Menighetsblad for Tolga, Vingelen, Hodalen og Holøydalen sogn

Det glitrer av sol i den bratte grend. Det dufter av mark og eng
Hvor skulle vel våren ellers hen?
Jeg elsker den vår som du knapt kan se - en blomst som sprang ut i den kolde sne.
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Pinseliljetid
N.F.S. Grundvig har ei salme med en vakker
fin melodi som vi synger mye i pinse; «I all
sin glans nu stråler solen». Norsk salmebok
nr. 232.
I all sin glans nu stråler solen,
livslyset over nådestolen,
nu er det pinseliljetid,
nu har vi sommer lys og blid,
nu spår oss mer enn englerøst
i Jesu navn en gyllen høst!
Den fine løken som blomstrer litt etter krokusen, ja, rundt pinse, har ikke uten grunn
fått navnet pinseliljen. Nydelig gul og vakker
står den der. Når den blomstrer, ja, da vet vi
at sommeren snart er her, og med det også
pinse!
Pinse er jo en av våre store høytider, og
det er jammen godt med den ekstra fridagen
pinsa gir oss om våren. Men hva pinse er for
noe kan ofte gå oss litt hus forbi selv om vi
vet at det har med Den Hellige Ånd (DHÅ) å
gjøre. Jeg vet ikke, kanskje er det bare lettere
å snakke om Gud og Jesus, DHÅ blir litt svevende kanskje og for religiøst? Men DHÅ er
ikke underlig! Den har vært med siden tidenes morgen og er en del av treenigheten.
Den gode treneren
På konfirmasjonsgudstjenestene snakket vi
om at Jesus er som en trener på Guds fotballag, fotballaget som består av oss; Guds
barn. Jesus er treneren som aldri slutter
og som står der og sier til oss; Dette klarer
du! Du er god! Kom igjen! Treneren Jesus
vil være sammen med oss alle dager og alle
slags dager. Og så snakket vi om at også pinse handler om dette; for Den Hellige Ånd
kom nettopp for å være sammen med oss!

Foto forside: Sindre Riise
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Av Reidun W.K.
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Da vi ble døpt flytta DHÅ inn hos oss,
selv om vi ofte utrykker det med å si at Jesus
bor i hjertet. For da Jesus for opp til himmelen, sendte Han DHÅ til oss. Jesus ville ikke
la oss bli igjen som «foreldreløse barn» da
han dro, nei, han ville sende sin Hellige Ånd
som kunne være hos oss for bestandig.
Vårens vekst
Pinse kommer litt ulikt på året avhengig av
når påska er. Men pinsa kommer alltid om
våren, tida det grønnes, vokser og gror. Det
gjør det lettere å forstå; for pinse og vekst hører tett sammen! For DHÅ sin aller viktigste
oppgave er å hjelpe oss til å vokse i troa på
Jesus Kristus: - Dersom du en søndag får lyst
til å gå på gudstjeneste er det antagelig DHÅ
som er på ferde. -Dersom du oppdager noe
fint når du slår opp i Bibelen er det antagelig DHÅ som er på ferde. –Og dersom du
opplever å motta ekstra frimodighet en dag
du vil fortelle noen at du tror på Gud, er det
antagelig DHÅ som er på ferde.
Heldige er vi som har DHÅ sammen med
oss! Og la oss slippe DHÅ virkelig til i hjertene våre slik at vi stadig vokser i kjennskap
til Jesus som elsker oss så uendelig høyt. Da
vil våre liv blomstre som en gul vakker pinselilje!
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Guds nåde setter fri
En uttalelse fra Bispemøtet ved 500-årsmarkeringen av reformasjonen.

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther
skrev sine 95 teser mot avlatshandelen.
Hendelsen utløste den rekken av begivenheter som vi kaller reformasjonen. Under
overskriften «Frigjort ved Guds nåde» vil
Den norske kirke og den lutherske kirkefamilie løfte fram den gode kjernen i arven
etter Luther: Hans forståelse og formidling av evangeliet om Guds betingelsesløse
nåde og barmhjertighet.
Dette er et godt budskap også for mennesker i vår tid. Mange, ikke minst ungdom,
lever under store krav. Vi kjenner presset
fra egne og andres idealer om kropp, utseende og sosial status. Tilværelsen blir et
strev for å lykkes på alle arenaer. Fokuset
rettes mot egen innsats og enhver er sin
egen lykkes smed. Dette svarer på mange
måter til Luthers utgangspunkt i kampen
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for å komme i et rett forhold til Gud. For
mennesker som opplever livet slik, er
evangeliet om nåden et budskap som gir
frihet.
Luther hadde sin bakgrunn i en teologisk
tenkning der menneskets frelse ikke bare
var avhengig av Guds nåde, men også av
egen innsats i form av gode gjerninger,
bønner og fromhetsøvelser. Langs denne
veien fant han ingen fred, selv ikke da
han som munk i klosteret kunne vie seg
helt og fullt til det åndelige livet. Uansett
hvor hardt han prøvde, tvilte han på om
hans tro og fromhetspraksis holdt mål
for Gud.
Luther fant først fred med Gud da han
forstod at han ikke ble rettferdig for Gud
gjennom gode gjerninger, men bare ved å
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presentert trygghet, respekt og kjærlighet for alle. Reformasjonsåret 2017 gir
oss mulighet til å fornye formidlingen av
Guds nåde og barmhjertighet både i ord
og handling. Gud vil fellesskap med oss
Vi kjenner ødeleggende krefter både i våre som sårbare, syndige og ansvarlige menegne selvsentrerte liv og i verden rundt oss. nesker. Gud vil helbrede oss, forsone oss
Mange holdes stadig nede i fattigdom og med seg selv og med hverandre, og reise
urettferdighet. Vi krenker våre medmen- oss opp til et liv i tro og tjeneste. For oss
nesker og skaperverket, og dermed Gud, som kirke betyr det å holde frem:
i tanker, ord og gjerninger. Men Kristus
har ved sin død og oppstandelse forsonet - at hvert menneske er skapt, sett og elsket
oss med Gud. Guds nåde er den kjærlighet av Gud; menneskets verdi er ukrenkelig,
som tilgir og som kan gjenopprette det vår
- at vi ved dåpen og troen på Kristus får
ondskap og unnfallenhet har ødelagt.
tilgivelse for våre synder, forenes med vår
Denne nåden er uten betingelser. Den er himmelske Far og blir hans barn. Frelsens
en gave som vi får ta imot i tro og tillit. grunnlag er Guds nåde alene,
Paulus skriver i Romerbrevet: «Den rettferdige skal leve ved tro» (Rom 1,17), og - at Guds barmhjertighet overfor oss inneLuther beskriver det sentrale i sin teologi bærer et kall til å leve ut den samme barmslik: «....at vi ikke ved gjerninger, men hjertighet i møte med medmennesker og i
gjennom troen på Kristus blir rettferdige ansvar for skaperverket.
og salige».
Den norske kirkes fremste oppgave er å
Martin Luther levde i en annen tid og forkynne evangeliet om Guds nåde i Jekjempet med spørsmål som er forskjellige sus Kristus. Dette evangeliet har vi felles
fra våre. Ikke desto mindre bærer mennes- med kristne i andre kirkesamfunn, også i
ker i dag også på en lengsel etter å være den katolske kirke. Vi ser derfor frem til
sett og elsket, etter et håp som gir mening en markering av reformasjonsåret i den
og livsmot. Denne lengselen får sitt san- kristne enhetens tegn. Vår bønn er at denneste og dypeste svar i evangeliet om Guds ne markeringen vil bidra til å gi nåden og
nåde. Det viktigste i livet er ikke det vi får barmhjertigheten større rom både i kirken
og i samfunnet.
til, men det vi får.
ta imot gaven som Gud gir gjennom Jesus
Kristus og det han gjorde for oss. Da Jesus
døde og stod opp av graven, overvant han
synden, døden og djevelen og satte oss fri.

Som biskoper i Den norske kirke erkjenner vi at kirken som institusjon og i møte
med enkeltmennesker ikke alltid har reKirkehilsen nr 2, 2017

Bispemøtet, januar 2017
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Holøydalen kirke klar for sommeren

Konfirmantene i Tolga

Tekst/foto: Liv Johanne Jordmoen

Dugnad i Holøydalen. Vidar Søndmør, Anne May W Solheim, Ann
Helen Lien, Kari Grete Sveen, Gunn
Hege Jordmoen, Jon Ivar Holøyen,
Berit Olsen.
Da er den årlige dugnaden ved kirken
over, kirkevask og kirkegårdskveld. Vi går
sommeren i møte med et trivelig sted å
komme til.
Nymalte benker, dør ved sakristiet.
Konfirmasjon, bryllup. Åpen kirke i tre
dager under Olsok. Friluftsmesse i Svart-

dalen, «Syng med oss sangkveld i kirken.
Inngangspartiet er ferdig. Gjerdet blir løftet og beiset. Det går sin gang. Takk til dere
som stiller opp, både innenbygds og utenbygds!
Ønsker dere en god sommer!

Nytt lydanlegg i Holøydalen kirke

Konfirmantene i Tolga: Øverst fra venstre: Sander Brendvang, Sigve Nyvoll, Sivert Brennmoen,
Jakob Sæther og Rokas Salenga. Foran fra venstre: Nora Emilie Eggen Langøien, Ingunn Haug
Harsjøen, Reidun prest, Truls K. Brennmoen og Richard Mpula Mukoyo. Foto: Peder Langøien.

Av Anne Maj Solheim

Nå har vi flott lydanlegg i Holøydalen
Kirke! Vi har ny Teleslynge og høyttaleranlegg med mikrofoner. Viktig å vite for
høreapparatbrukere er at det skal stå på T
(Teleslynge) eller T+M (teleslynge og mikrofon).
Reidun Prest var veldig fornøyd etter å
ha prøvd det første gang Langfredag.
De som var tilstede på Gudstjenesten
var også svært tilfreds med den gode lydkvaliteten.

Fra gudstjenesten i Holøydalen kirke.
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Konfirmanten i Holøydalen: Kevin
Skarsbø Engebakken (med Reidun).
Foto: Per Arne Tollefshagen.
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Konfirmantene i Vingelen. Foran fv: Majra Mitrovic,
Reidun, Mali Heggstad Graven. Bak fra venstre: Sigurd
Vingelsgard, Ola Galaaen og Kristian Aasheim.
Foto: Per Arne Tollefshagen.
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Hodalen 350 år

Årets friluftsmesse i Holøydalen 24. juli

Av Liv Johanne Jordmoen

Jonsetra i Svartdalen ligger med fin utsikt mot Sålekinna 890 moh. Ivar Steen Johnsen og hans kone
Siri Von Krogh overtok den gamle Utheimsetra for
10 år siden. Foto: Ivar Steen Johnsen
Foto: Goro Bakken
Hodalen feirer 350 år med fast bosetting Lettningslia. Ta med noe å sitte på. Det blir
i 2017. I den forbindelse blir det frilufts- servert kaffe etter gudstjenesta.
gudstjeneste søndag 13. august kl 19.00
på Storegga. Herfra ser vi ned på de første
Hodalen Menighetsråd
gardene som ble etablert av n’Per og n’Jon
Tove Mette Tveråen
som kom fra Vingelsåsen og slo seg ned i
Hodalen i 1667. Historia forteller at tømmeret til de første husa ble felt og trillet
ned til gardene.
Storegga er en esker sentralt i bygden med
fin utsikt til fjell, sjø og garder. Mye brukt
som utfartspunkt for å komme litt opp og
“få luft under vengan”. Kort veg for alle og
yndet område for den yngre garde. Det
kan vør for å springe av seg søndagsmårrån, kveldstur for å sjå på solnedgangen eller bare for å vør på “fjelltur”.
Parkering blir ved dieselanlegget/idrettsplassen ved avkjøringa til Nedre Hodal/
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Hodalen har åpen kirke
23.-30. juli kl 12-18
Kirkehilsen nr 2, 2017

Nytt fra trosopplæringen
25. juni arrangerer vi tradisjonen tro
gudstjeneste på Dølmotunet kl 12.00. Fra
i år av vil vi invitere 2-åringene med foreldre til å være med spesielt denne dagen
fra kl 11.00. Barna vil få omvisning rundt
på Dølmotunet og skal være med å pynte
med blomster til gudstjenesten hvor de vil
få utdelt hver sin bok. Velkommen!
Fra høsten starter vi barneklubb for 0-5
år med foreldre. Vi møtes 5 kvelder i løpet
av året i Vingelen og i kirkestua på Tolga.
Vi vil være sammen om kjente bibelhistorier og sanger og vi skal lage fine ting og
spise kveldsmat sammen. Velkommen til
et hyggelig treffsted for store og små!
Oppstart torsdag 7. september kl 17.00 18.30 på Vingelsgaard i Vingelen.
Kirkehilsen nr 2, 2017

Til høsten vil vi også for første gang arrangere pilgrimsvandring for 6-9-åringene,
dette året i Vingelen. Pilgrimsvandringen
kan by på en opplevelsesrik tur i skog og
mark, sosialt fellesskap, spennende historier og noen åndelige drypp underveis.
Dato kommer senere. Velkommen!

Side 9

Olsok-sangkveld i Holøydalen kirke

Gudstjenester

Tirsdag 25. juli kl. 18.00.

Juni
Søn 25.06. kl 12.00 Gudstjeneste v/Reidun. Skaperverkets dag. Dåp. 2-åringer deltar.
Dølmotunet. Tolga.

variert. Noen salmer, noen kjente sanger,
Sangkveld i Holøydalskirka på tirsdagnoen ukjente sanger og ikke minst et fylskvelden i Olsokuka er i ferd med å bli en
dig knippe med lokale sanger. Allsang blir
godt besøkt tradisjon. Sjøl om vi sto over
det også.
sist sommer til fordel for allsangkvelden
på Hodalen Fjellstue.
Slik som på tidligere sangkvelder i kirka
tas det ikke inngangspenger. Ved utgangen
Og som i tidligere år et det et lite knippe
vil det bli anledning til å gi en slant som
utflyttere fra bygda som på denne måten
i sin helhet går til menighetsrådets arbeid
gjør en enkel og morsom dugnad for sin
for å holde den flotte kirka vår i god stand.
barndoms kirke.
Kveldens repertoar er som vanlig veldig

Hjertelig velkommen skal alle være!
Hilsen
May Kristin Holøi,
Stein Nygård, Johan Sundberg

Juli - Olsok
Søn 23.07. kl 12.00 Friluftsgudstjeneste v/prost Simen Simensen. Svartdalen. Holøydalen.
Tirs 25.07. kl 18.00 Sangkveld med Sundberg og co. Holøydalen.
Lør 29.07. kl 13.00 Olsokvandring med A. Bakken. Fra Vingelen kirke og skole museum.
Lør 29.07. kl 17.00 og 20.00 Konsert med Vingel Singers og Henning Sommero. Vingelen.
Søn 30.07. kl 12.00 Setermesse v/Reidun W. K. på nye Gardsvollen (Vingelsgaard) i
Rysæteråsen. Vingelen.
August
Søn 13.08. kl 19.00 Friluftsgudstjeneste v/Reidun W. K. Storegga. Hodalen.
Søn 20.08. kl 18.00 Sangkveld med «HAGEN TRIO». Andakt v/Reidun W. K. Tolga.
Søn 20.08. kl 20.00 Salmekveld, Martin Luther, v/Reidun. Menighetshuset Vingelen.
September
Søn 03.09. kl 19.00
Søn 10.09. kl 11.00
Søn 10.09. kl 19.00
Søn 24.09. kl 11.00

Høsttakkegudstjeneste v/Reidun. Utdeling 4-års bok. Holøydalen.
Høsttakkegudstjeneste v/Reidun. 50-års konfirmanter. Tolga.
Høsttakkegudstjeneste v/Reidun. Utdeling 4-års bok. Hodalen.
Høsttakkegudstjeneste v/Reidun. Utdeling 4- og 6-års bok. Vingelen.

Siden sist
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Gravferd - Holøydalen
28.03.2017 Eiliv Jordet
21.04.2017 Olga Nytrøen

Gravferd - Tolga
28.03.2017 Anne Marie Lauritzen
31.05.2017 Kirsti Riise

Døpte - Tolga
26.03.2017 Richard Mpula Mukoyo
26.03.2017 Kalinde Vincent Mukoyo
26.03.2017 Tomas Moldstad Hegseth
07.05.2017 Edvard Riise Rusten

Gravferd - Vingelen
01.06.2017 Knut Nyås
08.06.2017 Emly Katrine Andersen
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Kirkegårdsdugnad i Vingelen

Foto: Hanne Sofie Nesteby

Olsokkonsert med Vingel Singers
og Henning Sommerro

Av Bjørgulf Telneset

Lørdag 29. juli blir det to konserter med
Vingel Singers og Henning Sommero
i Vingelen kirke kl 17.00 og kl 20.00.
Dermed blir det en mulighet for både pilgrimsvandrere og budeier/ budører å få
med seg en flott og stemningsfull konsert
som avslutning på Olsokuka i Tolga. (Det
er helt i orden å komme på konsert selv
om dere ikke skulle tilhøre de nevnte kategoriene.)

Etter en særdeles snørik vinter og sen vår, var det endelig tid for den årlige vårpussen.
“Hele bygda” hadde møtt opp virka det som, for det var “råkking” og rydding både rundt
Bunåva, ved muséet i tillegg til kjerka.
Tradisjonen tro spanderte menighetsrådet kaffe og “biteti” etter endt dyst. Noen tok med
seg kaffekoppen utpå trappa i menighetshuset for å nyte den fine vårkvelden.

Vårpuss i Hodalen

Foto: Tove Mette Tveråen

Deler av konserten til Vingel Singers vil
være det samme repertoaret som de brukte med hell i en internasjonal korkonkurranse i Malaga i slutten av april. Der ble
de belønnet med to gulldiplomer og en
klasseseier i en festival der det deltok 26
kor fra åtte ulike land. I tillegg vil koret
synge kjent stoff som Henning Sommerro
har bidratt til å lage.

norske leksikon: norsk musiker, komponist og sanger. Organisteksamen fra
Trøndelag Musikkonservatorium 1974,
Musikkakademiet i Basel 1977. Sommerro ble landskjent med sangen og albumet Vårsøg (1977). Han har fått spellemannsprisen 3 ganger og Prøysenprisen.
Henning Sommerro trenger strengt tatt Han har bl.a. skrevet musikk til teater, balingen presentasjon, men vi kan for sik- lett og film, flere musikkspill, bl.a. Adrikerhets skyld nevne noe hentet fra store an (1983) og Jenta mi (1989), kirkemusikk
og orkestermusikk. Dessuten har han
samlet og arrangert
folkemusikk.
Vingel Singers er
glade for å ønske
alle velkommen til
denne begivenheten!
Inngang: kr 300,Barn i skolealder
gratis.

Kafferast i solveggen etter ei fin eftasstund med raking av Hodalen kirkegård.
Fra venstre: Birgit Svendsen, Johanne Aas Rye, Bjørn Aasen, Liv Ingrid Rye, Gunvei
Holøyen, Bjørg Inger Ryalen, Dagny Spånberg, Goro Bakken, Per Nygjelten.
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Henning Sommerro.
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Martin Luther - Reformasjonsjubileet
31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther spikret sine 95 teser mot avlatshandelen på kirkedøra til
Wittenberg. Dette regnes som starten på den lutherske
reformasjon og opptakten til at vi fikk vår lutherske kirke i Norge. Dette er et stort og viktig jubileum for oss og
vil bli markert over det ganske land. Også menighetene
våre i Tolga vil markere dette. Dere vil se det i tekst og
tema valg på flere av våre gudstjenester, det vil arrangeres Luther salmekveld og bokutstillinger av gamle bibler,
salmebøker og katekismer. Vi vil også ikke minst ha en
egen jubileumsgudstjeneste. Her kommer det foreløpige
Luther programmet:

Martin Luther. (Wikipedia)

Søndag 20.08. kl 20.00. Salmekveld med Luther salmer i Vingelen menighetshus
Reformasjonstema 1; «Nåden alene»:
- Søndag 03.09. kl 19.00. Høsttakkegudstjeneste, 4-års bok, Holøydalen kirke
Reformasjonstema 2; «Skaperverket er ikke til salgs»:
- Søndag 10.09. kl 11.00. Høsttakkegudstjeneste, 50 års konfirmanter. Tolga.
- Søndag 10.09. kl 19.00. Høsttakkegudstjeneste, 4 års bok, bokutstilling. Hodalen.
- Søndag 24.09. kl 11.00. Høsttakkegudstjeneste, 4 og 6 års bok, Vingelen.
Reformasjonstema 3; «Frelsen er ikke til salgs»:
- Søndag 01.10. kl 11.00. Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Tolga.
- Søndag 22.10. kl. 11.00. Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Holøydalen.
- Søndag 22.10. kl. 19.30. Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Påfølgende 		
Luther-markering i Vingelen kirke- og skolemuseum. Kaffesalg. Vingelen.
Reformasjonstema 4; «Mennesker er ikke til salgs»:
- Søndag 12.11. kl. 11.00. Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Hodalen.
Stor jubileumsgudstjeneste tirsdag 31 oktober kl. 19.00 i Tolga kirke for hele 		
kommunen.

Martin Luthers personlige segl, Lutherrosen, er et utbredt symbol for den
evangelisk-lutherske kirke (Wikipedia).
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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 -

