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Kirkehilsen og økonomi
Det vil i 2022 komme ut 3 nummer av Kirkehilsen. Første nummer kommer ut til
påske. Nummer to vil komme ut til sommerferien. Nummer tre vil komme til advent.
I 2021 gikk Kirkehilsen i underskudd med kr. 12.420,-. Vi ønsker at resultatet skal bli
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Hvem vil du foreslå som ny biskop i Hamar
bispedømme?
I oktober 2022 blir biskop Solveig Fiske
70 år. Allerede i vår starter prosessen frem
mot tilsetting av ny biskop i Hamar bispedømme.

Hamar bispedømmeråd og biskopene i
Den norske kirke skal da uttale seg om
hvem av de tre kandidatene som er mest
skikket til oppgaven.

Medlemmene i kirka vil bli invitert til å
foreslå aktuelle navn til å ta over lederoppgaven. Etter en grundig gjennomgang
av forslagene skal Hamar bispedømmeråd
nominere inntil fem navn. Dette følges av
muligheten for supplerende nominasjon.
Deretter vil menighetsrådene, prestene i
bispedømmet, de vigslede ansatte i bispedømmet, alle prostene i Den norske kirke
og noen flere bli invitert til å delta i en rådgivende avstemming. De tre kandidatene
som får flest stemmer blir med videre i
prosessen.

Til slutt er det Kirkerådet som tilsetter en
av de tre kandidatene til ny biskop i Hamar bispedømme.
Oppdatert informasjon vil være tilgjengelig på bispedømmerådets nettsider: www.
kirken.no/hamar
Hamar bispedømmeråd

Foto: Hekta. Foto av biskop em. Rosemarie Køhn: Arnfinn Johnsen.
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Påskeandakt ved Solveig Fiske, Hamar biskop

Det er vanskelig å gå inn i påsketiden uten
å ha med seg det bakteppet som utspiller
seg i verden. Når dette skrives rulles bilder
fra krigen og invasjonen i Ukraina over
skjermene. Det er forferdelig å se på, og
det minner oss om den menneskelige lidelse som skjer både der og andre deler av
verden hver eneste dag. Folk mister hus og
hjem, det er redde barn og voksne, soldater som dør, og mennesker på flukt.
Påskens tekster dekker hele livsspennet.
Jesu død på korset blir et synlig symbol
på håp midt i en verden merket av lidelse
og ondskap. På dette korset hang Jesus,
kjærlighetens, fredens og rettferdens Gud.
Gjennom hans oppstandelse får vi se så
tydelig at denne lidelsen slett ikke har siste
ord – men det er et liv etter døden. At døden og det vonde aldri vil kunne beseire
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det som er godt. Kristus er verdens lys, og
dette lyset kan aldri mørket slukke.
Påsken er en anledning til å løfte frem
dette håpet. Gi oppmerksomhet til de som
lider, og vise at vi har en Gud som selv har
kjent på kroppen hva dette innebærer.
Å være ensom, i smerte, tørst og sulten. Å
være en flyktning.
Ja, Gud forstår godt hvordan det er å være
et menneske – i hele spekteret av styrker,
sårbarheter og nestekjærlighet. Som kirke
er vi kalt til å formidle dette ut til hele verden, fra hver kirke og i alle lokalsamfunn.
Denne påsken ber vi, i oppstandelsens lys,
for folket i Ukraina, og for alle mennesker
som opplever krig og ødeleggelser i verden. Jesus Kristus, kom med din fred!
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Menighetene i Tolga støtter Himalpartner
Menighetene i Tolga er støttemenigheter
til Himalpartner. Det betyr blant annet at
menighetene har ofring til Himalpartner i
løpet av gudstjenesteåret.
Historie
HimalPartner er en norsk misjonsorganisasjon som ble grunnlagt i 1938 som Den
Norske Tibetmisjon. Organisasjonen fikk
sitt nåværende navn i 2010. Organisasjonen startet sin virksomhet i Tibet, men
har sin hovedvirksomhet i Nepal. I 1998
etablerte organisasjonen arbeid i den autonome republikken Tuva i Russland, og
fra 1990 har den igjen hatt virksomhet i
tibetanske områder i Kina. I 2020 hadde
organisasjonen seks ansatte i Norge, to utsendinger i Kina og to i Nepal.
HimalPartner er en liten organisasjon
med flere støtteorganisasjoner og støttemenigheter i Norge. Organisasjonen arbeider som en hjelpeorganisasjon og ikke
som en misjonerende organisasjon. Den
gir bistand og støtte slik at barn og unge
får utdanning. En slik linje har vært avgjørende for å kunne drive arbeid i Kina.
Misjonering og forkynnelse er i likhet med
politisk agitasjon forbudt i Kina. Holdningen til misjon er også negativ i Nepal, men
bistandsarbeid blir akseptert.
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Hjelp til selvhjelp
«Grunnlaget for teknisk utvikling er de
menneskelige ressurser» har vært HimalPartners grunnholdning gjennom mangeårig innsats i Nepal. På lang sikt har dette
skapt en varig positiv utvikling og hjelp til
selvhjelp.
Etablering av yrkes- og ingeniørskoler,
oppføringer av gamle kraftverk fra Norge
og etablering av vannkraftindustri er et
av de fysiske resultatene av tibetmisjonens arbeid. Den parallelle opplæringen
av unge nepalere er satsingen som gjør at
skoler og industri kan drives av dem selv.
Norad har brukt HimalPartner som entreprenør for utbygging av kraftanlegg i
Nepal. Etter 30 år med landsbyutvikling i
Nepal er tiden moden for å overlate ledelsen til nepalerne selv.
Ønsker du å finne ut mer om Himalpartner kan du besøke hjemmesiden deres:
Himalpartner.no eller du kan følge Himalpartner på facebook.
Kilder: Himalpartner.no
snl.no/HimalPartner
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Årets fasteaksjon 3.-5. april
I skrivende stund er det planlagt fasteaksjon tirsdag 5.april i Tolga. Årets konfirmanter vil være bøssebærere.
Kirkens Nødhjelp markerer 75-års jubileum i 2022, med håp som overordnet tematikk. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er
en viktig del av markeringen, og har fått
tittelen «Håp i en dråpe vann».
Det er krig i Ukraina, hundretusener er på
flukt og en alvorlig humanitær krise utvikler seg. Kirkens Nødhjelp med søsterorganisasjoner var raskt på plass med akutt
nødhjelp som rent vann, mat, tepper og
hygieneartikler til flyktningene.
Kirkens Nødhjelp utfører arbeid på vegne av kirkene i Norge. Vi skal redde liv
og kreve rettferdighet, og vi jobber både
med nødhjelp i krisesituasjoner i tillegg
til langsiktig arbeid. Pengene som samles
inn i fastetiden går til Kirkens Nødhjelps
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arbeid over hele verden. Dette gir oss mulighet til å raskt mobilisere når kriser oppstår, slik som vi nå gjør for innbyggerne i
Ukraina.
Fokuslandet for årets fasteaksjon er Malawi. Tidligere i år ble landet rammet av
flom, og Kirkens Nødhjelp var til stede
med krisehjelp. I tillegg jobber vi også
med langsiktig bistandsarbeid i landet,
blant annet gjennom klimatilpasset jordbruk gjennom vanning via dryppsystemer.
Vi gleder oss til å mobilisere, slik at stadig
flere mennesker får tilgang til rent vann!
Takk for at du er med!
God fasteaksjon!
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Min salme: Deg være ære
En av kirkens viktigste høytider står for
døren. Påsken! Noen forbinder denne
høytiden mest med deilige skiturer, kos
på hytten, solrike timer i hytteveggen med
appelsin og Kvikklunsj. Ikke noe negativt
med dette. Jeg håper bare at flere vil kombinere dette med å bli kjent med hvorfor
vi feirer påske ved å ta en tur i kirka eller
får med seg dette viktige budskapet på TV
eller radio. Bortsett fra at Jesus ble født til
verden, er påskebudskapet om Jesus sin
død og oppstandelse viktig for alle sine liv.
Han tok vår skyld på seg. Håper mange på
en eller annen måte vil ta seg tid til å følge
denne delen av vår tro fra dag til dag, fra
Skjærtorsdag til og med 2. påskedag. Jeg

ønsker alle innbyggere i Tolga kommune
en velsignet påskehøytid.
Norsk Salmebok ble revidert i år 2013, en
skattkiste, både når det gjelder ord og toner. Mange forfattere forsøker å få med sin
salme, men det er et trangt nåløye. Vil derfor ta med at min families gode venn og
avdøde sokneprest i Tolga, Arne Skjånes,
fikk sin salme godkjent. Du finner den i
Salmeboken nr. 197.
Det er vanskelig å velge mellom alle de
flotte salmene vi har. Jeg har valgt en som
har betydd mye for meg og min familie.
Mor ville ha den i sin begravelse. Det er
salme nummer 197.

Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.
Lyset fyller haven, se, en engel kom,
åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.
Se, Herren lever! Salig morgenstund!
Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger: Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er!
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.
Frykt ikke mere! Evig er han med.
Troens øye ser det: Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære, seier er hans vei,
evig skal han regjere, aldri frykter jeg.
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.

Hilsen Anne- Lise Helgaker Storbækken
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Bærende krefter
Påsken forteller oss om bærende krefter.
Skjærtorsdagen om bærende fellesskap,
langfredagen om bærende kjærlighet og
påskedagen om bærende håp.
Skjærtorsdag: Bærende fellesskap
Vi har erfart og vet hva gode venner betyr. Vi trenger fellesskapet med venner og
familie.
Det gir trygghet, vi er ikke alene hvis
noe drastisk skulle skje.
Det gir tilhørighet, vi føler oss hjemme og trives.
Det gir identitet, fellesskapet skaper
og former oss. I disse tider ser vi hvordan fellesskapet bærer Ukrainas folk og
hjelper dem mot en fiende som invaderer
dem og vil ta fra dem deres frihet. La oss
bære Ukraina i våre bønner.
I påsken snakker vi om fellesskapet
med Jesus. Disiplene sitter ved Jesu bord
ved den første nattverd. De er forskjellige
mennesketyper; bønder, fiskere, tollere og
medisinere.
I påsken ble de spredt, men fellesskapet de hadde i Jesus førte dem sammen
igjen og ga dem styrke.
Fellesskapet med Jesus former oss: hat
vendes til kjærlighet, egoisme til omsorg
for andre. Fellesskapet skaper tilhørighet:
kristen, jeg vet hvem jeg er. Fellesskapet
bygger på trygghet, en trygghet med Jesu
bærende kjærlighet som fundament. En
kjærlighet som til fulle ble åpenbart langfredagen.
Langfredag: Bærende kjærlighet
Langfredagen ser vi oss elsket tross alt.
Vi leser om soldatenes hån ved korset:
”stig ned og frels deg selv! Vis at du er
Gud”. Det kunne kanskje ha vært nærliggende å stige ned av korset og kun tenke
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Tekst: Knut Nordhaug
på sin egen overlevelse, når han så hvordan disiplene flyktet og fornektet ham, eller når han så folket som hånte og ropte
nedsettende. Men det var ikke seg selv han
skulle frelse, det var for folket han hang
der, for oss.
Hvor langt vil folk elske oss? Han elsket oss så høyt at han lot seg korsfeste.
Det er en kjærlighet som bærer oss. Vi
er tegnet i hans naglemerker, ikke i vrede, men av kjærlighet. Denne kjærlighet
gir oss håp for framtiden. Han går ved
vår side. Omringer oss med sin kjærlighet, men ofte er vår selvopptatthet som et
skjold rundt oss, så kjærlighetens varme
stråler ikke når inn til oss. Vi ser bare oss
selv og våre problemer, han ser oss med
sin ufravikelige kjærlighet full av tilgivelse
og nåde.
Påskedagen: Bærende håp
De to venninnene Maria, hadde møtt Jesu
kjærlighet og blitt bundet til ham. Nå må
de gå den vei som så mange har gått både
før og etter dem. Til en grav. De trengte
å stelle graven, ta fram minner, bearbeide
sine egne følelser.
Ved graven møter de engelen, som
skyver bort steinen og forteller at Jesus er
oppstått.
Hva forteller det oss?
1. Håp om at det er lys i tunnelen. Det er
håp om lysere tider. Våren kommer, hvor
hard vinteren enn har vært.
2. Det er en himmel, en oppstandelse, et
møtested på den andre side.
Troen på oppstandelsen bærer oss,
den gir oss trygghet i møte med framtiden. Vi behøver ikke frykte, Jesus er Herre
over dødens makt, han lever og vi skal få
leve med Ham.
God påske, Jesus er oppstanden
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Glimt fra gudstjenester i Vingelen og Tolga

Dåpsfølge i Vingelen 6.mars.

Utdeling av NT til 11 åringer samt bok til
4 og 6 åringer i Tolga kirke 13.mars.
Kirkehilsen nr 1, 2022
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4 spørsmål om påsken
Kirkehilsen har hatt en intervjurunde om påsken. Vi utfordret noen på følgende spørsmål:

1. Hva liker du å gjøre i påsken?
2. Har du noen spesielle påsketradisjoner/mattradisjoner?
3. Hva betyr påsken for deg?
4. Hva er planene for denne påsken?

Den første som har svart på spørsmålene er prost i Nord-Østerdal prosti Simen Simensen.
1. Jeg liker å slappe av, lese, treffe slekt og familie.
2. Vi har familiesamling på Os på påskeaften. Så må jeg gjerne
få gått noen skiturer på fjellet, gjerne Egebergrennet på Tolga.
Jeg liker påskemarsipan.
3. Påsken betyr fred og ro, skiturer, påskegudstjenester fra palme
søndag til første påskedag med det fine påskebudskapet.
4. Denne påsken skal jeg jobbe, ha gudstjenester igjen etter to år
med corona. Mellom slagene skal jeg koble av.
Simen Simensen.

Foto: Hilde G Løkken.

Intervjuobjekt nummer to er Justinas Leveika. Justinas er fra Litauen.
Han er avdelingsleder på sykehjemmet, Tolga Omsorgstun.

Justinas Leveika.

1. Den betyr mye, våren og naturen våkner til liv. Vi har ikke snø,
men vår og grønne plener. Tradisjoner med den katolske kirken
betyr noe for meg.
2. Veldig mange. Vi maler egg i hjemmet og bytter malte egg med
andre familier. Vi har en lek rundt frokostbordet, om hvem som
har det sterkeste kokte egget.
Det avgjøres ved at en holder egget, og den andre prøver å slå
den andres egg- spiss ned. Det er en lek og tradisjon i Litauen.
3. Ferie med familien i England. Da kommer vårfølelsen.
4. Spiser veldig mye egg.
Foto: Britt U. Erlien.

Intervjuobjekt nummer 3 er Kari Grete Sveen som er bosatt i Øversjødalen.
Kari Grete er en av de vi ser jevnt ved gudstjenester i Holøydalen.
Påska for henne betyr familie og sammenkomst. Hun ser på påsken som en tid mot vår og lysere tider. Hun er glad i å være i lag
med familien og få være ute med dem i påsken. Det blir lite skigåing, men godt å få komme ut. Hun ser frem til påske med skimoro
med naboene og en familiepåske.
Foto: Haldis Jordet.

Kari Grete Sveen.
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Finansiering av Den norske kirke
Finansiering av Den norske kirke er hjemla i Lov om tros- og livssynssamfunn § 14.
Her står det følgende:
«Staten gir tilskudd til prestetjenesten og
kirkens virksomhet nasjonalt og regionalt.
Staten kan også gi tilskudd til andre kirkelige formål.
Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg.
Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet
har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder

kirketjener, klokker og organist/kantor
ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter
budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.
Etter avtale med soknet kan kommunen
yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd. Kommunen kan ta opp lån
for å finansiere investeringer i kirkebygg
og tilhørende varige driftsmidler. Bestemmelsene i § 6 gjelder tilsvarende for Den
norske kirke. Regnskapsloven gjelder for
regnskapet til rettssubjektet Den norske
kirke og for regnskapet til soknet, med
mindre departementet har fastsatt annet i
forskrift. Et sokn kan ikke tas under konkursbehandling eller begjære åpning av
gjeldsforhandlinger etter konkursloven.»

Litt om investeringer i våre kirker
Tolga kirkelige fellesråd vedtok 14.mars 2022
regnskapet for 2021. Det viste et mindreforbruk
på kr. 84.000,-. Beløpet er vedtatt satt av på disposisjonsfond. Samtidig ble det vedtatt at opptil
kr.100.000,- skal brukes av disposisjonsfondet
til teppeløpere i kirkerommene i Holøydalen og
Vingelen kirker. I begge kirkene er teppene meget
slitte.
For 2022 er det vedtatt i Tolga kommunes investeringsbudsjett for 2022 et investeringstilskudd
på 1.000.000,- + mva for restaurering av Vingelen
kirke. Dette gjelder skifte av takspon på Vingelen
kirke samt utskifting av vannbord og skader på
tårn. Dette skal ut på anbud nå i vår.
Restaurering orgel i Vingelen kirke står på økonomiplanen i Tolga kommune for 2025. Her forutsettes det at en del av midlene dekkes av innsamlede midler.
Kirkehilsen nr 1, 2022

Vingelen kirke.
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Trosopplæring
PÅSKEMORGEN SLUKKER SORGEN
Nå skal vi snart inn i påskehøytiden. Det
er stort å få feire Jesus død og oppstandelse for oss. Påske, pinse og jul er de tre
store kristne høytider, og aller mest stas er
det å feire jul. For da feirer vi at Jesus ble
født! Påska og pinsen er litt mer vrien. Er
det virkelig sant at Jesus døde – og så ble
levende igjen?
I løpet av påskeuka kan vi følge hele
påskas dramatiske hendelser, enten ved
å delta på gudstjenestene gjennom påska
eller følge med på Facebookgruppa «Kirkene i Tolga». Hver dag i påska kommer
jeg til å legge ut bilder, tekst og filmer som

Tekst og foto: Trond Gellein Løkken
handler om de ulike dagene
i påska. Hver av dagene i
påskeuka er svært så ulike,
fra Palmesøndag, Skjærtorsdag og Langfredag inntil vi
kommer til Påskedagen med
oppstandelsen.
Påska er en fin tid til tanker og samtale om tro, sammen med tradisjonelle
påskeaktiviteter som å gå på ski og være
sammen med familie og venner.
Gledelig påske og ha en fin vår.
Hilsen Trond
Trosopplærer’n

Merk av i kalenderen
Kirkene i Tolga er en kirke med aktiviteter for barn og unge. Barn
i målgruppa får invitasjon i posten. Merk deg også disse aktivitetene
som kommer og følg med på facebooksiden «Kirkene i Tolga» og kirkens hjemmeside:
• Kirkerottene fredag 6. mai, kl. 17.30 i Tynset kirke.
• Noahs Ark. Etter flere år med avlysninger, kan vi igjen invitere til «Noahs ark» den
12. juni. Alle 5-åringene i prostiet blir invitert til en dagsleir med dyr og aktiviteter
på Tron ungdomssenter. Invitasjon kommer i posten.
VELKOMMEN TIL DUKKETEATER I TYNSET KIRKE
I en liten kirke på landet bor rottene Vesle
og Fredo. En dag oppdager de at det har
kommet et annet dyr til kirken. Det er Lea
Mus. Hun er en morsom museunge som
er høyt og lavt og overalt. Lea leter etter
moren sin som er blitt borte da hun var
ute for å lete etter mat. Kirkerottene tilbyr
seg å hjelpe. Snart er de på vei ut i verden,
men hvor skal de lete?
Vi møter også Kari prest som skal fortelle barna om sauen som ble borte, men
nå klarer hun ikke å finne tøysauen som
skal brukes til fortellingen.
Et nytt, spennende eventyr med Kirkerottene Vesle og Fredo.
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Forestillingen er gratis, og passer for
barn mellom 3 og 6 år
NÅR: Fredag 6. mai, kl. 17.30
HVOR:
Tynset kirke
Følg med på Facebooksiden «Kirkene i
Tolga» og hjemmesiden til Tolga kirkelige
fellesråd.

Velkommen! Hilsen menighetene i Tynset
Kirkehilsen nr 1, 2022
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Gudstjenester
April
Palmesøndag
Skjærtorsdag
Skjærtorsdag
Langfredag
1. påskedag
1. påskedag

10. april kl. 11.00.
14. april kl. 16.00.
14. april kl. 19.00.
15. april kl. 11.00.
17. april kl. 09.00.
17. april kl. 11.00.

Mai
Søn.
Søn.
Tors.
Tors.
Lør.

kl. 11.00.
kl. 19.00.
kl. 10.00.
kl. 12.00.
kl. 11.00.

8. mai
8. mai
17. mai
17. mai
28. mai

Gudstjeneste. Kletthytta Tolga.
Gudstjeneste, nattverd. Omsorgstunet.
Gudstjeneste, nattverd. Hodalen.
Gudstjeneste, nattverd. Holøydalen.
Høytidsgudstjeneste, nattverd. Vingelen.
Høytidsgudstjeneste, nattverd. Tolga.

Samtalegudstjeneste med konfirmantene, nattverd. Tolga.
Tårnagentgudstjeneste. Vingelen.
17. mai gudstjeneste. Vingelen.
17. mai gudstjeneste. Tolga.
Konfirmasjonsgudstjeneste. Tolga.

Juni
Pinseaften lørdag 4. juni kl. 11.00.
1. pinsedag søndag 5. juni kl. 11.00.
1. pinsedag søndag 5. juni kl. 13.30.
Søndag 		
26. juni kl. 12.00.
				

Konfirmasjonsgudstjeneste. Vingelen.
Høytidsgudstjeneste med nattverd. Hodalen.
Konfirmasjonsgudstjeneste. Holøydalen.
Skaperverkets dag, gudstjeneste,
2 åringer inviteres. Dølmotunet.

Alle gudstjenester v/vikarprest Knut Nordhaug. Tlf. 959 09 842

Andakter og musikkstunder våren 2022
Tolga omsorgstun
Torsdag
Torsdag

17. mars kl. 11.00.
31. mars kl. 11.00.

Skjærtorsdag 14. april kl. 16.00.
Torsdag
28. april kl. 11.00
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Torsdag

12. mai kl. 11.00

Torsdag
Torsdag

9. juni kl. 11.00
23. juni kl. 11.00

Gudstjeneste.
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Gudstjeneste på Kletthytta palmesøndag
10. april kl 11.00.

I år kan vi endelig ønske velkommen til gudstjeneste på Kletthytta
palmesøndag. Vikarprest Knut
Nordhaug blir med oss sammen
med organist Amund Røe.
Etter gudstjenesten blir det anledning til å kjøpe kaffe og noe å
spise.
Vi ønsker både fastboende og
turister velkommen denne dagen.

Kirkegårdskort
Kirkegårdskort selges på Coop Prix på
Tolga og Coop Marked Vingelen.
Overskuddet av salget blir fordelt til
våre 4 menigheter; Holøydalen, Hodalen,
Tolga og Vingelen.

Siden sist
Dåp
Tolga
06.02.22 Amalie Stenseth Westberg
Vingelen
06.03.22 Sigurd Aasen
Gravferder
Vingelen
21.12.21 Ingmar Nesteby
21.01.22 Bjørg Harsjøen
Holøydalen
07.01.22 Kjellvor Kåsen
13.01.22 Per Ellefsplass
Kirkehilsen nr 1, 2022

Tolga
14.01.22 Astrid Helene Øien
28.01.22 Aase Jorun Leren
01.02.22 Marie Elisabeth Thomasgaard
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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 -

