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Femtiårskonfirmanter Tolga Kirke 9. september

Forsidebildet:
Rekke 1 fra venstre: Ingrid Østgård, Jon Eggen, Olaug Grue født Lunheim, Reidun Woie Kleveland,
Torill Wardenær født Sæther, Johanne Storhaug, Asbjørn Ursin.
Rekke 2 fra venstre: Else Synnøve Tollan født Ryen, Anne Kirkbakk, Ellen Anne Tollan, Arnstein
Solheim, Stig Norstad, Karin Tollan Rafaelsen.
Rekke 3 fra venstre: Stein Olav Adreassen, Kjell Gransletten, Geir Storrø,
Terje Westgård, Ingar Moen Sønmør, Lars Ivar Eide.
Foto: Sindre Riise
Side 2

Kirkehilsen nr 3, 2018

Det er godt å ha forbilder
Forkortet utgave av preken ved Reidun Woie Kleveland
på Høsttakkegudstjenesten i Tolga kirke 9 sept. 2018 med
påfølgende avduking av Maria Magdalena etter gudstjenesten.

Mange av oss har hatt idoler og forbilder. Det
kan være musikere som Abba, Johnny Cash
eller Jan Teigen. Det kan være sportstalenter;
som Oddvar Brå eller Therese Johaug, og det
kan være mennesker som har berørt oss på en
annen måte, som har betydd mye for oss i livet, som har vært der for oss; som en lærer, en
nabo eller god venn. Men det kan også være
mennesker som har berørt oss åndelig. Her
kan vi nevne Martin Luther og Hans Nielsen
Hauge og mange flere. Helt fra Jesu tid har vi
mennesker som har berørt oss åndelig, som
har beveget oss og ført oss nærmere Jesus selv,
som Maria Magdalena!
Det er nok en kjensgjerning at Maria
Magdalena helst har blitt tatt vare på som et
forbilde i den katolske kristentro. Her har de
en rekke helgener som det både er statuer av,
som en har tent lys for og henvendt seg i bønn
til. Med den lutherske reformasjon ble det katolske Norge etterhvert et luthersk land. Helgendyrkelsen ble da avsluttet, en tok avstand
til helgener som mellommenn; vi skal selv få
be direkte til Jesus Kristus

Av Reidun Woie Kleveland

men det Jesus hadde gjort for henne må ha
vært helt epokegjørende, og hun fulgte siden
Jesus og må ha elsket han høyt! Spesielt i den
katolske kirke er det en oppfatning at den prostituerte i Lukas 7 er Maria Magdalena; kvinnen som i hengivenhet over det Jesus har gjort
for henne gråter sine tårer utover Jesu føtter,
tørker føttene med sitt hår før hun salver dem.
Men at dette virkelig er Maria Magdalena går
ikke klart frem av bibeltekstene.
I Bibelen er Maria Magdalena bare omtalt 13 ganger. Det er mest i senere skrifter, i
de apokryfe evangeliene at hun omtales mer
omfattende. Dette er skrifter den kristne kirke
har visst om, men som ikke ble ansett som
genuine kristne skrifter og derfor ikke innlemmet i den kristne bibel. Dan Brown, som
mange kjenner godt fra Da Vinci coden, har
for eksempel tatt takk i det apokryfe evangeliet Fhilipsevangeliet. Der står det at Maria
Magdalena var Frelserens «Koinonos» Dette
ordet betyr «ektemake» sier Dan Brown, noe
som ikke er riktig. Ordet er brukt mange ganger i Den nye testamente, f.eks. om Timoteus,
Paulus medhjelper, at han var Paulus «Koino-

Men hvem var Maria Magdalena?
Jesus hadde mange disipler som fulgte han,
mange fler enn de 12, og også flere kvinner.
Maria Magdalena, fra Magdala, var en av disse kvinnene som fulgte Jesus og som hjalp til
med det hun eide.
Og så står det om Maria Magdalena at Jesus hadde drevet 7 onde ånder ut av henne.
Hva dette var vet vi ikke, men fra andre helbredelser hvor onde ånder er omtalt kan vi i
alle fall si at Maria Magdalena hadde slitt mye
og at Jesu helbredelse hadde reist henne opp
igjen som menneske! Om det var synd eller
sykdom som kjennetegnet henne vet vi ikke,
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Det er godt å ha forbilder.... forts. fra forrige side
nos». Dette ordet betyr nærmest kollega eller
medarbeider, ikke ektemake. Det er ingenting
i våre evangelier som viser til at Jesus hadde
noe som helt seksuelt forhold til Maria Magdalena, heller ikke det apokryfe skriftet Dan
Brown peker på sier at Jesus og Maria Magdalena var gift!
Det er andre ting som er atskillig viktigere med Maria Magdalena; Maria Magdalenas
rolle i påska!
Da Jesus var ført opp mot Golgatahøyden
og spikret på korset sto Maria Magdalena der.
Hun sto der sammen med Jesu mor Maria, og
Maria som var gift med Klopas. Der sto Maria
Magdalena og tok farvel med sin mester, sin
venn og sin befrier. Selv om Jesus flere ganger
hadde sagt at han skulle stå opp igjen hadde
det ikke sunket inn hos disiplene. Vi kan bare
ane den smerten og håpløsheten Maria Magdalena kjente på.
Jesus blir så tatt ned fra korset og lagt i en
grav i en hage med en stor stein rullet foran
inngangen. Johannes evangelium kapittel 20
forteller så at tidlig om morgenen den første
dag i uken, mens det enda er mørkt, kommer
Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort og at den døde
ikke er der, og hun springer for å fortelle det
til Peter og antagelig Johannes. Når disiplene
får høre dette springer de til graven, de får øye
på likklærne som ligger der, og tørkleet Jesus
har hatt over hodet, og de begynner å forstå at
Jesus er oppstått og tror. De går så hjem.
Maria Magdalena står like utenfor graven
og gråter. Men så skjer det noe; Mannen Maria
Magdalena tror er gartneren er ikke gartneren, men Jesus selv! Maria Magdalena møter
den oppstandne Jesus! Jesus er stått opp fra de
døde, og Maria Magdalena får være den første
som får se den oppstandne!
Gud plasserer her Maria Magdalena inn
i dette historiske øyeblikket hvor historien
snur! Døden må vike! Og frelsen er fullbrakt!
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Og Maria Magdalena får være den første til
å se! Og siden er hun den første til å fortelle;
«Jeg har sett Herren!», ifølge Johannes evangeliet. Hadde Jesus ikke stått opp ville det Jesus kom med hatt veldig begrensa verdi. Men
fordi Jesus virkelig sto opp kan Jesus tilby oss
sin frelse; nåden for alle våre feiltrinn, våre
synder og et evig fellesskap med Gud som er
selve kjærligheten.
På den tiden da evangeliene ble skrevet
ble ikke kvinners vitnemål tillagt noen særlig verdi. En kvinne kunne for eksempel ikke
være vitne i en rettsak. At det altså var en
kvinne som var den første som fortalte videre
budskapet som hele den kristne kirke bygger
på er derfor både revolusjonere og utrolig viktig i seg selv!
Og nå skal vi snart avduke en statue av
nettopp Maria Magdalena ute ved kirkestua.
Kvinnen som hadde slitt hardt i livet sitt, kvinnen som var blitt livsforvandlende helbredet
av Jesus Kristus, kvinnen som så får se og vitne om det største som noen gang har skjedd;
Jesus er oppstanden! Jesus Kristus har seiret
over døden og frelsverket er fullbrakt! Kjærligheten vant!
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Nye utfordringer for organisten

Av Audun Hjertager

Svein Gjelten Bakken har traktert orglene og sørget for annen kirkemusikk i kommunen under utallige arrangementer siden 2001. Han sluttet formelt som ansatt
tidligere i år, og jobber nå bl.a. som kulturskolerektor i Alvdal.
Hva er årsaken til at du nå prøver nye “beiter”? Jeg var motivert for nye utfordringer innen det andre fagfeltet jeg brenner for, og jeg
ville utfordre meg selv på nye områder - både
faglig og personlig. Kulturskoleledelse omfatter mange områder, har høyt tempo og man
må finne mange løsninger og svar - ofte på
kort tid. Det trives jeg med.
Har du en eller morsom historie du kan dele
her i Kirkehilsen?
Vi hadde en prestevikar noen år tilbake. Det

Svein Gjelten Bakken

første han spurte om da vi møttes for første
gang, nesten før jeg rakk å presentere meg, var
hvordan mulighetene for elgjakt i kommunen
var. En trivelig og jaktglad prest! En annen
gang jeg og en annen prest var på vei til gudstjeneste med nattverd i påsken, kom presten
plutselig på at han hadde glemt altervin. Gode
råd var dyre, ettersom vi ikke rakk å kjøre
tilbake for å hente vin. Enden på visa ble at
vi, etter en lengre ringerunde (folk var ikke
hjemme, men i påskefjellet på ski) fikk lånt en
flaske vin. Da vi kom fram til kirken, viste det
seg at der manglet
det korktrekker...

Alder: 37
Nåværende stilling: kulturskolerektor, kulturskolelærer, korpsdirigent,
freelance musiker og student
Utdannelse: Toneheim folkehøyskole,
NTNU Institutt for musikk: utøvende
musiker på linjene kirkemusikk og
klassisk, samt praktisk-pedagogisk
utdanning. Studerer for tiden organisasjon og ledelse ved Høgskolen i
Innlandet.
Musikkinstrumenter: kirkeorgel,
piano, synther, saksofon
Favoritt fritidssyssel: friluftsliv, helst
sammen med familien eller gode venner. Favoritter her er stisykling og jakt.
Favoritt turmål: Langsfjellet
Favorittmusikk: progressiv rock
Favorittkomponist: Cesar Franck
Favorittsalme: Vi rekker våre hender
fram
Favorittbibelhistorie/vers: KjærSvein Gjelten Bakken.
lighetens høysang
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Et godt minne
du kan dele med
oss?
Jeg vil trekke
fram gode møter
og samtaler med
folk i de ulike menighetene. Som
ansatt i kirkesektoren møter man
besøkende i kirkene på mange av
de store merkedagene i livet, både
i glede og sorg.
Flere har gitt uttrykk for at de
har satt pris på de
musikalske bidragene i slike ulike
sammenhenger,
og det har gjort
jobben
veldig
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meningsfull når man får vite at musikken betyr mye for mange. Ellers vil jeg trekke fram
et godt arbeidsfellesskap og gode samtaler
med kolleger. Samspillet med solister jeg har
hatt gleden av å spille med både ved gudstjenester, vielser, begravelser og konserter har
gitt mange gode minner. Det er mange dyktige lokale musikere, både amatører og profesjonelle, som har bidratt til å løfte det kirkemusikalske. Uten å forbigå noen, vil jeg nevne
samspillet med Ivar Riise som særlig hyggelig.
Jeg har satt pris på å reise rundt i kommunen
året i gjennom på vei til og fra tjenester, fra
gnistrende kalde 1.juledagsmorgener i Vingelen mens det enda er mørkt, til setermesser på vakre gamle setrer, til turene østover i
kommunen med flammende høstfarger i den
storslåtte naturen. Det har vært en flott bonus
å jobbe på flere ulike steder i kommunen. (Det
blir endel kjøring i denne jobben!) Møter med
barn er også bestandig stas, vi har blant annet
hatt flere fine prosjektbarnekor opp mot høytider.
Hva har vært de største utfordringene som
organist i Tolga?
- Mye av arbeidsuka for en organist består
av øving og forberedelser. Det kan derfor til
tider bli litt ensomt i en liten kommune der
man er eneste kirkemusiker. Jeg har til tider
savnet et fagfellesskap på kirkemusikkområdet. Den største utfordringen jeg har kjent på
(dog ikke spesielt for Tolga), er at det har blitt
mye arbeid på helg og i høytider. Dette har sin
bakside, særlig i småbarnstida, da man gjerne
vil være sammen med familien når de har fri.
- Jeg vil benytte anledningen til takke for et
veldig godt samarbeid i et supert kollegium,
jeg setter stor pris på dere alle. Kirkesektoren i
Tolga har rause og dyktige ansatte som det har
vært en glede å jobbe sammen med. Takk for
meg, for at jeg har fått være organist i denne
flotte kommunen, for alt jeg har lært og alt
jeg har fått av gode minner og erfaringer. Jeg
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kommer gjerne tilbake som gjestemusiker når
det er behov!
Ansatte og fellesrådet ved daglig leder tok avskjed med Svein i april. Vi har, og kommer fortsatt til å få glede av Svein under mange kirkelige
arrangementer fremover, men nå som innleid
musiker, særlig inntil ny, fast ansatt organist er
på plass. Søndag 30.9 takker menighetene ham
av i Tolga kirke. Tusen takk Svein, for samarbeid og innsatsen for kirka. Din kompetanse og
ditt rolige og forståelsesfulle vesen har gjort deg
til en drømmekollega. Vi kommer til å savne
deg!

Glimt fra menighetene
Vingelen

Eli Skaaret fra Trysil gikk pilegrimsleden fra
Trysil i sommer. Ho skulle gå videre til Nidarosdomen. Her inntas frokosten ved Vingelen
kirke etter å ha overnattet på Vingelsgaard.
Foto: Grete Nesteby.
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Glimt fra menighetene

Foto: Liv Johanne Jordmoen

Holøydalen

Høsttakkefest.

Holøydalen kirke.

Simen Simensen på friluftsgudstjenesten.

Høsttakkefest.

Søstrene Langsjøvold på høsttakkegudstjeneste.

Sangkveld (Vidar Sundberg).

Freste stubber på
kirkegården.
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Per Arne, Simen og Amund Røe på
Lillemoen.

Sangkveld (Mai Kristin).
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Glimt fra menighetene
Pilgrimsvandring og setermesse
Søndag 29. juli var det pilgrimsvandring fra
Østvangen til Dølvollen. Vandringen gikk
langs den gamle almannavegen som er en del
av den offisielle pilgrimsveien til Nidaros.
Noen var med fra start og noen kom til underveis, totalt deltok ca 20 stk.
Solveig Vingelen og Arne Bakken ledet
det hele og hadde mye interessant å fortelle
underveis. Solveig om lokalhistorie og Arne
om Olav den hellige og hans verdier.
Pilgrimsvandringen endte på Dølvollen
hos Trond Erlien hvor setermessen samlet ca
70 stk.
Arne Bakken forrettet under gudstjenesten og det var nydelig musikk av Hans Fredrik Jacobsen og Amund Røe. To små jenter
ble døpt på denne Olavsdagen, Ada Rusten og
Live Hilmarsen Tollan. Tolga Menighetsråd
hadde kaffesalg med nogo attåt.

Tekst/foto:Sissel Erlien

Setermesse på Dølvollen.
På turen viste Arne Bakken fram en
Olavs-penning fra Vingelen Kirke- og
skolemuseum. Dette er en en ring av smijern, laget på en spesiell måte. Den ble
brukt i enden av kirkeklokketauet på den
katolske stavkirka som stod på Persjordet
i Vingelen. Han hadde også med en vidjespenning (nesting) som er laget på samme
måten.

Fra vandringen (Foto: Brit Vingelsgard Ryen).

Årets 50-årskonfirmanter

8. og 9. september var konfirmantkullet fra
1968 samlet til 50 årsfeiring. Tradisjonen tro
tok de en rundtur i kommunen på lørdag med
besøk I Øversjødalen gamle skole hvor Ola
Lien hadde mye interessant å fortelle. De var
også innom Holøydalen kapell.
I Vingelen besøkte de museet og kirken.
Side 8

Av Sissen Erlien
Bjørn Ivar Ryen fortalte om kirka og om de
gamle tingene de har der. Lunsj på Bunåva.
Lokalmatdagen i Gata ble besøkt både for å
kjøpe god, kortreist mat og å treffe kjentfolk.
Lørdagen ble avsluttet med middag og sosialt
samvær i Hamranstua. Søndag møttes de til
høsttakkegudstjeneste og kirkekaffe.
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Hodalen: Friluftsgudstjeneste i Oldervikvollen (Amundsvollen) i
Av Tove Mette Tveråen
Letningslia 12. august

Bilde til venstre: Altertavle for en dag. Storsjøen og
Sålekinna.
Bilde over: Fra venstre Leiv Ryalen, kirkevert/kirketjener Johanne Aas Rye, vertsskap Bjørg Inger Ryalen fortalte om historia til setra, organist Amund Røe,
prest Stig Jonsbråten.

Tolga: Maria Magdalena
Mange hadde møtt frem for å
overvære den offisielle avdukingen av Øyvin Storbækkens skulptur ”Maria Magdalena” utenfor
kirkestua på Tolga .
Helga Storbekken fortalte
om prosessen forut for at kirken
hadde fått denne gaven. Det var
initiativ fra tidligere Tolga Kunstforening som startet det hele.
Øyvin Storbækken fortalte
om sitt forhold til Maria Magdalena som regnes som den nest
viktigste kvinnen i det Nye testamentet, etter Maria, Jesu mor.
Toril Urset Erlimo takket til
slutt Øyvin for hans mange kunstbidrag i det åpne rom i hans egen
hjembygd.
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Av Sissel Erlien

Skulpturen «Maria Magdalena» og Øyvin Storbækken.
Foto: Sindre Riise.
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Ny organist fra Vingelen

Av Audun Hjertager

Amund Røe tiltrer som organist i Tolga kirkelige fellesrådsområde 15.7.2019. Amund er født og oppvokst Vinnilsing og tar for
tiden studier som komponist i Rotterdam. Han har utdanning både
som organist, klassisk pianist og innen pedagogikk. Amund har
bred musikalsk erfaring, bl.a. som organist/vikar i Den Norske Sjømannskirken og Den Skotske Kirken i Rotterdam, i Nordreisa og
Tolga. Frem til Amund er på plass, får fellesrådet hjelp av vikarer og
innleid ekspertise til kirkemusikalske tjenester.

1942: Biskopene nedlegger sine embeter
Nylig ryddet Jon Ivar Holøyen i gamle papirer,
og kom over et brev til Norges menigheter og
prester datert 24.2 1942. Hvorfor brevet endte
på Søndre Holøyen vites ikke, men Lars Peder og Dordi Holøyen som bodde på Søndre
Holøyen under krigen og var aktive i menigheten. Hjemmet deres, Søndre Holøyen, var
dessuten et «brevhus»: Postsekker ble fraktet
hit og omfordelt. Man kan lett forestille seg at
det var farlig å oppbevare brevet.
Hendelsen som førte til brudd mellom
kirken og staten, inntraff i forbindelse med at
Vidkun Quisling skulle utnevnes til ministerpresident 1. februar 1942, da også domprosten
i Trondheim ble tvunget bort fra høymessen.
Biskopenes brev om embetsnedleggelse ble
lest opp i de fleste av landets kirker 1. mars
1942.
Hvorvidt Trygve Klute, som var prost i
Nord-Østerdal inntil krigens slutt fikk en kopi
av brevet og leste det opp, vites ikke.

Trygve Klute. Prost i Nord-Østerdal til 1945
(kilde: Årbok fra Nord Østerdalen 2003 Idar Tollan 2003. Utlånt fra Arne Aasen)

Brevet er transkribert av Per Arne Tollefshagen og kommer på trykk i neste nummer av
Kirkehilsen.
Av Audun Hjertager og Per Arne Tollefshagen

Side 10

Kirkehilsen nr 3, 2018

Overrekkelse av skulptur

Øivin Storbækken overrasket
Reidun ved å overrekke en skulptur over et av Michelangelos verk
under avdukingen. Skulpturen
forestiller en av røverne som ble
korsfeste ved Jesu kors. Michelangelo laget skissen til skulpturen
mens han gjemte seg for soldater
som var ute etter ham i Firenze.
Skissen oppbevares i København
og Øivin fikk tilgang til den da
han underviste på kunstakademiet der. Han fikk da laget
en form og foretok støpninger i
marmorsand og polyester.
Foto: Sindre Riise

NATO-øvelsen Trident Juncture

Av Audun Hjertager

Selve øvelsen vil foregå fra 25. oktober - 7. november 2018, men
transport av utstyr vil berøre kommunen ut i desember. Vi må regne
med støy og vanskelig fremkommelighet, også i forbindelse med kirkelige arrangementer. Den største militære aktiviteten vil i Tolga være
i Hodalen-Kåsa-Holøyen-Øversjødalen.
Vi vurderer fortløpende behovet for åpne kirker i perioden, særlig med tanke på de mange soldatene som ankommer kommunen,
og med hensyn på at den store militære aktiviteten kan vekke vonde
minner hos nye innbyggere. Det vil være mye militær trafikk på alle
hovedveiene Tolga, spesielt 29. oktober-31. oktober, og vi fraråder
gravferder i denne perioden.
En informasjonsbrosjyre om øvelsen er lagt ut på Servicetorget Nato-materiell ankommer Norge
før øvelse Trident Juncture 2018
på kommunehuset.
(forsvarets mediesenter).
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Livets gang
Hodalen - døpte
12.08.2018 Theodor Knutsen Sæther
Holøydalen - gravferd
13.07.2018 Parley Holøymoen
07.09.2018 Olav Magnus Nesset
Tolga - døpte
24.06.2018 Marte Larsen
29.07.2018 Ada Rusten
29.07.2018 Live Hilmarsen Tollan
Tolga - vigde
14.07.2018 Anne Berit Engebakken og 		
Tommy Nesmoen Skogli
11.08.2018 Guro Nyhus og
Daniel Alexander Rom Røsset

Tolga - gravferd
17.07.2018 Jon P Brennmoen
17.08.2018 Maret Dølgård
Vingelen - døpte
01.07.2018 Thea Høistad
01.07.2018 Eira Margrete Tangen Aasheim
01.07.2018 Oscar Hilmarsen Carlsen
Vingelen - gravferd
03.07.2018 Hildur Ingebjørg Andreassen
30.08.2018 Berit Barbro Røe

Utdeling av 4 og 6 års bøker
Tradisjonen tro skal vi også
i år dele ut bøker til 4 og
6-åringene på høstens gudstjenester.
• 23 september kl. 11.00 skal
vi dele dem ut i Vingelen og
• 25 november kl. 11.00 skal
vi dele ut i Tolga. Det blir omvisning i kirka og forberdelser
til gudsjtenesten 1 time før.

Lys Våken
Alle 5 og 6 trinns elever er invitert til
Lys Våken helg i Tolga kirke 24.-25.
november.
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Dette er en veldig morsom og koselig
helg som mange i Tolga etter hvert har
vært med på! Arrangementet avsluttet
med gudstjeneste i Tolga kirke kl. 11.00.
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Gudstjenester
September

Søndag 30.09. kl. 11.00. Gudstjeneste m/konfirmantpresentasjon og nattverd
v/Reidun W.K. Avskjed med organist Svein Gjelten Bakken. Kirkekaffe. Tolga.
Oktober
Søndag 21.10. kl.11.00. Gudstjeneste m/ konfirmantpresentasjon og nattverd v/Reidun.
Vingelen.
Søndag 21.10. kl.19.00. Gudstjeneste, nattverd, v/Reidun W.K. Holøydalen.
November
Søndag 04.11. kl.11.00. Allehelgensgudstjeneste, ved Reidun W. K. Sneppen deltar.		
Kirkekaffe. Tolga.
Søndag 04.11. kl.19.30. Allehelgensgudstjeneste, ved Reidun W. K. Kirkekaffe. Vingelen.
Tirsdag 06.11. kl. 19.00. Allehelgenskonsert med Per Husby og Anne Lande. Tolga.
Søndag 11.11. kl.11.00. Gudstjeneste, nattverd, v/Reidun W.K. Hodalen.
Søndag 25.11. kl.11.00. Lys Våken gudstj., 4 og 6 års bok, dåp, nattverd, v/Reidun 		
Kirkekaffe. Tolga.
Desember
Søndag 02.12. kl.11.00. Adventsgudstjeneste, barnekor, ved Reidun W.K. Vingelen.
Dato ? kl. 19.30. Syng inn jula, program kommer senere, andakt ved Reidun W.K.
Vingelen.
Dato ? kl. 19.00. Syng inn jula med Skolekorpset, Jantsjar, Sneppen og Kulturskolen, 		
andakt ved Reidun W.K. Tolga.
Dato? kl. 19.00. Syng inn jula, program kommer senere, andakt ved Reidun W.K.
Hodalen.
Søndag 23.12. kl.16.00. Julegudstjeneste, solist Per Arne Tollefshagen, v/Reidun W.K.
Omsorgstunet.
Mandag 24.12. kl.13.30. Julekveldsgudstjeneste ved Reidun W.K. Holøydalen.
Mandag 24.12. kl.16.00. Julekveldsgudstjeneste ved Reidun W.K.
Tolga.
Mandag 24.12. kl.16.00. Julekonsert.
Vingelen.
Tirsdag 25.12. kl.09.00. Juledagsgudstjeneste, ved Reidun W.K
Vingelen.
Tirsdag 25.12. kl. 11.00. Juledagsgudstjeneste, nattverd ved Reidun W.K. Tolga.
Tirsdag 25.12. kl.13.00. Juledagsgudstjeneste, nattverd ved Reidun W.K. Hodalen.
Mandag 31.12. kl.18.00. Nyttårsgudstjeneste, nattverd ved Reidun W.K. Samling i 		
kirkestua etterpå til felles nyttårsfeiring. Tolga.
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Hva skjer
• Det blir barneklubb i kirkestua på
Tolga torsdag 25. oktober kl 17.00
• I vår hadde vi babysang i kirkestua. Vi
prøver igjen nå i høst. Alle er velkommen.
Følg med på «Kirkene i Tolga» på facebook for dato.

• Vi minner om høstens leirer på Tron
ungdomssenter:
Action leir for 5. til 7. trinn: 6. - 8.oktober
Leder leir / ungdomsleir for 8. trinn og
oppover: 26. -28. oktober
Familieleir for alle: 9. – 11. november
Hallovenn leir for 2. til 4. trinn: 23. - 25.
november
Gå inn på hjemmesiden til Tron for mer
informasjon: tron-ungdomssenter.no

Barneklubb

Hilde Løkken

Onsdag 12. september var vi på setra til Brit på klubb. Vi gikk på konglesanking i skogen og
lagde kongledyr og mennesker etterpå, det var stor stas.
Vi var ute lenge og lekte før vi gikk inn i setra. Der sang vi og hørte på en fortelling om Jesus.
Brit hadde stelt i stand deilig kveldsmat og alle ble mette. Før vi kjørte hjem brukte vi den siste
bit av energi på sisten og gjemsel. Det var nok mange som sovna godt i bilen på vei hjem.
Takk for gjestfrihet og ei fin samling.

Bilde over. Barneklubbgjengen
samlet på ett brett.
På bildet t.v. ser du familien
Kongle :-)
Side 14

Torjus Dalseng og Amund Aas.
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Vingelen
Gravmonumenter AS
Tlf. 952 49 864

BERG STENVOLL
BEGRAVELSESBYRÅ
Dalsbygda 2550 Os
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 -

