomssenter
v/Gunhild Hesselberg Lorentzen
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Trosopplæring...
BARNEKOR MED KLUBBAKTIVITERKlubb - Kor, Kor-Klubb, Aktivitetskor…
Liker du å synge? Likte du også barneklubben
da du var mindre? Så bra! Kirkene i Tolga har
et barnekor med klubbaktiviteter du kan være
med på.
Organisten vår, Amund Røe, leder
barnekoret sammen med Annabeth Motrøen
og Trond Gellein Løkken. I tillegg deltar ungdomsledere våre, Sumaja og Selma Øien.
Øvingene foregår vekselsvis i Vingelen
kirke og kirkestua på Tolga, fra kl. 17.00 til
18.00. Vi synger sammen, både kjente og nye
sanger, før har fruktpause. Andre halvdelen blir fylt med varierte som lek, verksted,
bibelfortelling osv. Foreldre og søsken er
også velkommen til å være med å synge på

øvelsene.
Vi har også planlagt opptredener, både i
Tolga kirke og Vingelen kirke etterhvert. Dag
og klokkeslett andre kommer etter hvert.
Vi håper du har lyst til å være med i
barnekoret med klubbaktiviteter og synge og
leke sammen med oss, selv om du ikke får tid
til å være med på alle øvingskveldene.

Velkommen!

Oppsatte øvingsdatoer
23. februar, tirsdag Kirkestua på Tolga
24. mars, onsdag i Vingelen kirke
20. april, tirsdag i Kirkestua på Tolga
26. mai, onsdag i Vingelen kirke

Gudstjenester
I disse tider er det stadige endringer i smittevernreglene. I skrivende stund er det nasjonale
taket for deltakelse i kirkene i Tolga følgende, med faste tilviste plasser.
Tolga: Inntil 100 personer
Vingelen: Inntil 50 personer
Hodalen: Inntil 30 personer
Holøydalen inntil 25 personer
Påske
Palmesøndag 28.03. kl.11.00.
Gudstjeneste. Kletthytta Tolga.
Skjærtorsdag 01.04. kl.16.00.
Gudstjeneste, nattverd. Omsorgstunet.
Skjærtorsdag 01.04. kl.19.00.
Gudstjeneste, nattverd. Utdeling av NT til
5-trinn. Hodalen.
Langfredag 02.04. kl.11.00.
Gudstjeneste, nattverd. Utdeling av NT til
5-trinn. Holøydalen.

1. påskedag 04.04. kl.11.00.
Høytidsgudstjeneste, nattverd, dåp. Tolga.
Søndag 18.04. kl. 11.00.
Tårnagentgudstjeneneste. Vingelen.
Søndag 18.04. kl. 19.00.
Vårkveld. Utdeling av NT til 5-trinn. Tolga.
Mai
Søndag 02.05. kl.11.00.
Samtalegudstjeneste med konfirmantene,
nattverd. Tolga .

Søndag 02.05. kl. 13.00.
Dåpsgudstjeneste. Tolga.
1. påskedag 04.04. kl.09.00.
Høytidsgudstjeneste, nattverd. Utdeling av NT
til 5-trinn. Vingelen.
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Mandag 17.05. kl.10.00.
17. mai-gudstjeneste. Vingelen.
Mandag 17.05. kl.12.00.
17. mai-gudstjeneste. Tolga.
1. pinsedag 23.05. kl. 11.00.
Høytidsgudstjeneste med nattverd.
Hodalen.
1. pinsedag 23.05. kl. 13.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste. Holøydalen.

Søndag 20.06. kl.12.00.
Skaperverkets dag, gudstjeneste, 2-åringer
deltar, dåp. Dølmotunet.
Andakter og musikkstunder
på omsorgstunet:
• Skjærtorsdag 01.04. kl.16.00.
Gudstjeneste med nattverd.
• Tirsdag 20.04. kl. 11.00
• Tirsdag 04.05. kl. 11.00
• Tirsdag 25.05. kl. 11.00
• Tirsdag 08.06. kl. 11.00

Lørdag 29.05. kl.11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste. (Reservedato
dato 04.09.) Tolga.
Juni
Lørdag 05.06. kl.11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste. (Reservedato
dato 18.09.) Vingelen.

Siden sist

Vielser

12.02.2021 Per Ove Volden og Kari
Nordskogen

Vi vektlegger godt smittevern på våre
gudstjenester og samlinger. Det skal
være trygt for alle å delta! Datoene er
med forbehold om endringer grunnet
covid-19. Velkommen!
GRAVFERDER
Holøydalen
15.01.21 Olaug Langsjøvold
Tolga
21.01.21 Stanislav Szychowski
02.02.21 Ingebjørg M. Tolgensbakk
Vingelen
18.12.20 Ella Gransletten
26.02.21 Eisten Aaseng

Årets konfirmanter
Holøydalen kirke 23. mai
Lorielle Tehya Ayana Haugen Goodell
Tolga kirke 29. mai (reservedato 4. september)
Emma Haugen
Elise Woie Kleveland
Ole Øyvind Eggen Langøien
Sunniva Lysgård Moen
Heidi Sugaren
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Vingelen kirke 5. juni
(reservedato 18. september)
Theo Dolven
Rasmus Ryen
Bjørnar Tobro Rønningen
Hans Motrøen Trøan
Hallvard Vingelsgaard
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Vingelen
Gravmonumenter AS
Tlf. 952 49 864

BERG STENVOLL
BEGRAVELSESBYRÅ

Vangrøftveien 298, 2552 Dalsbygda
Døgnvakt tlf. 917 02 910

Til tjeneste ved
dødsfall og begravelser

Her kan
DIN annonse stå
Ta kontakt med kirkekontoret!

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

Redaksjonen tar gjerne imot
stoff til Kirkehilsen:
kirkekontoret@tolga.kirken.no

- Takk for støtten -

