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Juleandakt - julen 2015
«..og tusene barnehender mot himmelen
ljosa held.»
Inn mot denne julen har jeg tenkt mye på
Jakob Sandes vakre julesalme «Det lyser i
stille grender». Denne salmen inneholder
sterke kontraster; lys og mørke, «himmelhall» og «vesal stall», «ringe seng» og englesang. I likhet med salmen får også årets
julefeiring en kontrastfylt inngang. Vi bærer alle med oss sterke bilder av mennesker
i stor nød. De som har flyktet i tusentall fra
sine hjemland, krysset det livsfarlige Middelhavet og som har blitt møtt i Europa
med både åpne og lukkede armer. De har
flyktet i håp og med drømmer om en trygg
fremtid for seg og sin familie.
Så kommer julen, og budskapet om barnet; som ble født midt i vår verden, med
all dens skjønnhet og grusomheter. Og jeg
tenker på Sandes salme; som tar oss til den
første julenatten, og som gir meg den gode
gjenkjennelse i det å holde et nyfødt barn
i armene for første gang. Det å kjenne den
myke huden, stirre inn i dybden av barnets blikk. Det gir også påminnelse om
hvor sårbart et menneskeliv er, og hvor
avhengig vi er av hverandre. Jesusbarnet
ble den gang båret av Maria og Josef, på
samme måte som Kristus har båret mennesker over hele verden med sin kjærlighet
og nåde i 2000 år.
Alle trenger å bli båret; alle barn i verden
trenger omsorgsfulle hender. Og akkurat
nå, kanskje mer enn noen gang banker
barn og vokse på døra vår. Og de trenger
at blikk møter blikk, og bli bekreftet som
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Biskop Solveig Fiske.

mennesker. Ja, de trenger det som Sande
så fint skriver; «tusene barnehender mot
himmelen ljosa held.» De trenger at vi
løfter våre lys, at kirken løfter opp Ham
som er verdens lys.
Julen handler om å synge sangen; synge
jubeltonene om barnet. Om Gud som ble
menneske. Som ut av de ringeste kår ble
den mest dyrebare rose. Som bryter seg igjennom mørket – som bærer mennesker
til alle tider – og som gir håp for verden!
«Songen som atter tonar
med jubel kvar julenatt.
om barnet, Guds Son, vår sonar,
som døden for evig batt»
Velsignet julehøytid!
Solveig Fiske
Hamar biskop
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Jul
Jul kommer av det norrøne ordet norrønt
jól eller jólablót. Jula var opprinnelig den
hedenske feiringen av midtvinterdagen i
Norden. Den kristne høytiden og festen vi
kjenner best til i dag, er til minne om Jesu
Kristi fødsel. Den kristne juledagen er 25.
desember. Når den gresk-ortodokse kirke
feirer jul den 6. januar, er det ikke fordi
de regner at Jesus ble født en annen dato,
men fordi de fremdeles bruker den julianske kalender som ligger 13 datoer bak vår.
Julaften markerer begynnelsen på natten
som er blitt valgt til å markere at Jesus ble
født, ingen kjenner den egentlige fødselsdagen.

Lys våken i Tolga kirke
Det er likevel ulike tradisjoner fra land til
land. I Norge blir julen feiret med julemat,
levende lys og musikk. Vi gir hverandre
gaver, de fleste pynter juletre og synger
julesanger. Mange har gang rundt juletre
og det er populært med går på juletrefest
i romjulen eller etter nyttår. Kirkegang og
lesing av juleevangeliet hører også med for
mange. Folk har tradisjoner som ofte har
vart i mange generasjoner.
Julen er en stor høytid for mange familier,
med forventning om hyggelig samvær og
fine gaver. Men høytiden kan også være
en av de vanskeligste for mennesker som
gruer seg til å stå utenfor det hele.

Kristus i julenavnet
I storparten av Europa har feiringen fått
Tips til julefeiring:
et kristent navn: På engelsk brukes navnet
Christmas (kristmesse), tysk Weihnachten
• Vis og lær barna gleden ved å gi
(vienatt), fransk noël (fødsel). I Skandinavia har høytiden fått beholde sitt gamle 		 fremfor å få gaver.
germanske navn jul. England har de be• Gi heller bort opplevelser og samvær
vart Yuletide som en arkaisk form.
		enn ting.
Jo mere vi er sammen
• Inviter hjem noen som gruer seg til
Typiske elementer i julefeiringen i hele
verden er levende lys, festlig lag, sam- 		 en ensom julefeiring.
menkomster i familien, tradisjonspreget
• Besøk noen du ser sjelden.
mat, gaver, bruk av symboler som rødt og
grønt, nisser, engler, stjerner og julekrybber.

Helgen 28. - 29. november
var det igjen duket for Lys
Våken-overnatting i Tolga
kirke. Alle 5. og 6. klassinger var invitert, og det
var til sammen 13 unger
som deltok sammen med
et korps av frivillige og ansatte voksne.
Lørdag kveld kl 18 møttes
vi til frukt og skattejakt i
kirken hvor vi fant mange
kirkeskatter. Etter hvert ble
Drama i Tolga: 5. og 6. klasse dramatiserer Jesu inntog undet mat som ungene selv
der årets Lys Våken-helg i Tolga kirke.
tilberedte. Dessuten ble
både boller og muffins bakt
og dermed første søndag i advent. Foreldtil kirkekaffen dagen etter. Det ble et flott re og andre i familien var spesielt invitert.
kakebord!
Lys Våken-barna hadde mye av regien i
gudstjenesten, til stor glede for menigDramatiseringen av søndagens tekst ble i het, dåpsfølge og alle fire- og seksåringer
år ledet av Trond Løkken, en erfaren lærer som denne dagen hadde funnet veien til
som med ulike effekter sørget for et høyt kirken.
nivå på dramaet. Ungene var helt med, og
vi fikk til både levende esel, profettale og Takk for fellesskap og innsats til alle Lys
pruting om pris.
Våken-barn og voksne. Lys Våken har definitivt kommet for å bli i Tolga.
Da det ble tid for lørdagsgodt, roet vi oss
ned med å støpe lys, ledet av Annbjørg
Heitmann, samt klipping av gullengler til
Eselet
oppheng i kirken. Det skal sies at det ble
som Jesus
mange fine engler! Alle englene kan sees i
red på,
Tolga kirke til over jul.
her representert
Vel over midnatt var vi klare for soveved Even,
posen, og etter tårntur i mørket ble en
Vincent
kveldslegende lest av Trond. Vi var godt
og Krisslitne, og det ble en god natts søvn på alle.
tian.
Søndag var vi klare for å feire nytt kirkeår,
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Fra Holøydalen kirke
Døpte		
29.11. Jon Viljar Bjørnerheim Østgård, Tolga kirke

Døde (dato for gravferd)
Tolga
13.10. Ingun Flatgård,
23.10. Kjellfrid Pedersen
27.11. Oddmund Dølmo
01.12. Odd Erlien
Holøydalen
11.12. Kjell Inge Sønmør

Av Liv Johanne Jordmoen

Gudstjeneste med presentasjon av konfir- dagen.
mantene, avskjed med det gamle menigNattverd og ofring som gikk til menighetsrådet og velkommen til det nye.
hetens arbeid var med på programmet.
Vi ønsker Simen lykke til med den nye
Prest og konfirmant kom opp midtgangen i kirken. Veldig koselig at det i år jobben.
blir konfirmasjon her i Holøydalen kirke
igjen.
Prest Simen fortalte at han er tilsatt som
prost i Nord-Østerdal. Så var det den vanlige liturgien ved klokker og prest. Så ble
konfirmant Anthony Rene Haugen Goodell presentert. Det gamle menighetsrådet
ble takket av med blomster for den gode
jobben de har gjort gjennom årene, og det
nye ble ønsket velkommen inn. Det var
bare to til stede fra menighetsrådet denne
Bilde t.h.: Konfirmant i Holøydalen,
Anthony Rene Haugen.
Bilde under: Blomster for fire års god innsats for menigheten i Holøydalen. Fotos: Per Arne Tollefshagen.

Postkort malt av Heinrich Hofmann, udatert ca 1900 (Wikipedia)
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Kirkevergens hjørne
Kirkevalget i 2015 fikk rekordoppslutning. I Tolga kommune stemte 40%
av de stemmeberettigede. Hodalen og
Holøydalen var på nytt i norgestoppen, med oppslutningen rundt 70%.
Landsgjennomsnittet var 16,7%.
De fire nye menighetsrådene har ansvar for kirkelige aktiviteter. De velger
to kandidater hver til Tolga kirkelige
fellesråd, som har ansvar for drift og
ansatte med unntak av prestene. AnneLise Lysgård er nyvalgt fellesrådsleder,
og etterfølger Per Nygjelten som har
ledet fellesrådet med erfaren hånd fire
år.
Prestene ledes av prost og biskop. Presten vår, Simen, har blitt prost. Prestene
i Nord-Østerdalen har dermed fått en
moderne, romslig og saklig leder, mens
en god venn med utsøkte samarbeidsegenskaper forlater kirkekontoret på
Tolga.

Holøydalen kirke sett fra himmelen.
Foto: Audun Hjertager.

Aldri har så mange deltatt i kirkevalget,
og kirkene fylles som før under viktige livsløpsbegivenheter og i høytider.
I forhold til innbyggertall er bruk av
Kirkestillinger er ikke i vinden for kirkebygg til musikkarrangementer og
tiden, men med Simen som prost håper oppslutningen i norgestoppen.
jeg det fortsetter å blåse vår vei. - Snart
trenger vi ny prest.
Med ønske om at juleklare kirkerom,
julegudstjenester og konserter vekker
Trang kommuneøkonomi har ført til positive, dype tanker.
at bunnen av kirkens sparebøsse har
blitt synlig, men kirkedørene går fortGod Jul!
satt relativt knirkefritt. Det er få tegn til
lavere oppslutning; snarere tvert imot.
Audun Hjertager
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Norges vakreste kulturkirke

Audun Hjertager

Gudstjenester jula 2015 og våren 2016
Desember
Søndag 13.12.
Torsdag 17.12.
Fredag 18.12.
Onsdag 23.12.
Torsdag 24. 12.
Torsdag 24.12.
Fredag 25.12.
Fredag 25.12.
Fredag 25.12.
Torsdag 31.12.

kl 19.00
kl 19.00
kl 19.00
kl 16.00
kl 13.30
kl 16.00
kl 09.00
kl 11.00
kl 13.00
kl 14.00

Syng inn jula
Syng inn jula
Syng inn jula
Julegudstjeneste
Julekveldsgudstjeneste
Julekveldsgudstjeneste
Juledagsgudstjeneste
Juledagsgudstjeneste
Juledagsgudstjeneste,
Nyttårsgudstjeneste

Tolga
Vingelen
Hodalen
omsorgstunet
Holøydalen kirke
Tolga kirke
Vingelen
Tolga
Hodalen
Tolga

Januar
17.01. kl 11.00 Tolga: Salmekveld
24.01. kl 19.00 Vingelen: Kveldsgudstjeneste/salmekveld
31.01. kl 19.00 Holøydalen: Årsmøte, NT til 5. trinn
Februar
07.02. kl 11.00 Tron ungdomssenter. Konfirmantleir
14.02. kl 11.00 Tolga: Årsmøte, NT til 5. trinn. Besøk fra HimalPartner
28.02. kl 11.00 Vingelen: Dåp. Årsmøte, NT til 5. trinn

«Kulturskolekoret» i Norges vakreste kirke - Martin Halla.
Takket være arrangører som Vingel Singers, Tolga/Os janitsjar, fam Hulbækmo
og Tingelstad, og musikkglade innbyggere, er Tolga kommune i norgestoppen
med tanke på antall kulturarrangementer
i kirkebygg per innbygger (26.plass), og
i forhold til deltakelse på konsert og kulturarrangement i kirkebygg per innbygger
(16. plass) (SSB – 2014).

kirke konsertlokale 6. desember i forbindelse med turneen «Vår Jul».
Fellesrådet håper innføring av makspris
på leie av Tolga kirke (kr 5000,-) vil gjøre
kirkebyggene enda mer attraktiv som høytidelige kulturhus. Utleie skaper viktige
driftsinntekter og underbygger kirkens
plass i lokalsamfunnet. Med riktig bruk
av kirkebyggene (menighetsråd og biskop
bestemmer aktivitetene) kan utleie også
Martin Halla, kirkeinteressert popartist, senke terskelen for kirkebesøk på høytidsog kjent fra TV-programmet «Stjerne- og helligdager, og styrke kirkens betydkamp», mener at Tolga kirke er den va- ning for livsløpsmarkeringer.
kreste kirken i Norge. Derfor var Tolga
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Mars
06.03.
20.03.
24.03.
24.03.
25.03.
27.03.
27.03.

kl 11.00
kl 12.00
kl 16.00
kl 19.00
kl 18.00
kl 09.00
kl 11.00

Hodalen: Årsmøte, NT til 5. trinn
Palmesøndag, Kletthytta, Tolga
Skjærtorsdag, sykehjemmet
Skjærtorsdag, Hodalen
Langfredag, Holøydalen
Første påskedag, Vingelen
Første påskedag, Tolga
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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

Arild og Egil Strand
6490 Eide på Nordmøre

Tlf. 71 29 63 80 - Fax 71 29 66 68
E. arb.tid: 976 88 022 / 971 55 745

www.gravmonumenter.no - post@gravmonumenter.no

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

Begravelsesbyrået
Nord-Østerdal

Vi betjener alle bygdene i Fjellregionen.
Daglig leder Tirill Langleite 922 88 535

- Takk for støtten -

