Menighetsblad for Tolga, Vingelen, Hodalen og Holøydalen sogn

Kletthytta.
«Jeg sitter her i en kirke av skogduft og dogg en dag»
Nr 1 • 2017 • 67. årgang

Kirkehilsen
Nr 1 - 2017, 67 årgang
Utgiver
Tolga Kirkelige Fellesråd
2540 Tolga
Redaksjonen
Audun Hjertager, redaktør
Reidun Woie Kleveland
Torill Storhaug Urset
Sissel Erlien
Liv Johanne Jordmoen
kirkekontoret@tolga.kirken.no
Oppsett
Solhellinga Folldal AS
Trykk
Lasertrykk.no

Har du glemt å bidra med kontingent i år?
Kirkehilsen utgis takket være betaling av
frivillig årlig ”kontingent”.
Innenbygds kr 200,- Utenbygds kr 250,Kontingenten kan betales til
konto 1885.40.14214

Kirkekontoret
Prestetjenesten i Tolga

Prest: Reidun Woie Kleveland
tlf. 62 49 65 92 / mobil: 915 97 283
prest@tolga.kirken.no

Kommunehuset, 2540 Tolga
Åpent man-tir, tor-fre kl 09.00 - 13.00
Telefon 62 49 65 93 Telefaks 62 49 65 97
kirkekontoret@tolga.kirken.no
www.tolga.kirken.no
Daglig leder: Audun Hjertager
Telefon: 62 49 65 93 / 922 18 389
Organist: Svein Gjelten Bakken
Telefon: 990 14 720
Kirketjener Tolga:
Jan Tollan, tlf 913 62 494
Kirketjener Vingelen:
Audun Urset, tlf 977 79 679
Klokker Vingelen, Tolga, Holøydalen:
Per Arne Tollefshagen, tlf 920 16 689
Kirketjener, Holøydalen:
Jon Ivar Holøyen, tlf 62 49 62 55
Kirketjener, Hodalen:
Arve Rye, tlf 911 75 404

Forsidebilde: Kletthytta
Foto: Sindre Rise

Av Nils Kåre Erlimo

Med unntak av to år, har jeg hatt gleden
av å være liturg i gudstjenesten påskenatt
fra og med 1981. Selv om jeg nå har vært
pensjonist noen år, svarte jeg straks ja da
jeg ble spurt også dette året.
Hvorfor er akkurat denne gudstjenesten
blitt så viktig? La oss repetere innholdet i
påskedramaet.
I året er det ei uke som er helt annerledes. Det er «den hellige uke» som starter
med palmesøndag. Ofte kaller vi det den
stille uke, men vi vet alle at rent bokstavlig
er dette ikke ei stille uke. Men la akkurat
det ligge nå.
Skjærtorsdag kveld minnes vi at Jesus
vasket disiplenes føtter og innstiftet nattverden. Dette preger gudstjenesten denne
kvelden. For mitt indre øye ser jeg hvordan Pietro Lorenzetti har fremstilt dette
i Frans sin basilika i Assisi; en freske jeg
aldri kan glemme. Vi feirer det samme
budskap i våre kirker.
Så kommer langfredagen med Jesu lidelse.
Den lange lesningen gir oss muligheten til
ane litt av hva dette var. Vi blir deltakere
i den usikkerheten som Jesu nærmeste
måtte oppleve, og så senker stillheten og
usikkerheten seg.
Påskeaften kommer dreiningen, navet.
Kirken ligger i mørke når vi kommer.
Bare et enkelt lys i våpenhuset og på alteret. Påskelyset bæres inn til ordene
KRISTUS VERDENS LYS. Fra det tenner
alle sine lys og stående hører vi påskelovsangen synges og tekster leses. Den siste

Palmesøndagsudstjeneste på Kletthytta
9. april kl 11. 00
Reidun Woie Kleveland og Tone Hulbækmo
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Maleri av Pietro Lorenzetti.i Basilica
inferiore di San Francesco d’Assis. Foto:
Wikimedia commons.
er slik evangelisten Markus forteller om
oppstandelsen. Vi synger gloria som ikke
har vært brukt i fastetiden, og så tennes
alle lys både ute og inne og kirkeklokkene ringer. Nå tar gleden over. Alt dreies på noen minutter. Det sitrer i kropp
og sjel og gudstjenesten slutter med at
vi alle går ut og synger: «Å salige stund
uten like,han lever, han lever ennu. Han
vandrer i seierens rike. Min sjel hvorfor
sørger da du?»
Vi er kommet til påskedag. Gledens
og seierens dag.
Det er en udelt glede å være prest
denne natta. Få kjenne på at alt dreier seg
mot gleden.
Men kanskje er det vanskelig for deg å
komme i kirken påskenatt? Du skal ikke
fortvile. Påskedag og påsketid møter oss
alle på forskjellig vis, men alltid med at
JESUS LEVER. Vi kjemper alle med vår
tvil: Er det sant? Så søker vi våre kirker
og tar tvilen med oss fram for Jesus. Der
har vi muligheten til å bearbeide den, eller legge den av oss.
Derfor ønsker jeg alle lesere av Kirkehilsen ei velsignet påske der alle påskens
farger får spille med.
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Martin Luther (1843 - 1546)
500 år har gått siden Martin Luther reformerte kirka, og det er lagt
opp til diverse jubileumsfeiringer
gjennom året 2017. Jubileet vart
innleda samtidig som den lutherske folkekirka i Norge ble «fri fra
staten». En hovedkomité for jubileet har vedtatt et såkalt profildokument, der det er slått fast at en
ønsker en økumenisk og samtidsorientert markering. Sjølve reformasjonsdagen er den 31. oktober, og
da vil ledere fra ulike kirkesamfunn delta på en
høytids-gudstjeneste i Nidarosdomen.
Barndom og ungdom
Martin Luther ble født i Eisleben i Sachsen.
Faren var gruvearbeider og en streng oppdrager, men Martin fikk begynne tidlig på skolen
og han gjorde raske fremskritt. 18 år gammel
kom han til universitetet i Ertfurt, der han etter farens ønske begynte å studere lovkyndighet. Han ba Gud velsigne sitt studium, og ofte
holdt han fram disse ordene: «Flittig bedt er
halvt studert!»
Bibellesing
I universitetets boksamling fant han en bok
han aldri hadde sett før, nemlig en fullstendig bibel. Bibelen ble fra nå av hans kjæreste
lesning, men ettersom han leste ble han mer
og mer forundret over at mye av det som stod
i boka, ikke harmonerte med pavens lære.
Dette gjorde at han begynte å bekymre seg for
sjela si, og i tillegg til en venns brå død og et
forferdelig tordenvær, beslutta han å gå i kloster for å få fred.
Klosterliv
Luther var en meget from munk i klosteret.
Han arbeidet hardt, pinte og plaget seg, ba og
leste flittig i Bibelen. En gammel munk trøstet han ofte med ordene: «Jeg tror syndenes
forlatelse.» Litt etter litt gikk det opp for ham
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Av Torill Storhaug Urset
at mennesket rettferdiggjøres ved
troen uten lovens gjerninger.
Da han var 25 år, ble han kalt til
prest og professor i Wittenberg,
og han fikk nå rik anledning til
å forkynne den sannhet han sjøl
hadde lært å kjenne og elske.
Reformasjonens begynnelse
Pave Leo 10. trengte penger til å
fullføre Peterskirken i Roma, og
han sendte avlatskremmere til
mange land, og en av dem kom også til Sachsen. Kremmeren førte med seg et stort kors og
ropte:» Mitt kors er likeså kraftig som Kristi
kors. Når pengene i kisten klinger, straks sjelen ut av skjærsilden springer.»
Dette gjorde Luther svært harm, og førte til
oppslaget av de berømte 95 tesene/setningene
på kirkedøra i Wittenberg. Hovedinnholdet i
oppslaget var at ingen kunne kjøpe seg fri fra
synd og skjærsild ved et avlatsbrev, men at det
derimot krevdes tro og omvendelse. Dette var
starten på reformasjonen. Setningene ble trykt
og spredt over hele Tyskland og videre utover,
og de vakte stor oppstandelse. Mange skjelte
ut Luther, men det var også svært mange som
var enige i budskapet hans. Paven krevde at
Luther skulle komme til Roma, men landsherren i Wittenberg, Fredrik den vise, tok ham i
forsvar og sa han ikke kunne unnvære ham.
Paven sendte da en utsending til Wittenberg,
men Luther hadde da fått så mange tilhengere
at sendebudet måtte bringe følgende beskjed
til paven: «Selv med 25000 mann greier jeg
ikke få munken ut av Tyskland!» Paven sendte
da flere lærde menn som skulle diskutere med
Luther, men de kom alle til kort, og endskapen ble at paven lyste Luther i bann. Luther
og vennene hans brente «bannbullen», og dermed rev han seg løs fra den katolske kirken.
Etter dette talte han og skrev mot pavekirkens
mange falske lærdommer, og holdt fast ved at
Bibelen alene inneholder den sikre lærdom til
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salighet.
Luther i Worms
Luther ble stevnet til å forsvare sin lære på
en riksdag i Worms, og han ble ført fram for
Tysklands keiser Karl 5. På spørsmål om han
ville tilbakekalle det han hadde sagt og skrevet, svarte han med disse berømte setningene:
«Hvis jeg ikke blir overbevist av den hellige
skrift, så verken kan eller vil jeg tilbakekalle,
for det er ikke rådelig å gjøre mot sin samvittighet. Her står jeg, jeg kan ikke annet. Gud
hjelpe meg! Amen!»
Reformasjonens fremgang
Luther fikk lov til å forlate Worms i fred, men
kort tid etter ble han av Riksdagen dømt fredløs. Ingen hadde da lov å gi ham mat eller
husrom, og enhver stod fritt til å drepe ham.
Men Luther var allerede i sikkerhet, for landsherren, Fredrik den vise, hadde sendt noen
forkledte ryttere som rev ham ut av vogna i
Tyringerskogen, og førte ham til den avsidesliggende borgen Wartburg. Her holdt han seg
skjult i 10 måneder, og brukte tida til å oversette Bibelen til tysk.
Luthers venner syns det gikk for sakte med
kirkeforbedringen, de ville utrydde alt som
minte om pavedømmet, og de stormet derfor
kirker og rev ned alter og bilder. Luther dro
derfor i all hast tilbake til Wittenberg, der han
talte med stor kraft mot dette uvesenet, og
det lyktes ham og stanse urolighetene. Heretter arbeidet Luther for å bygge opp, i stedet
for å rive ned. Han utga sin lille katekismus
og oversettelsen av Bibelen til tysk var ferdig i
1534.
Luther ordnet gudstjenesten og kirkevesenet i Sachsen. Landets fyrste skulle være
kirkens øverste leder. I stedet for klostre og
munker, skulle det bygges kirker og skoler, og
presten skulle snakke folkets eget mål. De fattige skulle få hjelp, alle barn skulle lære å lese,
regne og skrive, lære katekismen og lese i BiKirkehilsen nr 1, 2017

belen. Kirkeordningen i Sachsen ble mønster
for alle land som etter hvert innførte Luthers
lære.
Riksdagen i Augsburg 1529
På denne riksdagen ble det forbudt for Luther
og vennene hans å gå videre med sin lære, og
på grunn av at de protesterte på det kraftigste, fikk de navnet protestanter. Protestantene
la her fram sin trosbekjennelse, og den har
fått navnet Den Augsburgske konfesjon. Den
Augsburgske konfesjon og Luthers lille katekismus er bekjennelsesskrifter i den evangelisklutherske kirke.
Luthers død
Etter riksdagen i Augsburg, vokste katolikkenes hat til protestantene, og Luther var redd
det kom til krig. Luther frarådde våpen for
troens skyld, og ba Gud om at hans bønn skulle bli hørt. Heldigvis ble han bønnhørt.
Luther døde på en reise til sin fødeby Eisleben 18. februar 1546, 63 år gammel.
Reformasjonens betydning i Norge
Reformasjonen har hatt stor betydning i vårt
land også. Et godt eksempel er framveksten
av Haugianerbevegelsen på 1800-tallet, hvor
Luthers syn på menneskets forhold til Gud ble
av avgjørende betydning. Alle mennesker har
lik tilgang til Gud fordi de har tilgang til Bibelens tekster og sjøl er i stand til å tolke dem.
Den har også hatt betydning for vårt skille
mellom kirke og stat, da den resulterte i et
skille mellom staten, det så kalt verdslige regimentet, og kirken, det så kalt åndelige regimentet. Det skillet er fundamentalt sett det
samme i dag.
Kilder: O.Jensen: Verdenshistorie 1912 (Lånt
fra Vingelen kirke- og skolemuseum. Eier har
vært Knut Trøan, som har skrevet navnet sitt i
boka 28.03.1923.) februar 2017.
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Trosopplærer som gleder seg til å komme i gang
Nå får menighetene i Nord-Østerdal
prosti felles trosopplærer i form av en
nyansatt person i hel, fast stilling. Hilde
Gellein Løkken har takket ja til jobben,
og fra 1. mai 2017 vil hun være på plass.
Vi møter Hilde hjemme Telneset. Der
bor hun på småbruk så vidt innafor Tolgagrensa, i et stort og hyggelig hus, med
mann og to små barn på tre og fire år. Her
har hun bodd i 6 år og har blitt godt kjent
i grenda og i Tolga ellers. Ungene går i
Øyan barnehage, så bedre kan det ikke
bli, formidler hun.
Det er februar og vinter når vi snakker
med henne, og hun er helt uten erfaring
som trosopplærer. Men hun gleder seg til
mai og legger ikke skjul på at dette er en
jobb hun ser fram til å ta fatt på. Hun har
fram til nå jobbet som lærer ved Alvdal
ungdomsskole, og hun sier at det har vært
en god arbeidsplass og en jobb hun har
trivdes utrolig godt i. Men så kom annonsen om ledig stilling som trosopplærer og
hun tenkte: Dette er en sjanse jeg ikke får
igjen, jeg må søke!
Hilde har gått lærerhøyskole på Elverum
og har rukket å jobbe som lærer i 12 år.
Blant annet har hun undervist i RLE-fag
i mange år. Det har vært slitsomt å måtte
være så nøytral hele tida, sier hun, og nå
slipper jeg det!
Av annen utdanning har hun tatt realfag
og religionsvitenskap i Trondheim. Tidligere yrkeserfaring har hun fra lærerjobber, først tre år i Kvalsund i Finnmark og
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Ny trosopplærer: Hilde Gellein Løkken
siden tre år i hjembygda Rissa. Der kjøpte
hun seg hus og belaget seg på å bli der. Så
traff hun mannen og planene måtte legges
om!
Hun kommer altså fra Rissa og mannen
er fra Ringsaker. Begge har vokst opp på
gard, har alltid følt en tilknytning til landsbygda og var enige om at Nord-Østerdal
var et flott distrikt med passende avstand
til begges hjemplasser. Familien har hytte
på Savalen, og hun har venner fra NordØsterdal fra studietida på Elverum. Så
hun var langt fra ukjent her da hun kom.
Det har blitt 6 fine år og familien angrer
ikke på noen måte på valg av bosted. Sitt
samfunnsengasjement har hun blant annet brukt på politikk. I Kvalsund satt hun
i kommunestyret, og hun har vært med i
styret for Tolga Senterparti.
Kirkehilsen nr 1, 2017

Noen kirkelige stillinger eller verv har hun
ikke hatt før. Men hun vokste opp med
søndagskole og barneforening i det lokale
misjonshuset. Jeg var ofte med bestemor
på møter, så salmene kan jeg! smiler hun.
Hun vet ikke veldig mye om den nye jobben, men det er noe av det mest spennende
med den. Det er laget en trosopplæringsplan for Den norske Kirke og den skal følges. Ellers ser hun fram til å bli kjent rundt
om i alle menighetene, få oversikt, finne
ut av ulike behov og etter hvert utforme
stillingen. Fra skolen er hun vel vant med
å dokumentere og evaluere det hun driver
med, og det vil hun fortsette med. Slik kan
hun vise at jobben som trosopplærer betyr
noe. Hun er ansatt av Fellesrådet og kirkevergen på Tynset blir hennes nærmeste
leder. Kontor vil hun få på kirkekontoret
på Tynset. Et kjempestort distrikt som
prostiet er, skremmer ikke. Alt skal jo ikke
gjøres på en dag, tenker hun.
Jeg er systematiker, liker orden og at ting
er på stell, sier hun. Og hun tilføyer at
hun er veldig arbeidsglad! Hun er ganske sikker på at det ikke blir noe problem
å fylle stillingen. Ukurant arbeidstid tror
hun også at hun vil håndtere bra. Å måtte
jobbe når det er behov, hører læreryrket
til, så det er hun vant til. Men litt orden på
arbeidstida må det også være.

Årets konfirmanter
Tolga kirke
lørdag 27. mai kl 11.00
Sander Brendvang
Sivert Brennmoen
Truls Kristian Brennmoen
Ingunn Haug Harsjøen
Nora Emilie Eggen Langøien
Richard Mpula Mukoyo
Sigve Nyvoll
Rokas Salenga
Jakob Sæther Verdenius
Vingelen kirke
lørdag 3. juni kl 11.00
Ola Galaaen
Mali Heggstad Graven
Majra Isabella Mitrovic
Sigurd Vingelsgaard
Kristian Aasheim
Øversjødalen kirke
lørdag 10. juni kl 11.00
Kevin Skarsbø Engebakken

Overfor Vegens utsendte levner hun ingen
tvil. Dette er en dame med et stort engasjement som virkelig er glad for sin nye
jobb. Vi ønsker henne lykke til!
Bjørg Skjøtskift
Kirkehilsen nr 1, 2017
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Nytt fra Kirke-Norge
Eget rettssubjekt
1 januar 2017 ble Den norske kirke eget
rettssubjekt, eller herre i eget hus om du
vil. Vi ble da løsrevet fra staten og er ikke
lenger en statskirke. Men Den norske
kirke vil fortsette å være en folkekirke slik
vi alle kjenner den. Noen grunnlovsendringer er gjort for å få dette til, men Den
norske kirke «forblir Norges folkekirke og
understøttes som sådan av staten» §16. De
oppgaver som før var lagt under Staten er
det nå de kirkelige lederorgan som skal
skjøtte, og kirkemøtet har nå det øverste
ansvaret. Så nå er det kirken selv som utnevner proster og biskoper, og kirken selv
som skal fordele penge-sekken fra staten;
en sekk som foreløpig er tilnærmet like
stor som før.
Reformasjonsjubileet
I år er det 500 år siden Luther slo opp
sine teser mot avlaten på slottskirken i
Wittenberg. Dette regnes som starten på
reformasjonen som etter hvert førte til
løsrivelse fra den katolske kirke og opprettelsen av en evangelisk lutherske kirke.
Gjennom resten av året vil vi få innblikk
i mer av reformasjonen både her i bladet,
men også gjennom flere Lutherske temagudstjenester utover høsten.
Ny dåpsliturgi
Den nye dåpsliturgien vi har hatt de siste
årene har nå vært til revisjon. Noen små
endringer er gjort og i løpet av året vil vi
ta i bruk denne nye dåpsliturgien. Så følg
med i tiden som kommer og se om dere
legger merke til endringene!
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Tekst: Reidun Woie Kleveland
vekt på andre faste bibeltekster som omhandler Guds kjærlighet og oppmuntringer til å leve i overbærenhet og tilgivelse
overfor hverandre.
Denne siste liturgien kan også prinsipielt
brukes for heterofile par. Det er prosten

Lys våken i Tolga kirke
“Stained-glass Rainbow Flag with Cross” av
Andrew Craig Williams.
Forandring i de liturgiske melodier
De liturgiske melodier har nå vært til utprøving noen år, og kirkemøtet har tatt en
beslutning om hvilke som skal videreføres.
Der er ikke de to melodivalg vi har valgt til
Kyrie og Gloria representert. Vi kommer
tilbake til hvordan denne saken vil slå ut
for vår del.
Ny vigselsliturgi
Fra 1 februar 2017 kan likekjønnede gifte
seg i Den norske kirke, også i kirkene i Tolga. Dermed har kirka vår fått to likeverdig
syn på ekteskapet som skal leve side om
side; noen står fast på kirken sitt tradisjonelle syn; at ekteskapet er mellom mann
og kvinne, mens andre har åpnet opp for
ekteskap mellom likekjønnede. Dette har
ført til to vigselsliturgier i vår kirke:
«Vigsel 2003» for heterofile par, der bibeltekster som omhandler Guds skapelse
av menneskene som mann og kvinne, og
hvordan mann og kvinne skal være ett i
ekteskapet er med som faste lesninger.
«Vigsel 2017» for likekjønnede par, med
Kirkehilsen nr 1, 2017

Første helga i advent var elleve 5 og 6.
klassinger samlet til LysVåken; aktiviteter,
overnatting og adventsnatt i Tolga kirke.
Det var en blid og aktiv gjeng som samlet
seg til LysVåken denne lørdagskvelden.
I tillegg til ungene, var det mange positive og engasjerte voksne som bidro til å
gjøre dette til en flott samling. LysVåken
er en unik mulighet til å vise at kirken er
et sted der barna hører hjemme. Vi sang
og ble kjent med orgelet og musikken
som er med på å gjøre gudstjenesten til
en fest. Vi forberedte oss på søndagens
prekentekst og dramatiserte deler av den.
I menighetshuset hadde vi også en base,
hvor vi bakte boller og pyntet muffins til
kirkekaffen, spiste taco, lagde julekurver,
julekort og til og fra lapper til julegavene.
Tur opp i tårnet ble det også tid til. Det
var spennende å klatre opp på loftet og
videre opp i tårnet hvor klokkene hang.
Det er god utsikt fra tårnet i Tolga kirke
– selv klokken 12 om natten! Vel nede i
kirkerommet igjen, kom soveposer og pyjamaser frem. Det å overnatte i en 176 år
gammel tømmerkirke var spennende for
mange. Men det å ligge der i tussmørket
og lytte til vinden, knirkingen i tømmeret
og lydene i det gamle huset ga oss en god
Kirkehilsen nr 1, 2017

som har ansvar for å skaffe prest til vielsene. Prosessen frem til vedtak om to likeverdige vigselsliturgier har vært vanskelig
for alle involverte i saken, og vi vil oppfordre på det sterkeste til respekt for begge
syn i våre menigheter i Tolga!
Av Trond Gellein Løkken
Fotos: Sindre Riise

nattesøvn.
På søndagen var vi med som aktive deltagere i gudstjenesten, både med sang og
drama. Etter gudstjenesten serverte vi boller og flott dekorert muffins, mens vi viste
bilder og fortalte fra LysVåken.
Navnet Lys våken handler ikke om at vi
skal være våkne hele natta, men at vi skal
være våkne overfor det som skjer i oss og
rundt oss. Vi skal være våkne overfor Gud,
hverandre og oss selv. Ikke minst kan vi
oppleve at Gud er Lys våken for oss.

Nye sanger skal læres til søndagens
gudstjeneste. Engasjerte unger med med
hovdeleder Trond G.L Annabeth M. og
Reidun W.K.
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Takk fra Hodalen Menighet!
•
•

Av Tove Mette Tveråen

Til Nils Bakken for fine bilder og bidrag i Kirkehilsen gjennom mang år.
Til Per Nygjelten som kirketjener

Under Syng og spill inn jula
overlot Per Nygjelten kirkenøkkelen til Arve Rye som tok
over som kirketjener i Hodalskjerken. Per ble takket av
med en akvarell av kirka malt
av Rachel Haarseth.

Støtte fra Erlia Santalforening til barnekroken
Tolga menighet takker for
pengestøtte til barnekroken
i Tolga kirke.
Anne-Lise Helgaker Storbækken forteller:
Erlia Santalforening ble
stiftet på 1900-tallet av Jon E.
Storbækken. Alle kvinnene i
Erlia var med og møtene gikk
på omgang i hjemmene. Det
var litt ekstra god mat, sang,
andakt og utlodning.
Etter hvert ble det færre
og færre medlemmer og foreningen ble
formelt lagt ned i 2016.Pengene som Santalforeningen hadde ønsket de fem gjenværende damene å gi til misjonering i
bygda. Etter tips fra Menighetsrådsleder
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Av Sissel Erlien

Gudstjenester
April
Søn 9.04. kl 11.00
Tor 13.04. kl 16.00
Tor 13.04. kl 19.00
Fre 14.04. kl 11.00
Søn 16.04. kl 09.00
Søn 16.04. kl 11.00
Søn 30.04. kl 18.30
Søn 30.04. kl 20.00

Palmesøndag. Gudstj. på Kletthytta, v/Reidun W.K. Tolga
Skjærtorsdag. Gudstj. på sykehjemmet, nattverd, v/Reidun. Tolga
Skjærtorsdag. Gudstjenesten med nattverd, v/Reidun W.K. Hodalen
Langfredag. Gudstjeneste med nattverd, v/Reidun W. K. Holøydalen
1. Påskedag. Gudstjeneste med nattverd, påskekor, v/Reidun. Vingelen
1. Påskedag. Gudstjeneste med nattverd, v/Reidun W.K. Tolga
Vårkveld i kjerka med Seniordansen, v/Reidun W.K. Tolga
Vårkveld i kjerka, v/Reidun W.K. Vingelen

Mai
Søn 7.05. kl 11.00
Ons 17.05. kl 10.00
Ons 17.05. kl 12.00
Lør 27.05. kl 11.00

Samtalegudstjeneste med konfirmantene og Reidun W.K. Tolga
17. mai gudstjenestev/Reidun W.K. Vingelen
17. mai gudstjeneste, Sneppen deltar, v/Reidun W.K. Tolga
Konfirmasjonsgudstjeneste, v/Reidun W.K. Tolga

Lør 3.06. kl.11.00
Søn 4.06. kl 11.00
Lør 10.06. kl 11.00
Søn 25.06. kl 12.00

Konfirmasjonsgudstjeneste, v/Reidun W.K. Vingelen
1. Pinsedag. Gudstjeneste, v/Reidun W.K. Hodalen
Konfirmasjonsgudstjeneste, vv/Reidun W.K. Holøydalen
Gudstjeneste, skaperverkets dag, 2-åringene deltar, v/Reidun. Dølmotunet

ANDAKTER PÅ OMSORGSTUNET - Dette er åpne andakter for alle!
Fredag 24. mars
kl 11.00
Fredag 5. mai
kl 11.00
Torsdag 13. april
kl 16.00
Fredag 19. mai
kl 11.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste med nattverd Fredag 2. juni 		
kl 11.00
Fredag 21. april
kl 11.00

Siden sist
og sokneprest ble det bestemt at pengene
skulle gå til den nye barnekroken i Tolga
kirke.
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Døpte - Tolga
15.01.2017 Adelén Lundberg
12.03.2017 Philip Ophus
12.03.2017 Tommy Pantollano Søberg
Døpte - Vingelen
25.12.2016 Aksel Storhaug-Eide
Kirkehilsen nr 1, 2017

Gravferd - Tolga
02.12.2016 Per Sæther
20.01.2017 Kirsten Alvhild Hodal
17.02.2017 Ingeborg Gunnveig Erlien
21.03.2017 Marie Nesteby
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Konfirmantleir på Tron ungdomssenter
10.-12. februar ble 14 forventningsfulle konfirmanter plukket opp av buss som kom fra Os
full av Dalsbygda- og Oskonfirmanter. Både
for konfirmantene og undertegnede var dette
første tur til Tron ungdomssenter, et sted ikke
like ukjent for foreldregruppa. For 20-30 år siden var det de som var konfirmanter på samme sted! Et sted der historiene sitter i veggene.
Konfirmantleiren gikk fint! Har man greie
konfirmanter så har man det! Selvsagt fant undertegnende ut at det var litt mer krutt i disse
ungdommene enn de før hadde vist, men ikke
noe mere enn en kan forvente! Gjennom helga koste vi oss med leker, uteaktivitet, god mat
og felleskap. Og litt klokere ble vi på årets fasteaksjon og Den hellige Ånd som var temaer
på leiren. Hver kveld avrundet vi med å samles rundt korset for å bli enda bedre kjent med
den Gud som elsker oss alle slik vi er.
Det ble ikke så mye søvn på alle, ikke så
rart kanskje da en nesten kunne skjære i lufta
så stinn var den da 7 gutter klarte å klumpe
seg sammen på en liten hytte. Da hadde de atskillig bedre komfort på den andre Tolga guttehytta og den store jentehytta! Tradisjonen
tro avsluttet vi leiren med gudstjeneste hvor
familiene var blitt invitert. Det ble en flott avslutning med drama, ivrige musikere, sangkor
og skrevne bønner av konfirmantene, og preken av Sokneprest i Os Stig Johnsbråten. Flott
også å ha med en så dyktig musiker som organisten i Os Ragnhild Ryen, og sist men ikke
minst våre to flotte ungdomsledere Jenny fra
Os og Eirin Nordskog fra Vingelen!
Her en stemningsrapport fra Tron fra 4 av
våre konfirmanter:
1.Hvordan synes du konfirmasjonsleiren
har vært?
Majra Isabella Mitrovic: Jeg synes den har vært
bra. Det var veldig koselig
Truls Kristian Brennmoen: Kul og sosial: Jeg
synes den har vært bra. Det var veldig koselig.
Nora Emilie Eggen Langøien: Det har vært helt
greit.
Ola Galaaen: Jeg synes det har vært helt greit.
2. Hva har vært det beste på leiren?
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Tekst og bilder:
Reidun W.K.

Majra: Jeg synes det beste var å møte nye folk.
Truls: Fritiden på hyttene om kvelden da vi
drakk brus, spiste godis og hørte på musikk.
Nora Emilie: Det beste med leiren var å bli litt
kjent med de som kom fra Os.
Ola: Mat
3. Hva tror du at du vil huske best fra konfirmasjonsleiren?
Majra: Jeg tror jeg vil huske lekene, menneskene og den siste gudstjenesten best.
Truls: Se forrige svar.
Nora Emilie: Jeg tror jeg kommer til å huske
lekene vi hadde
Ola: Lite søvn
4. Hvordan var det å være sammen med
konfirmantene fra Os?
Majra: Jeg synes det var helt greit! Vi ble fort
kjent med jentene og vi hadde det veldig hyggelig.
Truls: Kult og jeg fikk noen nye kompiser.
Nora Emilie: Det var gøy å bli litt kjent med
dem.
Ola: Fint.
5. Hva synes du er det viktigste du har lært
på konfirmantleiren?
Majra: Å jobbe sammen med folk du ikke
kjenner så godt.
Truls: Det er ikke så lurt å legge seg sent to
kvelder på rad.
Nora Emilie: Jeg vet ikke.
Ola: At Jesus bryr seg om deg.

Sangstund med god rytmeføring! F.v. Rokas Truls Richard Sigurd Sander Kristian Kevin bak Ola Sivert OSjente.

Samling. F.h. Nora Emilie Majra OS-jente Mali flere
OS-Jenter.

Fra underhodninga. Her ser vi bl.a. f.v. Rokas Truls
Richard Ola Ingunn Sigve og Kristian.

Trygghetsøvelse. Sigves lar seg falle bakover.
Kirkehilsen nr 1, 2017
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Kirkeåret, farger og messehagler
Kirkeåret er en liturgisk kalender med høytider og merkedager, og farger i tilknytning
til disse.
De fire ukene før jul er advent som betyr
ankomst og markerer starten på kirkeåret.
Fargen i advent er fiolett.
Jul er feiringen av Jesu fødsel og fargen
er rød. Andre dag jul er fargen rød.
Tiden mellom jul og faste kalles åpenbaringstida, og her er fargen grønn.
Faste er de seks ukene før påske og fargen her er fiolett.
Påsken er til minne om Jesu død og
oppstandelse og den liturgiske fargen er
fiolett fram til påskeaften, deretter hvit.
Pinsen, som er kirkas dåpsdag og Den
Hellige Ånds komme har fargen rød.
Resten av året har fargen grønn.
I Vingelen kirke har vi en rød messehagel som er sydd av rød fløyel med gult
kors. Den ble gitt av Sigrid og Ole J. Røe i
1925. Den var borte i mange år, men er nå
funnet igjen og Simen prest brukte den på

Av Ingeborg Jordet

høytidsgudstjenesten i jula 2015, og Reidun prest hadde den på 1. dag jul 2016 (sjå
bildet)!
Til 100-årsjubiléet i 1982 ble det laget en ny messehagel som kan brukes på
begge sider. Det var daværende lærer på
vev-linja ved yrkesskolen på Tynset, Anne
Grethe Stuksrud, som var designer. Hun
hadde arbeidet mye med kirketekstiler.
Motivet er et grønt kors på fiolett bunn
på den ene sida og fiolett kors på grønn
bunn på den andre, med broderte stråler
av gulltråd. Det var Ingeborg Jordet som
vevde messehagelen, og Åsta Østerås som
broderte strålene. Simen prest ønsket seg
en messehagel med fargene rød og hvit,
og Reidun prest har også gitt uttrykk for
samme ønske.
Det gjenstår å se om noen i bygda tar
utfordringen!?

Reidun med den gamle messehagelen. Bildene er tatt 1. juledag. Foto: Torill S. Urset.
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Vingelen
Gravmonumenter AS
Tlf. 952 49 864

Telefon 62 49 40 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

Solhellinga Folldal AS

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

Tlf. 62 49 00 04

- Takk for støtten -

