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Vårtanker

av Idar Nordseth, vikarprest

I julen var Gud med oss da Jesus Kristus ble født.
I påsken var Gud for oss gjennom Jesu Kristi korsfestelse og oppstandelse.
I pinsen er Gud i oss med Den Hellige Ånd.
Med beundring ser vi naturen gjøre seg
klar for en ny vår med sitt fargespill, lyder
og lukter. Det er full fart i fjøsa med lamming og kalving og det skal såes korn og
settes poteter i jord. Å vi skal rake i hagen
og ta bort de visne bladene, fra de ulike
trærne, som falt i fjor høst og det skal gjøres plass og i stand for en ny sesong med
grønt gras og blomsterhav i solveggen.
For ikke å snakke om alle kjøkkenhager
og drivhus som skal fornyes og gjøres
klare.
Våren er en fin tid. I fjella er det nok snø
enda, men den blir også mindre for hver
dag som går. Det er herlig å ta seg en tur
ut i naturen og se og fornemme det som
skjer. Guds fine skaperverk er skjønt og
en skulle derfor være ute mer enn en kanskje har tid til. Tiden går så fort og snart
er dette herlige skue over.
Vi ser frem mot sommerferien, men når
vi kommer dit, er alt det fine vi nå fornemmer nesten borte. Vær derfor så mye
ute du kan, ta og føl på det som skjer.
Og midt i alt dette virvaret med alskens
ting og tang, står vi, den gamle og unge,
og betrakter det hele fra ulikt ståsted i livet. Vi må ikke da glemme å senke skuldrene og sette oss ned med en kaffekopp
eller tekopp eller en is og lytte til den
stemmen du ikke hører.
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Etter å ha vært vikarprest for menighetene
i Tolga, Vingelen, Hodalen og Holøydalen,
er det mye som har gitt inntrykk. Dere
som bor i de ulike bygdene, gjestfriheten,
kirkebyggene og ikke minst naturen. Det
er skrevet sanger for og om Tolje, Vingelen, Øversjødalen,Hodalen og Holøydalen, som vitner om hardt liv, dugnadsånd,
mot og vilje. Og det er slik at man blir ydmyk når man kan oppleve Guds katedral
som står med sine fjell, vidder, vann og elv
og i denne katedral finner vi dere, staute
Nord-østerdøler.
Jeg vil avslutte mine vårtanker med et dikt
som ble skrevet av en pasient ved en sykeheim for over 20 år siden:
Tenk om vi kunne se litt mer på det indre,
ikke være så opptatt av ytre glans. Hvert
menneske har noe eget ved seg, sjølv om,
frakken er tynnslitt og kåpa blank.
Tenk å kunne stå opp hver morgen å gå på
sine ben. Slippe å ligge i sykeseng.  Betrakte
våren gjennom ei rute, med ønske om å
vandre i blomstereng.
Vi har så lett, for å ta alt, for gitt, vi som er
friske, og kan være ute. Hvorfor har vi da så
lett, for å klage og sute?
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Presentasjon ved Idar Nordseth
Jeg er 50 år, gift og har 4 barn i alderen 8
til 23 år.

har vi et gårdsbruk med sauehold og bringebærproduksjon.

Studerer profesjonsstudiet prest ved Menighetsfakultetet vitenskapelig høgskole
i Oslo og har siden 28. mars vært vikarprest i Nord- Østerdalen med plassering i
Tolga og skal være der frem til 01. august.

Liker godt ulike fritidsaktiviteter, spesielt
jakt og fiske, og gleder meg til sommeren
og håper på en tur eller to i både elv og
vann.

Er opprinnelig fra Midt-Østerdalen, nærmere bestemt Deset i Åmot kommune.
Til daglig er jeg bosatt i Skotselv i Øvre
Eiker.
Min yrkeserfaring har jeg fra ulike retninger, og jeg har alltid jobbet i yrker som
direkte eller indirekte har hatt med mennesker å gjøre. Sammen med min kone

Har stiftet bekjentskap med mange av dere
i ulike sammenhenger som gudstjenester,
konfirmantkvelder, babysang og andakter
ved sykeheimen, lunsjen på kantina eller
på butikken og det har vært meget hyggelig.
Så håper jeg vi ses utover sommeren og i
kirkelig sammenhenger.

Hva kan vi gjøre for å bevare gammelskolen
i Vingelen?
En kulturarv ved porten til Vingelen
kirke
Gammelskola/menighetshuset eies i dag
av Vingelen kirkesokn, og driftes av Menighetsrådet. Ved kirkeporten danner
huset en viktig del av miljøet rundt kirka
vår. Etter at skolen ble flyttet til nye lokaler på slutten av 50-tallet, ble kirkesoknet/
menigheten etter hvert ny eier av bygget.
Hvem ville vel takket nei til et romslig
bygg med historisk sus, rett ved kirka.
Det er på mange måter et flott hus som
menigheten disponerer. Utfordringen
oppstår når huset trenger renovering. Et
slikt økonomisk løft greier ikke Vingelen
menighetsråd alene. Samtidig tror vi at
mange ønsker å bevare bygget, som har
en stor kulturhistorisk verdi, og er i stor
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grad er bevart i sin form fra 1892, da 2.
etasje ble bygget.
Per i dag står Vingelen kirkesokn som eier.
Tolga kirkelige fellesråd leier toalett og bårerom. I 2. etasje leier Bygdekvinnelaget
lokaler til vevstue, og Vingelen kirke- og
skolemuseum har en skolehistorisk utstilling i de gamle skolelokalene.
Kartlegging og finansiering av
prosjektet
En komité med utspring i det forrige menighetsrådet, har siden 2018 jobbet med
å søke midler til oppussing/renovering.
Prosjektet er kartlagt, og et oppdatert budsjett på opp mot 400 000 ble sist oppdatert
i 2020, basert på befaring og tilstandsrapKirkehilsen nr 2, 2021

port fra Rørosmuseet.
Noen midler er på plass,
men Kulturminnefondet har i 2 år avslått søknaden som skal bidra til
å fullføre prosjektet. Årsaken er rett og slett at
de har vedtektsfestet at
de ikke støtter prosjekter der menighetsråd eller kommune er eiere.
Menigheten og lokalbefolkningen i Vingelen
ønsker å beholde det
kulturhistoriske huset
som arena for menighetsmøter, kirkekaffe,
trosopplæring, historisk utstillingsplass i
regi av Vingelen kirke- og skolemuseum
og utøvelse av tradisjonsrikt håndverk i
vevstua. Bygget beskrives som en viktig
del av kulturarven, og med sin beliggenhet er det en viktig del av kirketunet midt
i kulturbygda Vingelen. Slik sett er det
viktig å gjenopprette byggets visuelle og
bygningsmessige forfatning gjennom renoveringen.
Tilstand og tiltak:
Ingen store strukturelle problemer, men
råteskader på svill, panel og vannese. Både
puss på grunnmur og maling på panel er
i dårlig forfatning og preger bygget i stor
grad. Noe overflateskader, men også mer
alvorlige skader på grunnmur som ser
ut til å være utviklende setningsskader.
Igangsetting av tiltak er viktig for å bremse
videre forfall.
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Planlagte tiltak:
- Utbedring av råteskadd svill med
tilliggende vannese og panel,
- Mindre reparasjoner på panel og
maling med linoljemaling.
- Mindre reparasjoner på kittfalser på
sørvegg.
- Utbedring av mur og hvitting på sørog østside.
Kunne du tenke deg å være med på ei arbeidsøkt når den tid kommer? Arbeidet
som må gjøres er i hovedsak skraping av
maling.
Ta kontakt med Arne Haugli (99708535)
eller Hilde Løkken (97105333).
Vil du bidra økonomisk, kan du vippse
til 648031 eller sette inn på
kontonr: 1885 37 07828
Merk overføringen med
«Oppussing menighetshuset»
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Tusen år med kristendom!

Biskop Solveig Fiske

«Det første i vår lov er at vi skal bøye oss
mot øst og be til Hvitekrist om godt år og
fred, at vi må holde landet vårt bygd og
kongen vår ved helse. La ham være vår
venn og vi hans venner, og la Hvitekrist
være vår alles venn.»

Feiringen skjer med arrangement og aktivitet for hele familien fra morgen til kveld
på Dale-Gudbrands gard. Tusenårsfesten
har egen nettside med programoversikt,
mer om historien og jubileet. Se mer på
www.hundorp2021.no

Slik starter kristningsloven som ble kunngjort av biskop Grimkjell på Moster i
1024. Mostertinget med Olav Haraldsson
i spissen ga rettsgrunnlaget for det som
skulle bli den norske kirkeorganiseringen
i middelalderen, og tinget markerer gjennombruddet for kristningen av landet.

«Kulturmøte og endring» vil være tema
for årets olsok-feiring flere steder, ikke
bare på Hundorp.

Arven etter hellige Olav lever fortsatt i
dagens Norge. Kristningen ga oss blant
annet skoler, helsevesen og grunnlaget
for demokratiet vårt. Symbolsk vises dette gjennom riksvåpenet hvor den norske
løve holder Olavs øks.
Den store nasjonale feiringen retter seg
mot symbol-året 2030, men kristning og
nasjonsbygging gikk over mange år. Allerede i år er første feiring, og det skjer i
Hamar bispedømme gjennom
Tusenårsfesten på Hundorp
29. – 31. juli 2021
Ifølge Snorre Sturlason er det i år 1000 år
siden Olav Haraldsson møtte hersen, eller
høvdingen Dale-Gudbrand akkurat her.
Møtet førte til at gudbrandsdølene bøyde
seg for den nye troen, samlet seg om kongen og startet kirkebygging.

Den 28. juli feires olsok i Hamar. Du kan
følge pilegrimsvandring fra Vang kirke
og inn til domkirkeodden hvor det blir
foredrag av biskopen i Hamardomen etterfulgt av økumenisk gudstjeneste. Om
kvelden blir det konsert med Narum med
påfølgende Olavsvake. Se nærmere om
programmet på www.domkirkeodden.no/
olsok
På Tolga har de årlig tradisjon med olsokuke som i år blir fra 23. juli til 1. august.
Mer om programmet finner du på www.
olsokitolga.no
Også i Tylldalen, i Lom og flere andre steder i Hamar bispedømme er det tradisjon
for olsok-feiring. Følg med på www.skjerikirken.no for å se hva som skjer der du
er.
Utviklingen for samfunnet vårt i de 1000
åra etter kristningen rommer en utrolig
historie. Bli med på reisen tilbake i tid,
men med nåtidens blikk.

Feiringen de tre dagene vil sette søkelys på
vår tids kulturmøte og endringene vi står
overfor, akkurat som de for tusen år siden
sto i en brytningstid mellom vikingtid og
kristendom, mellom gammel og ny tro.
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Pilegrimsvandring
På grunn av corona-pandemien er det
færre som planlegger lengre vandringer.
Østerdalsleden var 20 år i fjor, og det var
planlagt flere arrangement og turer som
måtte avlyses. Fremdeles er det mye usikkerhet når det gjelder sommeren 2021.
Men kommunene langs leden oppfordres til å fortsette arbeidet med å rydde
og merke pilegrimsruta, og kirken og de
frivillige oppfordres til å informere og ta
initiativ til lokale vandringer og arrangement.
Lørdag 31. juli i Olsok
Vingelen: Vandring i bygda - i
pilegrimenes spor
Turen går fra Eggen over Kverndalen
via «Olaskjølla» i Vingelsgarden til
Museet.
Start fra Eggen kl 11.00 - til Museet
kl 13.00.
Ola Eggen forteller om gardens
historie. Ved Museet blir det lyrikk,
musikk - og kaffesalg
Turledere: Bjørn Ivar Ryen og
Brit Vingelsgaard Ryen

Brit Vingelsgaard Ryen
«Pilegrim for en dag»
Pilegrimsvandring for 5.- 7 klasse
Pilegrimssenteret på Hamar har laget et
opplegg de kaller «Pilegrim for en dag»
Etter drøfting i pilegrimsforum for Tolga
og Os, er det avtalt at prosjektleder Ann
Elin Lium fra Pilegrimssenter Hamar skal
komme til Tolga fredag 4. juni -21 for
å orientere om” Pilegrim for en dag”- et
opplegg for elever i 5.-7 klasse.
Vi tror at dette kan gi påfyll av kunnskap
og inspirasjon for skolene til å ta opp temaet pilegrimsvandring. Det vil bety at
mange unge her i åra fram mot tusenårsjubileet i 2030 får lære mer om St.Olav
og om innføring av kristendommen i
Norge.
Går alt etter planen, skal Ann Elin Lium
gå sammen med noen elever og lærere fra
Tolga og Os en dag i september-21. Trolig
blir denne turen etter pilegrimsleden ved
Båt-tjønna, som ligger på grensa mellom
Os og Tolga.

Kirkeklokker over hele landet vil ringe 22. juli
Når krisen rammer, er kirken et sted
mange søker til. Mange husker havet
av roser utenfor domkirken i Oslo etter terrorhandlingene 22. juli. Til sommeren vil det være en omfattende nasjonal markering av at dette skjedde for
ti år siden, og kirken har også en plass
i denne markeringen. Det oppfordres
til å ringe med kirkeklokkene i alle landets kirker kl 12:00 denne dagen, etter
den TV-sendte gudstjenesten fra Oslo.
Kirkehilsen nr 2, 2021

I etterkant av den nasjonale markeringen, vil det bli arrangement i Hamar,
der biskopen deltar på en gudstjeneste
i Hamar domkirke kl. 18:00. Etterpå
blir det appeller på Stortorget og en
samling ved minnesmerket.
Det er AUF Innlandet, Hamar kommune, Den norske kirke og Støttegruppen 22. juli som står for planleggingen.
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Glimt fra menighetene

Babysang våren 2021
Babysang startet opp i mars. En gang
i måneden i kirkestua på Tolga. P.g.a
coronasituasjonen ble det stopp i mai.
Fem familier har benyttet seg av tilbudet
og kost seg med kjente og nye barnesanger, rim og regler. Stunden avsluttes
med frukt, kaffe, te og hyggelig prat.

Trosopplærer Trond Gellein Løkken og Turid
Camilla Tollan Dalseng ledet seansen. Tilbudet er gratis og krever ingen påmelding. Bare å
stikke innom på trilleturen. Foreldrene håper
at tilbudet fortsetter til høsten. Det er plass til
flere, også fedre.
Tekst og foto: Torill Urset Erlimo.
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Vikarprest Idar Nordseth.

Tre elleveåringer fikk Godt Nytt. Fra venstre:
Bård Jørgen Flaten, Mathilde Nordvik Skogstad og Aksel Tollan.

Vårkveld i Tolga kirke søndag 18.april.
Det var med glede vi kunne ønske velkommen til denne kvelden og et ekstra velkommen til
vår nye vikarprest Idar Nordseth. Vi som var til stede fikk møte en vikarprest som fortalte litt
om seg selv og som uttrykte at han var blitt tatt veldig godt imot av menigheten. Idar holdt en
andakt og tre elleveåringer som hadde møtt opp kom frem til alteret og fikk utdelt hvert sitt
nye testamente. Tone og Hans Fredrik fremførte fire nummer og beriket oss med vakre toner i
vårkvelden. For de fremmøtte ble dette en fin kveld med gode ord og vakker musikk.
v/Kari Gjelten og Merete Moe Tollan

Vårstemning i Holøydalen kirke.
Foto: Haldis Jordet.
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Tone Hulbækmo spilte på harpe og piano og Hans
Fredrik Jacobsen på gitar og fløyte.
Fotos: Britt Utseth Erlien
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Min vise - valgt av Ingunn Løvold
I kirken blir det brukt mye sang og musikk. Som oftest er det salmer som spilles
og synges, men det finnes også andre viser som vi gjerne bruker i kirken. Det kan
være på konserter, begravelser, bryllup eller andre tilstelninger.

så liker jeg ikke det fordømmende menneskesynet som framlegges i tekstene»,
sier Ingunn som har sin favoritt i Erik Bye
sin «Vår Herres klinkekule».

Den står ikke i salmeboka, så den er ikke
en salme. Men likevel er jo dette en sang vi
Vi har spurt Ingunn Løvold om hvilken kjenner godt. Sangen har både en nydelig
vise eller salme hun liker best.
melodi og en flott tekst. Ingunn liker versjonen der Anne Grete Preus synger aller
«Det er utrolig mange flotte melodier på best. «Vi må forvalte det ansvaret vi har. Vi
våre gamle sanger som gjerne bygger på må ta vare på hverandre, på naturen på vår
folketoner som f.eks «Jesus din søte foren- lille klode. «Vår Herres klinkekuler» pasing å smake» og «Sorgen og gleden». Men, ser også godt inn i den tida vi lever i.

Vår Herres Klinkekuler

Tekst av Erik Bye, melodi av Finn Ludt
Jeg drømte at vår Herre var en pode med reven brok og skrubbsår på hver legg
Jeg så ham klinke kule med vår klode i muntre sprett mot universets vegg
Han klinket han var glad og det var sommer og solen tente lyn i farget glass.
Og tusen kloder rislet fra han lommer for i vår Herres lommer er det plass.
Og klodene fikk danse, sveve, trille til glede for hans hjerte og hans syn.
Så ble han distrahert, og glemte spillet En sommerfugl strøk vingen mot hans bryn!
Å for en dag å fange sommerfugler! Det vakreste av alt han hadde skapt.
På marken lå Vårherres klinkekuler og følte seg alene og fortapt.
Omsider kom han trett, som alle poder når det er kveld og leken har vært sen.
Han lå på kne og samlet sine kloder. Da så han at han hadde mistet en
”Den lille blå! Den minste av dem alle! Han lette under gress og sten og hekk.
”Og den som var så blank i solefallet!” Men mørket kom, og kulen den var vekk.
Det var vår egen Jord som var blitt borte, og marken lå der nattekald og våt.
Og Gud gikk hjem og hurtet i sin skjorte. Men jeg kan ikke huske om han gråt.
Og vi som av den lille jord en båren og tror at intet teller uten den,
får drømme at Han leter mer i morgen og håpe at Han finner oss igjen.
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Trosopplæring

Trond Gellein Løkken

For et øyeblikks tid så det ut til at samfunnet var i gang med å åpne opp, men
så kom smitteutbruddet i vår region og
alt ble stengt ned. Alle og alt blir berørt
av restriksjoner som vi helst skulle vært
foruten, men selvsagt forstår vi at de nå er
helt nødvendige.
Siden gjenåpningen i mars og frem til
smitteutbruddet, har vi forsøkt å gi et mest
mulig normalt tilbud til barn og unge.
Det er likevel mange lokale variasjoner i
regler og anbefalinger - som i tillegg stadig endres. Ved hjelp av trafikklysmodellen har vi i større grad greid å åpne for
tiltak i menighetene lokalt. Trafikklysmodellen betyr at de ulike nivåene (grønt,
gult og rødt) som barnehagene og skolene
i kommunene kjører etter, har blitt oversatt til også å gjelde kirkens barne- og ungdomsarbeid.
Vi har heldigvis en tydelig og god smittevernveileder for trosopplæringsarbeidet med barn og unge. I tillegg har vi
dyktige kommuneleger som vi har tett
kontakt med om gjennomføring av tiltak.
Fordi smittesituasjonen stadig endrer seg,
er det viktig for oss som arbeider med
trosopplæringen å ha et bevisst forhold til
hva vi velger å gjennomføre. Derfor har
vi prioritert lokale trosopplæringstiltak i
menighetene som babysang, hobbyklubb
og minikor. Arrangementer som samler
deltakere fra flere kommuner er vi blitt
anbefalt å utsette eller avlyse, og dermed
har fellesarrangementene på tvers av
kommunegrenser blitt avlyst. Dette
gjelder blant annet Noahs ark-dagen som
Kirkehilsen nr 2, 2021

skulle ha vært arrangert for 5 åringer i
Nord-Østerdal på Tron ungdomssenter i
juni. Men du som er 5 år får et brev med
en Noahs ark relatert overraskelse i posten.
Etter sommerferien starter vi opp igjen
med friskt mot, og håper at vi kan gjennomføre det vi har planlagt! Følg med på
kirkens hjemmeside og Facebooksiden
«Kirkene i Tolga».
MEN: først er det sommer og sommerferie for barn og unge i Tolga, og vi som
jobber med trosopplæring ønsker dere en
riktig god sommer og velkommen til en
spennende høst med nye trosopplæringstiltak!
Hilsen Trond
Trosopplærer’n
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Trosopplæring
Konfirmantåret 2021
Konfirmanttiden er alltid en spennende tid,
med mye refleksjon og
samtaler. Men konfirmantåret for dere ble
annerledes på mange
måter. Etter et par samlinger med Reidun,
kom jeg inn som vikar
i undervisningen før
vikarpresten Idar tok
over på slutten av april.
Vårkonfirmasjon ble
planlagt, men så ble det F.v.: Lorielle Tehya Ayana Haugen Goodell, Emma Haugen,
hele endret ved det sto- Rasmus Ryen, Bjørnar Tobro Rønning, Heidi Sugaren, Theo
re smitteutbruddet i re- Dolven, Hallvard Vingelsgaard og Ole Øyvind Eggen Langøien.
gionen og vi endte med
Foto: Trond Gellein Løkken.
høstkonfirmasjoner.
For min del har det vært utrolig spen- «Vi kan ikke gjøre store ting, men små ting
nende og gøy å få være sammen med dere med stor kjærlighet». Dette Mor-Theresa
konfirmanter dette året. Jeg har lært dere sitatet var utgangspunktet da dere arbeidet
litt å kjenne, og har sett hvordan dere har med fasteaksjonen og nestekjærlighet. Da
utviklet dere. Dere er østerdøler i ånden, overrasket dere meg, og kanskje dere selv
man sier ikke mer enn det som er nødven- både med tanke på eksperimentet med
dig – men det dere sier er veloverveied og seigmenn og hva dere faktisk utrettet på
ofte dypsindig. Enten det har vært i dis- selve innsamlingen. Dere greide å samle
kusjoner om hvem Jesus egentlig var og inn 9 523 kr til sammen i bøssene, og i tilhva frelse og tilgivelse betyr for oss, eller legg kom det inn 10 968 kr på vipps, sms
da dere arrangerte dåp for en dukke med og konto. Til sammen greide dere å samle
rollespill, har dere mange ganger overras- inn 24 456,- kr! De innsamlede pengene
ket meg med egne refleksjoner og tanker. gir tilgang til rent vann til 98 personer!
Det som gleder meg mest, er hvor åpne og Dere beviste med dette at sammen kan vi
inkluderende dere er i refleksjonene de- «FORANDRE - FOR ANDRE».
res! Takket være gode støttespillere i foreldrene deres, greide vi også å arrangere en Der i Kirkestua på Tolga, forsto jeg plutselokal konfirmantleir for dere på Vingels- lig at uansett hvor fantastisk eller forvirgaard.
rende, spennende eller slitsomt, morsomt
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eller kjipt livet kan og vil være - og uansett
hva som møter akkurat deg: så kan du alltid lene deg tilbake på verdiene dine, fordi
du kan leve og handle etter dem.

Og til dere foreldre, lykke
til med konfirmanten!
Dere har god grunn til å
være stolt over akkurat
deres konfirmant!

Barneklubb
Tirsdag 16. mars var det barneklubb på
Vngegelsgaard. 9 unger og 9 voksne deltok på trivelig kveld. Organist Amund
Røe trakterte det gamle trøorgelet på
Vingelsgaard, og spilte til sangene vi
sang. Ette det var det bibelfortelling på

«storskjerm» og aktiviteter med klistremerkebibel og fargelegging. Kvelden ble
avsluttet med kveldsmat, som ble ordnet
av «bestemorgruppa». En særdeles trivelig
kveld. Vi håper å kunne få til en samling
til med barneklubben før sommeren.

Foto: Brit Vingelsgaard Ryen.
Konfirmantbildet på forsiden:
1. rad fra venstre Sunniva Lysgård
Moen, Lorielle Tehya Ayana
Haugen, Trond Gellein Løkken,
Elise Woie Kleveland, Emma
Haugen.
2. rad fra venstre Idar Nordseth,
Rasmus Ryen, Heidi Sugaren,
Halvard Vingelsgaard, Hans
Motrøen Trøan,
Reidun Woie Kleveland.
3. rad fra venstre Theo Dolven,
Bjørnar Tobro Rønningen, Ole
Øyvind Eggen Langøien.
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Åpne kirker sommeren 2021

Med forbehold om at gjeldende smittevernregler tillater det.
• Vingelen: Åpen kirke i Vingelen hver dag fra og
		 med 20/6- 8/8. Kirken er åpen fra 11- 16
		 Vingelen kirke- og skolemuseum har også åpent til
		 samme tid. Der er det muligheter for å se på utstill		 inger og få en kaffetår.
• Hodalen: Velkommen til åpen kirke i Hodalen
		 under årets Olsok i Tolga 2021. Nærmere informasjon
		 vil bli kunngjort.
• Holøydalen: Åpen kirke torsdag 29. juli kl 10 - 14
• Tolga: Tolga kirke vil være åpen i sommer. Følg med
		 på facebook, kirkene i Tolga og nettside: tolga.kirken.
		 no for informasjon om tidspunkt.
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Gudstjenester
JUNI
Søndag 20.06. kl.12.00
Gudstjeneste. Skaperverkets dag. 4 dåp. Bøker
til 2-åringene. Ta gjerne med egen stol. V/ Idar
Nordseth. Åpen kaffe. Dølmotunet, Tolga.
JULI
Søndag 11.07. kl. 12.00
Setermesse på Livollen, setra til Julie og Hans
Olav Jordet. Dåp. Tolga.
Søndag 25.07. kl. 12.00
Setermesse på Movollen i Svartåsen, setra til
Hilmarsen. Dåp. Vingelen.
Tirsdag 27.07. kl. 16.00
Sangkveld på Nybo. Holøydalen.
AUGUST
Søndag 01.08. kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste. Sted kommer senere.
Holøydalen.

Søndag 12.09. kl. 11.00
Høsttakkegudstjeneste. 50 års konfirmanter.
Nattv. Dåp? Tolga.
Søndag 12.09. kl. 13.00
Høsttakkegudstjeneste. Bok til 4 og 6 åring.
Nattverd. Holøydalen.
Lørdag 18.09. kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste. Vingelen.
OKTOBER
Søndag 03.10. kl. 11.00
Høsttakkegudstjeneste. Utdeling av 4- og
6-års bok. Barnekor. Nattverd. Vingelen.
Søndag 10.10. kl. 11.00
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon.
Nattverd. Holøydalen .
Søndag 10.10. kl. 19.00
Høsttakkegudstjeneste. Hodalen.

Søndag 15.08. kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste på danseplassen i Vikom
ved Drengen. Hodalen.

Søndag 24.10. kl .11.00
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon.
Nattverd. Tolga.

Søndag 15.08. kl. 19.00
Sangkveld? Tolga .

Søndag 24.10. kl. 19.30
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon.
Nattverd. Vingelen.

SEPTEMBER
Lørdag 04.09. kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste. Tolga.

Siden sist
DØPTE

Tolga
04.04.2021 Mikkel Hagen Rye
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GRAVFERD
Holøydalen
30.04.21 Tordis Nygård
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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 -

