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Kirka og den åndelige lengsel
Mediebildet har i det siste hatt fokus på en
prinsesse og en shaman. En hører om stor
interesse og følelser i sving, men også om
kritikk og hoderisting. Det er klart; det er
noe som engasjerer mange av oss når det
gjelder vår egen prinsesse, hennes business
og hennes kjæreste. Men det er også noe
mer, tror jeg, - noe åndelig som er i spill og
som vekker oss!
Sjamanisme er en betegnelse som ofte
blir brukt om kulturformer der en sjaman
står i en sentral posisjon, mellom menneskegrupper og åndeverdenen. Sjamaner
som utretter denne virksomheten finnes i
mange religioner (Store norske leksikon).
Jeg er glad for at våre biskoper har engasjert
seg her, for som kirke er vi kalt til å veilede
hverandre i de åndelige spørsmål. Noe er
Bibelen tydelig på; som at den advarer oss
mot å søke kontakt med de døde, og at
det finnes både gode og onde åndsmakter.
Ikke alt som funker, er nødvendigvis fra
vår Himmelske Far, og fører til Livet. Jesus
sier om seg selv: «Jeg er veien, sannheten og
livet. Ingen kommer til Far uten ved meg».
Joh. 14, 6. For den tette kontakten med vår
Gud, går veien alltid gjennom vår frelser Jesus Kristus.
Et annet fenomen i vår tid er ulike
meditasjonsformer og yoga. Avspenningsmetoder trengs i vår travle tid. De fleste av
disse metodene er ikke religiøse, men mange er opprinnelig hentet fra ulike religioner.
Noen av dem har fremdeles dette åndelige
bakteppet med seg, og kan gi kontakt med
den åndelige verden. Stor oppmerksomhet får også ulike former for healing. Noen
helbredere opererer på «egen hånd», andre
bærer religiøse forestillinger med seg.
Hva er denne interessen? Er det uttrykk
for noe, uttrykk for en lengsel i vår tid? En
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Reidun Woie Kleveland

lengsel etter åndelige erfaringer og en åndelig dimensjon i liva våre?
Jeg er redd for at kirka vår har fokusert
for lenge og for mye på kunnskapssiden av
vår tro. Da vi kuttet med Den katolske kirke,
kuttet vi også ut mye av lystenningen, røkelsesduften og mange av bildene vi før kunne
se på. Olavskjøllene, som den i Vingelen, står
i dag som minner over folks, den gang katolske, tro på en Gud som kunne helbrede.
Og da pinsebevegelsen beveget seg over
Norge, tok vår kirke avstand fra mye av dens
fokus på Den hellige ånd; ulike opplevelser
ved Den Hellige Ånd, helbredelse og nådegaver. Har vi i kirka vår gitt nok plass til følelseslivet, sanseinntrykka og opplevelsene?
Det nye testamentet er fullt av historier om mennesker som møtte Jesus og ble
oppreist, forvandlet og helbredet til nytt liv!
Og da Den Hellige Ånd kom på pinsedag,
forvandlet det disiplene. Det var følelser og
opplevelser i sving! Dersom ikke vi i Den
norske kirke, i tillegg til å gi god kunnskap
om troen, også peker på Kristus som den
som kan fylle oss med sin Hellige Ånd, komme med sin helbredende kraft, og gi oss sin
dype fred, er jeg redd for at vi stadig oftere vil
se en bevegelse bort fra kirka vår, og hen til
de nye strømningene i tiden.
Det gleder meg når Snåsamannen, den
pensjonerte klokkeren, Joralf Gjerstad, rydder vei. Når han på sin stillfarende måte legger sine varme hender på mennesker og ber
i Jesu navn, åpner han døra i Den norske
kirke - ikke bare for helbredelsen, men også
for våre åndelige lengsler, rommet som alltid
har vært der, men som ofte har vært for bortgjømt.
La oss sammen arbeide for at våre kirker
i Tolga også får være kirker for vår åndelige
lengsel!
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Valg 2019
Den 9. september holdes kirkevalg i hele
landet, samme dag og samme sted som
kommune- og fylkestingsvalget avholdes,
men i adskilte områder/lokaler. Vi håper
mange benytter muligheten til å avgi sin
stemme.
Menighetsrådsvalg
Menighetsrådene er Den norske kirkes
lokale folkevalgte organ, med 4-10 representanter. I Tolga har vi fire menigheter
med eget menighetsråd:
• I Tolga sokn velges 6 representanter og
5 vararepresentanter.
• I Vingelen sokn velges 6 representanter
og 5 vararepresentanter.
• I Hodalen sokn velges 4 representanter
og 5 vararepresentanter.
• I Holøydalen sokn velges 4 representanter og 5 vararepresentanter.
I tillegg har soknepresten en plass i alle
menighetsrådene.
Menighetsrådet tar beslutninger knyttet til innholdet i den lokale kirkens aktiviteter og innhold. Hvert menighetsråd
velger selv representanter til Tolga Kirkelige fellesråd, som har ansvar for drift og
vedlikehold av kirker og kirkegårder, og
arbeidsgiveransvar for kirkeverge, kirketjenere og organist. Menighetsrådet velges
for 4 år.
Valget er et flertallsvalg, og det kreves
5 % personstemmer for å gjøre om på rekkefølgen.

én representant for de ansatte i kirken. I
tillegg skal det velges sju representanter
blant leke (vanlige) medlemmer i Den
norske kirke, og det er disse sju som velges
på valgdagen, den 9. september.
Stemmerett
Alle medlemmer av Den norske kirke som
bor i soknet/bispedømmet, og som senest
fyller 15 år i løpet av valgåret, har stemmerett.
Valgbare kandidater
Alle medlemmer av Den norske kirke som
bor i soknet/bispedømmet, og som senest
fyller 18 år i løpet av valgåret, kan stå som
kandidat i kirkevalget.

Valgkort
Fra sentralt hold sendes det ut valgkort til
alle stemmeberettigede medlemmer i begynnelsen av august. På valgkortet står
viktige opplysninger om tid og sted for
valget, samt annen informasjon. NB! Ta
Bispedømmerådsvalg
kontakt med kirkekontoret dersom du er
Samtidig med menighetsrådsvalget, kan medlem i Den norske kirke, og ikke motdu avgi stemme i bispedømmerådsvalget. tar valgkortet.
Her sitter én representant for prestene, og
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Valg 2019
Stemmelokaler på valgdagen
• Tolga og Hodalen sokn: Sætershallen
(Tolga)
• Vingelen sokn: Samfunnshuset Fjellheim.
• Holøydalen sokn: Øversjødalen
Samfunnshus.

Forhåndsstemming
• Tolga kommunehus kl 09.00-15.00
i perioden 12. august til 6. september.
Ta med valgkort og legitimasjon.
Ved forhåndsstemming i et annet sokn
enn der du bor, er fristen 1. september.
Informasjon om kirkevalget finner du på
www.kirken.no/valg og
www.tolga.kirken.no

Biskop Fiske:
- Historisk med 3 lister til bispedømmerådet
For første gang vil det i Hamar bispedømme foreligge tre lister til valg av leke
medlemmer ved Kirkevalget i 2019 - fra
Bønnelista, Nominasjonskomitéens liste
og Åpen folkekirke.
Historisk med tre lister i 2019 i Hamar
Ved årets Kirkevalg er det 3 lister til valg
av leke medlemmer til bispedømmeråd/ Biskop Solveig Fiske. Foto: Liv T. Bråthen.
Kirkemøtet - Bønnelista, Nominasjonskomitéens liste og liste fra Åpen folkekirke.
i kirka de neste fire årene, både regionalt i
bispedømmet og nasjonalt gjennom Kir- Dette betyr at det ved dette kirkevalget kemøtet. Kirkemøtet består jo nettopp av
blir et reelt valg, sier biskop Solveig Fis- de som velges inn som bispedømmerådske. Nå er det viktig at kirkemedlemmene medlemmer i bispedømmene. Så til deg
stemmer på de kandidatene de mener best som leser dette, bruk stemmeretten din!
kan være med å legge føringer for arbeidet
På www.tolga.kirken.no kan du finne
informasjon om de ulike listene.
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Valg 2019 - lister til menighetsrådsvalg
Hodalen sokn
1. Arve Rye, f. 1958
2. Yvonne Knol, f. 1969
3. Bjørn Aasen, f. 1960
4. Guri Jortveit, f. 1967
5. Esten Ole Nygjelten, f. 1987
6. Dagny Marie Spånberg, f. 1955
7. Torgeir Waage Tronslien, f. 1970
8. Marit Bakken, f. 1999
9. Elin Ryen, f. 1957

Holøydalen sokn
1. Solrunn Jordet, f. 1957, Øversjødalen
2. Jan Oddbjørn Holøien, f. 1957, 		
Øversjødalen
3. Monica Kåsen Smedås, f. 1963, Kåsa
4. Arnstein Solheim, f. 1953, Kåsa
5. Haldis Jordet, f. 1963, Øversjødalen
6. Lars Peder Holøyen, f. 1983, 		
Øversjødalen
7. Marit Magnesdatter-Jordet, f. 1986, Kåsa
8. Jon Petter Jordet, f. 1981, Øversjødalen
9. Jan Magne Pallin, f. 1943, Øversjødalen

Vingelen sokn
1. Hilde Gellein Løkken, f. 1980,
Åsengan 45
2. Einar Heggstad, f. 1951, Eggeliveien 173
3. Anne Kristin Aamo, f. 1967,
Røsliveien 166
4. Stian Nystuen, f. 1978, Røsliveien 70
5. Hege Iren Tollan, f. 1961, Røsliveien 148
6. Bjørn Ivar Aasheim, f. 1965,
Gammelveien 735
7. Inga Iversen Aasen, f. 1989,
Vingelsåsen 53
8. Ragnar Sollid, f. 1969, Nordate 223
9. Elin Grindvoll Gransletten, f. 1985, 		
Granslettgjelen 13
10. Geir Rønning, f. 1974, Nordate 200
11. Elin Vangstrøen, f. 1979,
Smedåsgjelen 75
12. Jostein Østvang, f. 1989,
Gammelveien 459
13. Unni Kroken, f. 1959, Nordate 20
14. Sveinar Aasgård, f. 1992,
Vingelsåsen 119
15. Anne Pia Sæter, f. 1970, Nordate 36
16. Tore Hilmarsen, f. 1992,
Hallrøstveien 24

Tolga sokn
1. Britt Reidun Utseth Erlien, f. 1962,
Stasjonsbakken 37
2. Ola Lien, f. 1957, Gammelveien 178
3. Julie Skogsrud Jordet, f. 1991,
Volsvangveien 130
4. Øystein Gjelten Bakken, f. 1991, Øvre
Tolgenslivei 28
5. Jan Storbækken, f. 1969,
Rørosveien 2307
6. Ann Sæther, f. 1967, gammelveien 199
7. Jan Magne Flaten, f. 1965, Bakkagata 25
8. Mpula Richard Mukoyo, f. 1961,
Skoleveien 5
9. Øivind Aasen Kronstad, f. 1966,
Gammelveien 207
10. Kari Gjelten, f. 1952, Rørosveien 2020
11. Siri Merete Moe Tollan, f. 1949,
Kronmoen 17

Side 6

Kirkehilsen nr 2, 2019

Glimt fra menighetene
Tolga: Vårkveld i kirka
Det er alltid hyggelig når Seniordansen besøker kirka.
Det kan vel kalles en tradisjon at de er med oss på den
årlige vårkvelden. I år slapp de seg enda mere løs, med
svingende rytmer. Lovsang, og lovsangsleddet Gloria,
passer fint både som sang og dans! Vi skal få prise Gud
med alt vi har! Takk til Seniordansen og forsangerne,
Karen Prytz og Ola Lien.
Av Reidun Woie Kleveland

Siste hånd på det nye taket på
Tolga kirke. Det har krevd tid
og penger, men nå er det nye
taket på plass, med spon fra
Alvdal skurlag, avd. Vingelen.
Foto: Sindre Riise.

Bilde over: Vårkveld i Tolga
kirke med seniordans.

Bilde t.v.: 8. april fikk Jan
Tollan Norges Vels medalje
for lang og tro kirketjeneste.
Gratulerer!
Foto: Tolga kirkelige fellesråd

Holøydalen:

Foto: Holøydalen menighetsråd

Dugnadsgjengen svinger kosten.
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Holøydalen kirke.
Side 7

Glimt fra menighetene
Vingelen:

Foto: Grete Nesteby.

På kirkegårdsdugnad. Dugnadsprat i mellom slagene.

Arbeidet med en pilegrimsled
Pilegrimsmerket
Dette pilegrimsmerket ble tatt i bruk i 1997,
og består av en valknute som symbol for en
severdighet, og et kors med tre utbøyde spisser i korsendene. Korsformen i pilegrimsmerket omtales som Olavskors. Symbolet benyttes for å markere steder på pilegrimsleden til
Trondheim med dokumentert tilknytning til
den middelalderske tradisjon om pilegrimsferd til Olav den helliges skrin i domkirken i
Trondheim.
Pilegrimsforum i Tolga og samarbeid med
Os
For å samordne arbeid som gjelder vandring
og aktivitet langs pilegrimsleden, ble det i januar 2019 opprettet et pilegrimsforum i Tolga
kommune. I første omgang er dette ei arbeidsgruppe der noen frivillige deltar, sammen
med Eivind Moen som fast representant for
Tolga kommune, og sokneprest Reidun Woie
Kleveland, som representerer kirka. Brit Vingelsgaard Ryen (styremedlem i nettverkSide 8

Grete Buttingsrud og Øyvind Motrøen på kirkegårdsdugnad.
Tekst: Brit Vingelsgaard Ryen

et for Østerdalsleden) møter fast. Ellers blir
frivillige invitert, avhengig av tema som skal
drøftes. Os har også opprettet pilegrimsforum, og på noen området er det aktuelt med
samarbeid. Går alt etter planen, skal vi ha et
felles arrangement på Munksletta i Olsok
2020.
Avtale om at konfirmantene hjelper til
Det er kommunen som har ansvaret for å
rydde og merke pilegrimsleden. Årets konfirmanter hadde pilegrims-samling i Gammelskola i Vingelen høsten 2018, og gjorde en god
jobb med rydding av leden fra Åsan og ned til
Eggen i Vingelen.
I oktober 2018 ble det inngått en avtale
mellom Tolga kommune og kirka/soknepresten, på vegne av konfirmantene, om at konfirmantene, mot en godtgjøring, hvert år skal
delta i arbeid med tilsyn, rydding og merking
Kirkehilsen nr 2, 2019

av pilegrimsruta gjennom Tolga kommune.
Pilegrimsvandring 2019
Denne sommeren blir det pilegrimsvandring
og gudstjeneste i Holøydalen, ved tidligere
pilegrimsprest Arne Bakken med flere. (Se
omtale under.)

Vil du vite mer om pilegrimsleden gjennom
Østerdalen? Ta kontakt med:
Brit Vingelsgaard Ryen på tlf. 916 83 330,
epost: brit.vingelsgaard.ryen@fjellnett.no.
Det finnes både ei ny brosjyre og mere
informasjon om pilegrimsruta for den som er
interessert.

Olavsdagen 29. juli 2019 i Øversjødalen
- Pilegrimsvandring til Gudstjeneste
Det har blitt tradisjon at Olavsdagen, 29. juli,
markeres på omgang mellom bygdene under «Olsok i Tolga». I år er turen kommet til
Øversjødalen. Ikke bare regnes denne dagen
som kirkens fødselsdag i landet, men hendelsen på Stiklestad 29. juli i år 1030 ble også
utløsende for å samle landet til ett rike. Derfor
har denne dagen vært regnet som vår første
nasjonaldag, og er fortsatt offentlig flaggdag.
Derfor oppfordres øversjødølene til å flagge
denne dagen, ja hele kommunen med.
Vandring fra Røstbakken til Holøydalen
kirke
Gjennom alle bygder i Tolga kommune går
gamle middelalderveier hvor også pilegrimene
til Nidaros gikk. I år skal vi ha en spennende

Tekst: Arne Bakken

dag med vandring i Øversjødalen,
og bli kjent med en gammel pilegrimsvei som
vi ikke tidligere har vandret på under «Olsok
i Tolga».
Vandringen starter ved Røstbakken klokka
12.00, og ender i en Pilegrimsgudstjeneste i
Holøydalen kirke klokka 15.00. Flere steder
underveis vil det bli stans, hvor vi får høre om
bygdas historie og om pilegrimstradisjonen.
Vandringsledere er Sverre Nygaard, Jon Holm
Lillegjelten og Arne Bakken. I forkant av
vandringen blir det arrangert tur til Marcusgrubba ved Langsjøen. For flere utfyllende
opplysninger om Olavsdagen i Øversjødalen:
Se Olsok-avisa for 2019.

Parti fra Øversjødalen med
Vestgaard østre
(Andershaugen) og fjellsilhuettene Digerkletten og
Kvernvikhøgda. Bak t.h.
ligger Vangsmoen hvor
pilegrimene hadde beskyttet
plass av kongen og kirken
til overnatting/hvile, der
hestene kunne beite.
Foto: Sverre Nygaard
Kirkehilsen nr 2, 2019
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Sara Oust

Ingrid Petronille Røe, Inger Karin Røe Ødegård

Haugianerkvinna fra Vingelen gikk foran
For noen år tilbake ble friluftsteateret «Noen
må gå foran - spelet om Sara Oust» oppført
i Vingelen. Både spelet og tilstøtende arrangement var svært interessante og veldig
bra! Lokalbefolkning og tilreisende publikum fylte amfiplassene i Ousta under flere
forestillinger. Dette har inspirert oss til å ta
initiativ til et uformelt møte med idéer om
den historiske Sara Oust, for å finne ut om
det er interesse og grunnlag for å ta opp igjen tråden om Sara på en eller annen måte.
Den 7. mars ble det arrangert et åpent møte
i Vingelen kirke- og skolemuseum. 17 personer møtte opp, inklusive styret i museet.
De frammøtte deltok engasjert i samtale og
vurderinger rundt temaet. Konklusjonen
ble at det skal startes en venneforening for
Sara Oust. Nå arbeides det for å finne fram
til personer som har lyst og anledning til
å påta seg styreverv. Lista vil bli lagt lavt i
oppstarten. Det viktigste i inneværende år
er å få valgt et styre, drøfte og vedta vedtekter, samt starte diskusjonen om et mulig
temamøte i 2020. Det finnes et gavefond et-

ter Olaug og Nils Røe som venneforeningen kan disponere til aktiviteter knyttet til
temaet Sara Oust.
Vingelen er ei bygd med stort engasjement
på ulike områder, blant annet når det gjelder
kultur og historie. Etter vår vurdering og
erfaring er mange forhold ved kvinneskikkelsen Sara Oust, Hans Nielsen Hauge og
haugianerbevegelsen like aktuelle i dag som
den gang. Det gjelder både for barn, ungdom og voksne. Det kan holdes foredrag om
tema som for eksempel likestillingsperspektivet,
ytringsfrihet/menneskerettigheter,
demokrati, sosialt entreprenørskap, verdier
i forbindelse med ledelse, samt kirkens og
skolens rolle og verdier. Vi tror at arrangement i forbindelse med den historiske Sara
Oust også kan ha markedsføringsverdi for
bygda og kommunen. Flere møtedeltagere
tok for øvrig til orde for at Sara Oust og haugianerbevegelsen i Nord-Østerdal bør løftes
opp til regionalt nivå, men ha lokal forankring. Vi vil forsøke å innfri dette gjennom
styresammensetningen.

Sara Oust i Ingunn Løvolds
skikkelse, med bibelen i
hånd. Andre roller: Andreas
Moen, Lars Tingelstad,
Kjersti Tingelstad og Rønnaug Tingelstad. Fra spelet
«Noen må gå foran» på
utescena på Ousta-tunet.
Foto: Jøran Nygård (2011).
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Samtalegudstjenestene med årets konfirmanter
Reidun Woie Kleveland

Nå er nok et konfirmant-år ferdig. Og 5. mai
var konfirmantene våre samla i Tolga kirke
for samtalegudstjeneste. Det ble en fin gudstjeneste hvor de svarte godt på spørsmålene
de hadde fått. Til gudstjenesten hadde de
også laget bønner, syndsbekjennelser og

tegninger til bruk i prekenen. Dette har vært
et kull som har overbevist med sin grundighet og ansvarsbevissthet. Men viktigst
av alt; det har vært en veldig hyggelig gjeng!
Takk til dere konfirmanter for et flott år og
Guds velsignelse for veien videre!

Flott gjeng på samtalegudstjeneste i Tolga kirke.
F.v.: Ørjan Nyvoll, Guri Gulløien Livoll, Malin Tobro Rønningen, Eivind Kroken, Solveig
Haug Harsjøen, Ida Brendvang, Andrea Sæther Verdenius, Liv Tiril Brennmoen, Sumaja
Øien, Eline Horten Jordet, Henrik Dolven, Selma Øien, Inger Marit Woie Kleveland,
Magnus Grann Vingelen, Don Kiteto Mukoyo. Arne Galaaen var ikke tilstede.
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Trosopplæring
Av Reidun Woie Kleveland
Trosopplærer Hilde Gellein Løkken slutter
Hilde har sagt opp sin stilling som trosopplærer i den felles trosopplæringen i prostiet.
I 2 år har hun vært med på mange tiltak
rundt omkring i menighetene våre, også her
hos oss. Hun har vært fast voksenleder på
barneklubben vår, og hun har vært med å
starta opp både tårnagenthelg og ikke minst
babysang! Babysangen tror vi kommer til å
få bety masse for foreldre og barn fremover!
Hun har også være med i trosopplæringsutvalget, hatt ansvar for planene våre og vært
til inspirasjon på mange andre måter for oss!
Tolga, Vingelen, Hodalen og Holøydalen
menigheter, stab og trosopplæringsutvalg

Barneklubb

vil takke Hilde for
flott innsats!
Hilde går nå tilbake til skolen
som lærer, denne
gang på en av
våre, Tolga skole:
Lykke til videre,
Hilde!
Vi har nå nylig fått høre at det blir Trond
Gellein Løkken som tar over stafettpinnen
etter Hilde. Og vi ønsker han velkommen!
Han er for øvrig Hildes mann, så overgangen skulle vel gå greit...

Av Hilde Gellein Løkken og Brit Vingelsgård Ryen

Før påske hadde barneklubben påskeverksted. Reidun prest fortalte om påsken og vi
lagde påskepynt og påskekort. Svein spilte på
piano, og vi avslutta som vanlig med kveldsmat. Neste barneklubb blir sist i august. Følg
med på oppsalgstavla og facebook.
Alle under skolealder er velkommen til
klubben, storesøsken kan også delta.
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Gudstjenester
Juni
Søn 23.06. kl. 12.00 Gudstjeneste. Skaperverkets dag. Dåp. 2 åringer deltar.
		
V/sokneprest Reidun Woie Kleveland. Matsalg. Dølmotunet, Tolga.
Juli og Olsok
Søn 7. juli kl. 12.00 Friluftsgudstjeneste i setertraktene på hytta til Egil Simensen, i Hørddalen, nær
		
Båttjønna v/sokneprest i Os, Stig Johnsbråten. Matsalg. Tolga.
Fre 19.07. kl. 19.30 Åpningskonsert Olsok-uka. Se egen omtale. Tolga
Søn 21.07. kl. 12.00 Setermesse på Stornordstuvollen hos Inger Johanne og Torfinn Røe, Ørvilldalen,
		
v/prost Simen Simensen. Matsalg. Vingelen.
Tirs 23.07. kl. 18.00 Sangkveld med May Kristin, Stein og Johan. Holøydalen.
Man 29.07. kl. 12.00 Olsokdagen. Pilegrimsvandring fra Røstbakken som ender i en pilegrimsguds		
tjeneste i kirka. Se egen omtale. Holøydalen.
Man 29.07. kl. 15.00 Olsokdagen. Pilegrimsgudstjeneste i Holøydalen kirke ved tidligere pilegrims		
prest Arne Bakken. Matsalg etter gudstjenesten på Jordmoen. Holøydalen.
AUGUST
Søn 04.08. kl. 19.00
		
Søn 18.08. kl. 19.00
Søn 25.08. kl.19.30

Friluftsgudstjeneste på rasteplassen i Røsvika, i nordenden på Storsjøen v/Reidun.
Kirkekaffe. Hodalen.
Sangkveld med SARA & SINDRE OG VENNER. Andakt v/Reidun. Tolga.
Salmekveld. i Kirke-og skole museet v/Reidun. Kirkekaffe. Vingelen.

SEPTEMBER
Søn 08.09. kl. 11.00 Høsttakkegudstjeneste. Utdeling av 4-års bok. Nattverd. v/ Reidun.
		Holøydalen.
Søn 08.09. kl. 19.00 Høsttakkegudstj. Nattverd. Utdeling av 6-års bok. v/ Reidun. Hodalen.
Søn 15.09. kl. 11.00 Høsttakkegudstjeneste. 50 års konfirmanter. Nattverd. v/Reidun. Tolga.
Søn 29.09. kl. 11.00 Høsttakkegudstjeneste. Utdeling av 4 og 6 års bok. Nattverd, v/Reidun. Vingelen.
Søn 29.09. kl. 19.30 Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Nattverd, v/Reidun. Tolga.

Siden sist
Holøydalen, døpte
09.06 Amund Kåsen
Holøydalen, gravferd
21.03. Kjellrun Bakken
Hodalen, døpte
09.06 Shahin Granholt
Tolga, døpte
05.05. Vera Skogsrud Jordet
05.05. Otilie Nesmoen Hagen
Tolga, vigde
11.05. May Lillian Skjæret og
		
Arne Gjelten

Side 14

Tolga, gravferd
29.03. Oddbjørn Ryen
05.04. Herborg Karoline Winum
Vingelen, døpte
31.03. Atle Aasheim Grue
31.03. Øystein Moen Nohr
01.06. Narve Tronslien
Vingelen, gravferd
26.04. Ingrid Nygård
02.05. Kirsti Jordet
31.05. Gunnar Nesteby
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Setermesse - Stornorstuvollen
Vertskapet Torfinn
og Inger Johanne Røe
øns-ker velkommen til
Setermesse søndag 21.
juli kl. 12.00. Her blir det
gudstjeneste ved prost
Simen Simensen, musikk
ved Svein Gjelten Bakken,
frisk luft og servering i
stemningsfulle omgivelser i Ørvilldalen. Et sted
for refleksjon og ro, men
også et sted som har yret
av liv på somrene. Hardt
arbeid ligger i veggene. Vi
takker for invitasjonen!

Åpningskonsert i Tolga kirke
Fredag 19. juli kl. 19.30

Vi planlegger
menighetstur
til høsten!
Følg med på oppslag
etter hvert.

…i ord og toner…
Vi krydrer programmet med Ove Riises opptak
av bygdedikteren Annar Eggen og et unikt
opptak gjort av NRK i 1950 av 11 år gamle
Jon J. Gjelten som synger «Sø-trall».
Medvirkende:
Svein Gjelten Bakken (musikalsk leder)
Lars Tingelstad, Øystein Wangen, Marianne Ruud Rehder,
Sindre Hagen, Ivar Riise, Jorun Erlien Nyvoll,
Solveig Vingelen og Ola Sagbakken.

Inngang: 250,- /barn u. 16 år gratis
Kirkehilsen nr 2, 2019
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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 -

