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Utgjeve av Todalen sokneråd 

Bønnekrukke i kyrkja 
 

Meininga er å sette ut ei krukke med tilhørande 

bønnelapper som ein kan skrive på, eit fat med 

stein ( symboliserar bønner utan ord) og eit 

informasjonsskriv. Dette er ikkje anna enn flei-

re måtar å be på - bønnene blir ikkje lest høgt, 

men kun bede for i krukka ved alteret. Krukke-

ne vil bli set ut i løpet av våren. 

Nyttige  telefonnummer 
 

Kyrkjekontoret  71 65 70 60 

Ope måndag - torsdag  kl. 10 — 14 

Prest    91 83 86 10 

    71 66 33 30 

Organist   71 66 28 14 

Diakon   90 02 51 65 

Kyrkjeverje  91 16 55 52 

50-årskonfirmantjubilantane frå 1960  

Frå venstre: Svanhild Grønmyr Hokstad, Magne Søyset, 

Tordis Redalen Gjerdevik, Ivar Ness og Ingunn Kvendset 

Kjølstad. 

Bønnekrukke i produksjon 

Treng du skyss til 

gudstenestene? 
Sei frå på telefon 90526180, så blir du 

henta og bringa. 

Todalen kyrkje feirer 150-årsjubileum i 2011 

Soknerådet er allereie i gang med planlegginga av kyrkje-

jubileet som skal feirast i 2011. 

Det skal vere arrangement kvar månad gjennom året og 

mellom anna vert det ei stor jubileumsgudsteneste med 

biskopen til stades. 

I samarbeid med Todalen Historielag vert det arbeidd med 

å skrive eit jubileumshefte, der dei skal samle kyrkjehisto-

ria i perioden 1860—2010 mellom permane. 



Minnefondet 
 

Vi minner om at det er oppretta eit 

minnefond for Todalen kyrkje. Pengane 

som kjem inn blir bruka til formål knytta 

til kyrkja slik soknerådet bestemmer.  

 

Du kan støtte fondet ved å kjøpe eit kort 

(kondolansekort) som er laga for 

formålet. 

 

Kortet kan kjøpast på ICA Todalen. 

Du betaler kr. 50 for kortet. Desse 

pengane går da inn i minnefondet. 

 

Som eit anna  kondolansekort kan ein 

legge inn pengegåver til særskilde formål 

slik pårørande ønskjer. 

Plan 2. halvår 2010 
Aktivitetskalender 

 

02. okt.  50-års konfirmantfest 
Kl 19.00 i Ungdomshuset 

 Alle velkomne 

 Ring 905 26 180 (Ildri) for 

 påmelding 

 

03. okt. Hausttakkefest 
Kl 11.00 50-årskonfirmantar  

 Todalskoret deltek 

 Offer til kyrkjelydsarbeidet 

 

24. okt.  Familiegudsteneste 

Kl 11.00 Utdeling av 4-års og 6-årsbok 

 Konfirmantpresentasjon 

 Offer til Nordmøre søndags-

 skulekrins. 
 

07. nov. Allehelgensgudsteneste 

Kl 14.00 Inga ofring 

  
 

24. nov.  Tonekveld 

Kl 19.30 Kor og instrument 

 Kollekt til kyrkjemusikalsk 

 arbeid 

12. des. Lysmesse 

16.00 Konfirmantane deltek 

 Offer til kyrkjelydsarbeidet 
 

19. des. Julekonsert  
Kl. 15.00 Kor og orkester 

 Kollekt til kyrkjemusikalsk 

 arbeid 

 

24. des. Julegudsteneste 

16.00 Todalskoret deltek 

 Offer til Redd Barna 

 

31. des. Nyttårsaftan 

16.00 Offer til Todalen Sanitets-

 foreining. 
 

 

 

 

 

Søndagsskule med Signe 
Kunngjering med plakatar på ICA Todalen 

og rundt bygda elles. 

Kyrkjegardsdugnad i 2010: 

Det var bra deltaking på kurkjegardsdugnaden i vår.  

Frå v. Ingunn, Ester Karin, Ragnar og Marit. 


