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Nåde
Nåde er et godt ord. Et ord som er godt å
uttale. Et ord uten spisse kanter, uten vanskelige bokstaver; nåde.
Men hva er det? Hva er nåde? Noe som
blir raust gitt til oss? Hjelp, når vi trenger
det som mest? Noe som godkjenner oss,
som sier at vi er bra nok? Ja, absolutt!
Det er mange og mye som i vår tid roper etter nåde. Kanskje trenger vi nåde
enda mer enn før. For kroppspresset, skolepresset, flyktningenes situasjon, arbeidslivet, jordkloden vår.
-Tenåringsjenta trenger å høre at ho er
pen nok! Du er mer enn pen nok, skapt i
Guds bilde som du er, unik er du!
-Gutten som sliter på videregående
trenger å bli gitt mot! Det er godt nok å
gjøre så godt du kan! Det fins nye muligheter om du stryker i matte!
-Flyktningfamilien som har kryssa havet, landegrense etter landegrense for endelig å banke på vår dør trenger håp! Vi
kan være det landet som viser dem nåde!
-Når arbeidslivets krav og forventinger
er i ferd med å spise opp helsa så trengs
nåde fra arbeidsgiver og kollegaer! Jeg ser
deg, ta en pause nå, dette går bra!
-Når skaperverket puster inn karbondioksid og de grønne lungene blir færre og
mindre trengs en legende handling! Det
trenger menneskehetens nåde, min og din
hjelp!
La oss vise nåde mot dem som trenger
det mest!
Nåde, nåde for vår tid.
Nådebuskapet er det flotteste kirka har
fått å formidle! Det fins nåde, det fist nåde
også for deg! Guds nåde som er så full av
kjærlighet til hver enkelt av oss.
Og så er nåde så mye mer. For nåde er mer
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Av Reidun W.K.

enn dennesidig! Nåde er for dette livet her
og nå. Men nåde er også for det evige liv!
Nåde er det rom hvor vi skal får lov å leve
våre liv og det rom vi skal få lov å dø i.
Det er nåden i Jesus Kristus jeg da
snakker om. Den nåde som ble vår da vi
ble døpt i Jesu navn, eller tok imot Jesus
senere i livet om du ikke er døpt. Der og da
ble det frelsesverk Jesus utførte på korset
mitt og ditt. Der i dåpen ble det gitt oss
alt sammen; nåden og frelsen, og vi ble
Guds barn. Og hver dag når vi lever i nåderommet hos Jesus kan vi få komme med
våre tilkortkommenheter, vårt sinne, våre
løyner, våre feil, ja alt det der som Bibelen
kaller synd. Alt det som ellers stenger felleskapet mellom oss og Gud. Alt det kan
vi hver dag få komme å gi til Jesus Kristus som en gang for alle har sona for vår
synd på Golgata. Derfor kan vi motta nåde
og tilgivelse. Nåden dømmer ikke, nåden
straffer ikke, nei nåden benåder deg og
meg og lukker oss inn i Guds kjærlige felleskap.
Nåde, et sted å leve, nåde et sted å dø.
Amen.
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Salmedikteren Martin Luther
Martin Luther skulle komme til å betyr
svært mye for vår kirke. Og mange ord
er allerede skrevet om han nå i reformasjonsjubileumsåret. Luther var både
munk, teologisk professor og reformator.
Men Luther var mer; han var salmedikter!
I vår nye salmebok har vi beholdt 17
Luthersalmer som Luther har skrevet eller oversatt. Han har også satt melodi til
andre av salmene våre. Cyberhymnal
oppgir at Luther har skrevet 37 salmer til
sammen. Selv om det ikke er så mange,
er salmene til Martin Luther solide både
i innhold, komposisjon og melodi, sier
Bjarne Stoveland på salmebloggen om
Luther, publisert oktober 28, 2013. Hver
verselinje har sitt eget mettede innhold
og salmene er korte, som meislet i stein,
sier Stoveland videre. Sangen var sentral
for Luther. Han var klar over at den var et
viktig redskap for å utbre evangeliet, sier
Stoveland.
Luther bruker altså salmene bevisst;
han ser hvor viktig de er for å fremme reformasjonens budskap. Noen av salmene
har også tydelig islett av Luthers kamp,
hans sterke indre kamp for å forstå hva
Guds rettferdighet betyr. Han kommer ut
av kampen med en ny innsikt i hvordan
Gud regner synderen som rettferdig på
grunnlag av Jesu Kristi frelsesverk. Ikke
minst finner vi dette i salmen NO 336 «Nå
fryd deg kristen menighet».
Bernice Sundkvist har skrevet artikkelen: «Er hilft uns frei aus aller not» Teologi og kommunikation i Luthers pslmer»
i boka «Reformasjon Nå». Her gjør hun
blant annet et poeng ut av at svært mange
av Luthers salmer handler om hvordan
Gud «berger oss ut av nød og sorg», og
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Av Reidun Woie Kleveland

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/LutherStatueMarktplatzWittenberg.jpg

at denne nød og sorg kan sees på som allmenngyldig og nåtidig. De taler om vår
Gud fra et perspektiv midt i livet.
Særlig er «vår nød og sorg» tema i den
kjente og kjære salma «Vår Gud han er så
fast en borg». Vi skal se litt nærmere på
den gjennom mye av det Bjarne Stoveland
har skrevet om salma på salmebloggen om
Luther, publisert oktober 28, 2013. Han
setter opp Bibelen (2005) og Norsk Salmebok (1985) som kilder for det han skriver.
NO 108 «Vår Gud han er så fast en
borg» er skrevet av Martin Luther i 1529,
skriver Stoveland. Den er en av verdens
mest utbredte salmer og er oversatt til mer
enn 180 språk. Den tyske originaltittelen
er Ein feste Burg ist unser Gott. Salmen er
ellers oversatt til bokmål av Magnus Brostrup Landstad i 1855 og til nynorsk av
Elias Blix i 1869. Ikke uten grunn er salmen også kalt for «den kristne kirkes nasjonalsang.» Den har vel nærmest hatt en
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monumental betydning opp gjennom historien. Salmen har fått mange hedersnavn,
og har blitt kalt for: ”den største hymnen
av den største mannen i den største perioden av tysk historie.” En annen omtaler
salmen som: ”reformasjonens kampsang”
(The Battle Hymn of the Reformation).
Salmen hadde en helt spesiell status som
evangelisk-luthersk kjernesalme og den
står fortsatt sterkt i folket vårt i dag, skriver Stoveland.
Luther skriver nærmest evangeliet inn i
salmen sin, som i vers 2: ”Vil du hans navn
få visst / Han heter Jesus Krist / den høvding for Guds hær / i ham kun frelse er
/ Han marken skal beholde!” Men salmen
kan også leses som en fri gjendiktning av
Salme 46 i Bibelen.
Martin Luther var vel kjent med sykdom, sorg og fortvilelse. Salmene er likevel fulle av mot og styrke. Strofe tre er ofte
satt i forbindelse med Riksdagen i Speyer

i 1529 hvor det ble vedtatt å iverksette
Worms-ediktet hvor Luther ble erklært
fredløs. Det var her de nytroende protesterte åpenlyst og fikk tilnavnet protestanter, skriver Stoveland.
Salmen er sunget både i krig og i fred,
i bryllup og begravelse. I Norge ble den
for øvrig sunget i mange kirker under
unionsoppløsningen med Sverige i 1905.
Per Hanson har for øvrig brukt et sitat fra
salmen som tittel på boken sin om Morset-familien under krigen i Norge. Boken
hans heter Og tok de enn vårt liv. Den skildrer blant annet familiens flukt fra nazistene under den annen verdenskrig. Peder
Morset var lærer og klokker og han hadde
sagt dette i kirken en gang. Da var salmeteksten slik: «Og tok de enn vårt liv / gods
ære barn og viv / la fare hen, la gå / De
kan ei mere få / Guds rike vi beholder». Så
langt Stoveland om Luther. Vi må vel si oss
enige her i Tolga; denne salma har tæl!

1. Vår Gud han er så fast en borg,
han er vårt skjold og verge.
Han frir oss ut av nød og sorg
og vet oss vel å berge.
Vår gamle fiende hård
til strid imot oss står.
Stor makt og arge list
han bruker mot oss visst.
På jord er ei hans like.

3. Om verden full av djevler var
som ville oss oppsluke,
vi frykter ei, vi med oss har
den som Guds sverd kan bruke.
Er verdens fyrste vred
og vil oss støte ned,
han ingen ting formår,
fordi alt dømt han går.
Et Guds ord kan ham binde.

2. Vår egen makt er intet verd,
snart fikk vi banesåret.
Men én går frem i denne ferd,
som Herren selv har kåret.
Vil du hans navn få visst?
Han heter Jesus Krist,
den høvding for Guds hær,
i ham kun frelse er.
Han marken skal beholde!

4. Guds ord det skal de nok la stå,
og ingen takk de høster.
Gud selv vil mektig med oss gå,
hans gode Ånd oss trøster.
Og om vårt liv de tar,
og røver alt vi har,
la fare hen, la gå!
Mer kan de ikke få.
Guds rike vi beholder.
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Økende interesse for pilegrimsvandring til Trondheim
Pilegrimsleden gjennom Vingelen
Merking av pilegrimrutene- pilegrimsleder- kom i gang for 20 år siden. Kommunene har hovedansvar for merking.
Leden i Nord-Østerdal kommer fra
Tynset over Åsan, går Gammel - almannvegen til Vingelen, kommer ned ovafor
Eggen og går til vegkrysset ved Heggstad.
Ruta gikk før over jorder og gjennom

gjeler opp til Vingelsgarden.
I sommer er leden merket etter vegen
over Kverndalen framover Moan, gjennom sentrum og går så etter Gammelvegen til ovafor Rørtjønna, tar der en
sti til vestre og går forbi Østvangen, til
Tallsjøen og kommer ned på ytre Dalsbygdvegen. Går så gjennom Dalsbygda til
Såttåhaugen og Forolsjøen.

Dugnad for merking av pilegrimsleden gjennom sentrum i Vingelen

Virksomhetsleder Eivind Moen, Tolga kom- Bjørn Ivar Ryen, leder i Vingelen kirke og
mune i aksjon.
skolemuseum, og sokneprest Reidun Woie
Kleveland. Prest Reidun hadde ingen vansker med å bruke drillen for å feste merkene.
Det utarbeides stadig bedre informasjon
med bilder, omtale av ruter, overnattingsplasser osv
for pilegrimsvandringer i Norge.
I sommer har 2 grupper på ca 15 og
flere enkeltpersoner overnattet i Vingelen,
- på Vingelsgaard gjestgiveri og i Tollefsa
Gjestegård.
I neste nummer av Kirkehilsen kommer mer informasjon om pilegrimsvandLeder Grete Nesteby, Vingelen menighetsråd. ring i Norge.
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Friluftsgudstjeneste på Storegga i Hodalen
13. august var datoen
for ei fin kveldsstund
med god temperatur
og flott utsikt til fjell
og sjø. Slik ble det
ikke. For å få noenlunde levelige forhold
ble gudstjenesta flyttet
i ly av ei anna egg ved
idrettsbanen.
Presten var nok glad
for at kjolen var sid
og av ull og organisten hadde nok ønska
seg votter men det ble
ei fin stund med gode
ord og fine toner fra
medbrakt trøorgel. Johanne Aas Rye ønsket
velkommen med å dra
noen historiske tråder
gjennom de siste 350
år som er gått siden
n’Per og n’Jon kom i
fra Vingelsåsen.
Stunda ble avslutta
med kaffe og fersk
bakst i 4H sin lavvo.
Med fyr i ovnen ble
det rett så trivelig for
hunder, kaniner, menighet, organist og
prest.

Av Tove Mette Tveråen

Friluftsgudstjeneste i Hodalen. Foto Nils Bakken.

Høsttakkegudstjeneste
i Hodalen kirke
Under
høsttakkegudstjenesta 10. september fikk bygdas
4-åring, Ida Vindvik Gjelten,
utdelt 4-årsboka. Før gudstjenesta starta fikk hun omvisning
høyt og lavt i kirkerommet og
det ble sunget fra boka under
gudstjenesten. Bygdas befolkning var godt representert i ei
pent pynte kirke med markens
grøde.
Ida fikk 4-årsboka. Foto: Anette
Vindvik.
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Sangkveld i Holøydalen

Av Liv J Jordmoen

Setermesse i Vingelen

Setermesse i Rysæteråsen, Vingelen
30. juli på nye Gardsvollen
Det var godt frammøte- ca 65 deltakere. Etter gudstjenesten hadde
Vingelen menighetsråd kaffesalg.

Sangkvelden i Holøydalen kirke ble en
stemningsfull stund
med sang og musikk ved
Johan Sundberg, May
Kristin Holøien og Stein
Nygård. Med fullsatt
kirke og allsang til kjente
og kjære melodier, vil vi
takke initiativtakerne for
en trivelig sommerkveld,
og for kollekten som kom
inn.

Årets 50-årskonfirmanter
Helga 9. -10. september var konfirmantene fra 1967 samlet på Tolga til 50-årsjubileum.
Lørdag startet de med tur til Øversjødalen og videre over fjellet til Narbuvoll.
Første stopp var i Hodalen kirke. Konfirmantene fra Hodalen og Øversjødalen
ble i 1967 konfirmert i kirken der siden
det var så mange konfirmanter ”østaførr ”
det året.
Videre gikk turen til Vingelen hvor det
var servering i museet.
Det var omvisning i fellesfjøset hos
Torfinn Røe.
Tilbake på Tolga benyttet mange anledningen til å besøke Galleri Gjelten, Tøy-
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Av Sissel Erlien

Av Brit Vingelsgaard Ryen

T.v.: Dåpsbarna Aurora Linna Ræsta
og Martin Aas med familie og faddere.

Dåpsfat fra 1660 utlånt fra Vingelen Presten, Reidun Woie Kleveland, lytter her til
kirke- og skolemuseum.
Alf Hulbækmo. Han spilte både på munnspill og
trøorgel.

Friluftsgudstjeneste i Svartdalen

sentralen og Lokalmatdagen i Gata.
Dagen ble avsluttet på Malmplassen
med god mat og sosialt samvær med mye
mimring.
Søndag møttes alle til Høsttakkegudstjeneste i Tolga kirke.
Kirkehilsen nr 3, 2017

Av Liv J. Jordmoen

Jonsetra (Utheimsetra) ligger med fin utsikt mot Sålekinna.
Menighetsrådsleder Liv ønsket velkommen og leste et skriv
fra Ivar Steen-Johansen som eier
hytta og et sommerfjøs som er
restaurert og pusset opp.
Gunnvor Bekkely som var
siste tjenestepike/budeie på setra,
fortalte om seterlivet. Prost
Simen holdt prekenen. Svein var
organist og Johan Sundberg sang.
Salg av kaffe og kaker inne i hytta,
da det begynte å regne. Takk til
Ivar Steen-Johansen og Siri Von
Krogh.
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“Kjerka” i Svartdalen

Av Audun Hjertager

Rast i «Jonaskjerka». Kirkestaben ble guidet av Jon Ivar Holøyen og Nils Bakken.
I Svartdalen ligger sagnomsuste ruiner
som lokalt kalles «kjerka».
Ruinene ligger nord for Jonashøgda,
som sannsynligvis er oppkalt etter samen
Jonas Andersen (1739-1806), også kalt
Rik-Jonas, som holdt til i området.
Møtet mellom samer og nye fastboende
omfatter mange mørke historier. Skogsinspektør Ramm skriver i en rapport fra
Nord-Østerdalen i 1799, at samenes reinsdyr «i høy grad forårsaker mangel på reinmose» , «altfor ofte ødelegger engslått» og
spiser opp «et hvert oppvoksende nåletre».
Ramm ønsket å fjerne samene. Thomas
Malthus (1766-1834), som er kjent for å
formidle mer balanserte historier, skriver om samen Jonas Andersen og broren
Nils, at «Når de hadde gjødslet et stykke
jord med sine reinsdyr, ble de straks jaget
bort». Slik oppstod flere setervanger.
Rik-Jonas møtte mye lokal motstand,
men søkte rettssikkerhet for seg og sin
eiendom gjennom flere søknader om å
få betale skatt. Etterhvert fikk han også
kongelig byksel til fjellområder. I 1773
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skriver Tolagas sokneprest Jørgen Mandal, at (…) dog findes eendeel skikkelige
Finner, der lader deres Børn, som har lært
deres Christendom, holde Bøn i Finn Hytterne om Helligdagene (…)». Datter Siren
hadde direktør Peder Hiort ved Røros
kobberverk som fadder.
Arkeologer som har undersøkt «kjerka
i Svartdalen» har ikke klart å forklare ruinene. Det er ikke usannsynlig det Rik-Jonas, som eide Svartdalen en periode, bygget den vesle «kjerka», og at stenmuren er
rester etter samenes eget sted for religiøse
samlinger, slik Kirsti Jordet og Idar Tollan spør i boka «Holøydalen kirke 19082008».
Kilde: Gåebrien Sijte – En sameby i Rørostraktene
(Sverre Fjellheim 2012, eget forlag).

Holøydalen
menighetsråd
takker guttene
Kevin og Enrike for
beising av gjerdet
ved kirken.
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Sangaften i Tolga kirke
Det ble en vakker og
stemningsfull sangaften
i Tolga kirke 20. august.
De fire musikerne, Sindre Hagen, Julie Nordpoll Sagli, Fredrik Nøss
Høyem og Tor Volden,
med ulikt antall år innen
musikkbransjen bak seg,
gav oss sanger av høy
kvalitet med både tankevekkende og dypt innhold. Både kjente viser
og rock sto på programmet. Med utgangspunkt
i Hellbillis «Krasafaren
steinbu» pekte Reidun
på viktighetene av Håpet; at vi trenger hverandre og den trygghetene
i livet Jesus vil gi oss.
Til slutt; en stor takk til
musikerne som stilte
så velvillig opp på menighetsrådets invitasjon!
Foto: Sindre Riise.

Besøk Vingelen kirke
Damer fra vevstua på Dombås
besøkte Vingelen lørdag 26. august.
De var i Museet, Eggenstua,
skolesamlinga, vevstua og kirka. De
avslutta med lunsj på Bunåva.
I kirka hadde de spesiell interesse
av å sjå interiøret, som er malt av
Ragnvald Einbu. Han var fra Lesja
og malte og restaurerte mange kirkebygg.
Av Johanne Nordstad
Kirkehilsen nr 3, 2017
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4- og 6-åringene fikk sin bok i Vingelen kirke

Her kommer en liten hilsen fra trosopplæreren
Nå har jeg jobbet her i snart 4
måneder og stortrives. Jeg møter
så mange fine folk og det foregår
så mye bra. I høst har vi startet opp en barneklubb for barn
under skolealder. Siste helga i
november blir det Lys Våken i
Tolgakirka for de som går i 5. og 6.klasse.
En stor takk til de som tar i et tak for barn
og unge.
På Tron ungdomssenter er det i høst

en ledertreningsleir for x-konfirmanter (de som konfirmerte seg i
vår). Det er den 20.-22. oktober.
Ta kontakt med presten hvis du
synes det høres morsomt ut.
Hvis det er noe dere lurer
på, eller bare vil ta en prat, er det
bare å stikke innom. Jeg har kontor på
Kirkeegga på Tynset.
Hilsen fra Hilde Løkken

Lys Våken i Tolga kirke

24. september fikk 4- og 6-åringene sin kirkebok i Vingelen kirke.
F.v.: Lars Lauritz Aasgård, August Haukø, Silje Tobro Rønningen, Marit Gransletten,
Ingri Amalie Sæther Jordet, Astrid Nystuen og Emma Rønning. Foto: Jøran Nygård.

Dølmotunet

Av Sissel Erlien

Når man skal feire Skaperverkets dag er
det helt naturlig å feire det med en friluftsgudstjeneste.
Også i år ble den holdt på Dølmotunet 25 juni. Nytt i år var at 2-åringene i
kommunen, som ledd i trosopplæringen,
var invitert i forkant for å møte dyra og
plukke blomster til gudstjenesten, ledet
av Trond Erlien. I gudstjenesten fikk de så
boka; »Lille sau går seg vill».
Siden det var en ganske kald dag ble
gudstjenesten holdt inne på låven (hvor
det også var litt kaldt).
Ekstra hyggelig på Skaperverkets dag
er at det også er barnedåp. Dåpsbarnet var
Ida Kristine Utstumo. Foreldre er Gro og
Jostein Utstumoen.
Side 12
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25. -26. november er det Lys Våken for alle 5. og 6.- klassinger i Tolga kommune. Vi
møtes i Tolga kirke på ettermiddagen lørdag 25.11 og skal være der til etter gudstjenesten (kirkekaffen) på søndag. Det blir aktiviteter, drama, sang, mat og selvfølgelig
overnatting i kirka. Mere informasjon kommer. Bli med! Bli med!
Hilsen Trosopplæringsutvalget i Tolga

Oppstart av barneklubben

Av Brit Vingelsgaard Ryen

Barneklubben hadde sitt første
møte på Vingelsgaard i Vingelen 7. september i høst.
Trosopplærer Hilde Gellein
Løkken ledet programmet. Det
var bibelfortelling, sanger og aktivitet for barna. Alle 3-5-åringene fikk utdelt ei mappe som
de dekorerte med tegninger og
klistremerker.
Det ble en trivelig kveld med
over 20 deltakere. Vi avsluttet
med å spise kveldsmat sammen.
Neste møte blir i Kirkestua
på Tolga mandag 23. oktober
kl 17.00-18.30.
Velkommen!
Full konsentrasjon fra både unger
og voksne! Foto: Celine Alme.
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Gudstjenester
Oktober
Søn 22. kl 11.00 Gudstjeneste. m/konfirmantpresentasjon, 4 dåp, «Frelsen er ikke til salgs», v/misjonær
Gunvor Westgård og Reidun. Bibel-og bokutstilling med kaffe. Holøydalen.
Søn 22. kl 19.00 Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon, nattverd, «Frelsen er ikke til salgs», v/Reidun
W.K i kirken. Bibel-og bokutstilling med kirkekaffe i Krk.- og skolemuseet. Vingelen.
Tirs 31. Felles Reformasjonsjubileumsgudstjeneste blir dessverre AVSLYST! Alle oppfordres til å delta 		
på økumenisk Gudsjeneste i Nidarosdomen kl. 1930 eller se direkte overføring på NRK.
November
Søn 5. kl 11.00 Allehelgensgudstjeneste, Sneppen deltar, ved Reidun W. K. Kirkekaffe. Tolga.
Søn 5. kl 19.30 Allehelgensgudstjeneste, ved Reidun W. K. Kirkekaffe. Vingelen.
Søn 12. kl 11.00 Gudstjeneste m/konfirmantpresentasjon, nattverd, «Mennesker er ikke til salgs»,
ved Reidun W.K. Bibel-og bokutstilling med kirkekaffe. Hodalen.
Søn 26. kl 11.00 Lys Våken gudstjeneste, 4- og 6-års bok, nattverd, v/Reidun. Kirkekaffe. Tolga.
Desember
Søn 3. kl 11.00 Adventsgudstjeneste, barnekor, nattverd, ved Reidun W.K. Vingelen
Søn 10. kl 19.30 Syng inn jula, program kommer senere, andakt ved Reidun W.K. Vingelen
Tors 14. kl 19.00 Syng inn jula med Skolekorpset, Janitsjar, Sneppen og Kulturskolen,
andakt ved Reidun W.K. Tolga
Fre 15. kl 19.00 Syng inn jula, program kommer senere, andakt ved Reidun W.K. Hodalen
Lør 23. kl 16.00 Julegudstjeneste, solist Per Arne Tollefshagen, v/Reidun W.K. Omsorgstunet
Søn 24. kl 13.30 Julekveldsgudstjeneste ved Reidun W.K. Holøydalen
Søn 24. kl 16.00 Julekveldsgudstjeneste ved Reidun W.K. Tolga
Søn 24. kl 16.00 Julekonsert.? Vingelen
Man 25. kl 09.00 Juledagsgudstjeneste, ved Reidun W.K Vingelen
Man 25. kl 11.00 Juledagsgudstjeneste, nattverd ved Reidun W.K. Tolga
Man 25. kl 13.00 Juledagsgudstjeneste, nattverd ved Reidun W.K. Hodalen.
Søn 31. kl.?
Nyttårsgudstjeneste, nattverd ved Reidun W.K. Mulig samling i kirkestua etterpå til
felles nyttårsfeiring. Tolga

Siden sist

Vigde - Holøydalen
17.06. Linda Tollan og Knut Simensen
Døpte - Tolga
25.06. Ida Kristine Utstumo Dølmotunet
10.09. Lukas Bursle Haugen
10.09. Oliver Kamsvåg Tollan

Døpte - Vingelen
30.07. Aurora Linna Ræstad, Setermesse,
Nye Gardsvollen
30.07. Martin Aas, Setermesse, Nye Gardsvollen
27.08. Simon Motrøen, Tynset

Vigde - Tolga
01.07. Maren Riise og Trond Rusten
02.09. Anne-Lise Lysgård og Bjørn Tore Moen Vigde - Vingelen
15.07. Anette Westum og Thomas Aasheim
Storsve
Gravferd - Tolga
05.08.
Kjersti Tingelstad og Oddbjørn
15.06. Dagmar Riise Eggen
Austevik
28.07. Arnfinn Viksmo
12.08. Inga Iversen og Øistein Aasen
28.07. Kirsten Viksmo
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Vingelen
Gravmonumenter AS
Tlf. 952 49 864

Solhellinga Folldal AS

• Grafiske tjenester
• www.dialektkoppen.no
• www.solhellingafolldal.no
Butikk midt i Folldal sentrum

Tlf. 62 49 00 04

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

Ønsker du å annonsere?
Kontakt
kirkekontoret@tolga.kirken.no

- Takk for støtten -

