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Fasteaksjonen 2018
Årets fasteaksjon går av stabelen i
mars og Tolgas dag er 21 mars. Da
kommer årets konfirmanter rundt
å samler inn penger. Også i år går
pengene til Kirkens Nødhjelps arbeid og det livsviktige VANNET.
Ta godt imot bøssebærerne!
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Påskeandakt
Mange alterbilder har påskemotivet med Jesus på korset.
Oftest er motivene utformet
slik at vi finner på siden av
Jesus apostelen Johannes, og
Jesu mor Maria. I følge evangeliet etter Johannes var det
faktisk tre som het Maria ved
Jesu kors: det var Jesu mor
og morens søster som også hette Maria.
Dessuten Maria Magdalena.
Når vi ser slike bilder tenker vi sjølsagt mest på Jesu død og lidelse. Men det
er samtidig noe annet som stiger fram: At
Jesus ikke var alene da han døde. Riktig
nok kjente han seg forlatt av Gud da han
ropte” Min Gud min Gud, hvorfor har du
forlatt meg”. Men forfatteren av Johannes
evangeliet ser noe mer. Det var noen der
i hans siste time, til han hadde fullført det
han skulle. Det var hans aller nærmeste og
fortrolige. Jesu mor, den disippelen han
hadde kjær, hans tante og Maria Magdalena.
Døden blir veldig ofte framstilt som
det ensomste av alt. Vi fødes alene, og vi
dør alene blir det sagt. Men er dette så sikkert? Når vi
blir født, så
er det hender
som tar imot
oss og beskytter oss. Uten
denne omAltertavla
i Oppdalen
kapell.
Foto: Ola
Viker Lunde.
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sorgen går vi til grunne.
Når min dødstime er der,
så vil jeg at det skal være
noen der. Mine aller nærmeste. Døden er kanskje
ikke så ensom som vi har
trodd?
Det er et dobbelt håpsperspektiv knyttet til døden.
Det ene er det å være omgitt av noen som
viser en omsorg i dødens stund.
Det andre er knyttet til Jesu død, mot
evigheten. Jesus fjernet seg ikke fra verdens lidelse og heller ikke fra det enkelte
menneskets smerte. Han var i den og gikk
inn i det ytterste rommet. Jesus var alltid
til stede der verden led og enkeltmennesker opplevde smerte. Hans død er en
hengivelse for oss, i kjærlighet,” Ingen har
større kjærlighet enn den som gir livet for
vennene sine” står det i Johannesevangeliet.
«Død, hvor er din brodd? Død, hvor
er din seier?» skriver Paulus i 1 Korinterbrev. I påsken åpner Jesus et nytt perspektiv på døden – det er opprettet et håp om
at døden ikke lenger er siste stoppested.
At selv om vi skulle dø i ensomhet, så er
vi ivaretatt på den andre siden. Selv om vi
skulle dø i ensomhet, er Jesu oppstandelse
det lys som er tent for oss.
Jeg ønsker dere alle
en velsignet påskehøytid!
Solveig Fiske
biskop
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Pilegrimsleden gjennom Østerdalen
Mengden pilegrimer og vandrere på veg til Trondheim
øker for hvert år.
Det er satset mye på leden som går gjennom Gudbrandsdalen og over Dovre.
Langs denne ruta er det nå
to regionale pilegrimssenter
– Dovrefjell ( på Hjerkinn)
og Dale- Gudbrands gard (i Sør Fron). Det
er også utarbeidet svært mye nyttig informasjon om opplevelser langs leden, om
ulike overnattingstilbud osv.

Av Brit Vingelsgaard Ryen

På årsmøtet i 2017 gikk Torgeir
Gunleiksrud fra Melhus ut av
styret, og jeg ble valgt inn som
nytt styremedlem.
Pilegrimspresten
besøker
Nord-Østerdal
Lars Erlend Kielland - pilegrimspresten ved bispedømmekontoret på Hamar - har denne våren
en reiserunde i Østerdalen. Prost Simen
Simensen har invitert prestene og menighetsrådene (de som har pilegrimsled i sitt
område) i Tynset, Tolga og Os til et møte
med pilegrimspresten.

Pilegrimsnettverk for Østerdalsleden
Østerdalsleden går gjennom 10 kommuner. Pilegrimsnettverket for Østerdalsle- Møtet skal være på på Tynset 3. april 2018.
Vi håper dette møtet vil bli starten på
den ble opprettet i 2007 og offisielt organisert i 2013. Ingeborg Bøe, Lia gård er et samarbeid som kan føre til økt satsing
på leden gjennom Østerdalen.
styreleder i pilegrimsnettverket.

Gravlegater

Av Audun Hjertager

Tolga kirkelige fellesråd administrerer
gravlegater som sikrer stell og beplantning
av gravsteder. Det opprettes nye gravlegater etter skriftlig avtale og innskudd på
min. 25.000,-. Gudny Hagen Bakken overtar arbeidet med beplantning på vegne
av fellesrådet etter Tolga blomster. Kirka
er ikke ansvarlig for gravstellavtaler som
gjøres direkte med våre samarbeidspartnere. Vi ser fram til et godt samarbeid.

Avtale om stell av graver
på Tolga kirkegård
Per Gunnar Bakken og Gudny Hagen
Bakken tar på seg planting og stell av
blomster på graver etter avtale. Arbeidet inkluderer kjøp og henting av
planter hos Øynes gartneri på Tynset
og vatning/stell av blomstene.
Gudny Hagen Bakken tlf. 92864532
e-post:
gudny.hagen.bakken@fjellnett.no
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Nyttårsfeiring i kirkestua
I år innførte Tolga menighetsråd noe som var
nytt av året, nemlig nyttårsfeiring i kirkestua.
Alle som ønsket å feire nyttår med andre, var
velkomne. Det er ikke alle i bygda som har familie, slekt og venner å feire kvelden sammen
med, tenker da spesielt på våre nye landsmenn.
Derfor ønsket vi å lage en hyggelig nyttårsaften for de som hadde behov for det. Det kom
vel tretti personer til feiringen, og mange var

Tekst: Britt Reidun Utseth Erlien
Foto: Reidun Woie Kleveland.
ikke etniske nordmenn. Folk kom fra Kongo,
Eritrea, Syria og Norge.
Vi hadde et rikholdig koldtbord med mange gode retter, og forskjellige kaker til kaffen.
Programmet ellers bestod av sanginnslag (kanon og julesanger/leker) og quiz om Tolgasamfunnet. Ellers var det et sosialt fellesskap
med mye humor og latter. Flere familier med
barn, ungdom og foreldre var der, og alle sa de
hadde hatt en fin kveld i kirkestua. Det varte i 3 timer,
fra kl. 19.00 – 22-00.
Vi i komiteen var enige om
at dette nyttårsarrangementet ikke måtte bli det siste.
Komiteen bestod av Reidun
Woie Kleveland, Rigmor
Tollan, Maria Mykoyo og
Britt Utseth Erlien.

Juletrefest i Vidarheim

Tradisjonen tro ble det i samarbeid med Tolga Bygdekvinnelag, Pensjonistforeningen og
Tolga menighetsråd juletrefest i Vidarheim
4. juledag. Masse god mat, opptreden av elever
på 7. trinnet, musikalsk konkurranse ledet
av Hans Fredrik, loddsalg med mange fine
Kirkehilsen nr 1, 2018

Av Sissel Erlien
Foto: Toril S. Bakken

gevinster, gang rundt juletreet akkompagnert
av Tone på piano. Selvfølgelig kom nissene
med godteposer og det hele ble avsluttet med
at alle ungene entret scenen og sang “du og jeg
og dompappen “. Hyggelig tradisjon!
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Minner om musikk

Av Torill Storhaug Urset

I sitt åtteogåttiende år spiller Jostein Røe dre si`en tå allmannveia, som riksveien
fortsatt på pianoet heime på Vestavendt. vart kalla på di ti`n.
Geburg Aasland va
Jeg stikker innom
en blind organist
for å høre om han
kan skrive litt i Kirog komponist (vart
kehilsen, og det vil
blind som barn),
og han reste my`y
han gjerne under
rundt for å samle
forutsetning av at
inn penger og ellers
han får bruke vinarbe for blindesakgelsdialekt:
en.
”Selg
denna jammerkommoN`Johan va vel
den” sa’n Geburg
i 10-15 årsaldra
Aasland åt `a Jørgen
(han va fødd 15
Øian (far hass Johan
år før mei) da far
Øian) på Os.
hass kjøpte piano,
N`Jørgen
va
og a mor (som va
lærar på gamle Os
oppmed Øian`s en
skule, (som ligg på
vinter), fekk tebau
Osmoa, der medtom å overta dette
veien åt Dalsbygorgelet som `n Joden tæ tå,) og han
han hadde bynt på.
va kirkesanger (som
Slik kom det da åt
det heta den tia`) i
Vetl-Norsen, og det
Os-kjerkjen.
Jostein trakterer fortsatt pianoet, og det
vart da flittig brukt
Lærargar`n (dom
er ikke få sammenkomster der Jostein
gjennom åra...
hadde vel et par ky`)
har bidratt med tonefølge til allsangen
Noter lærde ei vel
løgg rett over på anopp gjennom åra!
I Vingelsboka står det følgende om Jostein :
«Med sers godt anlegg for musikk og språkstudium, har han vore songdirigent og organist og
lært seg engelsk m.m. på eige hand».
Jostein har også lært seg tysk og nederlandsk (gift med Lia Molenaar fra Nederland),
og han har til og med prøvd seg på russisk og
kinesisk. Sistnevnte antakelig som resultat av at
sønnen Per gifta seg med ei kinesisk jente!
Alf Hulbækmo virka som organist i Tolga
fra 1928 til 1973, i hele 45 år! Jostein overtok etter
Alf, og delte stillinga med Gudrun Storruste i en
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periode. Jostein var organist i tjue år, da stillinga
vart besatt av engelskmannen James Henderson,
i 1993.
Yngste sønnen til Jostein, Amund Røe, har
ofte blitt benytta som vikar-organist de siste åra,
og senest forrige helg spilte han på gudstjenesta i
Vingelskjerken. Han er blitt en habil organist, og
vil gjerne spille på kirkeorgelet så snart han er på
hjemlige trakter! Han studerer forøvrig musikk/
komposisjon i Rotterdam i Nederland, og det er
lov å håpe om at han kanskje vender tilbake til
Nord-Østerdalen når han er «utlært»!
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lit tå, tå `n mor, og så skull ei få timer med
a Alf Hulbækmo, men så va han så uheldig at han slo det gode auet sett mot en
stolrygg, slik at han vart helt blind. Men
me hadde hele tida god kontakt, og på
minnesamvær o.l. villa han ofte at ei skull`
sette samen med hannom.
N`Alf slutta som organist og a Gudrun Storruste overtok, men ho villa itte
ha hele stillinga, så da vart det så ei skull

prøve å overta Vinnilskjerkja...
Det vart nok `i lit bratt læringskurve,
– det to` nok f.eks. en del træling for å
få med seg pedalen...! Men det gjekk da
be`re ette kvart, og da organister ha vørr
mangelvare i bygdom her, ha det følle seg
slik at ei mått` ha vikariert i alle kjerkjom
både i Tolga, Os og Engerdal kommuner.
Ei må da sei at ei ha vørr heldi` som
ha fått opplevd så mykjy!

Restaurering av
taket på Tolga kirke
Sommeren 2018 skal taket på Tolga
kirke restaureres, og det vil bli satt
opp stillas. Det betydningsfulle,
symboltunge kulturbygget holdes i
bra forfatning takket være kommunens positive innstilling.
Vi beklager ulempene arbeidet
kan medføre kirkelige arrangementer i perioden.

«Domen og Domhøa». Etter inspirasjon
fra et av Sindre Riises fotografier.
Illustrasjon:
Johan Sundberg

Korpsfestivalen Fjelltrall
Helga 8.-10. juni arrangerer Tolga-Os Janitsjar korpsfestivalen Fjelltrall for andre gang.
Navnet på festivalen er inspirert av Egil Storbekkens berømte tussefløytelåt, og som vi er
så heldig å få lov å bruke av Egils familie.
Vi har et mål om å arrangere festivalen
tredjehvert år, sist var altså i 2015, da som
Norsk musikkorps forbund sitt offisielle
stevne for Hedmark og Oppland. Nå har vi
løsrevet arrangementet, og prøver oss på
egenhånd, med invitasjon til alle landets
korps. Vi har nå 10 påmeldte korps, og håper
på flere!
Fjelltrall blir arrangert på Os lørdag 9.
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juni med konserter på utesena Harpa og i Os
samfunnshus.
Søndag 10. juni blir arrangementet på
Tolga med konserter på utesena på Dølmotunet og i Tolga kirke: Fra kl 10.00 i kirka med
temaet «Pop og jazz i kjerken». Vi gleder oss
til å arrangere konsert i kjerka vår som vi er
så stolt av. Den er et utmerket konsertlokale!
Velkommen til Tolga kirke
søndag 10. juni kl 10.00!
			
			
			

Hilsen Tolga-Os Janitsjar
v/leder for Fjelltrall 2018
Marit Erlien Hulbækmo
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Ny fellesrådsleder

Av Audun Hjertager

til tre flotte barnebarn. AnneAnne-Maj Wangen Solheim er ny
Maj er flittig bruker av bibliotefellesrådsleder i Tolga.
ket, må ha bøker på nattbordet,
I henhold til Kirkeloven velges leder for fellesrådet, den loer glad i alle årstider og liker å ta
en skitur med sin firbente venn
kale kirkens forvaltningsorgan,
Rex.
hvert år. I Tolga kommune har
I ei lita bygd som vår må vi
Anne-Lise Lysgård overlatt staalle bidra, sier hun. - Nå var det
fettpinnen til Anne-Maj Wangen
min tur i Menighetsrådet. Jeg
Solheim.
Anne-Maj er født og oppvokst ved skal gjøre så godt jeg kan som leder i FelEgnund og flyttet til Tolga i 1982. Hun har lesrådet. Kirka er for meg samlingsstedet i
lang erfaring innen pleie og omsorg, og både glede og sorg.
startet på «gamle sykehjemmet med muselort i nattbordskuffan på loftet», fortel- -Har du en favorittsalme?
ler hun. Mottoet i sektoren hun jobber i er - Yndlingssalma mi er «Himlen blåner for
”Mestring i alle livsfaser”. Om seg selv for- vårt øye»
teller hun videre at hun er gift med en snill
mann, har tre barn og er heldig «Mimmi»
Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot.
Bekken risler for vår tørste, korn og blomst og tre slår rot.
Fugler spiler sine vinger, barnet pludrer med sin mor.
Lovet være Han som skapte drømmen og det første ord.

Ny kirketjener i Holøydalen
Gunn-Hege Jordmoen overtar etter Jon
Ivar Holøyen, som har passert pensjonsalder. Hun er bygdepatriot og ønsker at
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Av Audun Hjertager

bygda skal være et trygt og godt sted for
alle.
Bearbeidet av menighetsrådet, og
siden det ikke var andre søkere på stillingen, tenkte hun litt som Pippi Langstrømpe, sier hun : - Det har jeg ikke
prøvd før så det klarer jeg sikkert.
Gunn Hege får hjelp av broren Knut
til snøfresing og utearbeid. Hun er samboer med Ola Petter, har en sønn på 4 år
og to firbeinte som hun prøver å bruke
en del tid på. Til daglig driver hun med
slaktekylling.
Staben ønsker hjertelig velkommen!
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Konfirmanter
Hodalen kirke 20. mai 2018 kl. 12.00
Goro Bakken
Holøydalen kirke 26. mai 2018 kl. 13.00
Enrique Marcello Nahcotta Haugen
Goodell
Vingelen kirke 2. juni 2018 kl. 11.00
Anne-Goro Moseng Bråthen
Snorre Haugen
Tomas Moldstad Hegseth
Mari Brevad Lien
Ine Westberg.

Tekst/foto: Reidun Woie Kleveland
Tolga kirke 26. mai 2018 kl. 10.30
Leif Rufo Aasen
Aasmund Aashaug
Thomas André Finnestrand Bjørback
Christian Kangonge Kalinde
Eirik Dæhli Ryen
Kristian Thorsheim Selmer
Endre Strypet
Ingrid Sugaren
Erik Vingelen
Jens Erik Volden
Jonas Øyan

Fra konfirmantleiren på Tron.
Ungdomslederne Truls og Richard
Aking i dødisgropa. Nesten hele Tolgagjengen. Leif
Rufo, Erik, Endre, Snorre, Truls, Kristian, Jens Erik,
Enrique, Ingrid, Eirik, Jonas, Aasmund, Thomas
Andre, Goro, Tomas, Mari, Ine.

Kirkehilsen nr 1, 2018

Side 9

Konfirmantleir 9. - 11. februar - Tron ungd.senter
I år har vi 18 konfirmanter fra Tolga, Vingelen, Hodalen og Holøydalen. En levende,
hyggelig og energisk gjeng! Det er utrolig
morsomt med den store oppslutningen vi
har rundt kirkas konfirmasjonsopplegg
her i kommunen.
Også i år dro vi til Tron som så mange
andre, og flere generasjoner før oss har
gjort, sammen med Os konfirmantene. Da
bussen fra Os kom for å plukka oss opp på
parkeringsplassen ved Tolga skole fredag,
var det nok med mange blandende følelser
konfirmantene våre gikk om bord. Men
mye glede og forventing nådde meg også.
Og det ble virkelig tre fine dager!
Vi har ikke så mye undervisning ei
slik helg, men legger vekt på ikke minst
fellesskapet og det sosiale. Så det ble mye
lek og underholdning. Jeg var stolt i år
over å kunne ha med meg to fjorårskonfirmanter fra Tolga; Truls Brennmoen og
Richard Mukoyo som bl.a. hadde laget
quiss og var med og ledet underholdnin-

ga. Vi var også ute og aka i «Dødisgropa».
Jeg skjønner ikke at de turte, guttene våre,
men dere skulle sett hvordan de satte utfor
hoppet med magen på akebrettet og landa
så all luft gikk ut av dem! Selv ønsket jeg
meg tilbake til ungdomstidens lette kropp
der jeg strevde meg opp bakken med snø
opp til låret :-) .
Ellers fikk vi tid til film, innføring i
året fasteaksjon og mye sang. Litt ekstra
hyggelig var det da vi fra Tolga hadde ei
egen stund for oss selv med undervisning;
da kom refleksjonen og samtalen! Begge
kvelder avslutta vi rundt lyskorset til sang
og fortelling; fine stemningsfulle stunder.
Leiren ble avslutta med gudstjeneste
med foreldrene. Her bidro alle konfirmantene med bønner, bibellesning, drama
over historien om den bortkomne sønnen
og Fars/Guds kjærlige velkomsthilsen, og
sang med hjemmesnekra band. Gøy med
så mange flinke aktører!
Jeg håper og tror at konfirmantene

Bandøving. Leif Rufo, Organist Ragnhild fra Os,
Goro, Endre og en Os gutt.
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Stor konsentrasjon. Jonas og
Christian.
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Korsang. Her ser vi bl.a. Jonas, Christian, Erik, Thomas Andre, Tomas, Enrique, Ingrid
og Anne Goro.
hadde det artig, selv om det for noen selv- jenter og gutter for ei fin helg! Og takk til
sagt ble lenge med mye folk rundt seg og nattevakter, kakebakere og ledere for flott
lite søvn. I alle fall var natta og fritida topp innsats!
skal jeg tro evalueringene som har komHilsen Reidun
met inn:-) Tusen takk til mine 18 flotte

Glade konfirmanter fra
Tolga og Os.
Energien er det ingenting
å si på. Et par jenter fra
Os og Eirik, Leif Rufo,
Kristian og Endre.
Kirkehilsen nr 1, 2018
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Menighetstur til Lia Gård
22. september arrangeres det tur fra Tolga,
fra alle menighetene i kommunen, til retreatsenteret Lia Gård i Koppang. – «En
bebodd rasteplass, utenfor asfalten, under
en åpen himmel for deg som er underveis». Programmet blir klart i.l.a. våren,
og informasjon om påmelding kommer i
sommernummeret av Kirkehilsen (juni).

Siden sist - Livets gang
Gravferd Holøydalen
05.12.2017 Jahn Terje Sveen
05.01.2018 Ludvik Holøien
02.03.2018 Arvid Øien
Døpte Tolga
26.11.2017 Halvard Skogsrud Jordet
25.12.2017 Christian Kangonge Kalinde
25.12.2017 Kamona Kulutu
25.12.2017 Chishimba Kulutu
25.12.2017 Don Kiteto Mukoyo
25.12.2017 Ingrid Mukoyo
Gravferd Tolga
06.03.2018 Anne Merete Urset
Vigde Vingelen
27.01.2018 Kathrine Aasheim og Simen Grue
Gravferd Vingelen
19.01.2018 Engebret Østerås
23.01.2018 Toralf Vangstrøen
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Mot lysere tider
Vårjevndøgn var 20.3.2018
Primstavens sommerside
starter 14. april
Foto: Norsk Folkemuseum.
Digitalmuseum.no (LV65224)
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Hilsen fra trosopplæreren
Torsdag 18. januar hadde vi en
trosopplæringskveld på Telstad.
Der møttes voksne som jobber
med trosopplæring i prostiet til
erfaringsdeling og nettverksbygging, Tolga var godt representert.
En vellykket kveld som må gjentas.
Lørdag 21. april gjentar vi suksessen med
Kirkerottene. De kommer til Tynset kirke
lørdag 21. april kl 13.00. Det er et dukketeater med to rotter. Veldig artig, både for
store og små. Passer for barn i barnehagealder og småskolealder. Gratis inngang.

Palmehelga er det leir på Tron
ungdomssenter for ungdommer i ungdomsskole og videregåendealder. For mer info se
hjemmesiden til Tron: tron-ungdomssenter.no
Tirsdag 8. mai kl 17.00 blir det
barneklubb i Kirkestua på Tolga. Det er
for barn under skolealder men storesøsken må gjerne bli med.
Et annet tiltak som gjelder alle er
Noas Ark dagsleir som blir lørdag 9. juni
på Tron ungdomssenter. Det er en dag
for 5-åringer og deres familier, andre kan
også selvfølgelig delta. Her
blir vi kjent med dyr og
vern av skaperverket. Mer
info om dette kommer.
Hvis det er noe
dere lurer på så ta gjerne
kontakt. Jeg er å finne på
kirkekontoret på Tynset,
men kan også nås på mail:
hilde@tynsetkirke.no

Fra barneklubben. Ådne
og Hanna Motrøen lager
armbånd.

Tårnagenter

Se her alle som går på 3 og 4 trinn i Tolga kommune! Nå starter vi opp

tårnagentdag i kirka! Det vil bli mysterier og agentoppdrag og masse moro.
Sett av dagen allerede nå; søndag 29. april kl 12.00 i Vingelen kirke. Vi avslutter med vårkveld i kjerka kl 18.30.
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Gudstjenester
Mars
Søn 25. kl. 11.00
Tors 29. kl. 16.00
Tors 29. kl. 19.00
Fred 30. kl. 11.00
		

Palmesøndag. Gudstjeneste på Kletthytta. Tolga
Skjærtorsdag. Gudstjeneste på sykehjemmet, nattverd. Tolga
Skjærtorsdag. Gudstjenesten med nattverd. Hodalen
Langfredag. Gudstjeneste med nattverd. Årsmøte etterpå. 		
Holøydalen

April
Søn 1.
Søn 1.
Søn 15.
Søn 15.
Søn 29.
Søn 29.

1. Påskedag. Gudstjeneste med nattverd, påskekor. Vingelen
1. Påskedag. Gudstjeneste med nattverd. Tolga
Gudstjenesten med nattverd. Tolga
Vårkveld i kjerka. Holøydalen
Vårkveld i kjerka med Tårnagent og Seniordansen. Vingelen
Vårkveld i kjerka med Seniordansen. Tolga

kl. 09.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 19.00
kl. 18.30
kl. 20.00

Mai
Søn 6. kl. 11.00 Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Tolga
Ons 17. kl. 10.00 17. maigudstjeneste. Vingelen
Ons 17. kl. 12.00 17. maigudstjeneste, Sneppen deltar. Tolga
Søn 20. kl. 12.00 1. Pinsedag. Konfirmasjonsgudstjeneste. Hodalen
Lør 26. kl. 10.30 Konfirmasjonsgudstjeneste. Tolga
Lør 26. kl. 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Holøydalen
Lør 02. kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Vingelen
Søn 24. kl. 12.00 Gudstjeneste, skaperverkets dag, 2 åringene deltar. Dølmotunet
Alle gudstjenester er ved sokneprest Reidun Woie Kleveland der ikke annet er oppgitt.
Andakter på sykehjemmet våren 2018
Skjærtorsdag 29. mars kl. 16.00 m/nattverd.
Fre 20. april 		
kl. 11.00
Fre 4. mai 		
kl. 11.00
Fre 25. mai 		
kl. 11.00
Fre 8. juni 		
kl. 11.00
Fre 22. mai 		
kl. 11.00
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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

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

- Takk for støtten -

